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NEJŠIRŠÍ NABÍDKA ŠPERKŮ 
S BRILIANTY V PRAZE

starožitnictví ANTIKVITA
navštivte nás v Praze 6, Na hutích 9
tel.: 233 336 601, www.antikvita.cz

Najdete nás na
www.vase6.cz
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Kancelář: Bělohorská 19, Praha 6 – Břevnov

Jiří, Tel.: 808 006 950 Roman, Tel.: 606 953 342 Elena, Tel.: 608 040 554 Vratislav, Tel.: 602 378 000

... kde se Váš sen
stane realitou

Vojta, Tel.: 774 322 696 Olga, Tel.: 602 108 808 Miroslav, Tel.: 777 222 244 Josef, Tel.: 732 151 245
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Vážení čtenáři,
do Vánoc zbývá tý den. Pokud
je slavíte tradič ně, čeká vás
náročných několik dní. Do-
koupit a zabalit dárky, do-
uklidit byt či dům, nakoupit
vše potřebné na slavnostní
štědrovečerní me nu a v sobo -
tu 23. prosince znaveně pad-
nout na gauč a čekat, až to
bude za vámi. Nechcete letos
poslední předvánoční týden
strávit jinak, v klidu a v po-
hodě? Stihnete třeba nějakou
pěknou výsta vu, koncert ne -

bo si jen zajděte načerpat atmosféru na adventní trhy.
Tady navíc můžete dokoupit poslední dárky, výzdobu nebo
třeba cukroví a spojit tak příjemné s užitečným. Přečtěte
si také rozhovor se známým trumpetistou Markem Zvolán-
kem. Jak vlastně našel cestu ke hře na trubku a co má rád
na Břevnově? Před ním na vás z titulní strany magazínu
Vaše 6 shlížely jiné osobnosti, celkem jich letos bylo dva-
náct a některé si pro vás připravily vánoční přání. Užijte
si krásné svátky, přejeme vám co nejméně stresu, ať se vám
povede večeře a najdete pod stromečkem to,  po čem tou-
žíte. A do roku 2018 hlavně zdraví.

Vaše Zuzana

Krásné Vánoce
a úspěšný rok 2018
přeje redakce

203x131 PF 2018 vase indd 1 08 12 17 16:49
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Praha 6 má
rozpočet na rok 2018

Rozpočet Prahy 6 na rok 2018
schválilo minulý týden zastupi-
telstvo městské části. Hospoda-

řit bude šestka příští rok s příjmy
713,22 milionu korun a s výdaji ve výši
zhruba miliardy korun. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji Praha 6 plánuje dorov-
nat z vlastních zdrojů. Na investice je
z rozpočtu na příští rok vyčleněno 295
milionů korun.

Rekonstrukce
Macharova náměstí

Architektonickou anonymní sou-
těž, která má přinést řešení re-
konstrukce prostoru Macharova

náměstí ve Střešovicích, vyhlásila Pra -
ha 6. Hlavními cíly jsou ná vrh nového
objektu zázemí tenisových kurt ů, reha-
bilitace veřejných pro stranství a návrh
revitalizace zeleně. 
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Kontrolu všech mostů a přemostění
nařídil v Praze 6 starosta městské
části. Důvodem je nehoda v Troji,

kde spadla lávka, a čtyři lidé byli zraněni.
„Incident z Troje je jasným varováním, že
podobné objekty je třeba sledovat mnohem
pečlivěji. V tuto chvíli nezáleží, kdo je maji -

telem té které lávky nebo kdo ji má ve sprá -
vě. Pokud statik zjistí možné nebezpečí,
neprodleně zahájíme s majitelem jednání
o nápravě,“ uvedl starosta Ondřej Ko lář
(TOP 09). Kontrolou prošly třeba i vstupní
můstky k Poliklinice pod Marjánkou, které
jsou dlouhodobě ve velmi špatném stavu.

Kontrola mostů
v šesté městské části

Velmi speciální bude letošní pražský
novoroční ohňostroj. Připomene to -
tiž vznik Československa, který Češi

a Slováci oslaví právě v roce 2018. Odpálen
bude ohňostroj z Letné v 18.00 hodin. Svě-
telná show nad Prahou je plánována tak, že
připomene pocity hrdosti spojené s první
republikou, zápal boje o naši státnost bě -
hem Pražského povstání a volnost i naděje

Pražského jara 1968. Radostné pocity
z nově nabyté svobody naznačí obrazy Sa-
metové revoluce a následovat bude vhled
do 21. století. Novinkou letošního praž-
ského ohňostroje budou efekty ve tva rech
a barvách české vlajky, které byly vyrobeny
pro novoroční ohňostroj v Itálii. Ce lá show
bu de trvat přesně 660 sekund, zakončí ji
tóny české hymny.

Novoroční ohňostroj
oslaví vznik Československa
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Perníkové jesličky
U Matěje

Od 23. prosince bude k vidění uni-
kátní perníkový betlém v kostele
sv. Matěje. V době největší slávy

měly jesličky přes 300 figurek zdobe-
ných autentickými kroji ze všech koutů
naší země a fronty na výstavu sahaly až
ke dveřím na hřbitov. Současná podoba
perníkových jesliček je dílem učně paní
Horálkové, Daniela Zítky, který peče
a zdobí betlém od roku 2002. Jesličky
budou k vidění až do 28. ledna, termíny
jsou na webu farnosti.

Zrušené prohlídky
Břevnovského kláštera

Od 15. prosince do 15. ledna jsou
dočasně zrušeny všechny pro-
hlídky Břev novského kláštera.

Bazilika sv. Markéty bude během vá-
nočních svátků přístupná podle nového
rozvrhu.

INZERCE V6-1203

Otom, že by Prahu 5 a 6 propojily tak-
zvané tunelbusy, se hovoří už něko-
lik let. Zatímco Praha 5 souhlasí,

šes tá městská část je označována za toho,
kdo projekt brzdí. To však šestka odmítá
s tím, že pouze nesouhlasí s vyústěním tu-
nelbusů na dopravně přetíženém Vítězném
náměstí a raději by, aby tyto autobusy jez-
dily přes Hradčanskou a dále pokračovaly

opět tunelem do Prahy 7 a 8. „Praha 6 se
drží dlouhodobé koncepce vytěsnění auto-
busů a zavádění ekologičtějších a také tiš-
ších tramvají. Podporujeme zavedení tram-
vajové tratě do Suchdola nebo na Strahov.
Součástí této koncepce je také vytěsnění
autobusů z Vítězného náměstí,“ uvedla zá-
stupkyně starosty pro strategický rozvoj
Eva Smutná (TOP 09).

Provoz tunelbusů
v Praze 6

Dotaci na podporu obnovy památkově
významného objektu či souboru lze
získat od Prahy 6 v příštím roce. Žá-

dosti je třeba podat do konce ledna. Účelem
dotací je zachování či obnova památkové
hodnoty a podstaty hmotných objektů,

které jsou nemovitou věcí, nemovitou věcí
v Pražské památkové rezervaci, nemovitou
věcí v památkových zónách v Praze 6 či
mo vitou věcí – kulturní památkou na ve-
řejně přístupném místě na území městské
části Praha 6.

Dotace
na obnovu památek
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Před budovou dejvické Ná-
rodní tech  nické knihovny
v Tech nické ulici našla

místo lavička, která připomíná
Ferdinanda Vaňka. Vaněk byl

alter ego prezidenta Václava
Ha vla, který měl k Praze 6 blíz -
ko, žil tady a uděleno mu bylo
krátce před smrtí v roce 2011
čestné občanství.

Dotaci získá od Prahy 6
Nemocnice Milosrdných
sester svatého Karla Bo-

romejského a Domov svatého
Karla Boromejského. V nemoc-
nici je samostatné oddělení
s lůž ky následné péče pro paci-
enty vyžadující ošetřovatelskou
péči. Dotace má činit více než

čtyři sta tisíc korun. S Domo-
vem svatého Karla Boromejské -
ho Praha 6 spolupracuje dlou-
hodobě, zařízení poskytuje
ná ročnou ošetřovatelskou péči
právě i lidem s trvalým bydliš-
těm v Pra ze 6. Dotace bude ve
výši téměř dva a půl milionu
korun.

Dotace
pro nemocnici

Psí oslava
vánočních svátků

Lavička připomíná
Václava Havla

Skauti z Hanspaulky bu -
dou i letos tradičně rozdá-
vat Betlémské světlo. Zís -

kat ho bude možné 22. prosince
od 16.30 do 17.35 hodin. Le -
tošní trasa začíná v 16.30 na
Hans paulce před Tescem, po-
kračuje do ulice Duchoslávka
ke kapli archanděla Michaela,
kde se budou také zpívat koledy
a Skauti sem dorazí v 16.50

hodin. Další zastávka je naplá-
nována na 17.20 na Hadovce
v parku pod panelákem
a v 17.35 na Ořechovce u kina.
Pořadatelé upozorňují, že kdo
si přinese jen svíčku, riskuje, že
ji vítr zhasí, a že lepší je uza-
vřená lampička s knotem nebo
svíčkou. Betlémské světlo je
plamínek, který putuje napříč
Evropou.

Dojděte si
pro Betlémské světlo

Příjemnější Vánoce budou
mít opuštění pejskové
v útulcích Německý ov -

čák v nouzi z.s., ForDogs, z.s.,
Voříškov, z.s. a Nadační fond
Mathilda. Díky výhradnímu do-
vozci ACANA a ORIJEN každý

z útulku dostal 600 kg granulí
a další dobroty. Návštěva navá-
zala na akci, která se v Praze 6
konala v říjnu a jmenovala se
Psí den 6 Tlapek. Návštěvníci
akce se mohli seznámit s agility
i prezentací psích útulků.
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Prodejna se nachází v OD KAUFLAND
Zlatnictví AM GOLD,
Bělohorská 205, PRAHA 6 – Vypich.
www.amgold.cz 
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Bohatá nabídka
diamantových, zlatých,
stříbrných, ocelových,
perlových šperků a hodinky.

„Končící rok nepřinesl do života
rezidentů Prahy 6 žádné přelo-
mové změny a nesl se v podob-

ném duchu jako roky předchozí. Pokračo-
valo se v řešení řady projektů, v jejichž
uzavření se výrazně blížíme ke koneč-
nému rozhodnutí,“ hodnotí rok 2017 rad -
ní Pra hy 6 Roman Mejstřík (ANO) s tím, že
jedním z nejdůležitějších úkolů bylo a stále
je zmírnění negativních dopadů po ote-
vření tunelového komplexu Blanka na do-
pravu v Praze 6. „Bohužel se nejedná o cíl
zvládnutelný za jedno volební období,
natož za jeden rok,“ doplňuje.Opozice se
vším, co se v šesté městské části událo,
spokojena ne ní.

„Musíme z opo zičních lavic zastupitel-
stva konstatovat, že stále nedošlo k posunu
v oblasti kapitálových výdajů. Jinými slovy,
vládnoucí koalici se dosud nepodařilo vý-
razně postoupit při realizaci slibovaných
investičních akcí, jako je rekonstrukce do -
mu Dejvická 4, výstavbě krytého bazénu

na Pe tynce a dalších,“ míní René Pekárek
(ČSSD) s tím, že za problematické pova-
žuje také zpoždění zvýšení kapacit mateř-
ských a základních škol i když ne vždy je na
vině přímo městská část.

Občanští demokraté zase kritizují ně-
které projekty, která šestka letos pro veřej-
nost připravila.

„Již jarní měsíce nás přesvědčily, že po-
sečený trávník a upravený park není běž-
ným standardem. Zato letní měsíce jsme
mohli trávit na městské pláži s výhledem
na jednu z nejrušnějších dopravních tepen
v Praze,“ poznamenává zastupitelka ODS
Ma rie Kubíková.

Politici na šestce se letos třeba přeli
o takzvané programové prohlášení rady
městské části, což je dokument, který
představuje priority koalice. Opozice ko-
alici nař kla z toho, že si toto prohlášení
pozměnila a smazala z něj nepohodlné
úkoly, zazněly i výroky o přeceňování sil
a srabáctví.

Šestá městská část

v roce 2017

Pouhých několik měsíců má vedení šestkové radnice na to,
aby realizovalo své plány a představy, které má
naplánovány na rok 2018. Na podzim totiž končí volební
období a lidé po čtyřech letech budou vybírat nové
zastupitele a zastupitelky.

Koalice namítala, že rada své progra-
mové prohlášení zrevidovala a rozhodla se
provést úpravy, které reagují na faktický
stav věcí. Starosta Ondřej Kolář (TOP 09)
to komentoval tak, že umět včas efektivně
reagovat na aktuální vývoj věcí je správné.

O prázdninách to byl rok od chvíle, kdy
po letech odkladů a změn byly na šestce za-
vedeny parkovací zóny. Ty byly letos rozší-
řeny o další místa. Končící rok 2017 přinesl
jedno prvenství. Devatenáct zastupitelů,
tedy kompletně celá šestková opozice, po-
žádala na podzim o svolání mimořádného
jednání zastupitelstva, které bylo prvním
takovým od komunálních voleb před třemi
lety. Opozice nebyla spokojena s tím, jak
s ní koaliční vedení radnice komunikovalo,
a chtěla projednat celou řadu bodů. Mimo-
řádné jednání zastupitelstva ale nakonec
ukončilo hlasování o programu, ten nebyl
schválen a o ničem se nejednalo. Starosta
Kolář potom opozici obvinil z toho, že zapo -
čala volební kampaň už rok před volbami.
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Politika se dá dělat slušně
Jaký byl rok 2017?  Pro mne byl prvním

rokem působení v Senátu a to byla veliká zku-
šenost. Ujistila mne v tom, že i politika se dá
dělat slušně. Zjistil jsem, že lidé, kteří vstu-
pují do vysoké politiky v pokročilém věku,
mají za sebou osobní i profesionální kariéry
a hlavně jsou voleni přímo, dokážou řešit
problémy z jejich podstaty, bez křiku a osob-
ních i politických invektiv. Jak říká můj oblí-
bený bývalý senátor: „Tady mají všichni stranické dresy schované pod
košilemi a motýlky.“ Senát si udržuje nadhled a odstup, který nám
bude po výsledku letošních sněmovních voleb a následných jedná-
ních, při kterém občas vstávají vlasy, zapotřebí víc, než si zatím
umíme představit. Populismus, nenávist a kšeftování nemůže být pro-
gramem. A na to bychom měli myslet hlavně v roce příštím, kdy bu-
deme volit nového prezidenta a půjdeme k volbám komunálním!

Jiří Růžička (TOP 09)

Planeta musí mít naši pozornost
V demokracii se musíme všichni aktivně

stavět na ochranu svobodných médií a jejich
práva na informace, za dodržování lidských
práv kdekoliv na světě a všemi prostřed ky bo-
jovat za pravdu a proti dezinformacím, post -
faktům a hoaxům. To můžeme naplňovat mj.
aktivní proevropskou orientací České repu-
bliky. Planeta Země musí mít stále naši pozor-
nost. I když blahobytné Česko ratifikovalo Pa-
řížskou dohodu o ochraně klimatu jako poslední evropská země, je
skvělé, že to udělalo. Je to ale jen začátek a Česko by teď mělo připra-
vit cestovní mapu odklonu od fosilních paliv. Na Pra ze 6 působí ne-
přetržitě Zelení zastupitelé již 12. rokem a prosazují program zodpo-
vědného a transparentního hospodaření s majetkem, včasného
zapojování občanů do důležitých rozhodnutí a ochrany přírody a ži-
votního prostředí vůbec.

Vladimír Šraier (SZ)

Žádné přelomové změny
Hodnocení roku 2017 má samozřejmě řa -

du pohledů. Vzhledem ke svojí současné pra-
covní roli zvolím nyní ohlédnutí komunálního
politika. Končící rok nepřinesl do života rezi-
dentů Prahy 6 žádné přelomové změny a nesl
se v podobném duchu jako roky předchozí.
Pokračovalo se v řešení řa dy projektů, v je-
jichž uzavření se výrazně blížíme ke koneč-
nému rozhodnutí. Patří mezi ně například
plánovaná výstavba na Vítězném náměstí, přesun a zbudování nové
LDN a rekonstrukce břevnovské polikliniky. Jedním z nejdůležitějších
úkolů bylo a stále je zmírnění negativních dopadů po otevření tunelo-
vého komplexu Blanka na dopravu v Praze 6. Bohužel se nejedná o cíl
zvládnutelný za jedno volební období, natož za jeden rok. Z pohledu
celostátního byly nejvýznamnější událostí bezesporu parlamentní
volby a zde bych chtěl poděkovat našim voličům za jejich hlasy a pod-
poru. Mám pocit, že ve společnosti je politikou a věčnými politickými

šarvátkami řada lidí unavena. Nicméně věřím, že předvolební rétorika
postupem času odezní a najde se napříč politickým spektrem vůle spo-
lečně pracovat na cílech, které jsou bez ohledu na politickou přísluš-
nost společné a pro společnost prospěšné. Chtěl bych proto závěrem
popřát všem obyvatelům klidný start do roku 2018. Doufám, že běžný
občan naší městské části bude mít pocit, že vše funguje tak, jak má.
Tím mám na mysli zabezpečení úklidu a péče o zeleň, dostatek spor-
tovních a kulturních akcí, bezproblémovost při vyřizování běžné ob-
čanské agendy na úřadě a v neposlední řadě bezpečnost na území
městské části. To je tím, co by mělo být hlavním smyslem práce kaž-
dého politika na komunální úrovni. Roman Mejstřík (ANO)

Více neklidu a obav
Hodnocení uplynulého roku zákonitě po -

dléhá subjektivnímu pohledu a osobně mám
rozporuplné pocity. Na jedné straně žijeme
v prosperitě, která byla v mém dětsví nepřed-
stavitelná, mohli bychom to pojmenovat i bla-
hobytem. Přesto je ve společnosti čím dále
tím více neklidu, obav a fru strace. Naděje,
které jsme prožívali po sametové revoluci, ja-
koby vyprchaly a hodnoty, o které se po staletí
opírá naše společnost, jsou relativizovány ve prospěch pomy slné svo-
body bez přiměřené odpovědnosti. Hledání vnějšího nepřítele a xeno-
fobní tendence překrývají skutečné problémy, ja kými jsou rozpad
rodin, nárůst počtu potřebných seniorů nebo nejasná orientace naší
země v rámci Evropy. V takové atmosféře se daří prorokům jednodu-
chých řešení, pevné ruky a nejasných soukromých nebo politických
zájmů. Z tohoto pohledu hodnotím dobíhající rok jako přelomový a je
výzvou k tomu, abychom nepodlehli skryté „normalizaci“ a lhostej-
nosti k dění okolo nás a neuzavřeli se do našich soukromých bublin.

Marián Hošek (KDU-ČSL)

Více poctivosti a pracovitosti
Rok 2017 přinesl Praze 6 řadu změn.

Z opozičních lavic sledujeme, jak se Pra ha 6
mění. Již jarní měsíce nás přesvědčily, že po-
sečený trávník a upravený park není běžným
standardem. Zato letní měsíce jsme mohli
trávit na městské pláži s výhledem na jednu
z nejrušnějších dopravních tepen v Praze. Ži-
votní prostředí Prahy 6 se vedení naší měst-
ské části snaží vylepšovat různými mobilními
květináči ať již na Dejvické či Hradčanské. Nic ale nenahradí absen-
tující řešení dopravních staveb typu dostavby městského okruhu či
alespoň obchvatu Vítězného náměstí. Věřím ale, že bude alespoň na-
lezeno schůdné řešení kvalitní lůžkové péče o naše dlouhodobě ne-
mocné, neboť to v Praze 6 stále chybí. Spojení dostavby LDN a rekon-
strukce Polikliniky pod Marjánkou tím řešením bohužel není. Přeji
tedy nám všem, aby rok 2018 přinesl naději a že se naše nesoudržná
radniční koalice pokusí hledat shodu a bude myslet především na pro-
spěch města. Přeji nám rovněž, aby v politice bylo více poctivosti
a pracovitosti a aby správa věcí veřejných zajímala co nejvíce lidí, to
je totiž jediná cesta ke zlepšení.Všem čtenářům Vaší 6 přeji požeh-
nané a klidné Vánoce

Marie Kubíková (ODS)

Zhodnocení roku 2017
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politika

Doba diskuzí a hádek
Rok 2017 by se mohl zapsat do dějin Pra -

hy 6 jako doba diskusí a hádek bez smyslupl-
ného výsledku. Začalo se sice rozvíjet partici-
pativní rozpočtování, z rozpočtu šlo víc peněz
na kulturu, sport a volnočasové aktivity, ale
vedení radnice se nepodařilo zahájit stavbu
ani jediné školy, školky, zdra votnického zaří-
zení či domu, kde by mohli za zaplatitelné ná-
jemné bydlet senioři a méně majetné rodiny.
Cílená bytová výstavba dál chybí. Nedaří se naplňovat koncepci soci-
ální a zdravotní politiky. Nedorozumění mezi vedením radnice, lékaři
a částí občanů kolem rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou pře-
trvává. Práce na projektu Integrovaného centra služeb pro seniory
v Šolínově pokračují jen velmi pomalu. Zůstává dopravní problém.
A pláž na Vítězném náměstí, podstavec pod sochu Marie Terezie na
Prašném mostě či lavičku Ferdinanda Vaňka před Státní technickou
knihovnou těžko lze považovat za výrazné úspěchy, které zlepšily
podmínky života obyvatel Prahy 6.

Helena Briardová (KSČM)

Budeme upozorňovat na kauzy
Obvykle se na přelomu roků zamýšlíme

nad uplynulým rokem i představami o tom
nastávajícím. Musíme z opozičních lavic za-
stupitelstva konstatovat, že stále nedo šlo
k posunu v oblasti kapitálových výdajů. Ji-
nými slovy, vládnoucí koalici se dosud nepo-
dařilo výrazně postoupit při realizaci slibova-
ných investičních akcí, jako je rekonstrukce
domu Dejvická 4 (snad drobné úpravy na
Hradčanské neměly být náplastí?), výstavbě krytého bazénu na Pe-
tynce a dalších. Problémem je zpoždění zvýšení kapacit mateřských
a základních škol – jen namátkou slíbená MŠ ve Vokovicích, dostavba
areálu škol v Bílé ulici či zpožďování při rozšíření kapacity školy
A. Čermáka (i když poslední dvě zřejmě nejsou úplně zaviněny MČ).
Lepší je jen vánoční výzdoba na Evropské! Co bychom si přáli od roku
2018 – tedy především rychlejší postup při realizaci záměrů, které
přinesou prospěch městské části. Jde především o dořešení problémů
spojených s poliklinikou Marjánka, obnovu sociálního zařízení v Šo-

línově ulici, školy. Jde i o jasná stanoviska MČ a urychlení přípravy do-
pravních staveb navazujících na tunely Blanky a metro. Tedy KES
(propojení Evropská-Svatovítská), kolejové spojení st. metra nádraží
Veleslavín s letištěm, výstavbu parkovišť P+R, pražský silniční okruh
v jižní variantě (přes Suchdol) i prodloužení tramvají na Dědinu a do
Suchdola. Budeme z opozičních řad i nadále upozorňovat na různé
kauzy a hlídat jejich vyřešení, setkávat se s občany a prosazovat jejich
názory na zastupitelstvu. Do nového roku přejeme všem spoluobča-
nům hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a pracovní úspěchy. 

René Pekárek (ČSSD)

Veřejnost překypuje nápady
Žijeme v krásném městě a bezpečné ze -

mi, netrpíme nedostatkem vody, netrápí
nás sucha, nezaměstnanost je nejnižší za
posledních dvacet pět let. Praha 6 je navíc
bezpečná, zelená a vzdělaná – zkrátka na -
še. Kampus Dejvice je plný studentů, na
kte ré čeká skvělá kariéra. ČVUT letos osla-
vilo 310 let od svého vzniku, Ústav orga-
nické chemie a biochemie díky patentům
týmu profesora Holého získal za posledních 10 let 20 miliard
korun a stal se v tomto ohledu nejúspěšnějším pracovištěm Aka-
demie věd vůbec. Letiště Václava Havla oslavilo na začátku roku
největší počet odbavených pasažérů od svého založení před 80
lety, Dejvické divadlo oslavilo čtvrtstoletí své blyštivé umělecké
dráhy. Radnice, kde mám tu čest poslední tři roky působit jako
místostarosta, splácí staré dluhy: architektu Janu Kaplickému pa-
mětní plaketou, letci Františku Fajtlovi travnatým pomníkem jeho
Spitfiru, válečné hrdince Boženě Kropáčkové za ukrývání parašu-
tistů pamětní deskou, prezidentu Václavu Havlovi odhalením la-
vičky Ferdinanda Vaňka, jeho literárního alter ega. Veřejnost se
začíná systematicky zapojovat do rozvoje města a překypuje ná-
pady na jeho vylepšení. Moje jediná stížnost míří k předčasnému
odchodu našeho kolegy, zastupitele za Starosty a nezávislé, ale sa-
mozřejmě především spisovatele Petra Šabacha z tohoto světa. To
vše máme za sebou. Před sebou máme naopak prezidentské volby.
A nejen ty. Těším se na ně. Protože jsem pevně přesvědčen, že my
Pražané – a šestkoví zvláště – ukážeme světu, že máme dostatek
rozumu i citu ke správné volbě. Jan Lacina (STAN)

M. Horákové 42/127, Praha 6

www.remax-nova.cz
T: 737 211 857, nova@re-max.cz

Nova

INZERCE V6-1230
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● Už poněkolikáté vystoupíte na novo-
ročním koncertě spolku Břevnovských
živnostníků v Břevnovském klášteře.
Máte to tady rád?

Je to pro mě velice milá povinnost. Je to
přání mé, i Břevnovských živnostníků. Jde
o jakousi samozřejmost a tradici, hrát na
tomto výjimečném místě, které stojí u nás
na šestce. Navíc jsem hrdý na to, že zde

stojí varhany, které si bezpochyby zaslouží
pozornost veřejnosti.
● Pýchou kláštera jsou jeho varhany,
před pár lety dostal klášter varhany no -
vé, a to i díky sbírce, kterou vyhlásil břev -
novský spolek. Znáte příběh varhan?

Nové varhany v Břevnovském klášteře
slaví tento rok v září deset let své činnosti.
Jsou ojedinělé díky svému krásnému zvu -

ku a moderní špičkové technologii. Právě
pro tyto vlastnosti jsme si je spolu s vynika -
jícím českým varhaníkem Pavlem Svobo-
dou vybrali pro natáčení naší společné des -
ky.
● A hrajete v klášteře rád?

Samozřejmě. Ten pocit, když se rozezní
zářivý zvuk trubky podbarvený majestát-
ním nástrojem v té nejvyšší kvalitě. A to

Mimo jiné i kvůli ojedinělým varhanám se Marek
Zvolánek, který patří ke špičkovým světovým
trumpetistům, rád vrací do Břevnovského kláštera.
Vystoupí tady i na lednovém novoročním koncertě. „Ten
pocit, když se rozezní zářivý zvuk trubky podbarvený
majestátním nástrojem v té nejvyšší kvalitě. A to celé v tak
nádherném prostoru. Je to celé v absolutní harmonii,“
popisuje Marek Zvolánek své pocity.

Marek Zvolánek:
Kolegům úspěchy přeju, zaslouží si je
Marek Zvolánek:
Kolegům úspěchy přeju, zaslouží si je

Pavel Svoboda a Marek Zvolánek
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celé v tak nádherném prostoru. Je to celé
v absolutní harmonii.
● Co přesně 8. ledna hosté na Břevnově
uslyší?

Jako vždy mají hlavní slovo barokní
autoři – Stanley, Bach, Telemann, Corelli.
Součástí koncertu bude jako vždy příjemné
tradiční zpívání dětského sboru ze ZŠ Mar-
jánka. Jeho dramaturgií se nám ještě tro-
chu z dálky připomenou vánoční svátky.
● Je nějaký ideální hudební nástroj,
který se dobře doprovází na trubku?

Trubka zní nejlépe ve spojení s varha-
nami, smyčcovým orchestrem, v žesťovém
souboru, symfonickém orchestru, v big
bandu, v menší jazzové partě, dechové

sekci popo vé kapely atd. To na mém za-
městnání nejvíce obdivuji. Ta široká mož-
nost uplatnění trubky. Nikdy se nenudíte.
Musíte se však všechny styly hry naučit,
a to není žádná legrace.
● A umíte hrát i na jiný nástroj?

Přirovnám vám to ke sportu. Jste sprin-
ter a běháte sto nebo čtyři sta metrů jako
Bolt. Stovku musíte mít vždy pod deset 
sekund. Kdybyste chtěla na stejně vysoké
úrovni házet oštěpem, tak by to bylo téměř
nemožné.  A to platí i v hudbě. Při tak úzké
specializaci je nereálné věnovat se na stej -
né úrovni ještě dalšímu nástroji. Jiný ná-
stroj neplánuji, pokud bych však mohl snít,
lákalo by mě být slavným tenoristou.

● Mezi herci se stává, že si závidějí role,
záviděl jste někdy některému kolegovi
pracovní nabídku, kterou dostal?

Obklopuji se kolegy, kteří jsou všichni vý-
borní hráči. Člověka to nutí stále se zdoko-
nalovat. Hrajeme všichni od útlého mládí
a naše řemeslo je řehole. Všechny jejich
úspěchy jim velice přeji, protože si je za-
slouží.
● A kterou vaši práci mohli kolegové zá-
vidět vám, co považujete za svůj nevětší
úspěch?

Asi to, že jsem v životě potkal úžasné li -
di, kteří byli pro moji profesní kariéru vel-
kým obohacením. Konkrétní úspěšné kon-
certy jmenovat nelze. Každý koncert na
úspěšném mezinárodním festivalu je velký
zážitek.
● Co je noční můra každého trumpetis -
ty? 

Vím, že se nám občas zdá, že je orchestr
připravený na pódiu a vy stojíte za zavře-
nými dveřmi a nemůžete se k němu dostat
nebo vám chybí ty správné noty, zaspíte
a tak podobně. To jsou občasné noční můry
každého profesionálního hráče.
●Co podle vás nesmí chybět k tomu, aby
se člověk stal profesionálním a hlavně
úspěšným hudebníkem? Myslím tedy
kro mě talentu…

Píle, rozum a štěstí. 
● Zmiňoval jste, že vaše babička byla
šedá eminence vašich začátků. Co si pod
tím představit?

Pradědeček měl cukrárnu v Nerudově
ulici. Můj děda, pan doktor, jel kolem na ko -
ni a spadnul. Tehdy mladá babička vyběhla
z cukrárny, aby dědu ošetřila a zanedlouhoMarek Zvolánek s Dalem Clevengerem.
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INZERCE V6-1222

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

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.

NO
VÁ

CEN
A

INZERCE V6-1215

MASO UZENINY

MILOŠ KŘEČEK KK

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov

Přejeme svým zákazníkům
krásné Vánoce a úspěšný vstup

do nového roku 2018

Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.

Těšíme se na Vás!

byla u sv. Mikuláše na Malé
Stra ně svatba. Ve stejném kos-
tele pak poprvé slyšela slav-
ného trumpetistu Ivo Preise
a byl to pro ni tak nád herný zá-
žitek, že když jsem se po del-
ším čekání na mužské ho po-

tomka v rodině narodil já, jako
její jediný vnuk, byla volba jas -
ná. Přála si, abych hrál na trub -
ku.
● A měl jste se u koho inspi-
rovat? Pocházíte z hudební
rodiny?

U nás doma se hodně zpívalo
a hrálo na klavír. Babička, ma-
minka i teta zpívaly v chrámo-
vém sboru, otec hrál na kytaru,
harmoniku, všichni měli k hud -
bě velmi blízko a podporovali
mě. 

● Vedete k hudbě své děti?
Ano, chodí do hudební školy,

věnují se zpěvu, klavíru a hous-
lím. 
●Blíží se Vánoce, jaké jsou ty
vaše a vaší rodiny?

Jsme v tomto ohledu konzer-
vativní. Vánoce většinou trá-
víme v rodinném kruhu, sledu-
jeme pohádky, zajdeme na
půl noční mši do kostela sv. Nor-
berta a na betlém ke Kapucí-
nům. Užíváme si vánoční atmo-
sféru.
● O Vánocích se smí snít
a doufat, že se vše splní. Co
byste rád, aby se splnilo vám?

Můj sen? Rád bych otočil prs-
tenem, ráno se probudil a zjis-
til, že nám někdo dostavěl praž-
ský silniční okruh.
● Co byste popřál čtenářům
Vaší 6 k Vánocům a do nového
roku?

Přál bych všem lidem Vánoce
bez stresu a nervozity, bez půj-
ček na dárky a jiných finanč-
ních lákadel, které nemají
s pod statou Vánoc nic společ-
ného.
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BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

INZERCE V6-1233

Adam
8 let

Ježíšek má dlouhé vla -
sy, bílý plášť a mo drý

oči. A velký pytel na dár -
ky.

Vítek
6 let

Ježíšek je malej, je to
vlastně miminko ucho-

vané v jesličkách, má
plen čičky a je v nebíčku. 

Tereza
6 let

Představu ju si Ježíška
ja ko velkého a vou sa -

tého člověka, kte rý má
dlouhé vlasy a nosí bílé
oblečení.

Tomáš
6 let

Ježíšek má bí lé vousy,
na hla vě červenou čepi -

ci s bambulkou, obrovské
pan  děro a hromadu dár ků.

Kristýna
6 let

Je to malé lítající mi min -
 ko a táta mu vždyc ky

otevře okno, ono nám do
něj vletí a položí nám tam

dár ky. A pak zase odletí oknem.

Jakub
9 let

Ježíšek žije v nebi, má
soby a sáně a roznáší

dárky. 

Martin
5 let

Představuju si, že má
na zádech pytel, má

vel ký chlupy a jezdí na
koštěti!

Kryštof
6 let

Ježíšek je podle mě
okřídlená bílomodrá

koule, má oči, usmívá se
a má i ruce a nohy.

Emma
10 let

Nepředstavuju si, jak
vypadá Ježíšek, mys-

lím, že kdo chce, může na
něj vě řit a kdo nechce, ne-
musí. Já jsem hlavně ráda, že o Vánocích
jsem s rodinou.

Nella
8 let

Ježíšek je docela starej,
je mu asi tak pět let. Má

zelené oči, vlasy jako
špina vá blondýna, má

kří dla, ruce a hopsavý nohy. Je hrozně hod-
nej a má rád děti! Jí mandarinky, jablíčka
a bonboniéru. Kolem něho je záře.

Natálie
6 let

Ježíšek je podle mě mi-
minko a je to kluk. Dár -

ky nosí na sáních, jsou to
ale létající sáně. Ještě
jsem ho nikdy neviděla, ale letos to mám
vymyšlené. Schovám se a budu koukat,
jestli si ho všimnu. Přála bych si panenku
a lego.

Jak si představuješ

Ježíška?
Dětská fantazie nemá hranice.
A o Vánocích je toho tolik, co si děti
mohou představovat. Přijde letos Ježíšek?
A jak vlastně vypadá? Nad tím se
zamyslely děti z Prahy 6.
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vánoce

INZERCE V6-1206

Zbývá vám totiž opravdu
už jen pár dnů na to, aby -
ste nakoupili vše, co po-

třebujete. Pokud hodláte vyra-
zit do některého z nákupních
center, obrňte se trpělivostí, ale
také buďte opatrní na své věci.
Vánoce jsou pro kapesní zloděje
nejlepší část roku a věřte, že
jim stačí opravdu jen pár minut
na to, aby vás okradli. Policisté
na víc upozorňují na to, že na-
kupující kapsářům práci často
hodně usnadňují. Třeba tím, že
nechají kabelku v nákupním vo-
zíku a po odejdou nebo nechají
tašku třeba v kočárku a věnují
se dítěti.

Své výhody ale samozřejmě
nákupní centra mají. Seženete

tam vše pohromadě na jednom
místě a nakoupit můžete při
jednom i jídlo, které budete
o svátcích potřebovat. Otevře -
no tady navíc obchody mají do
večera, a pokud nejste zrovna
zruční, můžete využít balící
službu a dárky pak už jen polo-
žit pod stromeček. Pokud jste
opravdu extrémní opozdilci,
my slete na to, že o Vánocích
velké prodejny budou uzavře -
ny, 24. prosince bude otevřeno
nejdéle do dvanácti hodin, 25.
a 26. prosince zůstanou obcho -
dy zcela uzavřeny.

V menších obchodech sice
možná nebudou mít takovou
nabídku, jako v nákupních cen-
trech a budete jich muset obejít

víc, ale zase možná narazíte na
nějaké originální dárky, které
obdarované překvapí a potěší.
Pokud vás opravdu tlačí čas,
vsaďte na jistotu a pořiďte ženě
třeba šperk nebo kosmetiku,
teď je na výběr celá řada dárko-
vých balení za výhodné ceny.

Potěšit muže bývá složitější,
pokud má nějaký koníček, do-
přejte mu něco, co užije, ale

sám by si to nekoupil. Nebo
vsaďte na dárkové poukazy, sice
nepoložíte pod stromeček žád -
ný balíček, ale zase obdarova-
nému dopřejete možnost vy-
brat si to, po čem oprav du
tou ží. Navíc po vánočních svát -
cích propuknou ty nákup ní, za-
čnou výprodeje a koupit si něco
pěkného bude možné za výhod-
nější cenu. 

Máte už dárky zabalené a popsané,
a kdyby bylo na vás, může být
čtyřiadvacátého třeba zítra? V tom případě
si můžete odechnout a vychutnávat si
poslední předvánoční týden. Pokud ale
patříte k těm, kteří vše shánějí na poslední
chvíli, čeká vás několik perných dnů.

Vánoční dárky
■ V dnešní době jsou čím dál tím modernější dárkové pou-
kazy. Obdarovanému, u kterého nemáte jistotu, co by ho po-
těšilo, vyberte třeba poukázku do kina, fitness centra, restau-
race nebo obchodu s oblečením.

Vánoční dárky

na poslední chvíli

Dejvická 17, Praha 6
tel.: 224 312 149

zl-sanmarco@email.cz

Zlatnictví San Marco
již 25 let na trhu
má pro vás bohatý
výběr zlata, briliantů,
stříbra, ocelových
šperků.

Zakázková výroba
snubních prstenů.

Výkup zlata
protihodnotou
za dobrou cenu.
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SOLNÁ JESKYNĚ
Safírový pramen
Nová, pravá solná jeskyně

● Pronájem celé jeskyně (1–5 osob) – 600 Kč
● Dospělí – 170 Kč
● Dítě do 6 let (1 dítě k 1 dospělemu) – zdarma
● Děti od 6 do 15 let – 70 Kč
● Důchodci, studenti – 100 Kč

Lázně Pramen, Dejvická 255/18, 160 00 Praha 6 
+420 728 059 770, info@pivnispa.cz, www.pivnispa.cz

Denně 11:00–22:00

FITOSAUNA, MASÁŽ
Smaragdový pramen
Unikátní možnost rychle obnovit 
své síly a životní energie.
V cedrové fitosauně zapomeňte,
že jste unavení a zrenovujete svůj tonus.

Fitosauna – 800 Kč / 1 hodina / 1 osoba
● Sauna (10–15 minut)
● Odpočinek u krbu v seníku + fitočaj (10–15 minut)
● Masáž zad nebo Peeling celého těla – dle vaší volby

(30 minut)
Doplňkové služby:

● Peeling celého těla (30 minut) – 450 Kč
● Masáž zad a šíje (30 minut) – 500 Kč
● Masáž těla – zad, nohou a šíje (60 minut) – 900 Kč

PIVNÍ A VINNÉ SPA
Zlatý a rubínový pramen
● Pivní / Vinná koupel (20 minut)
● Neomezená konzumace piva / Láhev bilého

nebo červeného vína 
● Relaxační odpočinek u krbu v seníku (30 minut)
● Ceník na www.pivnispa.cz

Života ● Zdraví ● Omlazení ● Spokojenosti ● Relaxace

Lázně Pramen 
Otevřete svůj
Pramen!

IN
ZE

RC
E 

V
6-

12
12

Vase 6 12_Sestava 1  15.12.17  15:30  Stránka 15



16 www.vase6.cz

vánoce

Přání osobností
k Vánocům a do nového roku

Michaela
Mlíčková
Jelínková

Přeji všem čtenářům
Vaší 6, aby měli nejen o Vá-
nocích více času na oprav-
dické čtení (ne brouzdání
po internetu). Protože jak
říká klasik, čtení je snění
s otevřenýma očima, a snít
potřebujeme každý! A taky
sílu, víru a inspiraci, aby-

chom dokázali některé své sny přetvořit ve skutečnost. Ne
všechny, ale některé určitě. A ve věcech, které se týkají nás
všech, nám přeju co nejméně rezignace a naopak co nejvíce po-
spolitosti, i když to se dnes snad už ani neříká...

Osobnosti, které jsou úzce spjaty s šestou
městskou částí, vám měsíc co měsíc
představujeme na stránkách magazínu
Vaše 6. Sportovci, herci a herečky nebo
zpěváci a zpěvačky, vždy jsou to lidé, kteří
šestku znají a vědí, jaké jsou její plusy
a minusy. Co vám, našim čtenářům, přejí
k blížícím se Vánocům a do nového roku?

Pavel
Štrunc

Vážení čtenáři, čeká nás
osmičkový rok. Původně
jsem vám chtěl popřát le-
žaté osmičky na účtě a co
nejméně trablů se zdravím,
osmičkami počínaje. A těm
z vás, co si dáváte novo-
roční předsevzetí, že začne -
te (stejně jako já...) cvičit,
ať se vaše postava osmičce
podobá co nejmíň. Teď po-
chopitelně myslím tu stojatou, která připomíná sněhuláka.
Žena mě ale poučila, že základ spokojenosti jsou malé radosti.
A že než nějaký problém vyhodnotíte jako neřešitelný, vyplatí
se pořádně se nadechnout. Protože ač se to zdá samozřejmé,
ne každý to zvládne bez pomoci, a pro někoho je to třeba zrovna
naposledy. Ostatně osmička je i protonové číslo kyslíku, jak
vím i já humanitně vzdělaný ne-chemik. A jelikož ten „scháze-
jící osmý den“, o kterém zpívá Petr Janda z Olympicu, nikdy
nepřijde, nezbývá, než se snažit být spokojení s tím co máme,
už teď – třeba v osmičkovém roce.

Petra
Janů

Všem přeji klidné a spo-
kojené Vánoce a v novém
roce štěstí, spokojenost,
lás ku, zlaťáčky a hlavně
zdraví. Mám Vás ráda.

Jiří
Vodička

Všem vašim milým čte-
nářům přeji požehnané
Vánoce! A do nového roku
2018 přejí hodně zdraví,
lásky a krásné hudby!

Své přání si pro vás při-
opravila třeba Petra Janů,
trojnásobná zlatá slavice

a stálice naší hudební scény,
která řadu let bydlí v Dejvicích
a považuje se za místního patri-
ota.

Šestku velmi dobře zná i Mi-
chaela Mlíčková Jelínková, au -
torka knihy Dobrodružství pa -
na Kolečka – Pohádky od
Hvěz dy, která se celá odehrává
v Praze 6.

Několik oblíbených míst má
v šesté městské části moderá-
tor Pavel Štrunc, který před ča -
sem vyměnil televizní obrazov -
ky za moderování vlastního
pořadu Štrunc! na zpravodaj-
ském portálu Info.

Muzikant Jiří Vodička, jeden
z nejlepších současných čes -
kých houslistů mladé generace,
se zase rád vrací do Baziliky sv.
Markéty v Břevnovském klášte -
ře.
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volný čas

Do naší prodejny
PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE

Prodejce výpočetní techniky
Požadujeme:

Zkušenosti s výpočetní technikou
Chuť učit se novým věcem

Nabízíme:
5 týdnů dovolené

Nástupní plat 20.000 Kč
V případě Vašeho zájmu

pošlete Váš životopis na e-mail info@nc.cz,
popř. se zastavte osobně v naší prodejně.
Adresa: Nikoly Tesly 1095/10, Praha 6, 16000

Telefon: 602 215 334, 233 320 590

INZERCE V6-1207

„Těší mě, že o Chef Time
Festu už můžu hovořit
jako o zavedené znač -

ce gastro festivalu, který si bě -
hem čtyř předchozích roční ků
našel své příznivce jak z řad od-
borníků, tak širší veřejnosti.
Festival je tu pro všechny, kteří
chtějí víc, než si jen dopřát
porci dobrého jídla. Chef Time
Fest propojuje milovníky dob-
rého jídla a gastronomie přímo
s šéfkuchaři. Právě prolínání
obou světů a možnost nechat
fanoušky nahlédnout i doslova
pod pokličku festivalového dě -
ní, je to, co jej činí jedinečným,“
komentuje nadcházející festival
organizátor Petr Urban.

Fanoušci gastronomie by si
do diářů měli rozhodně pozna-
menat konkrétní datum, a to
16. leden, právě tehdy v Avant-
Garde festival začne, odstar-
tuje večeří s výběrem těch nej-
lepších šéfkuchařů v Praze.
Chef Time Fest v AvantGarde
pořádají dvakrát do roka, letos
si milovníci dobrého jídla a ne-
otřelých zážitků budou moci
užívat až do 30. ledna.

Ani letošní ročník neochudí
hosty festivalu o akce, na které
jsou zvyklí. Jde hlavně o oblí-
bené večeře se šéfkuchaři, tak-

zvané Chef's Table večery a ku-
chařské duely, při kterých ná -
vštěvníci v příjemném pro-
středí dejvické restaurace za
nezaměnitelné atmosféry vybí-
rají své favority z chodů serví-
rovaných dvěma vybranými
šéf kuchaři, spíše než by sledo-
vali opravdový gastronomický
souboj. 

Utkají se
kuchařská esa

Celkem dvakrát se utkají šéf-
kuchařská esa a dvakrát budou
moci návštěvníci akcí Chef's
Table povečeřet se samotnými
kuchaři, kteří jim menu připra-
vovali. Poslední večeře festivalu
bude pod taktovkou celého ná-
rodního týmu AKC – ČR. 

Uvařit letos přijdou do Dejvic
zvučná jména, jako je Radek
Da vid, Honza Kvasnička, Ma -
rek Šáda, Petr Hajný, Jan Be -
neš, Jiří Král či Tomáš Polák,
ale i Tomáš Levý, Ondřej Koráb,
Tomáš Kněž, Marek Fichtner,
Karolína Koncincová, Petr Vlá-
sek a nově i celý národní tým
AKC – ČR.

Vstupenky na zimní Chef
Time Fest 2018 si je mož né re-
zervovat na webu www.chefti-
mefest.cz

A
D

Kuchařské hvězdy se sjedou do Dejvic,
vypukne pátý Chef Time Fest
Pátý ročník festivalu zážitkové gastronomie – zimní Chef Time
Fest, propukne v polovině ledna v Dejvicích. Do restaurace
AvantGarde se sjedou ti nejlepší šéfkuchaři, aby pro své hosty
připravili nejrůznější speciality.

Zimní
Chef Time Fest

■ Zimní Chef Time Fest bude probíhat od 16. do 30. led na
v dejvické restauraci AvantGarde.
■ Pro hosty bude tradičně připravena třeba večeře se šéfku-
chaři, takzvaný Chef's Table a kuchařské duely.
■Poslední večeře festivalu bude pod taktovkou celého národ-
ního týmu AKC – ČR. 
■Vstupenky na zimní Chef Time Fest 2018 si je možné rezer-
vovat na webu www.cheftimefest.cz
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téma čtenářů

Ráda bych reagovala na vaši anketu
ohledně běžkování u Hvězdy. Je jistě
pro mnohé běžkaře příjemné zjištění,

že by mohli běžkovat i v době, kdy nebude
napadaný sníh, z mého hlediska jde o zby-
tečně investované peníze z rozpočtu Pra -

hy 6. Raději bych například viděla, kdyby se
radní zamysleli nad tím, že nakreslené par-
kovací zóny (tedy místa pro parkování)
jsou velmi často u sjezdů pro invalidy
z chodníků. Invalida se tak kvůli zaparkova-
nému autu nedostane na druhou stranu,

Běžkařský okruh ve Hvězdě

očima obyvatel šestky
Kvůli lepším klimatickým podmínkám se přesunula
běžkařská dráha z Chuchle na Vypich. V předpolí obory si
je možné zaběžkovat na asi 700 metrů dlouhé trati,
součástí areálu jsou i šatny, půjčovna lyží a toalety. Na
vltavském břehu je teplota v zimních měsících vyšší až
o několik stupňů než na téměř nejvyšším místě Prahy,
proto byla Hvězda vyhodnocena jako vhodnější místo.
Co si o společném plánu pražského magistrátu a šesté
městské části myslí obyvatelé Prahy 6? Přinášíme výběr
reakcí.

protože mnohdy se jedná o jedinou mož-
nost. Pokud má Praha 6  zbytečné peníze na
umělé zasněžování, jistě by mohla oželet pe-
níze, které vybírá za parkování u těchto
sjezdů. (Myslím, že stejně nedomyšlené je
vybírání poplatku za zaparkování invali-
dou na zóně, když není volné invalidní
místo.)

Renáta Křižanovská

Je to bezva nápad, sněhu je málokdy
dost, a tak by tam šlo běžkovat celou
zimu. Souhlasíme.

Radka Králová

Myslím, že 700 m pro běžkařský
okruh je malá vzdálenost. Parková -
ní u Kauflandu by mohlo být časem

zpoplatněno a nevím, zda by bylo dosta-
tečné. Neumím si představit, jak bude vypa-
dat zázemí pro běžkaře (půjčovna lyží,
občer stvení a WC) aby architektonicky za-
padalo do tohoto území. Mám obavy, aby
předpokládané náklady 250 tisíc Kč nebyly
jen zbytečným plýtváním peněz.

Anna Flíglová

Do Hvězdy při dostatku sněhu běžko-
vat chodím. Upravený okruh se záze-
mím bych přivítal.

Zdeněk Vacek

Někdo určitě bude namítat, že je to ut-
rácení peněz, mně ale přijde, že to je
utrácení za něco, co je fakt pro lidi.

Je to krásná možnost, jak spojit příjemné
s užitečným. Můžeme se potkat s přáteli, při
sportu si popovídat, potom zajít na něco
dobrého na zahřátí a strávit aktivně den
v Praze. Doufám jen, že bude na naší straně
počasí.

Ludmila Vítová

Běžkařskému okruhu ve Hvězdě fan-
dím. Pro rodinu se dvěma dětmi není
úplně samozřejmé vydat se pravi-

delně na hory a tenhle areál je ideální mož-
nost, jak si zaběžkovat bez dalších nákladů
– na dopravu, ubytování. Takhle jen zaba-
líme běžky, termosku s čajem a svačinu
a na místo dojedeme pohodlně tramvají.
Není potřeba jezdit autem, běžky zase tolik
neváží.

Jiří Petr
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historie

Usedlost Hadovka: Hadi tu nebyli,
jen notář se vznešeným jménem
Viniční usedlost Hadovka na Evropské třídě
má za sebou bohatou minulost. V první
polovině 16. století bylo na území dnešní
Hadovky sedm malých vinic, které
novoměstský sladovník Matěj spojil do
jedné. Viniční lis je tu uváděn již v roce 1602.

Viniční usedlost Hadovka
■ Usedlost má za sebou bohatou minulost. V první polovině
16. století bylo na území dnešní Hadovky sedm malých vinic,
které novoměstský sladovník Matěj spojil do jedné. Viniční lis
je tu uváděn již v roce 1602.
■ Za třicetileté byly vinice i s lisem zpustošeny. V roce 1661
pozemek získal císařský notář a právník František Ferdinand
de Serponte. Ferdinand Serponte vinici zvelebil, ale zadlužil
se, a proto byla po jeho smrti roku 1705 vydražena.
■ V roce 1743 získal Hadovku Antonín Messler, který poze-
mek rozšířil o vedlejší vinici Pušrajbku. Pravděpodobně právě
Messler nechal postavit také kapli Nejsvětější Trojice v ulici
Nad Komornickou, známou malbami Josefa Navrátila.
■ V roce 1850 koupil usedlost Gabriel František Janoušek,
majitel továrny na zámečnické výrobky v Praze a společník
firmy Hředelské kamenouhelné těžařstvo. V roce 1859 ji pro-
dal proboštu svatovítské kapituly Václavu Vilému Václavíčko -
vi. Ten začal s přestavbou usedlosti na zámeček v tehdy mód -
ním novogotickém stylu.

Za třicetileté války byly vi-
nice i s li sem zpustošeny.
V ro ce 1661 pozemek zís -

kal císařský notář a právník
František Ferdinand de Ser pon -
te. Usedlosti se začalo říkat Ser -
pontka. Pozdější název vznikl
nesprávným počeštěním jména
vlastníka (serpent = had). 

Ferdinand Serponte vinici
zvelebil, ale zadlužil se, a proto
byla po jeho smrti roku 1705
vydražena. V roce 1743 získal
Hadovku Antonín Messler, fa -
rář u sv. Václava na Malé Stra -
ně, který pozemek rozšířil o ve-
dlejší vinici Pušrajbku (tato
viniční usedlost byla při ulici Na
viničních horách a dnes po ní
není ani stopy). Pravděpodobně
právě Messler nechal postavit
také kapli Nejsvětější Trojice
v ulici Nad Komornickou, zná-
mou malbami Josefa Navrátila.

Kolem roku 1800 došlo k pře -
stavbě Hadovky na letní sídlo –
tehdy měla stavba ještě pozdně
barokní charakter. V ro ce 1850
koupil usedlost Gabriel Franti-

šek Janoušek, majitel továrny
na zámečnické výrobky v Praze
a společník firmy Hředelské ka-
menouhelné těžařstvo, tedy té,
která převzala těžařská práva
od Fürstenberků na Lánech,
provozovala tamní malodoly
a založila na trase koněspřežné
dráhy do Dejvic prv ní větší důl
Beata a potom pod jménem
Anglo-česká kamenouhelná
spo lečnost otevřela v blízkém
Rynholci dlouhá léta fungující
důl Laura.

G. F. Janoušek v roce 1859
Ha dovku prodal proboštu
svato vítské kapituly Václavu
Vilé mu Václavíčkovi (1798
v Choust níku – 1862 v Praze).
Ten začal s přestavbou usedlos -
ti na zámeček v tehdy módním
novogotickém stylu podle pro-
jektu profesora Josefa Niklase
(1817 ve Volyni – 1877 v Pra -
ze), autora Nového proboštství
na Vyšehradě. Při přestavbě
byla zbourána část západního
křídla a tak získala stavba ne-
pravidelnou podobu. Po smrti

Václavíčkově pokračoval ve
stavbě jeho následovník Adolf
Würfel (1804 v Liberci – 1891).
V Hadovce byla zřízena domácí
kaple a zámeček se stal letním
sídlem svatovítských proboštů.

V rámci výstavby Dejvic byla
Hadovka odkoupena hlavním
městem Prahou, ale v roce
1930 ji od města koupila Zden -
ka Havránková, která nechala
zámeček rekonstruovat. Ve vý-
chodním křídle zámečku vznikl
velký reprezentativní sál, probí-
hající celým křídlem. Byl také

upraven parter hlavní budovy
do nádvoří. Stavební práce za-
jišťovala známá firma Václav
Nekvasil a synové. Z úst pamět-
níků máme informaci, žel pí-
semně nedoloženou, že zde ve
stájích měl koně herec Vlasta
Burian, který bydlel v nedale -
ké Kadeřávkovské ulici.

Od roku 1948 v Hadovce síd-
lilo kanadské velvyslanectví,
poté ji odkoupil soukromý vlast -
ník, měla zde vzniknout střední
škola, ale nyní se zde plánuje lé-
kařská klinika.
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servis

Vánoční stromky neodklá-
dejte do popelnic ani do
kontejnerů, zabírají mís -

to. Ročně obyvatelé Prahy odlo -
ží stovky tisíc stromků. Po kud
máte popelnice v domě nebo
vnitrobloku, odneste stromek
ven.

Odváženy budou strom ky
ješ tě po celý leden a únor. Dbej -
te i na to, aby byl stromek dobře
odzdoben. Běž ně totiž vánoční
jehličnany kon čí u specializo-
vané firmy, která je zpracuje
a použije jako topivo. Ty znečiš-
těné musejí do spalovny. Do
běžné popelnice ani do kontej-

neru na plast nepatří umělé
stromky. Ty je po tře ba odvézt
do sběrného dvo ra. 

Správně naložit byste měli
i s olejem, na kterém jste si při-
pravili ke štědrovečerní tabuli
kapra nebo třeba řízky. Na kaž-
dém z dvaceti pražských sběr-
ných dvorů jsou umístěný ná-
doby na použité oleje a tuky
z domácností. Odložit je zde
můžete zdarma, musíte je však
zbavit zbytků jídla a přinést na
sběrný dvůr v uzavřené PET
lahvi, ne ale ve skleněné ná-
době. Takto odevzdané oleje pu-
tují ke zpracovateli, který je po

vyčištění dále používá v široké
škále produktů a služeb.

Tato služba funguje na sběr-
ných dvorech rok, za tu dobu se
tady vysbíralo celkem 4,6 tuny
použitých potravinářských tu ků
a olejů, které by s velkou pravdě-
podobností končily v měst ské
kanalizaci. Zvláště v období vá-
nočních svátků dochází ve zvý-
šené míře k zanášení a znečišťo-

vání kanalizační sítě, což s se -
bou nese i zvýšené nároky na
její následné čištění a údrž bu.
Odborníci doporučují olej, po -
kud se vám nehodí sbírat ho do
PET lahví a odvézt na sběrný
dvůr, rozhodně nevylévat do ka-
nalizace. Raději tuky slijte do
plastové lahve a tu vyhoďte do
směsného komunálního odpa -
du.

Jak třídit
vánoční odpad
Potrhané balicí papíry patří do modrého
kontejneru, sklo do bílého či zeleného,
plasty do žlutého. Třídit byste ale měli
i oleje a správně je dobré naložit
i s vánočním stromkem, který už nechcete
mít doma v obýváku.

Nevolnost, horečka nebo
třeba zlomená noha.
I když je nejlepší strávit

Vánoce ve zdraví, nemoc si ne-
vybírá a nemusí vás zaskočit
jen rybí kost v krku nebo žluč-
níkový záchvat z přejedení. Kde
najdou pomoc obyvatelé Pra -
hy 6?

Dětskou pohotovost provo-
zuje motolská nemocnice. Ordi-
nují tady od pondělí do pátku od
17.00 do 7.00 hodin do rána,
o víkendech a svátcích nepřetr-
žitě. Pohotovost sídlí v příze mí
D – naproti občerstvení v dětské
části budovy a určena je pro děti

s akutním zhoršením zdravot-
ního stavu. Funguje zde ambu -
lance pediatrická, chi rur gic ká,
ortopedická, ORL, sto ma to chi -
rurgická, oční, neuro lo gic ká.
Dospělí mohou na po ho tovost
také do Motola nebo do Ús -
třední vojenské nemocnice.
Ordi nují zde v pracovní dny
19.00–7.00 hodin a ve dnech
volna od 7.00–7.00 ho din. Po-
hotovost sídlí v budově CH2.
Pokud vás o svátcích rozbolí
zuby, můžete využít zubní po-
hotovost v Městské poliklinice
Spálená 12. O víkendech a svát-
cích jsou tady nepřetržitě.

Kam k lékaři

o Vánocích
Jak mají

otevřeno obchody:
■ 24. prosince – Otevřeno jen do 12.00
■ 25. prosince – 1. svátek vánoční – zavřeno
■ 26. prosince – 2. svátek vánoční – zavřeno
■ 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a No -
vý rok – zavřeno

Nepoužité léky
do koše 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 ve sběrných dvorech hlavního města Prahy či
v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.
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volný čas

PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN 1. 12. 2017
JVAGENTURA.CZ   /   FASTANDFURIOUSLIVE.COM

PROŽIJTE NA VLASTNÍ KŮŽI  
NEJZBĚSILEJŠÍ SCÉNY Z KULTOVNÍ  FILMOVÉ SÉRIE

INZERCE V6-1240

To, jak Pražané tráví svůj
volný čas, se vyvíjí. Pra -
ha 6 hodlá volnočasový

areál Ladronka rozvíjet v sou-
ladu s aktuálními potřebami li -
dí. Kam bude směřovat, to by
měl vyjasnit strategický Plán
pro Ladronku. Na podzim 2017
pro běhlo sčítání návštěvnosti,
měření intenzity pohybu na
hlavní trase a sběr podnětů me -
zi uživateli. Anketa mezi obyva-
teli byla spuštěna na webových
stránkách v pondělí 11. prosin -
ce a potrvá zhruba měsíc.

Více než 340 návštěvníků se
zúčastnilo takzvaných průtoko-
vých setkání. Lidé si například
považují volný prostor par ku
a kultivované prostředí, jako
největší problém označili nedo-
statek veřejných WC a projíždě-
jící segwaye. Park účastníci vní-

mají jako oázu klidu a přejí si
více piknikových míst a dět-
ských hřišť.

Ladronku průměrně v říjno-
vých dnech navštívilo kolem
dvou tisíc návštěvníků za den.
Nej více bylo chodců (37 %),
běžců (16 %) a lidí s dětmi
(12 %). O víkendu nejvíce lidí
navštěvuje park mezi 10. a 11.
hodinou dopolední a mezi 15.
a 16. hodinou odpolední. Ve
vše dní den pak špička návštěv-
nosti nastala mezi 17. a 18. ho-
dinou odpolední.

V roce 1688 získal zdejší po-
zemky generál vachmistr Filip
Ferdinand hrabě z Ladronu.
Nechal na pozemcích vybudo-
vat zájezdní hostinec, který byl
v provozu ještě v druhé polo-
vině 19. století. Patrová baro k -
ní budova pochází nejspíš z 18.

Jak bude vypadat

Ladronka?

Ladronka v břevnovské Tomanově ulici je
jedna z nejznámějších pražských usedlostí.
Přilehlý park slouží pěším, cyklistům
a hlavně bruslařům; konají se zde různé
kulturní akce, jako například Ladronkafest,
Čarodějnice a jiné.

Věděli jste že…
■ Ladronka byla v anketě zvolena
sedmým divem Prahy 6? Do sedmi-
čky se vešel ještě Břevnovský kláš-
ter, obora s letohrádkem Hvěz da,
stará čistička, Loosova vila stavi-
tele Müllera, Písecká brána a Stra -
hovský stadion.
■ Hlavní bruslařský okruh na La-
dronce má délku 4229,5 metru,
což je desetina maratonské tratě.
■ Ladronka leží u staré poutní cesty z Lorety do františkán-
ského kláštera v Hájku u Červeného Újezda. Vzniklo při ní
v rozmezí let 1720-24 dvacet kapliček, které byly vyzdobeny
freskami s pašijovými náměty, obrazy ze života Panny Marie
a svatého Františka z Assisi. Vytvořili je zedník František For-
tin, kameník Hersthorf a malíř Sochor. Dochovalo se jich je-
denáct, před časem jich Praha 6 několik zrekonstruovala.

století, v 19. století, kdy patřila
břevnovskému klášteru, byla
upravena zhruba do dneš ní po-
doby.

V roce 1922 přešla Ladronka
do majetku hlavního města. Pak
zde byly skromné byty, sídlil tu
podnik Sady, lesy. Ačkoli byla
usedlost prohlášena v roce
1964 kulturní památkou, areál
dál chátral a v roce 1993 ho ob-

sadili squatteři s cílem vybudo-
vat zde kulturně sociální cen-
trum.

Ti se pak o usedlost v rám ci
svých finančních možností sta-
rali. Centrum nekomerční kul-
tury zde pak fungovalo až do lis-
topadu 2000, kdy byli squatteři
násilně vystěhováni městskou
policií a bezpečnostní agentu-
rou.
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vánoce

Kapr k večeři
Bramborový salát, houbový

kuba, polévka, nějaká dobrá
sladká tečka, ale hlavně kapr,
kterého ve spoustě rodin na-
hrazují řízky. Přitom ryba k ště-
drovečerní večeři nepatří k sta-
rým tradicím. Naši předci ryby
na Vánoce nejedli. Přednost
měla luštěninová jídla a polév -
ky. I k nim se vázaly tradice,
třeba hrachovka měla zajistit
hojnost na celý příští rok. Ml-
salo se sušené a vařené ovoce
a různé kaše. Ryby si dopřávali
bohatí měšťané a na vesnici se
zvyk dostal až ve 20. století. 

Šupina pod talířem
Kapr se pojí s další štědrove-

černí tradicí, šupinou pod talí-
řem, která má zajistit štěstí
a zabránit nouzi. Proto větši-
nou šupina hned po večeři míří
do peněženek, má být zárukou
dostatku peněz.

Neodcházejte od stolu
Jakmile zasednete k večeři,

už se nezvedejte. Radši si proto

Cukroví a řízky?
K Vánocům patří i zvyky!
Kapr a bramborový salát na štědrovečerní tabuli, voňavé cukroví,
ale i lití olova nebo rozkrajování jablíček. K Vánocům patří celá
řada tradic a zvyků. Které dodržujete doma vy? Nezapomínejte
také na to, že něco se na Štědrý den dělat prostě nesmí!

Adventní pořekadla
■Chodí-li se v adventu bez kožicha, bude se v postě jistě no sit.
■ Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima trvat osm-
náct neděl.
■Když v 1. adventní neděli nastane daleko široko krutá zima,
potrvá čtyři neděle.
■Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš jídat, sedláčku
chleba režného.
■ Na svatého Mikuláše je už zima celá naše.
■Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš
je přibíjí.
■ Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
■ O svatém Mikuláši často snížek práší.

Zdroj www.rceni.cz

Prosincové pranostiky
■ Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté
zimy třeba báti.
■ Jaký prosinec, takové jaro.
■ Jaký prosinec – takový červen.
■ Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
■ Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda
krásná.
■ Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
■ Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
■ Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
■ Jsou-li zelené Vánoce, Velká noc bude bělit se.
■ Studený prosinec – brzké jaro.

Zdroj www.pranostika.cz
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vše připravte předem. Jde o po-
hanský zvyk, tomu, kdo vstane,
zasedne místo duše a on do ro -
ka umře. V dnešní době se říká
i to, že kdo od večeře vstane,
opustí rodinu. Na Štědrý den se
ale nesmí víc věcí, třeba zame-
tat, abyste nevynesli z domu
štěstí a zapomenout byste ne-
měli ani na talíř navíc pro neče-
kaného hosta. Počet strávníků
u večeře musí být vždy sudý.

Lití olova
Lití olova mají rády hlavně

děti, potěší ale i dospělé s tro-
chou fantazie. Po nalití roztek -
lého olova do vody je totiž třeba
uhádnout, jaký tvar se podařilo

vytvořit a co koho čeká. V mi nu -
los ti třeba svobodné dív ky há-
daly, čí vidí tvář.

Skořápkové lodičky
Pouštění skořápkových lodi-

ček se svíčkou v nádobě s vodou
ukáže, koho čeká jaký život.
Ko mu svítí dlouho, bude žít
dlouho a šťastně. Pokud zůs-
tává u břehu, dotyčný zůstane
doma, komu se pohybuje, ten
se vy dá na cesty. 

Střevíc a Barborka
O Vánocích mají vůbec svo-

bodné dívky možnost zjistit,
zda nebudou už za rok vdané.
Hází se střevícem, a když se

špička boty otočí směrem ke
dveřím, znamená to, že dívka
odejde z domu a vdá se. Dívky si
také mohou zatřást stromkem,
odkud uslyší psí štěkot, odtud
přijde ženich. Na svátek svaté
Barbory je také dobré si utrh-
nout větvičku třešně. Pokud
rozkvete do Štědrého dne, do
roka bude svatba.

Prasátko a jablka
Děti tenhle zvyk zrovna ne-

musejí. Rodiče jim slibují, že
uvidí zlaté prasátko, ale musejí
být celý den hladové. Krájení ja-
blka je klasická česká tradice.
Pokud máte po rozkrojení hvěz -
dičku, čeká vás život, po kud

 křížek, je to smrt… Ale tahle
věšt ba se prý dá snadno obejít
tím, že budete rozkrajovat
zdra vé a velké jablko ve středu
kolmo ke stopce.

Keltské Jmelí
Až ke Keltům sahá tradice,

kdy si doma lidé zavěšují jmelí.
To prý dříve bylo volně rostou-
cím mohutným stromem, z je -
hož větve Josef vyřezal kolébku
pro Ježíška a byl z něj vyroben
kříž, na němž byl Ježíš ukřižo-
ván. Potomci stromu se pak prý
natolik styděli, že raději seschli
do drobných keříků. Jmelí má
být darováno, nikoliv zakoupe -
no a zajistí do domu štěstí a po-
žehnání. Ze středověku potom
pochází zvyk, podle nějž má
muž políbit dívku pod jmelím
a po každém polibku utrhnout
jednu bobulku. Poslední bobul -
ka znamená poslední polibek,
a láska z domu neodejde.

Vánoční stromky
Podle prvních zmínek se vá -

noč ní stromky zavěšovaly nad
štědrovečerní stůl, ovšem špič-
kou dolů. Tradice zdobení
strom ků, jak ji známe dnes, po-
chází z německých měst. Zpo-
čátku nebyl stromek opatřen
svícemi. Jedna z prvních zpráv
o ozdobeném osvětleném
strom ku v místnosti je v brém-
ské kronice z roku 1570.
Nejdří ve bychom jej našli v ce-
chovních řemeslnických do-
mácnostech. Do soukromých
prostor začal pronikat až v po-
lovině 17. století. Až ve století
19. opouští německé prostředí.
Ujímá se nejprve ve městech,
poté i na venkově, většinou ho
přijímají dříve protestanté, než
katolíci.

Vánoční zajímavosti 
■ Vánoce, podobně jako řada dalších svátků, mají kořeny v dobách předkřesťanských. Církev
postupně překrývala zažité obyčeje a rituály vlastními svátky spojenými s křesťanskou liturgií.
V případě Vánoc jde o svátky narození Spasitele.
■Předvánoční čas nastával dříve vlastně již po svatém Martinu, kdy se život přesunoval do svět-
nic, začínalo se pozvolna s přípravou na Vánoce. Ale byl to také čas, kdy se chodilo na přástky.
Při nich bývalo nad kolovrátky veselo, zpívalo se, povídalo a z generace na generaci se tak předá -
valy pověsti, báchorky, písně, zvyky a obyčeje.
■ Samotné období adventu dodnes začíná čtyři neděle před Štědrým dnem. Bývalo to období
postní, netančilo se, dokonce ani svatby se nekonaly. Vše se připravovalo na oslavu narození Je-
žíše Krista.
■Symbolem adventu je věnec se čtyřmi svícemi, nad kterými se měla rodina v neděli odpoledne
sejít, zapálit svíčku, posedět, popovídat si. Advent provázela řada zvyklostí, ze kterých dnes už
mnohé ani neznáme.
■Chloubou domácností bývaly betlémy, které si lidé sami vyřezávali. České betlémy jsou slavné
po celém světě. Zpočátku se k těmto domácím jesličkám dávaly i dárky. 

Kde svítí
stromky

■ Prahu 6 ozdobí dokonce
pět vánočních stromků. Je -
den v parku u Mateřské
ško ly Za oborou na Malém
Břevnově, další na Břevno -
vě U Kaštanu, třetí ve Vo-
kovicích a další dva u Písec -
ké brány a na Vítězném
náměstí.
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luštění

Kontroverze na Praze 6: Opozice odmítla 
rozhodovat o největší transakci na základě 
začerněných dokumentů
Na listopadovém jednání zastupitelstva Prahy 6 byl na nátlak 
opozice zrušen jeden z důležitých bodů jednání. Schyluje 
se totiž k největší transakci čtyřletého volebního období. 
A zastupitelům byly přitom začerněny podklady, podle kterých 
mají rozhodovat. Jde o cenné pozemky ve Střešovicích. 
Akciová společnost SNEO, ve 100% vlastnictví radnice Prahy 
6, má ve svém základním jmění velmi cenný pozemek při ulici 
Na Dračkách, na rozhraní Ořechovky a Střešovic nedaleko 
zahradnictví Chládek a fotbalového hřiště Tatranu. Na 
tomto pozemku má vzniknout obytný areál se 150 bytovými Čtěte na…

www.nasregion.cz

Soutěž o nejkrásnější vánoční 
stromeček Našeho REGIONu

Soutěžíme o 7 poukazů
do Aquapalace Čestlice
v hodnotě 3 000 Kč

Staňte se fanouškem Facebookových
stránek Náš REGION a zašlete nám
jednu fotku do zpráv s uvedením
názvu města, kde byla pořízena.

Fotografi e z každého REGIONU
s nejvíce LIKE vyhrává

facebook.com/Nasregion

203X93 soutez clanek NR pro vase6 indd 1 13 12 17 14:42

INZERCE V6-1211

V tajence naleznete citát Josefa Poláčka.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem ve
tvaru V6 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu

Zvolte sebe
od Jamese Altuchera.
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Kosmetiku pro děti s onemocněním
zvaném Ichtyóza sbírají děti a ro-
diče ze Základní školy Jana Amose

Komenského. Ichtyóza je dědičné onemoc-
nění kůže, při němž se odumřelé buňky
kůže hromadí v podobě hustých suchých
šupin na povrchu pokožky. Kůže lidí s ich-

tyózou je velice křehká a praskající. A dě -
tem s touto nemocí pomáhá pokožku dů-
kladně a často promazávat, spotřeba kré -
mu dosahuje měsíčně až osmi kilogramů.
Seznam krémů, kterými lze dětem se zmí-
něným onemocněním přispět, je na webo-
vých stránkách školy.

Na oslavy výročí narození, ale i úmrtí
učitele národů – Jana Amose Ko-
menského se připravuje Minister-

stvo školství, mládeže a tělovýchovy spo-
lečně s Ministerstvem kultury. Plánuje se
celá řada vzpomínkových akcí. Vznikne tře -
ba rozsáhlá encyklopedie o životě a díle Ja -

na Amose Komenského, konat se bude také
mezinárodní výstava s názvem „Od kaz
J. A. Komenského pro 21. století“, která
bu de připravena ve spolupráci se zahranič-
ními muzejními organizacemi. Jan Amos
Komenský je považován za zakladatele
moderní pedagogiky.

Škola sbírá
kosmetiku pro nemocné děti

Česko oslaví výročí
Jana Amose Komenského

Výtvarná soutěž
Anděl musicus

Jedenáctý ročník výtvarné soutěže
vyhlásila Základní škola Červený
vrch pro své žáky z prvního i dru-

hého stupně. Děti se utkaly a kategori-
ích jednotlivci, kolektivy a skupinky
žáků a tématem letošního ročníku byl
Anděl musicus. Soutěžní výrobky
ohod notila porota i laická veřejnost.

Příběh
pana Sochůrka

Čestné uznání poroty za námět
filmu „Příběh pana Sochůrka“ na
soutěžním festivalu Pražský fil-

mový kufr získala Základní škola Nor-
bertov. Žákovský film byl v soutěži oce-
něn odbornou porotou složenou ze
zá stupců filmového průmyslu v katego-
rii Dokument a reportáž. 

Nikdo nezná
moji čtvrť lépe než já

Galerie Skleňák nabízí až do 5.
ledna možnost prohlédnout si
práce žáků ze Základní školy

náměstí Svobody. Výstava se jmenuje
„Nikdo nezná moji čtvrť lépe než já“
a začala 5. prosince

Soutěž v orientačním běhu o pohár
Antonína Čermáka ve sprintu mají za
sebou děti ze Základní školy Anto-

nína Čermáka. Připraveny byly pro děti dvě
tratě s celkovým počtem deseti kontrol

a běžci se utkali ve čtyřech věkových kate-
goriích. Odstartovala celkem stovka dětí.
Nejvyrovnanější byla kategorie starších
chlapců, kde se první tři závodníci vešli do
tří vteřin.

Soutěž
v orientačním běhu

PrDeL
PRavá DEmokratická Legrace

POD STROMEČEK
Darujte k Vánocům předplatné časopisu Sorry a dopřejte 
svým blízkým pravidelnou dávku legrace každý měsíc

Roční předplatné 499 Kč 
Roční předplatné s tričkem* 699 Kč

Objednávejte na: www.sorry.cz, e-mailem na adrese send@send.cz 
nebo na čísle 225 985 225 (Po až Pá 8.00 – 18.00 h)

facebook.com/sorrycz

*Trička jsou zasílána samostatně do 3 týdnů po úhradě předplatného na adresu odběratele

203x93 sorry predplatne pro vaseX indd 1 13 12 17 11:44
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Utkat se v robotickém klání mohou
děti od čtyř do šestnácti let, a to ve
dvou kategoriích, v nichž každá má

jasně zadané podmínky. První kategorií je
kresba a malba, přičemž technika, kterou
malí výtvarníci použijí, je na jejich uvážení.
Maximální formát plošné práce je velikost
A3. 

Druhá kategorie přiláká ty, kteří rádi vy-
tvářejí prostorové objekty a pracují s mate-
riálem. Jako užitý materiál je předepsán
papír, textil, dřevo, kov, sklo, keramika,
plast, karton, obaly, plech, korek a další.
Dě ti mohou trénovat s kostkami lega, ode-

vzdat legového robota ale nelze. Maximální
formát výrobku je 100x100 cm, váha po -
tom nejvýše pět kilogramů.  

Porota bude zaslané práce rozdělovat
podle věku dětí, a to ve skupinách mateř-
ské školy, první stupeň základních škol
a starší děti z vyšších tříd základních škol.
Času na plánování robota a jeho vytvoření
mají děti poměrně dost. Soutěž totiž končí
19. ledna příštího roku, výhodou tak je, že
děti se mohou soustředit na svoji soutěžní
práci přes vánoční prázdniny. 

Výrobky je třeba odevzdat osobně či je
poslat poštou, a to v Domě dětí a mládeže

Dětští roboti
se utkají v soutěži

Máte doma dítě s fantazií, které navíc rádo staví, stříhá,
maluje nebo modeluje? Nechte ho vytvořit vlastního
robota. Může uspět v soutěži, kterou připravila pražská
knihovna. Čas na tvoření mají děti až do druhé poloviny
ledna.

Vyrobte robota
a soutěžte

■ Soutěž je určena pro všechny děti
od čtyř do šestnácti let.
■ Soutěží se ve dvou kategoriích, a to
kresba a malba a práce s materiálem
a prostorové objekty.
■ Porota bude zaslané práce rozdělo-
vat podle věku na kategorii mateřinky,
první stupeň a druhý stupeň základní
školy.
■ Uzávěrka přihlášek a odeslání vý-
robků do soutěže je 19. ledna. 
■Vyhlášení výsledků proběhne do 31.
ledna.

Prahy 2 ve Vratislavově ulici. Přihlásit se
mohou jednotlivci, celé školy, školky, dru-
žiny nebo zájmové útvary, každý autor
však může zaslat jen jeden kus výrobku
pro danou kategorii, zúčastnit se ale může
kategorií obou.

Pořadatelé doporučují, aby účastníci
soutěže, kteří do klání odevzdají práce,
u kterých může dojít ke stírání a sprášení
barev či zašpinění jiných děl při společné
manipulaci, je zafixovali.

Každá práce musí mít na zadní straně
uvedeny předepsané informace, na objekt
samotný či u něj jméno a příjmení dítěte,
třídu, věk, kategorii, přesnou adresu do -
mů, do školy, školky nebo zájmového
krouž ku podle toho, kdo práci vysílá a také
e-mailové spojení na rodiče nebo na organi-
zaci.

Jak je známo, slovo robot poprvé ve vý-
znamu stroj použil český spisovatel Karel
Čapek v divadelní hře R.U.R.. „Jak mám ty
umělé dělníky nazvat. Řekl bych jim laboři,
ale připadá mně to nějak papírové,“ svěřo-
val se prý Karel Čapek. „Tak jim řekni robo -
ti,“ odvětil bratr Josef. 
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty a podobně

k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

Pro více informací prosím pište na info@a11.cz
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Kurz je zdarma a výhodou
je, že kdo se chce zúčast-
nit, nemusí si shánět hlí-

dání pro děti. To je totiž zajiš-
těno na místě. Kurzy jsou
připraveny tak, aby se účastníci
dozvěděli řadu informací o tom,
jak si usnadnit návrat do práce
po rodičovské dovolené. Pod-
pora rodičů a rozvoj jejich osob-
nostních i pracovních doved-
ností je to, čeho se příchozím
dostane. 

A na co se mohou zájemci tě -
šit? Kurzy jsou na míru ušité
rodičům – počítačový kurz, prá -
ce nanečisto pomocí virtuální
firmy, dále jsou připraveny
přednášky na téma trhy práce,
pohovory s psycholožkou, za
účelem vytipování vhodného
pracovního zaměření a další ak-
tivity orientované na vlastní

rozvoj. Kdo by rád do Dejvic na
přednášky přišel, může kontak-
tovat koordinátorku projek tu
Gabrielu Vačkářovou (tel: 775
408 130, mail: gabri e la.vac ka -
ro va@attavena.cz).

Kurz pořádá společnost Atta-
vena o.p.s., která je úspěšným
realizátorem projektů zaměře-
ných na maminky s dětmi již
více než deset let.

„ Líbilo se mi, že kurzy byly
prakticky zaměřené, neprobí-
rala se zbytečná teorie, vše bylo
možné si hned procvičit na pc
a tím si znalosti uchovat. Probí-
raná látka byla aktuál ní, praco-
valo se soudobě používaným
softwarem. Také chci vyzdvih-
nout vysokou úroveň a profesi-
onalitu lektorů,“ pochvaluje si
Petra, která kurz už absolvo-
vala.

Kurzy pomohou rodičům

s návratem do práce
Počítačový kurz, práce nanečisto pomocí
virtuální firmy, přednášky na téma trhy
práce, pohovory s psycholožkou a další
aktivity orientované na vlastní rozvoj
čekají na všechny, kteří se přihlásí do kurzů
dejvického centra Spolu. Projekt
pojmenovaný Pro změnu se koná koncem
ledna.

Pro změnu pro sebe
■Projekt s názvem Pro změnu pro sebe zaměřený na rodiče
s dětmi začne 29. ledna v Dejvickém centru Spolu.
■Kurz je zaměřen na podporu rodičů, na rozvoj jejich osob-
nostních i pracovních dovedností. 
■ Připraven bude počítačový kurz, práce nanečisto pomocí
virtuální firmy, přednášky na téma trhy práce, pohovory
s psycholožkou, za účelem vytipování vhodného pracovního
zaměření a další aktivity orientované na vlastní rozvoj. 
■ Kurz je zdarma a zajištěno je i hlídání dětí.
■ Kurz pořádá společnost Attavena o.p.s., která je úspěš-
ným realizátorem projektů zaměřených na maminky s dětmi
již více než deset let.
■ Více informací je na webu www.prozmenuprosebe.cz.
■ V případě zájmu kontaktujte koordinátorku projektu Ga-
brielu Vačkářovou (tel: 775 408 130, mail: gabriela.vacka-
rova@attavena.cz).

Chcete inzerovat ve Vaše 4?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.vase6.cz
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Abyste mohli nabídku knihovny na
Břevnově využít, musí vám být více
než pětasedmdesát let nebo musíte

mít průkaz ZTP, ZTP/P, bydlet v okolí po-
bočky knihov ny Břevnov a také mít platný
čtenářský průkaz bez zpozdného a nevrá-
cených knih. Ochotní knihovníci vám done-
sou do mů pět knih na týden, a to zdarma. 

Objednat si knížky můžete na telefon-
ním čísle 774 587 362, a to během provoz -
ní doby pobočky. Po telefonu si také dohod-
nete, které knihy byste rádi na přečtení
do stali. Břevnovská pobočka knihovny je
otevřená vždy v pondělí od 13.00 do 19.00
ho din, v úterý a v pátek od 9.00 do 16.00
hodin a ve středu a ve čtvrtek od 12.00 do
19.00 hodin. 

Knížky vám budou doručeny v takzva-
ných roznáškových dnech, v případě Břev-

nova to je úterní dopoledne. Kromě toho
vám knihovník přinese i seznam knih s in-
formacemi o tom, dokdy je třeba knihy vrá-
tit. Až si čtení objednáte příště, můžete
přečtené knihy odevzdat k vrácení.

Břevnovská knihovna kromě donášky
knih také pořádá zajímavé akce pro všech -
ny věkové kategorie. Konat se tady bude do
konce roku dvakrát setkání Šachy na Břev-
nově, a to ve čtvrtek 21. a 28. prosince. Kdo
přijde, bude se moci šachy naučit hrát,
vstup je volný. Děti zase přivítají na oblíbe-
ném  Čtení tety Olí, tentokrát vánočně la-
děném, koná se 21. prosince. Budou se číst
nejkrásnější vánoční příběhy. 

Dejvická pobočka knihovny má v plánu
Pohádky pro šikovné ručičky, a to ve středu
20. prosince. Bude se číst a také pracovat
ve výtvarné dílně.

Čtení z knihovny až domů?

Na Břevnově ano
Rádi čtete, ale cesta do knihovny je pro vás kvůli
zdravotním potížím nebo věku náročná? Využijte nabídku
břevnovské knihovny a objednejte si knížky domů. Pokud
splníte předepsané podmínky, můžete se začíst do pěti
knih týdně.

Donáška
knih domů

■ Využít novinku břevnovské knihov -
ny mohou lidé starší pětasedmdesáti
let ne bo ti, kteří mají průkaz ZTP,
ZTP/P. Knihovníci do mů donesou pět
knih na tý den, a to zdarma. 
■ Musejí také bydlet v okolí pobočky
knihovny Břevnov a mít platný čtenář-
ský průkaz bez zpozdného a nevráce-
ných knih. 
■ Objednat si knížky můžete na tele-
fonním čísle774 587 362, a to během
provozní doby pobočky. Břevnovská
pobočka knihovny je otevřená vždy
v pondělí od 13.00 do 19.00 hodin,
v úte rý a v pátek od 9.00 do 16.00 ho -
din a ve středu a ve čtvrtek od 12.00
do 19.00 hodin. 
■ Knížky budou doručeny v takzva-
ných roznáškových dnech, v případě
Břevnova to je úterní dopoledne. 
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www.powerprint.cz
Vytvoříte on-line do 10 minut, osobní vyzvednutí zdarma v Dejvicích.

IN
ZE

RC
E 

V
6-

12
26 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost

 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 25 let na trhu

 Tradice a spolehlivost

Šolo spol. s r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

Patočkova 1953/45, Praha 6,
Tel.: 602 361 733, 233 357 071, 
www.solork.cz,e-mail: info@solork.cz
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Horoměřice, Praha – západ,
Suchdolská 682
tel.: 220 970 080, mobil: 724 534 238
Po–Pá: 6.15–18.00, So: 8.00–12.00

KLEMPÍŘSKÉ
PRÁCE

www.abhcar.czLASEROVÁ
GEOMETRIE
CENA OD 700 KČ
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

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!

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

■ Cvičení pro všechny věkové
kategorie od nejmladších od
1,5 roku až po starší a pokročilé
pořádají pravidelně v Ústřední
vojenské nemocnici. Další se ko -
ná 20. prosince.

■ Na středu 20. prosince při-
pravilo KC Kaštan v Břevnově
předvánoční Večírek osamělých
písničkářů. Začíná se přesně ve
20.00 hodin a večer je koncipo-
ván jako kolektivní posezení na
závěr roku. 

■ Poslední adventní Farmář-
ské trhy na Kulaťáku se konají
22. a 23. prosince, a to v pátek
od 12.00 do 18.00 hodin a v so-
botu od 8.00 do 14.00 hodin.

Nakoupit si lze farmářské a vá-
noční dobroty.

■ Na Náměstíčku mezi ulice -
mi Wuchterlova a Kafkova slaví
Praha 6 vánoční svátky. Připra-
ven je tady program na každý
den, a to až do 25. prosince.
Konat se budou třeba koncerty,
divadelní představení, vystoupí
i šestkové školy a konat se bude
také Rybova mše vánoční.
U stán ků je možné si pořídit
tře ba vánoční drobnosti.

■ Animovanou adaptací slav-
ného románu Farma zvířat
George Orwella uzavře Klubov -
na prosincový filmový klub na
téma „Zvíře“, a to 27. prosince.
Pořadatelé upozorňují, že jde
o vůbec první celovečerní ani-
movaný film natočený ve Velké
Británii, a že jeho vznik podpo-

Cvičení pro všechny
20. prosince

Adventní trhy
23. prosince

Vánoce na Náměstíčku
25. prosince

Zvíře na plátně
27. prosince

Večírek osamělých
písničkářů
20. prosince

řila americká CIA. Farma Ma -
nor žije pod krutou nadvládou
despotického farmáře Jonese.
„Po mnoha letech útrap zvířata
provedou revoluci a vyženou
lidi z farmy. Ustanoví si nový
režim, který se ze začátku zdá
skvělý, ale dobré časy netrvají
dlouho...“

■Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty po-
řádá 7. ledna od 16.00 hodin
koncert Ireny Budweiserové,
a to v Tereziánském sále.

■Galerie Kuzebauch předsta-
vuje práci Zuzany Kubelkové.

Výstava se jmenuje Suigeneris
a potrvá do 7. ledna. Zuzana
Kubelková uspěla v několika
prestižních českých soutěžích
s mezinárodní účastí, jako je
Cena Ludwiga Mosera (čestné
uznání), Stanislav Libenský
Award a nedávno získala hlavní
cenu v soutěži Young Glass
2017 v dánském Ebeltoftu.

■ I v novém roce bude v Tere-
ziánském sále Břevnovského
kláštera pokračovat mezi mi-
lovníky vážné hudby oblíbený
koncertní cyklus Břevnovská
nokturna. Například v úterý
23. ledna od 19.00 hodin si
poslucha či budou moci vychut-
nat vystoupení Trio Jadin, za -
zní díla Jadina, Beethovena
a Knudsona.

Irena Budweiserová
na Břevnově

7. ledna

Břevnovská nokturna
23. ledna

Výstava skla
7. ledna

Pořádáte akci v Praze 6?
Vložte ji zdarma na www.nasregion.cz/akce
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Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

2.800,- Kč/měsíc
Studentská 1 ■ www.autocratic.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz

GARÁŽE
DEJVICKÁ
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Servis plastových
oken a dveří,
firma DAKA SERVIS

● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz
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AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice
� 777 100 405
� 224 314 361
www.vecar.cz

Svatovítská 7
u Kulaťáku
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www.nemovitosti-vykup.info

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
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Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

Mobil: 777 670 326
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F I R M A  Š + M
provádí práce

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,

TĚSNĚNÍ DO OKEN
v dílně i u zákazníka.

Rozpočty a konzultace zdarma.

Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927

www.malirlakyrnik-praha.cz
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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

Posílen je provoz metra
a některých tramvají bě -
hem adventu. Metro na

lince metra A jede o sobotách
mezi 9.00 a 20.00 hodinou
a nedělích od 14.00 do 20.00
hodin častěji, interval byl zkrá-
cen na pět minut a vždy v neděli
mezi 9.00 a 13.00 hodinou na
7,5 min. 

Ještě v sobotu 23. prosince
pojede hromadná doprava prá -

vě podle adventního jízdního
řádu. Už o den později, na Ště -
drý den, ale budou platit jízdní
řády jiné. Do 14.00 bude pro-
voz metra posílený, poté běžný
a od 18.00 hodin bude na všech
linkách metra prodloužen in-
terval na 20 min. Autobusové
linky 119, 180 a 191, které vy-
užívají obyvatelé Prahy 6, bu -
dou v provozu podle zvláštního
jízdního řádu. 

Tramvaje pojedou většinu
dne normálně, až od 18.30 po-
jedou podle nočních jízdních řá -
dů. Co se týče autobusů, zhru -
ba od 18.30 hodin bude na
všech městských denních lin-
kách ukončen provoz a spoje
po jedou podle nočního provo -
zu. V pondělí 25. prosince po -
jede hromadná doprava po dle
nedělních jízdních řádů, stejně
tak i v úterý 26. prosince.

Jak pojedou
tramvaje a metro o svátcích
S tím, že tramvaje, metro a autobusy pojedou během Vánoc, ale
i na Silvestra a Nový rok jinak, musejí počítat cestující v Praze 6.
Na Štědrý den bude zkrácen denní provoz, během silvestrovské
noci naopak pojede více spojů. K mírnému omezení ale dojde
i v pracovní dny mezi svátky.

Mezi 27. a 29. prosincem po-
jede hromadná doprava podle
prázdninových jízdních řádů
pro pracovní den, v sobotu 30.
prosince platí běžný jízdní řád.
Poslední den v roce budou spoje
až do 22.00 hodin jezdit běžně,
poté smíšeně a po zbytek noci
bude provoz posílen až do 7.00
hodin. S omezením je třeba po-
čítat ještě v pondělí 1. ledna
a v úterý 2. ledna. 
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