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editorial
Vážení čtenáři,
jedny volby právě skončily
a Česko už ví, kdo bude následujících pět let prezidentem.
Další cesta do volebních místností vás čeká už za několik
měsíců, konat se na podzim
budou volby komunální.
Budete tak vybírat nové zastupitele a zastupitelky šesté
městské části. Období před
volbami do zastupitelstev
městských částí bývá pro jejich obyvatele poměrně příjemné. Politici, aby zaujali
voliče a přesvědčili je, že právě jim mají lidé vhodit svůj
hlas, se totiž předhánění v tom, co přínosného provedou.
Tomu, co se v Praze 6 v následujících měsících změní, napoví i schválený rozpočet městské části. Za co se bude na
šestce utrácet a co na hospodaření říkají koaliční a opoziční
politici? Přečtěte si také, jaké novinky čekají Kulaťák, měl
by se velmi zásadně proměnit. Přinášíme vám také povídání se spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Její síla coby
dětské autorky spočívá v tom, že je zároveň učitelkou na základní škole a k dětem a jejich problémům či vnímání světa
má opravdu blízko. O čem je její nová knížka a jaký má
vztah k Praze 6? Příjemný rok 2018.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Prémiové byty
ihned k nastěhování
CHYTRÉ BYLDENÍ CSV@Řepy
Prvotní počin standardu Premium by se dal charakterizovat jako prémiové bydlení bez kompromisů.
V bytech navržených zkušenými odborníky se odráží prioritní požadavek na funkční a elegantní prostor,
který dokonale plní předpoklady spokojeného bydlení.
PENB: B. Více informací naleznete na www.cistovicka.cz
CSV@Řepy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

www.vase6.cz
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Kde najdete

Předzápisová
návštěva školky

časopis Vaše 6

tekl vám výtisk nového vydání magazínu Vaše 6? Vyzvedněte si ho na
jednom z našich distribučních míst.
Vaší 6 si ze stojanu můžete vzít samozřejmě zdarma. Najdete nás ve Fitness Hadovka na Evropské 30, na zimním stadionu

PŘIPRAVILA RED, FOTO JAN HRDÝ

U

Hvězda v ulici Na Rozdílu 752/1, na Koleji
Kajetánka v Radimově 35/12, ale i v ESO
Marketu v ulici Jugoslávských partyzánů 28 nebo na poliklinice Pod Marjánkou.
Distribuční místa budou navíc postupně
rozšiřována.

Top´rezidence v Šáreckém údolí

je zkolaudována
olaudační souhlas pro rodinné domy
2. etapy získal pro svůj projekt
top´rezidence v Šáreckém údolí developer a investor KKCG RE. Projekt padesáti nízkoenergetických domů realizovaný
ve dvou etapách na základě vítězného návrhu architektů Šafer Hájek architekti je
kompletně zkolaudován a probíhají zde dokončovací terénní práce přilehlého okolí.
Všechny domy z obou etap jsou prodány

K

a také areál s klubovnou je předán a je k dispozici všem rezidentům. Dnešní top´rezidence Šárecké údolí má díky svým obyvatelům novou tvář, nové životní tempo.
„Top´rezidence Šárecké údolí, je náš první
dokončený rezidenční projekt pod značkou
KKCG Real Estate. Výstavba proběhla ve
dvou etapách a trvala téměř 3,5 roku,“ říká
Petr Pujman, generální ředitel KKCG Real
Estate.
INZERCE V6-0124

ředzápisovou návštěvu pořádá
Mateřská škola Červený vrch.
Zváni na ni jsou všichni rodiče
a děti. Konat se bude 6. března v mateřince v Alžírské a 7. března ve školce
Pod Novým lesem, v obou případech
vždy od 15.00 do 16.30 hodin. První
skupina návštěvníků bude poznávat
mateřinku od 15.00 hodin, druhá od
15.45 hodin. Zápis do školek je naplánován na květen.

P

Pozor na
omezení na Patočkově
omezením je potřeba až do konce
března počítat na Patočkově ulici
v úseku mezi ulicemi Střešovická – U Brusnice. Pracuje se tady na inženýrských sítích a z toho důvodu muselo dojít k zúžení vozovky na jeden
jízdní pruh.

S

aktuality
Pozor na
výluku tramvají
prava tramvajové trati uzavřela
do středy 21. února tramvajový
provoz v úseku Újezd–Malostranská. Je třeba počítat s tím, že
linka číslo 2 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Chotkovy sady odkloněna přes Čechův most, tramvaj číslo
12 je ve směru od Výstaviště Holešovice odkloněna přes zastávku Hradčanská až na Vypich, linky 15 a 23 jsou
zrušeny a dvacítka je ve směru od Divoké Šárky odkloněna přes Staroměstskou. Spoj 22 je odkloněn na Sídliště
Barrandov. Noční tramvaj 97 je v úseku
Malostranská – Národní divadlo odkloněna přes zastávku Staroměstská.
Přes den je zavedena tramvajová linka
číslo 32 v trase Bílá Hora – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) –
Právnická fakulta a do 11. února 2018
také jede v trase Újezd – Malostranské
náměstí – Újezd náhradní autobusová
doprava X22, poté linku nahradí spoj
X20 v trase Malostranské náměstí –
Malostranská – Malostranské náměstí.

O

Havlova lavička za 850 tisíc.

Opozice ji kritizuje
mělecká červená lavička, která má
uctít prezidenta Václava Havla, respektive jeho alter ego Ferdinanda
Vaňka, byla odhalena v polovině prosince
před Národní technickou knihovnou. Její
výroba a licence stály půl milionu korun,
usazení do země pak dalších 350 tisíc.

U

Opoziční zastupitel Jakub Stárek (ODS)
však projekt kritizuje. „Z důstojné připomínky Václava Havla se stalo veřejné zostuzení Václava Havla pochybným projektem, který jde plně na vrub současnému
vedení radnice a speciálně místostarostovi
Lacinovi, který si ho nedokáže obhájit.“

Novinky v kauze
Key Investments

íce než před rokem poslal soud na
pět let do vězení bývalého předsedu
představenstva společnosti Key Investments Daniela Brzkovského. Rozsudek prozatím není pravomocný, Brzkovský
se totiž odvolal. Médiím teď řekl, že „z ovce
udělali lovce. Kvůli společnosti Key Investments přišly některé městské části včetně
Prahy 6 o desítky až stamiliony korun. Pra-

V

INZERCE V6-0134

ha 6 společnosti v roce 2003 svěřila zhruba
300 milionů korun, aby je zhodnotila. Později však ﬁrma svým závazkům nedostála
a zanedlouho zbankrotovala. Praze 6 „v ruce“ zůstaly dluhopisy společnosti Via Chem
Group za více než 150 milionů korun, která na sebe později podala insolvenční návrh. Komentář Roberta Maleckého si
přečtete na webu www.nasregion.cz.

aktuality

Prokop Siostrzonek

Cyklopruhy

je arciopatem

na Bělohorské
adnice Prahy 6 a pražský
magistrát se nemohou
shodnout na tom, proč
byly na frekventované Bělohorské ulici, konkrétně v úseku
Čistovická – Bolívarova, namalovány cyklopruhy. Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře
(TOP 09) jde o nesmysl a magistrát chce hlavní město cyklostezkami jen zaplavovat. Podle
magistrátu jsou tam cyklopruhy právě kvůli rozhodnutí této
městské části. „Stejně jako
v případě Patočkovy je umístění
cyklopruhů na navazující Bělohorskou naprostý nesmysl. Stále se bavíme o radiále, jedné
z hlavních dopravních tepen
Prahy 6, na které nemají pruhy
pro cyklisty co dělat,“ řekl Kolář. Podle něj jde o nebezpečné
opatření. Pro cyklisty navíc jde
o nevhodné místo k pohybu i ze

R

zdravotního hlediska. „Důvodem zřízení cyklopruhů je to,
že Praha 6 a Policie ČR dlouhodobě nesouhlasí s vedením cyklistů v protisměru jednosměrnou ulicí Na Břevnovské pláni.
A to i přesto, že podle dostupných dat zde projede ročně
v protisměru přibližně stejné
množství cyklistů jako v tom
stanoveném směru jízdy (23 tisíc a 17 tisíc cyklistů), aniž by
za posledních 10 let došlo k jakékoliv nehodě s účastí cyklisty,
evidované policií,“ uvedl Tomáš
Křížek, asistent náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka. „Odbory dopravy Prahy 6
a Prahy 17 byly s dokumentací
seznámeny a vydaly jim příslušná stanovení dopravního
značení. Policie ČR vydala ke
všem výkresům souhlasné stanovisko,“ dodal Křížek.

edmdesát let čekal Břevnovský klášter na opatskou benedikci, tedy uvedení do opatského úřadu.
Čestný titul arciopat dostal při
tomto požehnání Prokop Siostrzonek, dosud převor kláštera. Siostrzonek dostal tento
titul jako druhý po svém předchůdci Anastázi Opaskovi. Sio-

S

strzonek byl převorem-administrátorem kláštera od roku
1999, loni v listopadu ho kapitula benediktinského arciopatství v Břevnově zvolila 61. opatem břevnovského kláštera.
Břevnov je arciopatstvím od roku 1993, kdy mu titul udělil
papež Jan Pavel II. u příležitosti
tisíciletého výročí založení.

INZERCE V6-0115

CHCETE PRODAT
SVOU NEMOVITOST?
NYNÍ JE TA SPRÁVNÁ DOBA NA PRODEJ.
SVĚŘTE SE SKUTEČNÉMU PROFESIONÁLOVI.

Eva Musilová
certifikovaný realitní makléř

tel.: +420 773 009 430
musilova@maxxus.cz
www.maxxus.cz
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causa

Rozpočet šestky

více peněz na úklid i na školy
Nejspíš poslední rozpočet ve složení, které
vzniklo na základě voleb v roce 2014,
schválili v prosinci zastupitelé. Letos na
podzim se budou konat volby do městských
zastupitelstev, a dá se tak očekávat, že se
složení toho šestkového promění.
estka bude letos hospodařit s rozpočtem ve výši téměř jedné miliardy korun, z toho příjmy jsou ve výši
713 milionů, běžné výdaje
709 milionů a kapitálové výdaje
295 milionů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji pokryje šestá městská část z vlastních zdrojů. Letos se v Praze 6 má investovat,
třeba do výstavby nové mateřské školy nebo rozšíření základní školy.
„V roce 2018 bude městská
část Praha 6 hospodařit s přebytkovým rozpočtem v oblasti
běžných příjmů a výdajů. Plánované investice budou dosahovat částky 300 milionů. Zcela zásadní je kapitola příjmů.
Vedení radnice se po dlouhých

Š

obtížných jednáních podařilo
zajistit zvýšení příjmů od magistrátu, a to o 40 milionů,“ vypíchl důležitá čísla místostarosta Prahy 6 Jaromír Vaculík
(TOP 09). Podle něho budou letos zvýšeny příspěvky organizacím a spolkům v oblasti kultury a sportu a jsou připraveny
i desítky milionů pro školy.
Radní Roman Mejstřík (ANO
2011) poukazuje na to, že došlo k navýšení příspěvku na jednoho občana městské části ze
strany pražského magistrátu.
„To umožní především zvýšení
četnosti úklidů a sečí trávy, ale
i řady drobných vylepšení každodenního života v Praze 6,“
poznamenává Roman Mejstřík.
Opoziční zastupitel a předseda

šestkové ODS Jakub Stárek je
naopak kritický. „S nelibostí pozorujeme, jak se radnici nedaří
plnit skoro nic, co naslibovala
v programovém prohlášení a co
každý rok plánuje v rozpočtu.
Ani letošní volební rok není
jiný. Investice stagnují, naproti

tomu rostou náklady na provoz
úřadu,“ míní Stárek. Podle
něho se za tři roky nepostavila
jediná škola nebo školka, chodníky nebo městský mobiliář
jsou v žalostném stavu a na šestce nevzniklo nic s trvalejší
hodnotou.

Rozpočet Prahy 6
■ Příjmy ..................................................... 713 220 000 Kč
■ Běžné výdaje ........................................... 709 762 000 Kč
■ Kapitálové výdaje ..................................... 295 000 000 Kč
■ Vlastní zdroje .......................................... 291 542 000 Kč
■ Rozdíl ve výši 291 542 000 Kč je kryt vlastními zdroji městské části

INZERCE V6-0132
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politika

Rozpočet Městské části Praha 6

na rok 2018

Zásadní je
kapitola příjmů

V roce 2018 bude městská část Praha 6
hospodařit s přebytkovým rozpočtem v oblasti běžných příjmů a výdajů. Plánované
investice budou dosahovat částky 300 milionů Kč. Zcela zásadní je kapitola příjmů.
Vedení radnice se po dlouhých obtížných
jednáních podařilo zajistit zvýšení příjmů
od magistrátu, a to o 40 milionů Kč. Dalším úspěchem je zvýšení
dotací na kapitálové výdaje ve výši cca 100 milionů Kč. Opravy
a investice do chodníků budou kompletně hrazeny z rozpočtu magistrátu. Zvýšeny budou příspěvky organizacím a spolkům v oblasti kultury a sportu. Mimořádnou kapitolou je oblast školství.
Zde jsou připraveny ﬁnanční prostředky v desítkách milionů
korun pro zajištění kvalitní výuky, potřeb škol. Vedení městské
části zajištuje kvalitní hospodaření s majetkem a ﬁnancemi, věnuje velkou pozornost zvyšování příjmů a rozumným úsporám.
Jaromír Vaculík (TOP 09)

Nedaří se plnit
skoro nic
Čtvrtým rokem jsme pouze svědky hazardování s veřejným rozpočtem. S nelibostí pozorujeme, jak se radnici nedaří
plnit skoro nic, co naslibovala v programovém prohlášení a co každý rok plánuje
v rozpočtu. Ani letošní volební rok není
jiný. Investice stagnují, naproti tomu rostou náklady na provoz úřadu. Peníze se utrácejí za posudky, rozbory, ankety, statistiky všeho možného, a to s žádným hmatatelným výsledkem. Za tři roky se nepostavila jediná škola nebo školka.
Chodníky nebo městský mobiliář jsou v žalostném stavu, nevzniklo zde nic s trvalejší hodnotou. Investuje se do „pozlátek“
v podobě drahých kulturních atrakcí a předražených kulturních
děl. Bez nadsázky můžeme konstatovat, že všechno, co radnice vybudovala, si zase může sbalit a odnést. Ať už to je to umělecká lavička za 850 tisíc nebo dvě barevné pohovky za půl milionu korun.
Jakub Stárek (ODS)

Nezbývá nám
než škemrat o dotace
Již mnoho let se snažíme upozorňovat,
že rezervy v rozpočtu je třeba hledat především ve vztahu k rozpočtu hlavního města,
který městské části drží tak říkajíc na řetězu, a nám nezbývá, než leštit kliky a škemrat o účelové dotace, které nám pak jsou
v průběhu roku „velkoryse“ poskytovány.
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Právě proto je schválený rozpočet MČ dlouhodobě výrazně nižší,
než je jeho reálná skutečnost ke konci roku. Je to pro mne nepochopitelné už jen proto, že rozpočet hl. m. Prahy je dlouhodobě
přebytkový, a to v řádech miliard, a tzv. velkým neboli číslovaným
městským částem Praha 1 – Praha 22 by přitom na vytvoření skutečně reálného rozpočtu stačilo spravedlivě rozdělit zhruba 2 miliardy ročně, což by vyřešilo všechny dosavadní problémy.
Libor Bezděk (STAN)

Z majetku
už mnoho nezbývá
Na první pohled nevypadá rozpočet Prahy 6 na rok 2018 špatně. Ve výdajové části
se zvýšily prostředky na sociální účely a na
kulturu. Pozitivní je, že se opozici podařilo
dosáhnout zvýšení částky na sociální projekty o půl milionu a o 750 tisíc víc půjde
na projekty, které zasahují současně do oblasti kulturní, výchovné, volnočasové nebo péče o seniory. Pozitivem je i vyčlenění pěti milionů pro participativní rozpočtování,
kdy o použití ﬁnancí rozhodují sami občané, i když jde zatím jen
o 0,5 procenta rozpočtových výdajů. Rozpočet se prezentuje jako
zdrojově vyrovnaný, městská část se tedy nezadlužuje. ALE! Rozpočet kryje kapitálové výdaje z ﬁnančních prostředků získaných
v minulých letech prodejem obecních domů, bytů, hotelu Praha
a pozemků. I letos se počítá se získáním několika set milionů prodejem majetku, z nějž už ale mnoho nezbývá. Co budou příští vedení radnice dělat za pět let, až nebude co prodávat ani pronajímat
a rezerva bude vyčerpaná?
Helena Briardová (KSČM)

Dochází
k erozi majetku
Vedení radnice se snaží vyvolat dojem,
že v rozpočtu Prahy 6 na rok 2018 běžné
příjmy bez problémů pokryjí běžné výdaje,
zatímco kapitálové (investiční) výdaje jsou
kryty z peněz z proběhlé bytové privatizace
a ze současného prodeje majetku. Není
tomu ovšem tak. Klíč k pochopení spočívá
v položce „převody z podnikatelské činnosti“ ve výši 140 milionů,
pomocí které jsou dokrývány běžné výdaje. Tato položka je totiž
tvořena nejen každoročními zisky z pronájmů bytů, nebytových
prostor a pozemků, ale i výnosem z postupného rozprodeje majetku městské části. Během celého volebního období tímto způsobem dochází k erozi majetku – Praha 6 tyto peníze nepoužívá jen
na investice, ale „projídá“ je i na běžný provoz. Již brzy se rezervy
úplně vyčerpají, s tím se ovšem bude muset potýkat až příští politická reprezentace. Ti, kdo jsou momentálně v Praze 6 u moci
(TOP09, ANO, STAN a KDU-ČSL s podporou ČSSD), se zaklínají

politika
odpovědným hospodařením, takto ovšem rozumný hospodář nejedná.
Vladimír Šraier (SZ)

Zaměříme se
na sídlištní zástavbu
V posledním roce volebního období mají
radnice tendence přehnaně utrácet. Na
Praze 6 tomu tak, doufejme, nebude. Rozpočet byl schválen na prosincovém zastupitelstvu. Jeho prioritou je vyrovnanost
v běžných výdajích ve všech oblastech. Na
investice má také MČ Praha 6 dostatek
zdrojů, je však třeba urychlit jejich přípravu. Došlo k navýšení příspěvku na jednoho občana MČ ze strany Magistrátu hl. m. Prahy.
To umožní především zvýšení četnosti úklidů a sečí trávy, ale
i řady drobných vylepšení každodenního života na Praze 6. Za
sebe mohu vyjádřit uspokojení, že již nedochází k ponižování výdajů na životní prostředí tak jako v minulých letech. Péče o něj je
a bude vždy vizitkou městské části a rádi bychom udrželi jeho vysoký standard ve všech oblastech. V letošním roce se hodláme zaměřit především na sídlištní zástavbu nacházející se na území MČ
Praha 6.
Roman Mejstřík (ANO)

Je třeba vyžadovat
urychlení dopravních staveb
Schválení rozpočtu je nutné proto, aby
příslušný subjekt nemusel pracovat v režimu rozpočtového provizoria. Jeho schválení však automaticky neznamená, že bude
plněn. Nedostatky pomalu končícího volebního období jsou především v neplnění kapitálových výdajů – jako příklad uvádím
pouze dvě čísla za loňský rok: plán 245 mil. Kč, skutečnost
157 mil. Kč, tj. plnění jen na 64,23 %. Stále nebyla zahájena rekonstrukce ostudného domu v majetku MČ Dejvická 4, pořád ne-

jsou dostatečně rozšiřovány kapacity škol. Chceme, aby vládnoucí
koalice zajistila rychlejší postup u akcí, které přinesou prospěch
občanům – dořešení problémů s poliklinikou Marjánka, obnovu
sociálního zařízení v Šolínově ulici, rozšíření školských zařízení
– MŠ ve Vokovicích, dořešení dostavby areálu škol v Bílé ulici, rozšíření školy A. Čermáka a další. Je třeba důrazně požadovat urychlení dopravních staveb – jen namátkou: prodloužení metra na
letiště (či železnici od stanice metra Veleslavín), prodloužení
tramvaje na Dědinu a propojení Evropská-Svatovítská (KES), parkoviště P+R. Připomínky jsme uplatnili mj. ke způsobu přidělování ﬁnancí v rámci dotačního programu kultura. Nechceme, aby
RMČ utrácela obrovské peníze na pořízení předražených laviček
(tzv. „uměleckých“), jako byly dvě keramické lavičky či lavička Ferdinanda Vaňka před Národní technickou knihovnou za více než
850 tis. Kč, která vzbudila oprávněnou kritiku veřejnosti a je terčem posměchu celé republiky. Myslím, že Václav Havel si nezaslouží připomínku, která je předmětem posměšků.
René Pekárek (ČSSD)

Pozitivně hodnotím
možnost participace
Pokládám za důležité, že rozpočet Městské části Praha 6 byl schválený již v prosinci návazně na rozpočet hl. m. Prahy,
a tím jsme zajistili stabilitu a řádný chod
všech agend pro občany naší městské části.
Diskuze o něm proběhla jak ve ﬁnančním
výboru, tak v radě MČ, návrh je realistický,
nezadlužuje budoucnost a v rámci širšího pohledu využívá ﬁnanční prostředky na všechny podstatné oblasti, které jsou potřeba jak ve školství, sociální oblasti, v kultuře nebo na rozsáhlou
činnost úřadu. Jsem rád, že se nešetří na aktivitách pro seniory
včetně investic do nového zařízení dlouhodobé péče nebo rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou. Pro rodiny s dětmi se připravuje rozšíření míst pro školky a větší podpora volnočasových
aktivit pro děti a mládež. Pozitivně také hodnotím možnost participace široké veřejnosti na vyčleněné části rozpočtu tak, jak se
to stalo již letos a zapojení občanů bylo významné.
Marián Hošek (KDU-ČSL)
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Československé armády 21 Praha 6, 160 00
Otevírací doba: Po–Pá 9.00–18.00
Mobil: 773 00 99 88 e-mail: 4lock@seznam.cz

Nedejte zlodějům šanci!
Zámky, které odradí zloděje na první pohled
Kompletní zabezpečení pro Vaši domácnost i ﬁrmu
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Vlastně už ve třinácti letech
napsala Michaela Fišarová
svoji první knížku. Byl to
dárek pro maminku, která
ho má dodnes schovaný. Na
opravdovou knihu si ale
musela Michaela řadu let
počkat. Její prvotina
Nikolina cesta zaznamenala
velký úspěch, stejně jako
knížky následující. Jaké to je
psát pro děti, v čem jí
pomáhá práce na základní
škole a jaké má plány?

Michaela Fišarová:
Děti jsou moji pomocníci
● Napsala jste novou knihu Kamínek,
dlouho jste ji plánovala, možná o ní i snila a je na světě. Tak o čem je?
Vypráví o putování kamínku. Hodně dětí, ale i dospělých, sbírá kameny u řeky, na
pláži i na cestě. Zalíbí se jim, seberou je
a odnesou si je domů. Proto mě napadlo napsat příběh o kamínku. Přesouvá se z dětské ručky do ručky a zažívá velká dobrodružství. Kamínek mluví kamínkovštinou,
což je řeč, kterou se dorozumívají kamínky,
oblázky, šutry a balvany. Najde ho třeba
chlapeček, který staví sněhuláka a potřebuje kamínek na jeho oko. Jenže na jaře
sněhulák roztaje a kamínek sebere holčička, které se hodí do terária k želvě. Holčička se jednoho dne musí odstěhovat,
a tak želvu přesune do krabičky a obsah terária vysype do popelnice. Kamínek se tak
ocitne ve smetí. Velký vichr ale naštěstí povalí popelnici na ulici a on vypadne ven.
Najde ho kluk, který chodí do indiánského
oddílu a zrovna vyrábí lapač snů. Zasadí ho
do lapače a kamínek mu pomáhá chytat zlé
sny. A tak putuje kamínek celou knihou, co
kapitola, to jiný příběh a jiný osud kamínku. Proto se jmenuje Kamínek Cestovatel.
● Jak dlouho kniha vznikala?
Nápad jsem měla dlouho, nějaký čas samozřejmě zabralo ji napsat a vymyslet příhody, ilustrace. Ilustrovala ji totiž Markéta
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Vydrová, skvělá a velmi vytížená ilustrátorka dětských knížek. Myslím si ale, že to
čekání stálo za to. Chtěla jsem, aby kapitoly
byly rozmanité, aby se kamínek dostal na
různá místa, aby kniha byla legrační. Je
tam hodně otázek pro děti, na které si mohou po svém odpovídat. Proto možná trvala trošku déle, než je běžné.
● Jak jsou vůbec pro dětskou knížku důležité dětské ilustrace?
Strašně moc. První, co dítě udělá, je, že
listuje a prohlíží si obrázky. Pro Markétu
jsem tentokrát měla opravdu těžký úkol.
Chtěla jsem totiž, aby kamínek nakreslila
co nejvíc neutrální, aby neměl speciﬁcký
tvar ani barvu. Šlo mi totiž o to, aby ho mohl najít každý, protože knížka končí otázkou: Najdeš si mě? Opravdu každý má šanci tenhle kamínek najít na procházce, na
hřišti, u řeky.
● A máte už další nápad?
Teď pracuji na knížce V bříšku, momentálně je v nakladatelství Albatros, na jaře
se začnou dělat ilustrace, tentokrát se jich
zhostí Aneta Žabková, která už ilustrovala
moji dřívější knížku A–Ž půjdeš do školy.
Kniha V bříšku bude vyprávět o malém človíčkovi, který žije u maminky v bříšku a vypráví svůj příběh. Popisuje, co se s ním děje
po celou dobu až po okamžik, kdy se narodí. Je určena dětem, které se těší na sou-

rozence, anebo je samotné zajímá, co se
dělo s nimi, když byly ještě u maminky
v bříšku. Pracuji také na seriálu o dětech ze
čtvrté třídy. Už jsou hotové čtyři díly, seriál
začne vycházet od jara a bude se jmenovat
Třídnice. Každá knížka bude o jednom dítěti ze čtvrté třídy. Je to parta dětí, které
jsou ve stejném prostředí jedné třídy, mají
stejnou paní učitelku, stejné spolužáky, ale
každé z nich žije svůj život. Každý příběh
bude samostatný, nebude na sebe navazovat a jen občas se bude děj prolínat a spojovat ho bude stejné prostředí. Zatím jsou hotové čtyři díly, kolik jich bude celkem, to se
ještě uvidí.
● Zdá se mi to, nebo musí být hodně složité zapamatovat si fakta tak, aby byla
stejná ve všech dílech?
Je to složité, dokonce jsem si musela vytvořit takový tahák, kde jsou popisy postav,
poznámky, co dělá jejich maminka, tatínek,
jaké má kdo domácí zvíře. To mi pomáhá se
orientovat. Bez toho by to asi nešlo. Ale
u každé knížky se musím vracet, připomínat si různá fakta, zejména, když mám
prodlevu a nepíšu každý den. Seriál Třídnice byl nápad šéfredaktora Albatrosu Petra Eliáše. První Díl je Kája a Claudie, příběh dvojčat ve střídavé péči, jednu kapitolu
vypráví Kája, druhou Claudie. Další díl Jana je příběh holčičky, která žije jen s ma-
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minkou a při povodních málem přijde o život. Pavel, to je díl o klukovi, který vede
rockovou kapelu, hraje na bicí a žije v hudební rodině. Čtvrtý díl Natálie vypráví
o děvčeti, které bojuje s nadváhou. Její rodiče se chystají adoptovat chlapečka. Co
kniha, to příběh na aktuální téma. Také
doufám, že příběhy děti pobaví a rozesmějí.
● Myslíte si, že šéfredaktor Albatrosu za
vámi s tímhle nápadem přišel proto, že
ví, že pracujete jako učitelka na základní škole? A že tedy máme k dětem
opravdu blízko?
Myslím, že ne, protože původně měl každý díl napsat jiný autor, ale nakonec se ukázalo, že to nejde realizovat právě proto, že
by si každý vždy musel detailně nastudovat
fakta z dílu předchozího. Rozhodlo se tedy,
že jeden autor všech dílů bude lepší.
● A využíváte své zkušenosti ze školy?
Samozřejmě, že ano. Upřímně řečeno si
vůbec nedovedu představit, že bych neučila a byla schopná psát knížky pro děti.
Vím, co děti rozesměje, co jim udělá radost,
co je zarmoutí, co prožívají. A velmi důležité je to, že je slyším mluvit. Děti mluví

úplně jinak s rodiči a učiteli a jinak mezi
sebou. Rozhovory v mých knihách potom
vyznívají pravdivě.
● A cítíte výhodu oproti ostatním dětským autorům?
Netuším samozřejmě, z jakých pramenů
čerpají ostatní dětští spisovatelé. Ale já to
jako svoji výhodu vnímám. Moje knížky
jsou o českých dětech, z českého prostředí
a z českých škol, jsem ráda, že vím, jaké
děti jsou. A musím zmínit i to, že mám dva,
i když už trochu odrostlé, syny. I ti mi pomáhají. Často jsem právě jim čítávala, co
jsem napsala a zajímal mě jejich názor. Byli
moji pomocníci, a nejen oni, ale i školní děti. Občas jim třeba přečtu kousek rukopisu
a pozoruji, kde se smějí, na co reagují. Jsou
to upřímní kritici, řeknou pravdu a ta je pro
mě důležitá, je to kritika k dobru věci.
● O vás jde bez pochyb říct, že jste
úspěšná dětská spisovatelka, už jen proto, že vám hned za vaši prvotinu Nikolina cesta byla udělena cena Albatrosu…
Bylo to překvapení, dostala jsem za Nikolinu cestu Zlatou stuhu, což není ocenění jen pro české knížky, které vydalo na-

kladatelství Albatros, ale pro knížky ze
všech nakladatelství. Bylo to velmi překvapivé a příjemné. Cenu Albatrosu za nejlepší
českou dětskou knihu roku jsem potom získala až za další knihu Náš dvůr má tajemství a knížka A–Ž půjdeš do školy byla vyhlášená bestsellerem Albatrosu. Jsou to
velmi příjemné úspěchy a strašně moc si
jich vážím. Ale nejvíc mě těší, že se moje
knihy čtou. To, že jsem paní učitelka, se
totiž projevuje i tím, že si ve svých knihách
nikdy neodpustím nějaké to poučení, vysvětlení a podobně. Pokud to někomu pomůže, je to fajn.
● A radí vám děti i témata, o kterých
byste měla psát?
Stává se to často. A také se stává, že mi
samotné děti říkají, že také píšou knihu.
A to mě moc těší.
● Vy jste vlastně svoji první knížku napsala už ve třinácti letech…
Dařily se mi slohovky, psala jsem do školního časopisu, psala jsem ráda. Říká se, že
hezký dárek je vyrobený, tak jsem mamince napsala knížku. Možná to vážně byl
prvopočátek mojí tvorby, říkala jsem si, že
až budu dospělá, napíšu knihu opravdovou…
● Ale na to jste si ještě počkala…
Měla jsem malé děti, nebyl čas. Když ale
kluci povyrostli, zkusila jsem to. Nedá se
říct, že bych o psaní snila, já věděla, že až
bude vhodná situace, napíšu knihu. Maminka byla ráda, možná i překvapená, že
se to fakt povedlo.
● A mezi tím jste si psala „do šuplíku“?
Ne, to ne. Začala jsem psát až Nikolinu
cestu, která pojednává o domácím násilí.
Dětí, kterých se to týká, je hodně, nemají
odvahu o něčem takovém mluvit, bojí se
svěřit se. Prvotně byla psána pro tyhle děti,
měla jsem potřebu sdělit jim, že nejsou na
světě samy a že mohou najít pomoc. Téma
to bylo náročné, a dokonce jsem docházela
pro rady do organizace Rosa, která se věnuje problematice domácího násilí, chtěla
jsem do toho tématu proniknout, aby byla
knížka napsaná dobře a pravdivě. Příběhy,
které jsem poznala, mě zasáhly. I v ostatních knihách jsou osudy, které mě ovlivnily,
které mě zaujaly, a to jak legrační, tak
smutné.
● Jaké to bylo poprvé nabídnout svoji
knihu Albatrosu, jít, jak se říká, s kůží
na trh?
Měla jsem výhodu v tom, že jsem se přihlásila do soutěže Albatrosu na téma Život
současných dětí. Když mi zavolali, že knihu vydají, byl to zvláštní a nezapomenutelný pocit. Přiznám se, že když knížka
vyšla, nedokázala jsem čekat na výtisky
z nakladatelství, ale došla jsem si ji koupit,
chtěla jsem zažít ten pocit. Synové a man-
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žel samozřejmě věděli, že knížku píšu, kolikrát jsem je odháněla, aby mě chvíli nechali pracovat. Takže když jsme ji drželi
v ruce, bylo to vlastně splnění
rodinného snu.
● Teď už jste autorka zkušená, můžete říct, co je na cestě
k vydání knihy nejtěžší?
Asi vymyslet a uchopit příběh. Když nápad přijde, neříkám, že by psaní šlo samo, ale
není to už tak těžké.
● A co je na té cestě nejpříjemnější?
Čekání na výtisky, rozbalování krabice, uchopení a prolistování knížky. Prohlížet si náhled na počítači není stejné jako
držet v ruce opravdickou knihu.
● Kolikrát ji přečtete, než
opravdu vyjde?
Čtu jí mockrát a přečtu si ji,
i když je vydaná.
● Byla práce na Kamínku
jiná než na Nikolině cestě, vaší prvotině?
U každé další knížky už vím,
krok za krokem, co se děje, co

mě čeká, komunikuji s redaktorem, pracujeme společně. Nikolinu cestu jsem poslala do nakladatelství a pak jen čekala,
jak to dopadne. Samozřejmě se
ale vždy kniha musí líbit, jinak
vydána nebude, bez ohledu na
to, kolik jsem toho už napsala.
Velmi mě potěšilo, že v srpnu
byla znovu vydána Nikolina cesta a teď opět vyjde Náš dvůr má
tajemství. Je milé vědět, že děti
moje knížky čtou.
● Zaskočilo vás něco při psaní Kamínku?
Jsou chvíle, kdy si po sobě
přečtu, co jsem napsala, a pochybuji, že je to správná cesta.
Někdy jsem sama nadšená, jak
se mi daří, ale jsou dny, kdy mi
připadá, že je to všechno špatně. Nejlepší je psaní na chvíli
odložit a vrátit se s odstupem.
Ale tak je to asi se vším, jsou
dny, kdy se člověku daří a má
dobrý pocit ze své práce a potom jsou dny opačné.
● Stává se vám, že se vám
někdy do psaní fakt nechce
a musíte se přinutit?
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Stává, ale když se mi nechce,
nepíšu, naštěstí nejsou ty termíny nijak šibeniční, nemusím
se do psaní nutit. Mám pocit, že
nechuť by byla na knížce znát.
● Žijete v Praze 6, dokonce
jste se tady i narodila. Čerpáte z okolí svého bydliště při
psaní?
Až na krátkou přestávku
tady žiji celý život, opravdu od
narození. A šestka je moje srdeční záležitost. Narodila jsem
se tady, vyrůstala, měla tady

maminku i babičku. Praha 6 je
domov. Neříkám, že bych si nedovedla představit, že bych žila
jinde, ale tady to mám ráda. Ale
velmi ráda jezdím i na Sázavu
a do Humpolce, odkud pochází
můj manžel. I tam čerpám
energii a inspiraci, stejně jako
na šestce. Ne všechny knihy
jsou z Prahy, třeba Třídnice se
odehrává na menším městě. Ať
jsou totiž děti z vesnice nebo
města, trápí je velmi často stejné problémy.

INZERCE V6-0113

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK
◗ každých 14 dnů pro Vás připravujeme akční
cenovou nabídku
◗ 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

Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.
BYTOVÉ
DOPLŇKY

Těšíme se na Vás!
www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov
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veřejný prostor

Cesta ztraceného autobusu

z New Jersey až na Pe3ny
Možná jste si v ulicích Petřin všimli podivného žlutého
autobusu. Je pravda trochu menší, než jste možná zvyklí
z amerických ﬁlmů, je ale opravdový! Narodil se v Kanadě,
vyrůstal v USA a po dlouhé cestě doputoval až na Petřiny,
kde vám prozradí vše nové nejen o připojení k internetu.

A

ulic za vámi. V Net Bus 42 dostanete nejen
báječnou kávu, ale rádi vám také v jeho vyhřátém interiéru prozradíme vše o našem
připojení, kde v Praze 6 najdete optickou
síť, jak funguje VoIP telefon nebo televize
se 45 stanicemi zdarma.
Dozvíte se také, že jsme na tento rok
naplánovali optické sítě v oblasti Bořislavka, Kladenská, Na Dlouhém lánu a Zavadilova. Na Ruzyni se podíváme na okolí ulic,
José Mártího, Za Vokovickou vozovnou,
dále ulice U Stanice a oblast kolem ulice
Stochovská.
Momentálně připravujeme také plošné
zasíťování Dejvic. Jestli chcete být připojeni i vy, dejte nám určitě vědět! Začínáme
také realizovat technologii FTTH, což je zavedení optického vlákna přímo do vaší domácnosti! Jak sami vidíte, není toho málo,
takže se projekt bude realizovat postupně
v různých fázích až do roku 2020.

Prozradíme vám, kde se můžete připojit
na pouliční hotspoty s Wi-Fi zdarma, že
během pár týdnů zprovozníme připojení
v oblasti mezi ulicemi Bělohorská, Kochanova, Za Strahovem i mezi ulicemi Bělohorská, Myslbekova a Na Malovance. Nezapomněli jsme ani na oblast Bořislavka mezi
ulicemi Kladenská, Na Dlouhém lánu a Pod
Kladenskou silnicí. Jak zařídit, abychom
konečně připojili i váš dům? Ozvěte se
nám. A kdo dočetl až sem, ten se dozví, že
v Net Bus 42 od nás dostanete poukaz na
6 měsíců připojení zdarma.

Chevrolet G30
■ Model: Chevrolet G30 r. v. 1990
■ Nástavba: Blue Bird – Microbird
■ Motor: 5.7L V8 Unleaded Gas
■ Najeto: 81 603 mil

www.vase6.cz
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utobus vyjel na svou trasu poprvé
v roce 1993. Na začátku své kariéry
brázdil ulice City of Orange ve státě
New Jersey. Svému původnímu účelu ale
sloužil pouhých 10 let. Za novým domovem se musel vydat přes Atlantik až do daleké Belgie. Z autobusu se totiž stal zmrzlinářský vůz Ben & Jerry's. Zmrzlinu vozil
křížem krážem, až před čtyřmi lety doputoval do Čech. V lednu 2017 jsme se na
Pe3ny Net odhodlali malého cestovatele zachránit. A že to byla práce!
Autobus jsme se rozhodli vrátit do stavu,
jako když vyjel z továrny. Došlo tak na kompletní rekonstrukci, nejen broušení, lakování, sváření, ale i znovu vybavení interiéru. Nakonec si řekl i o nový motor, pyšní
se tak osmiválcem o objemu 5,7 litru, jak
se na správný americký vůz sluší a patří.
Byla by škoda, kdyby tento krasavec zahálel v garáži, vydáváme se s ním proto do
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Obyvatele Dejvic

PŘIPRAVILI ZUZANA PŮROVÁ, FEFÍK, FOTO WIKIPEDIA, PENTA INVESTMENTS

čekají změny na Kulaťáku

Velké změny čekají Vítězné náměstí. Zastavěna bude
proluka mezi ulicemi Verdunská a Jugoslávských
partyzánů, vypsána navíc bude mezinárodní urbanistická
soutěž na Vítězné náměstí v Praze 6. O vypsání soutěže
rozhodli pražští radní. Soutěž bude řešit veřejná
prostranství a také komplikované dopravní vztahy na
náměstí. Soutěž na jedno z největších náměstí v Praze se
vypíše k 15. dubnu.
ezi hlavní problémy Vítězného náměstí, které z větší části náleží do
katastru Dejvic a z menší pak do
Bubenče, patří velké dopravní zatížení,
které se v minulých letech zhoršilo zejména kvůli otevření tunelu Blanka. Zároveň samotné rozdělení náměstí nevytváří
příjemné prostředí pro obyvatele Prahy 6.
Nepřehledné dopravní křížení má za následek neustálý rizikový kontakt automobilů
a chodců. Urbanistická soutěž by měla nalézt nejlepší možné řešení náměstí a tyto
problémy eliminovat.
„Hlavním cílem připravované soutěže je
zklidnit dopravu a vrátit prostor zejména
obyvatelům Prahy. Mělo by tedy vzniknout
náměstí, kde bude možné třeba posedět
pod stromy nebo pohodlněji přestoupit na
metro, autobus či tramvaj,“ uvedla Petra
Kolínská, náměstkyně primátorky. Navržený postup dvoukolové soutěže umožní
účast širokému spektru účastníků/architektů.
Architektonicko-urbanistická soutěž bude vypsána jako dvoukolová a investorem
následné realizace bude pražský magistrát. Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou
stanoveny na 3,3 milionu korun. Účast
v porotě předběžně potvrdil britský architekt Peter Heath, autor londýnského Trafalgar Square.
„Návrh by měl oživit okolí Vítězného náměstí, ale zároveň by měl respektovat základní zásady původního plánu profesora
Engela. Věřím, že tato výzva přiláká spoustu zajímavých návrhů z Česka i ze zahraničí,“ řekl Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.
O zastavění proluky mezi ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů rozhodli koncem prosince zastupitelé Prahy 6,
když schválili prodej pozemků v tomto

M

16

www.vase6.cz

místě. Kupcem je skupina Penta a Kaprain,
reprezentovaná společností Vítězné náměstí s.r.o. Prodej nejdříve schválilo pražské zastupitelstvo, poté ho následovalo to
šestkové.
„Přes všechny porodní bolesti, které přípravu projektu provázely, si konečně troufám říci – Vítězné náměstí bude kompletní,“ komentoval to starosta Prahy 6
Ondřej Kolář (TOP 09). „Proluka, která
doteď sloužila jako nevzhledná tržnice
nebo ještě nevzhlednější parkoviště, dostane dle ujednání mezi městskou částí
Praha 6 a investorem smysluplné využití.
Je přece škoda, aby na takto atraktivním
místě, v samém centru Prahy 6, stálo na
blátě pár aut,“ doplnil.
Prodej pozemků na Kulaťáku se však neobešel bez sporů, a to kvůli ceně, za niž
mají být novému vlastníkovi převedeny. Vypracovány byly dva posudky, jeden si ne-

chala zpracovat městská část, ten stanovil
cenu 120,3 milionu korun, druhý, který
nechala vypracovat náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ), hovořil o ceně
202,4 milionu korun. Šestka schválila prodej za cenu 120,3 milionu korun a součástí
dohody s investorem je dále i splacení dluhu vůči radnici ve výši necelých 40 milionů
korun.
„Vítáme zásadní přepracování projektu
a jsme rádi, že nový návrh budovy odpovídá platným regulacím i charakteru území.
Zároveň souhlasíme se základními parametry dohody mezi investorem a městskou
částí. Detaily smluv v nás ovšem vyvolávají
zásadní pochybnosti. Týká se to především
ceny, za kterou by měla Praha 6 pozemky
prodávat,“ uvedl Petr Píša, předseda zastupitelského klubu Strany zelených.
„Městská část by podle nás měla jednat
jako řádný hospodář,“ řekl Pavel Weber,

veřejný prostor
spolupředseda Strany zelených v Praze 6
s tím, že zbavovat se svého rodinného stříbra za cenu, která je zjevně nižší než tržní
hodnota, je nehospodárné.
S cenou nesouhlasí ani Piráti Prahy 6.
„Na jednání zastupitelstva hlavního města,
které se k prodeji vyjadřovalo minulý týden, jsem navrhoval, aby byla minimální
cena za prodej stanovena na 151 milionů
korun. Zastupitelstvo bohužel tento návrh
neschválilo,“ uvedl k tomu Viktor Mahrik,
předseda Pirátů v Praze 6 a zastupitel hlavního města Prahy.
Rozdíl 80 milionů korun mezi posudky
ale radnice odmítá s tím, že posudek náměstkyně Kolínské byl vypracován nesprávně třeba i proto, že znalec pro srovnání použil pozemky v centru Prahy
(Spálená, Národní třída), které mají naprosto odlišnou hodnotu i rozlohu. „Potom se
nemůžeme divit, že se mu těmito kroky,
které zpochybnil i další znalec, podařilo
cenu pozemku navýšit o téměř 82 milionů
korun,“ komentoval rozdíl starosta Kolář.
„Přední odborník na oceňování nemovitostí, který pro nás magistrátní posudek
analyzoval, navíc došel při hypotetickém
výpočtu za použití stejných chybných metod a stejných dat, která použil znalec při
zpracování posudku předloženého paní ná-

městkyní, k částce o celých 50 milionů
korun nižší, než jakou stanovuje posudek
paní náměstkyně. Z toho si každý může
udělat obrázek o tom, jakou vypovídací
hodnotu tento nový posudek má a že jeho
výsledkem nemělo být zjištění skutečné
ceny pozemků, ale spíš splnění uloženého
zadání,“ doplnil.
V proluce na Vítězném náměstí, které
vyprojektoval architekt Antonín Engel ve
20. letech 20. století, měla původně stát
rozsáhlá kancelářská budova zvaná Lední
medvěd, která se však nesetkala s kladným

přijetím od části veřejnosti i některých zastupitelů. Soud v červnu před třemi lety
rozhodl, že při vydání územního rozhodnutí došlo k protiprávnímu navýšení koeﬁcientů zastavěnosti a projekt byl zastaven.
Podle současného plánu na Kulaťáku vyroste bytový dům, který doplní kružnicový
půdorys této části Vítězného náměstí. Praha 6 zde dostane k dispozici přízemní část
budovy, kterou využije pro potřeby radnice. Mají tady být však také obchody a služby s tím, že ﬁnance z pronájmů budou součástí rozpočtu městské části.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
VÁS ZVE NA

facebook.com/praha6
www.praha6.cz

K LU Z I Š T Ě
V PRAZE 6

do 28. 2. 2018

VSTUP
ZDARMA!

MÍSTO: roh ulic Technická x Šolínova – prostor farmářských trhů
DOBA PROVOZU DENNĚ 9:00–21:00 / Půjčovna bruslí, občerstvení, pravidelný program
(tematické večery, soutěže, školička bruslení)

historie
K poutnictví patřily především cesty, jejich délka byla většinou
určena vzdáleností poutního místa od poutníkova bydliště.
V období baroka se počet poutních cest velmi zvýšil a nově
zakládané sakrální stavby napodobovaly původní daleká poutní
místa. K cestám byly postupně do krajiny začleňovány drobné
stavby, jako jsou boží muka, kříže, kapličky nebo plastiky a reliéfy.
V některých případech se podél cest stavěly souvislé řady kaplí.

Poutní cesta

z pražské Lorety do Hájku
znikaly především tzv.
kalvárie, inspirované cestou Via dolorosa vedoucí
na Golgotu, často doplňované
i Božím hrobem. Dnes obvyklý
cyklus křížové cesty se čtrnácti
zastaveními se začal ve střední
Evropě šířit v průběhu 18. století poté, co se již v předchozím
století ustálil ve františkánském
prostředí.
Fotograf Míla Křížek, spolek
Poutní cesta Hájek a radnice
Prahy 6 uspořádali v galerii
v přízemí obchodního centra
Šestka v Ruzyni výstavu o historii a současnosti této poutní
cesty. Výstava je očím veřejnosti k dispozici každý den od 9 do
21 hodin do 4. února.

PŘIPRAVIL FEFÍK, FOTO WIKIPEDIA,

V

Cestu celou neprojdete,
místy už neexistuje
Hájecká poutní cesta se stavěla v letech 1720–1723, do
roku 1734 pak trvala její výzdoba. Námětem obrazů ve dvaceti
výklenkových kaplích byl život
Panny Marie a sv. Františka.
Obrazy ve výklenku byly horizontálně dělené a byly vybrány
tak, aby spolu námětově vždy
ladily, tedy narození Panny
Marie vedle narození sv. Františka, smrt Panny Marie a smrt
sv. Františka atp.
Poutní cestu, která původně
vedla po prastaré zemské stezce z Prahy do Německa, dnes již
nelze projít v celé její původní
trase, je na několika místech
přerušena, některé její úseky
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dnes už vůbec neexistují, jiné
naopak byly znovu vybudovány.
Z původních dvaceti kaplí jich
do dnešního dne zbylo pouhých
jedenáct, a to dvě již nestojí na
svém původním místě.

Donátoři kaplí dávali
po 220 zlatých
V letech 1720–1726 bylo na
náklady donátorů vystavěno
dvacet kaplí podél poutní cesty
(v rozestupu asi 600 až 1100
metrů). Donátoři přispěli po
dvou stovkách zlatých na výstavbu jedné kaple a dvaceti zlatými na údržbu. Na výstavbě se
podíleli zednický mistr František Fortin, který byl i projektantem stavby, dvorní kameník
Franz Wolfgang Herstorfer
a pražský malíř a fortiﬁkační inženýr Jan Schor, autor výzdoby.

Nejvyšší výklenkové
kaple u nás
Hájecká cesta si nese významné prvenství, její kaple
byly a dosud jsou největšími výklenkovými kaplemi, které kdy
poutní cestu lemovaly. A to jak
na území Čech a Moravy, tak
pravděpodobně i střední Evropy.
Kdysi se jednalo o mariánsko-františkánskou poutní cestu, jejíž délka byla zhruba 14 kilometrů. Sloužila jako spojka
mezi pražskou Loretou, která
se nachází na Hradčanech,
s Loretou ve františkánském
klášteře Hájek. Tento klášter se

nachází v obci Červený Újezd
v blízkosti Unhoště.

V baroku mniši,
za komunistů vězni
V letech 1623 až 1625 vybudoval Florian Jetřich Žďárský
ze Žďáru (1598–1653) v hájku
loretánskou kapličku jako poděkování za narození dědice. Brzy
se stala cílem poutí, a proto byla
v roce 1630 přestavěna a rozšířena. V roce 1659 zde byl pro
františkánské mnichy založen
klášter. Kolem roku 1722 podle
zápisů arcibiskupské kanceláře
navštěvovalo Hájek ročně průměrně 60 tisíc poutníků.
Klášter v Hájku byl od roku
1950 pro poutníky na dlouhou
dobu uzavřen. V jednu dobu
sloužil jako pracovní tábor, později se z něj stalo vojenské skladiště. Přes veškerou nepřízeň
osudu a stavební zásahy do
kláštera a jeho okolí nebyla loreta zničena. V současné době
se zde opět konají pravidelné
poutě, které můžete absolvovat
také vy. Od roku 1997 začaly
rozsáhlé opravy Hájku, které
pokračovaly až do roku 2013.

Kaple bojují
se zubem času
V letech 1899 až 1900 bylo
opraveno 14 kaplí, které se do
té doby dochovaly, avšak sama
cesta byla už v některých částech přerušená novou zástavbou. Při této rekonstrukci byly
zaniklé freskové malby nahra-

zeny obrazy na plechových tabulích, které namaloval pražský malíř Josef Schweil.
Zánik původní cesty pokračoval i v průběhu 20. století.
V roce 1999 akademický sochař Jan Turský (*1955) z iniciativy spolku Hostivít započal
obnovu XIX. kaple. V roce 1998
se Praha 6 rozhodla zrekonstruovat pět kaplí na svém území, což se jí do r. 2001 povedlo.
Na obnově se podílel ak. mal.
Petr Hampl (*1964 v Pacově).

Krok za krokem
(kaple po kapli)
poutní cestou
Start: Pražská Loreta – Kostel Narození Páně
■ I. kaple – Dlabačov, Gymnastická ulice, rekonstruována
v letech 2000–2001; restaurovány byly i zachovalé části původní výmalby a latinské nápisy. Na obnově se podílel ak. mal.
Petr Hampl (*1964 v Pacově).
Na kapličce byl vyobrazen Hájek a nad ní dva andělé nesoucí
loretánský domek, po stranách
sv. František a sv. Antonín. Donátorem byl arcibiskup Ferdinand hrabě Khünburg.
■ II. kaple – stála u křižovatky
ulic Za Strahovem a Nad Tejnkou.
■ III. kaple – Břevnov, u křižovatky U Ladronky – Kocourova.
Rekonstruována v roce 2001.
Donátorem byl Antonín Jan
hrabě Nostic, nejvyšší hofmistr.

historie
■ IV. kaple – Ladronka. Rekonstruována v letech 2000–2001.
Donátorem byl Josef z Valdštejna, nejvyšší maršálek.
■ V. kaple – Vypich. Rekonstruována v letech 2000–2001.
Donátorem byl Jan Arnošt Antonín hrabě Schaffgotsch, královský místodržící.
■ VI. kaple – Břevnov, Bolívarova ulice. Rekonstruována
v roce 2001. Donátorem byl
František Josef hrabě Černín,
královský místodržící.
■ VII. kaple – stála v ulici Na
Břevnovské pláni. Donátorem
byl František Josef Schlik.
■ VIII. kaple – Bílá Hora, opravená kaple původně stála u Karlovarské ulice v Předních Jivinách; v roce 2009 byla
přemístěna na klidnější místo
ke klášteru benediktinek na Bílé Hoře. Donátorem byl Jan
Filip, polní maršálek.
■ IX. kaple – stála u křižovatky
Karlovarská – Drnovská. Zanikla před rokem 1928.
■ X. kaple – Zadní Jiviny, na
východní straně mimoúrov-

ňové křižovatky Řepy u odbočení ulice Na Hůrce. Donátorem byl opět František Josef
hrabě Černín.
■ XI. kaple – na hranici Hostivice a Ruzyně, stojí na západní
straně mimoúrovňové křižovatky Řepy, u odbočení ulice Na
Hůrce. Donátory byli František
Karel hrabě z Clary-Aldringen,
nejvyšší lovčí, a Jan Filip hrabě
z Clary-Aldringen, královský
místodržící. Pravděpodobně jde
o repliku, jediná je z cihel a donedávna byla, jako jediná, orientována k severu, nyní je však
opravena a otočena zpět k jihu.
■ XII. kaple – Hostivice, ulice
Čs. armády. Stojí v úrovni západního konce retenční nádrže
Strnad. Donátorem byl královský místodržící Josef František
z Goltze. Zdivo bylo zatím jen
ošetřeno přípravkem, který má
zpomalit chátrání způsobované
blízkostí frekventované silnice.
■ XII. kaple – stála u železničního mostu přes hostivickou
ulici Čs. armády. Byla zbořena
v 50. letech 20. století.

■ XIV. kaple – stála u křižovatky Litovická – Čs. armády
v Hostivici před domem č. 669.
Byla zbořena roku 1878 a materiál byl použit na stavbu
mostků u Nekejcova a v Jenečku. Při stavbě kanalizace byly
nalezeny zbytky základů kaple,
což svědčí o tom, že padla za
oběť rozšiřování hostivicko-litovické cesty.
■ XV. kaple – stála v Hostivici
u křižovatky Litovická – Sportovců severně od Litovického
rybníka. Donátorem byla velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská, pozdější majitelka Hostivice. Kaple zanikla
v 19. století, pravděpodobně také kvůli rozšiřování cesty. Kaple sv. Jana Nepomuckého v Litovicích nepatří k původní řadě
kapliček, ale byla při trase
poutní cesty postavena kolem
roku 1815.
■ XVI. kaple – stála na rozcestí
u železničního přejezdu blízko
zastávky Hostivice – Litovice.
■ XVII. kaple – stála za Litovicemi západně od areálu ﬁrem

Selekta a Top Umwelt. Spadla
v 50. letech 20. století z důvodu
dlouhodobé zchátralosti, základy byly odstraněny.
■ XVII. kaple – stála mezi Litovicemi a Hájkem u ohybu dochované části cesty. Kaple se
zřítila v 80. letech 20. století,
zachovala se z ní dolní část.
V nejbližší době se však chystá
její obnova.
■ XIX. kaple – na polní cestě
před Hájkem. Donátorem byl
hrabě Karel Jáchym hrabě
z Bredy, majitel tachlovického
panství, včetně Hostivice a Litovic. Tato kaple byla v roce
1999 obnovena jako první.
■ XX. kaple – Červený Újezd,
opravená kaple v blízkosti
Hájku, v dochované části cesty
na hranici území Chýně a Červeného Újezda. Původně byl ve
výklenku obraz Korunování
Panny Marie a sv. Františka.
Donátorem byl Karel Jáchym
hrabě z Bredy. Tato kaple byla
obnovena v roce 2000.
Cíl: Klášter Hájek – Loretánská kaple Panny Marie.
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Zveme Vás na výstavu

René Wirths

Výstava je otevřena denně 10:00 – 17:00 do 8. března 2018
K výstavě byl vydán katalog

(*1967) Německo

Galerie MIRO, kostel sv. Rocha, Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1
tel.: +420 233 354 066, +420 737 246 091
e-mail: info@galeriemiro.cz www.galeriemiro.cz www.trebbia.eu

servis

Kontejnery

Kontejnery

o těchto nádob je možné
odkládat: nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby,
uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů. Odložené obaly musejí
vždy být prázdné. Do kontejnerů nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných
sprejů, kovové obaly od nebezpečných látek, například barev,
benzinu a motorových a převodových olejů.

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:

■
■
■
■
■
■

na kovové obaly

ZDROJ MČ PRAHA 6, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY
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■ 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)

na drobný elektrošrot

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

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

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

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.

Velkoobjemové

kontejnery
ontejner bude přistaven
v určeném termínu pouze na maximálně čtyři
hodiny, po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování odpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat
za čistotu vysbíraného odpadu.
Kontejner je určen pouze pro
občany hlavního města Prahy.
Odkládat do něj lze starý
nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC

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

1. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ V Šáreckém údolí (před číslo
84/1444)
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)

7. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ Kladenská x nám. Bořislavka
■ U Dejvického rybníčku x Na
Rozdílu

5. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ Horoměřická x K Vršíčku
■ V Šáreckém údolí x V Podbabě

8. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ Dělostřelecká x Slunná
■ Dělostřelecká x Spojená

K

6. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ V Sedlci (proti č. 9/23)
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12. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ Cukrovarnická x U Laboratoře
■ Macharovo náměstí

13. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Novým lesem x Nový lesík
14. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ U Voj. nemocnice x U III. baterie
■ Na Bateriích (u č. 27)
15. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ Střední x Pod Petřinami
■ nám. Před Bateriemi x U V.
baterie
19. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ Na Okraji x Krásného
■ Ve Střešovičkách x Pod Andělkou

20. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ Radimova (u nák. střediska)
■ Na Petynce
21. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ Pod Dvorem (u želez. tratě)
■ Stamicova x Brixiho
22. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ Heyrovského náměstí
■ Nad Alejí x Šantrochova
26. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ Brunclíkova x Nad Alejí
■ Na Větrníku x Dusíkova
27. 2. 2018 od 16 do 20 hod.
■ Zeyerova alej x Nad Alejí
■ Na Okraji x Na Větrníku

veřejný prostor

Komunální středisko SNEO:
opravy bytů a údržba zeleně
Více než dva roky funguje ve struktuře společnosti SNEO
středisko komunálních služeb. Středisko má ve svém
portfoliu údržbu zeleně, zimní i letní úklid chodníků,
menší rekonstrukce a opravy bytového fondu. Pole své
působnosti a rozsahu činností postupně rozšiřuje.
řestože společnost SNEO je vlastněná městskou částí a středisko komunálních služeb se primárně věnuje
městskému majetku, mohou služeb střediska využívat i běžní občané nebo soukromé
společnosti.
Nejvíce poptávané činnosti jsou vyklízení, přistavení kontejneru včetně jeho naložení odpadem a odvozu na skládku, drobné instalatérské a zámečnické práce,
malování, montáž nábytku. Dále jsou pracovníci střediska schopni zajistit zednické,
lakýrnické práce, využít lze i služeb kvaliﬁkovaného zahradníka.

Zcela novou činností střediska komunálních služeb, prozatím v pilotním projektu,
je monitoring vybraných dětských hřišť,
kdy dochází ke kontrole a následnému odstranění případných nedostatků a závad na
herních prvcích, oplocení či mobiliáři.

Kam patří odpad
Nábytek
Jde o objemný odpad, k jeho odkládání
slouží velkoobjemové kontejnery. Nábytek
je vhodné alespoň částečně demontovat,
aby v kontejneru nezabíral moc místa, dále
je možno využít sběrné dvory.

Zrcadla
Zrcadla nepatří do sběrných nádob na
sklo, jelikož jejich součástí je i kovová vrstva, která znemožňuje jejich použití při recyklaci skla. Zrcadla patří do nádoby na
směsný odpad, pokud se zrcadlo do této nádoby nevejde, jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, dále je možno využít sběrné
dvory.

Sportovní náčiní
Staré sportovní náčiní větších rozměrů
(lyže, snowboardy, posilovací stroje) není
možné odložit do sběrných nádob na směsný komunální odpad, jde o objemný odpad.
K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, dále je možno využít

sběrné dvory. Menší sportovní náčiní (brusle, tenisové rakety) či jeho součásti je
možné odložit do sběrných nádob na směsný odpad.

Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných nádob na
sklo, jelikož obsahují neoddělitelné příměsi
(pryskyřice, ochranné fólie, tónovací pokovení), které znemožňují jejich použití při
recyklaci skla. Autosklo je tedy objemný
odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží
velkoobjemové kontejnery, dále je možno
využít sběrné dvory.

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběrných nádob
na plasty ani do sběrných nádob na směsný
odpad.
Jde o těžko zpracovatelný odpad, který
lze odložit ve sběrných dvorech hlavního
města Prahy (za úhradu), zákon navíc stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost
zpětného odběru pneumatik a jiných výrobků. Zpětný odběr musí být proveden

bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje.

Stavební odpad
Stavební odpad z činnosti fyzických osob
lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního
města Prahy, měsíčně lze ve sběrném dvoře bezplatně odložit pouze 1 m3. V případě
rekonstrukce, kterou provádí ﬁrma, je původcem tohoto odpadu tato ﬁrma a vztahují
se na ni povinnosti původce odpadu.

Zářivky
Zářivky a výbojky z domácností nepatří
do sběrných nádob na sklo ani do sběrných
nádob na směsný odpad. Kvůli obsahu nebezpečných látek totiž jde o nebezpečný
odpad. Zářivky a výbojky lze odevzdat
ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpečného
odpadu nebo při plánovaném mobilním
sběru nebezpečného odpadu.
Zákon stanovuje dovozci nebo výrobci
povinnost zpětného odběru zářivek, výbojek a jiných výrobků. Zpětný odběr musí
být proveden bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být
pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje.

www.vase6.cz
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Veleslavín se má proměnit

pro cestující i místní
Místem, kde se schází zastávka metra, vlaku
i autobusů, je Veleslavín. Vzniknout by zde
měl podle představ místostarostky Evy
Smutné, která je zodpovědná za strategický
rozvoj Prahy 6, jednak moderní dopravní
terminál s doprovodným parkováním,
jednak polyfunkční objekt, který by místním
lidem přinesl občanskou vybavenost.

Mediální agentura hledá
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GARÁŽE
DEJVICKÁ

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

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

2.800,- Kč/měsíc

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

Chcete stojan
s výtisky
Vaše 6?
INZERCE V6-0138

www.kucatko.eu
tel.: 222 986 232
fb: Kučátko.eu

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

Vhodné
reklamní
plochy,

Zavřete oči a dopřejte si
konečně královský
odpočinek...

obydleného území. V rámci
všech jednání apelujeme na
hlavní město či stát za urychlené řešení a budování terminálu Dlouhá Míle včetně P+R.
Veškeré aktuální informace najdou lidé na webových stránkách Prahy 6 v gesci strategický
rozvoj. A každé první pondělí
v měsíci jsem připravena vždy
od 16.00 hodin o čemkoliv s veřejností diskutovat ve Skleněném paláci.

INZERCE V6-0144

Royal Spa Kučátko
Masážní salon
na Hradčanské

minál, musí být z principu zajištěno parkování. A za nezbytné
z hlediska dotvoření území považujeme také vznik polyfunkčního objektu, který by místním
lidem přinesl chybějící občanskou vybavenost a služby. My na
Veleslavíně nechceme stávající
autobusové nádraží či hromadné parkoviště pro Prahu 6, chceme, aby území odpovídalo tomu, že je sice dopravním uzlem,
ale zároveň je součástí hustě

■ Zažádejte si o něj
a buďte vidět
v každém vydání!

Kontakt:
distribuce@a11.cz nebo na 777 992 579

INZERCE V6-0143

● A co je podle vašeho názoru
nejzásadnější téma strategického rozvoje šestky letošního
roku?
Určitě je to pražský okruh.
Ředitelství silnic a dálnic nám
vychází vstříc. Když vlastní
stavba nebude navržena tak,
aby byla přijatelná jak pro nás,
tak i pro ostatní obce, tak to bude velmi složité. Stopa je daná
a neměnná, přebírá ji i metropolitní plán. Okruh Praze 6 velmi schází.
● Mluvila jste o Veleslavínu,
jaké jsou s tímhle územím
plány? Jak to tam vypadá třeba s parkovacím domem?
Upřímně už bych vůbec nepoužívala termín P+R či parkovací
dům. V místě, kde se na Veleslavíně sdružuje metro, železnice
a autobusová doprava, tedy
tam, kde vzniká přestupní ter-
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„S

práva železniční dopravní cesty (SŽDC)
nyní připravuje vypsání mezinárodní soutěže za
spolupráce hlavního města
i městské části Praha 6,“ říká
místostarostka Eva Smutná
(TOP 09)zodpovědná za strategický rozvoj Prahy 6.
● Hned začátkem nového roku jste se setkala se spolky
a občanskými iniciativami,
o čem jste jednali?
Bylo to jako vždy informativní i pracovní setkání, zhodnocení minulého roku, hovořili
jsme o novém stavebním zákonu. Velkým tématem byl silniční okruh, výkup pozemků,
novinky ohledně tramvajových
tratí i Buštěhradské dráhy. Mluvili jsme i o velkých územích,
jako je Ruzyně, Strahov či Veleslavín.

volný čas

Dejvice patří špičkovým kuchařům
Sjeli se na pátý Chef Time Fest
Festival Chef Time Fest je pro všechny, kteří
chtějí víc, než si jen dopřát porci dobrého
jídla. Jde o zážitkový festival restaurace
AvantGarde, kdy jsou hosté přímo spojeni
s kuchaři, kteří pro ně svá špičková menu
připravují.
Dejvicích letos během
pátého ročníku festivalu
vaří Radek David, Honza
Kvasnička, Marek Šáda, Petr
Hajný, Jan Beneš, Jiří Král či
Tomáš Polák, ale i Tomáš Levý,
Ondřej Koráb či Tomáš Kněž.
Ochutnat lze speciality také od
Marka Fichtnera, Karolíny Koncincové, Petra Vláska. Novinkou letošního ročníku je i účast
národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů České republiky (AKC ČR). Vstupenky si ještě
stihnete pořídit na webu
www.cheftimefest.cz.
Chef Time Fest v AvantGarde
pořádají dvakrát do roka a ani
letošní ročník neochudí hosty
festivalu o akce, na které jsou
zvyklí. Jde o oblíbené večeře se
šéfkuchaři, takzvané Chef's
Table večery, a kuchařské duely,

V

při kterých návštěvníci v příjemném prostředí dejvické restaurace za nezaměnitelné
atmosféry vybírají své favority
z chodů servírovaných dvěma
vybranými šéfkuchaři, spíše
než aby sledovali opravdový gastronomický souboj.
„Těší mě, že o Chef Time Festu už můžu hovořit jako o zavedené značce gastro festivalu,
který si během čtyř předchozích ročníků našel své příznivce jak z řad odborníků, tak širší
veřejnosti. Chef Time Fest propojuje milovníky dobrého jídla
a gastronomie přímo s šéfkuchaři. Právě prolínání obou světů i možnost nechat fanoušky
nahlédnout doslova pod pokličku festivalového dění je to, co
jej činí jedinečným,“ komentuje
festival organizátor Petr Urban.

Zimní Chef Time Fest
■ Zimní Chef Time Fest se koná v dejvické restauraci AvantGarde.
■ Uvařit letos přijdou do Dejvic zvučná jména, jako je Radek
David, Honza Kvasnička, Marek Šáda, Petr Hajný, Jan Beneš,
Jiří Král či Tomáš Polák, ale i Tomáš Levý, Ondřej Koráb, Tomáš
Kněž, Marek Fichtner, Karolína Koncincová, Petr Vlásek a nově i celý národní tým AKC ČR.
■ Pro hosty bude tradičně připravena třeba večeře se šéfkuchaři, takzvaný Chef's Table, a kuchařské duely.
■ Poslední večeře festivalu bude pod taktovkou celého národního týmu AKC ČR.
■ Vstupenky na zimní Chef Time Fest 2018 si je možné rezervovat na webu www.cheftimefest.cz
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Cyklopruhy na Bělohorské radiále
jsou nebezpečné. Přitom na ně
městská část dříve kývla

Na poctu Václava Havla za
850 tisíc se dá i sednout. Praha 6
má červenou lavičku

Bělohorská ulice v Praze 6 patří mezi jednu z nejfrekventovanějších silnic. Zdejší cyklopruhy rozhodně nejsou pro cyklisty bezpečné. Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) jde o naprostý nesmysl a magistrát chce hlavní město cyklostezkami jen
zaplavovat. Podle magistrátu jsou tam cyklopruhy právě kvůli
rozhodnutí této městské části. „Stejně jako v případě Patočkové je umístění cyklopruhů na navazující Bělohorskou naprostý
nesmysl. Stále se bavíme o radiále, jedné z hlavních dopravních
tepen Prahy 6, na které nemají pruhy pro cyklisty co dělat,“ uvedl
starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Podle něj jde o nebezČtěte na…

Praha 6 má nový unikát, je jím umělecká červená lavička na
poctu bývalého prezidenta Václava Havla, jehož alter ego bylo
Ferdinand Vaněk. Lavičku radní slavnostně odhalili 18. prosince, cena ale uvedena nebyla. Přitom jen výroba a licence stály
půl milionu korun, její usazení do země pak dalších 350 tisíc.
Podle Prahy 6 jde především o umělecké dílo, nikoliv klasickou
lavičku. „Není to lavička ve smyslu městského mobiliáře. Tímto
uměleckým dílem byl završen multižánrový projekt ‚Pocta Václavu Havlovi k uctění nedožitých 80. narozenin a 5. výročí úmrtí
prezidenta Václava Havla, do kterého se na tři měsíce zapojila
Čtěte na…

www.nasregion.cz

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e–mailem ve
tvaru V6 – 01: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu

Vzpomínky
obyčejné ženy
od Jany Abelson Tržilové.
V tajence naleznete citát J. W. Goetha.

INZERCE V6-0135

Lednové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

PrDeL

1

Objednejte si předplatné na www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle 225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)
Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček (roční předplatné + tričko) jen za 699 Kč

facebook.com/sorrycz
Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.
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JIŘÍ KOŠTÝŘ

49 Kč

volný čas

Břevnov ovládne masopust.

Už po čtyřiadvacáté
Průvod bubeníků, hudebníků, kejklíř Vítek se svojí
družinou a dlouhorukými Chudadly, ale hlavně bezpočet
maškar a roztodivných masek projde opět po roce
Břevnovem. Vrátí se sem Břevnovský masopustní průvod,
který už po čtyřiadvacáté připravuje místní Spolek
břevnovských živnostníků.

Č

Dát si záležet při přípravě masky by měly
hlavně děti. Deset nejkrásnějších (nejnápaditějších) dětských masek bude totiž odměněno. A nezapomeňte si vzít do průvodu
bubínky, řehtačky, trumpetky a další zvukový doprovod.
Na tradiční masopustní průvod naváže
v sobotu 3. března v 19.00 24. maškarní
bál, jako vždy vypukne v hotelu Pyramida.
Téma letošního ročníku pro masky je
„Zima a sport!“. Kdo se přijde pobavit a zatančit si, může si domů odnést zajímavé
ceny. Chybět ani letos nebude bohatá tombola, v níž bude třeba zapůjčení automobilů na víkend s plnou nádrží, sud piva Herold, poukazy do restaurací a prodejen
nebo lákavé kosmetické a uzenářské balíčky. Odměněny budou samozřejmě i nejoriginálnější masky. K tanci a poslechu zahraje všem maskám skupina Vitamín.
Vstupenky na bál si lze koupit na webu
pořádajících břevnovských živnostníků
www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz
nebo v prodejně Krejčovství Ála na Bělohorské 90.

INZERCE V6-0129

tyřiadvacátý Břevnovský masopustní průvod projde Břevnovem v úterý
13. února a i letos vyrazí na cestu od
křižovatky Bělohorská – Pod Královkou.
Masky se mohou začít scházet už v 15.45,
v 16.00 hodin bude průvodu uděleno masopustní právo a masky se mohou vydat na
cestu až ke KC Kaštan.
Meze fantazie se nezastaví před ničím,
do průvodu se může připojit kdokoliv, cestu
ke Kaštanu projde rej, na Břevnově oblíbený, za doprovodu bubeníků a hudebníků,
připojí se také kejklíř Vítek se svojí družinou a dlouhorukými Chudadly a další maškary.
Masky se nemusejí bát, že by je průvod
zmohl, na cestě pro ně bude připraveno
malé občerstvení. V cíli bude potom nachystáno zabijačkové občerstvení s posezením, hudbou a tancem. Pochutnat si bude
možné třeba na čerstvých jitrničkách, jelitech, tlačence, polévce, guláši, ale na místě
budou dále i bramborové placky a spirálky,
trdlo a jiné dobroty. K pití samozřejmě pivo
a teplé nápoje.

www.vase6.cz
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Sto let vzniku Československa

připomenou výstavy i vlak
Do významného roku vstoupilo 1. ledna
Česko a Slovensko. Připomínat se
v průběhu následujících měsíců bude
100 let české státnosti. Připravena je celá
řada akcí, část z nich se odehraje v Praze 6.
vězda pro republiku je
název hudebního festivalu armádních souborů a známých hudebních skupin, který je naplánován na

výročí invaze vojsk Varšavské
smlouvy v srpnu 1968.
Následovat bude na stejném
místě, respektive po celé délce
Dejvické, říjnová expozice ke
vzniku ČSR. Na dejvickém nádraží navíc v říjnu bude stát
vlak legionářů, který si bude
možné prohlédnout. Připojí se
i Divadlo Semafor, a to divadelním představením hry Václava
Havla „Zítra to spustíme“ v podání Dejvického divadla. Největší oslava je naplánována na

28. října. Odehraje se také na
Dejvické třídě a návštěvníky
propojí s vojenskou přehlídkou
Armády ČR na Evropské třídě
a zároveň s přehlídkou techniky AČR na Letenské pláni.
Připomínat významné výročí se
bude také v Písecké bráně, konkrétně půjde o výstavu ku 100.
výročí ukončení 1. světové války. Vydán byl v souvislosti s výročím i kalendář „2018 – rok
české státnosti“ s plakáty graﬁka Vojtěcha Preissiga.

Představuje se postkonceptuální sochař Tomáš Hlavina, který patří mezi nejvýraznější reprezentanty generace, která
vstupovala na uměleckou scénu počátkem 90. let. K vidění je
v Dejvicích i expozice švédského umělce Klase Erikssona,
který se na svých obrazech, videích, objektech a fotograﬁích
věnuje zejména fenoménu fotbalového chuligánství.

brněnské FaVU, ale prošla
i školením u Václava Stratila
a Milana Knížáka. K vidění je na
výstavě výběr obrazů z posledních let, premiérová série osobních „tragikomiksů“ nebo animace vytvořené pro Českou
televizi.

v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství sympatického venkovana. Autoři nabízejí divákům dvě hodiny emocí
a smíchu v současné době nejznámějšího autora konverzačních komedií ve Francii.

AU!
7. února

■ V Paříži bych tě nečekala,
tatínku se jmenuje hra, kterou
přináší divákům kino Dlabačov.
Představí se Petr Nárožný

PŘIPRAVILA RED, FOTO WIKIPEDIA

H

9. a 10. června v oboře Hvězda.
Celý srpen bude Dejvická třída
patřit pouliční výstavě dobových velkoformátových fotograﬁí, které budou připomínat 50.

Město a krajina
2. února
■ Výstavou krajinomaleb
z Jižních Čech a pražských motivů Město a krajina oslavuje
akademická malířka Libuše
Pilařová-Kverková významné
výročí. Autorka se řadí mezi
moderní realisty a kromě krajinných motivů a obrazů milované Prahy se zabývá malbou
zátiší. Výstavu je možné zhlédnout od 2. do 11. února v galerii
Villa Pellé.

Výstavy
v technické knihovně
4. února
■ Nové výstavy uvádí Galerie
Národní technické knihovny.
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■ Vendula Chalánková přináší do galerie Villa Pellé svoji
výstavu pojmenovanou – AU!
Autorka je absolventkou environmentálního ateliéru Vladimíra Merty a Mariana Pally na

Petr Nárožný
na Dlabačově
22. února

Vykrajování zeleniny
23. února
■ Kurz pro dívky od 13 do 18
let pořádá v pátek 23. února od
16.30 hodin Vzdělávací centrum Bělohorská. Navštívit ale
lze v průběhu února i kurz tiramisu, pizza nebo pomazánky.

Pořádáte akci v Praze 6?
Vložte ji zdarma na www.nasregion.cz/akce

veřejný prostor

Proměny sídlišť

mohou ovlivnit jejich obyvatelé
Na duben by se měli připravit obyvatelé
šestkových sídlišť. Připravena pro ně totiž
budou setkání s radnicí Prahy 6. Na
sídlištích navíc v letošním roce dojde k celé
řadě úprav, opraveny budou chodníky,
vznikne piknikové místo a nový přechod.

„N

a začátek dubna připravujeme setkání
s občany. Budeme díky tomu mít možnost sesbírat
jejich podněty a také reagovat
na jejich požadavky,“ poznamenává radní Prahy 6 Roman Mejstřík, který zodpovídá za oblast
dopravy, ale i životní prostředí.
Právě na péči o okolí sídlištní

zástavby v šesté městské části
se podle něho letos Praha 6 plánuje zaměřit. Měla by se zde
třeba častěji provádět běžná
údržba, jako je vyšší počet sečí
trávy a častější úklid
V plánu je ale také celá řada
novinek na jednotlivých sídlištích. Lidé, kteří žijí na sídlišti
Dědina, se mohou těšit na ob-

novu ploch za parkovištěm
v ulici U Valu a dočkají se také
signalizovaného přechodu pro
chodce v ulici Vlastina.

Oprava chodníků
Na sídlišti Červený vrch
v ulici Konžská dojde k opravě
chodníků mezi panelovými
domy, v ulici Súdánská bude
provedena úprava pásu pro
parkování, a v Jemenské zase
obnovena neudržovaná plocha.
V plánu je dále i oprava parkových cest u nově budované školky Mezi domy.
Novinek se dočkají i obyvatelé Petřin. Chystají se opravy
chodníků za domy Na Petřinách, vybudování pítka na piknikovém místě v ulici Šumbe-
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Středisko DAR DC Paprsek nabízí sociální službu denní stacionář každý pracovní den od 7.00 do 17.00 hod., kromě státních svátků, vánočních prázdnin a 4 týdnů dovolené během letních prázdnin.
Nabízíme podporu a péči dětem a mladým dospělým se speciálními potřebami, vyplývajícími ze zdravotního postižení: (mentální, tělesné, smyslové, kombinované), dětem raného věku
s opožděným psychomotorickým vývojem, dětem a mladým dospělým s poruchou autistického spektra, zpravidla od 2–26 let.
Cílem služby je poskytnout včasnou podporu a odbornou
pomoc rodinám s dětmi či mladými lidmi s postižením a napomáhat k tomu, aby děti a mladí dospělí mohli vyrůstat ve vlastní
rodině.
Předmětem činnosti denního stacionáře je poskytovat odbornou péči rehabilitační, zdravotní, sociální, výchovně-vzdělávací,
psychologickou. Děti s tělesným a kombinovaným postižením
mají individuální cvičení, 2x týdně vodoléčbu, výchovně-vzdělávací péči speciální pedagožky a 1x týdně léčebnou jízdu na koni.
Děti s autismem a s obtížemi v komunikaci mají vypracován
strukturovaný program s vizuální podporou. Při práci s klienty
využíváme alternativní komunikaci.
Vzhledem k současné skladbě klientů upřednostňujeme zájemce předškolního věku se speciálními potřebami.
Středisko DAR se nachází poblíž tramvajové zastávky
Červený Vrch a metra A stanice Nádraží Veleslavín.
Adresa: Alžírská 647/1, Praha 6, tel.: 235 362 726
Kontakt:
PhDr. Monika Janíková – monika.janikova@dcpaprsek.org
Bc. Kristina Jindrová – kristina.jindrova@dcpaprsek.org

rova, vznikne také Náměstíčko
na Petřinách a budou vyměněny porosty u křižovatky ulic
Myslivečkova a Dusíkova.
Šestka počítá také s tím, že
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad budou na těchto dvou
sídlištích doplněna o možnost
třídit kovové obaly. Proto sem
budou přistaveny kontejnery
určené pro sběr kovu.
Tyto kontejnery jsou určeny
pro sběr vždy prázdných konzerv, plechovky od pití, tub
a uzávěrů i víček. Nepatří do
nich naopak jiné než kovové
obaly a ani prázdné nádoby od
sprejů, kovové obaly od nebezpečných látek, jako jsou barvy,
benzín, motorové oleje a podobně.

INZERCE V6-0120

BILANCE – ÚČETNICTVÍ
Ing. H. Komersová Vilikusová – daňový poradce č. 3009

Nabízí

 Zpracování daňových přiznání k dani z příjmu
právnických a fyzických osob
 Odložení daňových přiznání k dani z příjmu
právnických a fyzických osob daňovým poradcem
 daňové poradenství včetně zastupování na FÚ
 daňová optimalizace v mezích zákona

Výhody

 jistota bez vícenákladů díky vzdělání, dlouholeté
praxi a pojištění
 zázemí stabilní a prosperující ﬁrmy
 daňové a ﬁnanční poradenství daňovým poradcem
 ceny odpovídající práci, časové náročnosti
a položkám
 přátelský, profesionální a spolehlivý přístup
www.vase6.cz
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Téměř 3000 míst je v mateřských školách,
které zřizuje šestá městská část. K letošním
zápisům se podle odhadů dostaví více než
tisícovka dětí. Mateřinky zatím
nevyhledávají rodiče dětí, kterým ještě
nejsou tři, respektive dochází sem jedno
dítě mladší tří let, dětí, kterým byly tři roky
až po zahájení školního roku, je celkem 75.

Hledáte školku?

Zkuste soukromou

ná to celá řada rodičů.
Rodičovská dovolená je
u konce, zaměstnavatel
už se těší, že se vrátíte do práce,
a vy stojíte před neřešitelnou situací – zápis do školek je až
v květnu a volné místo momentálně nikde nemají. Jedinou

Z

jímá už velmi malé děti a vy se
tak můžete věnovat práci podle
vlastních potřeb. A nevadí ani
to, že potřebujete mít volných
jen několik dnů v týdnu, soukromé školky nemají striktní
docházku, potomka tak můžete
do péče učitelek svěřit třeba jen

možností, pokud jeden z rodičů
nezůstane doma nebo nemáte
ochotnou hlídací babičku, je najít mateřinku soukromou.
Za jejich služby si sice připlatíte, můžete ale využít celou řadu výhod. Tou asi největší je, že
řada privátních mateřinek při-

dvakrát v týdnu. Dětem zase
bude vyhovovat to, že soukromé školky mívají ve třídě velmi
málo dětí. Snadno se tak přizpůsobí změně, brzy si najdou
kamarády a učitel na ně má dostatek času. A pokud jsou společně ve třídě různě staré hol-

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

OPRAVUJEME
notebooky, osobní počítače
software, sítě

DOJÍŽĎÍME
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příspěvková organizace hl. m.

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře

SLAVN É OPERN Í SCÉNY

(Mozart, Rossini, Leoncavallo, Puccini, Verdi)
Michaela Katráková soprán, Daniel Matoušek tenor,
Jiří Rajniš baryton, Jaroslav Someš průvodní slovo,
David Švec klavír

20. 2. 2018 | 19.00 | Tereziánský sál
Informace na auramusica@seznam.cz nebo na tel. 603 188 500.

www.auramusica.cz

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

Břevnovská hudební setkání

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 V6-0122

Kladenská 57, Praha 6 – Vokovice
Metro A – Bořislavka
www.ntk.cz, E-mail: ntk@ntk.cz
Tel.: 603 824 677, 720 235 285

INZERCE V6-0106

servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma

INZERCE V6-0107

PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSIT PHOTOS

školství

přičemž dítě je považováno za
samostatnou osobnost, která
má být podporována.
Montessori pedagogika klade
důraz na svobodný rozvoj dítěte a jeho samostatnou činnost. Dítě si samo rozhoduje
o tom, jak se bude utvářet jeho
já, a mottem pedagogiky je výrok: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

BUBENEČSKÉ SLUŽBY

GYMNÁZIUM,
Praha 6, Arabská 14
přijme kuchařku
a pomocnou sílu
do školní kuchyně
na plný úvazek.
Životopis pošlete
na adresu školy
nebo na email:
ga@gyarab.cz.
Informace na tel. č.
724 884 880.

Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Ing. Magdalena Říhová

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

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

Mobil: 777 670 326

Šolo spol. s r. o.
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Hájek-zednictví-malířství

BUBENECSKESLUZBY@FIREMNI.CZ
POTŘEBUJETE VYMALOVAT?
POTŘEBUJETE SMONTOVAT NÁBYTEK?
POTŘEBUJETE VYMĚNIT ZÁMKY?
POTŘEBUJETE UMÝT OKNA?
POTŘEBUJETE VYKLIDIT SKLEP?
TEL.: 732 713 400
WWW.BUBENECSKESLUZBY.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
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nabízí zpracování
podvojného účetnictví,
jednoduchého účetnictví
a mezd

INZERCE V6-0117

se speciální pomůcky a materiály.
Za „matku“ Montessori pedagogiky je považována Maria
Montessori, italská pedagožka, ﬁlozofka a vědkyně. Montessori pedagogika je alternativní výchovně-vzdělávací
program. Hlavní myšlenkou je
podpora dítěte při rozvíjení
jeho poznatků a dovedností,

INZERCE V6-0123

mění“ v tábor. Samozřejmě příměstský, kdy přes den mají děti
zajištěn program ne nepodobný
tomu opravdu táborovému,
večer se ale vrátí k vám domů.
Některé školky přitom možnost
přijmout dítě na léto nabízejí
i těm, jejichž potomek běžně
chodí do jiné mateřinky.
Vybírat si navíc můžete školky podle zaměření. Zvolíte-li
třeba anglickou, můžete se spolehnout, že dítě nebude jen docházet jednou týdně do kroužku angličtiny, ale bude celý den
trávit v cizojazyčném prostředí.
Učitelé jsou často rodilí mluvčí
a děti si tak jazyk velmi snadno
osvojí. Což může být potom velká výhoda při nástupu do školy.
Pokud jste příznivci dnes velmi moderního Montessori vzdělávání, ani tak se vám výběr
nezúží. Takto zaměřených mateřinek funguje celá řada.
Výuka v Montessori školce se
řídí několika principy, například tím, že děti nejsou trestány a napomínány, učitel působí
jako průvodce dítěte, používají
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čičky a kluci, navzájem se od sebe učí.
Nebojte se vedení školky na
cokoliv zeptat, abyste potom
nebyli překvapeni. Zajímejte se
třeba o to, jaký má školka řád,
denní režim nebo o kolik se každý zaměstnanec stará dětí.
Plusem privátních mateřinek
je také to, že často nabízejí širokou škálu volnočasových aktivit. Zatímco státní zařízení většinou umožňují třeba návštěvu
jazykového, sportovního nebo
hudebního kroužku, soukromé
mateřinky jsou dál. A tak se
může váš potomek učit třeba
plavat, navštěvovat kroužek
keramiky, zlepšovat se v mluvení v kroužku logopedie nebo
tancovat.
A zatímco státní školky se na
léto zavřou a v provozu se vždy
během prázdnin střídají a dítě
tak, pokud není jiná možnost,
musí pendlovat z místa na místo a z kolektivu do kolektivu,
privátní školky buď jedou celé
léto ve standardním provozu,
nebo se dokonce na léto „pro-

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

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!

Patočkova 1953/45, Praha 6,
Tel.: 602 361 733, 233 357 071,
www.solork.cz,e-mail: info@solork.cz
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 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost
 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 25 let na trhu
 Tradice a spolehlivost
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Specialisté na Prahu 5 a 6

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

www.vase6.cz
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Děti ze školky
Do osmi pražských mateřských a základních škol rozvezli koncem
roku pracovníci Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící
živočichy osm malých ježků. Zvířata s dětmi přečkají mrazivé
zimní měsíce.

PRODÁM

Nově otevřeno

paruku
pravých vlasů
s příslušenstvím
Tel.: 731 127 129
F I R M A

Š + M

dobře roste a je zdravý. Malí
žáci se také dozvěděli, že ježek
není domácí mazlíček, ale divoké zvíře a že na jaře je potřeba vrátit jej zpátky do přírody.
Pracovníci záchranné stanice po celou zimu do škol pravidelně jezdí a kontrolují, zda
se ježkům dobře daří a nic jim
u jejich hostitelů nechybí.
V dubnu se všichni školáci
i předškoláci se svými kamarády rozloučí a vrátí zvířátkům
svobodu.

▼
ALOE VERA
přírodní
kosmetika
z Kanárských
ostrovů

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

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

Zlato, stříbro, hodinky
Opravy zlatých a stříbrných šperků
Zakázková výroba šperků a snubních prstenů
Převlékání perel a korálů
Bělohorská 99, 169 00 Praha 6
Prodejní doba: Po–Pá 10.00–13.00 13.30–18.00
Tel.: 603 930 544, 603 325 095
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OBCHOD:
Veletržní 23,5/21,
Praha 7
www.dael.cz
e–mail: dael@atlas.cz
tel.: 721 684 073
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v dílně i u zákazníka.
Rozpočty a konzultace zdarma.
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MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN
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provádí práce

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
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Jak píší pořadatelé „ježkové“
akce, nakonec plaché mládě vystrčilo čumáček ze své skrýše
a seznámilo se se svým dočasným domovem. Pro děti bylo
navíc připraveno zajímavé povídání.
Zaměstnanci záchranné stanice dětem vysvětlili, jak se
o zvíře z volné přírody postarat,
čím ho krmit a jak se k němu
chovat. Každý týden děti s pomocí paní učitelky svého kamaráda váží, aby se přesvědčily, že
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na pár měsíců stanou ježčí ošetřovatelé a samy se starají, aby
ježkům nechyběla potrava, měli čistou podestýlku a domeček,
kam se můžou uchýlit ke spánku. Součástí ježčí péče je i pravidelné vážení a vedení deníku,
který mapuje ježkův zdravotní
stav a zároveň obsahuje zajímavosti ze světa těchto drobných hmyzožravců.
Jako první se svého ježka
ujaly koncem roku děti z Mateřské školy Charlese de Gaulla.
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e každý ježek v přírodě
má štěstí, že do podzimu
zvládne nabrat dostatečnou hmotnost k tomu, aby bezpečně v úkrytu přečkal zimní
období. Pozdní ježčí mláďata
zpravidla velikostí ani váhou
nedosahují hranice přežití,
a před zimou tak končí v záchranné stanici.
Projekt Kamarád ježek již tři
roky po sobě zapojuje do péče
o malé bodlináče pražské mateřské a základní školy. Z dětí se
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PŘIPRAVILA RED, FOTO LESY HL. M. PRAHY

se starají o malé ježky

LÁZNĚ PRAMEN
Otevřte svůj Pramen!
ŽIVOTA ● ZDRAVÍ ● OMLAZENÍ ● SPOKOJENOSTI ● RELAXACE

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 dospělému) – zdarma
● Děti od 6 do 15 let – 70 Kč
● Důchodci, studenti – 100 Kč
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● Klasické masáže (60 min.) – 1100 Kč
● Klasické masáže (30 min.) – 670 Kč
● Permanentka 10 vstupů – SLEVA 20%

Lázně Pramen, Dejvická 255/18, Praha 6, 160 00
tel.: +420 728 059 770 ◆ e–mail: info@pivnispa.cz ◆ www.pivnispa.cz
Denně 11.00–22.00 hod.
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