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editorial
Vážení čtenáři,
dostalo se vaše dítě do vybrané školy či mateřské školy,
nebo musíte volit jinou variantu, s kterou třeba nejste
spokojeni? A jak podle vás zápisy probíhají? Odpovídají
jednadvacátému století, kdy
se v podstatě vše dá vyřešit
on-line, nebo vnímáte systém
jako zastaralý? Co by se mohlo zlepšit a proč je na šestce
ve školkách a školách málo
míst? K tématu se vyjadřují
i politici – koaliční i opoziční.
Který názor je vám nejbližší? Napište nám svou zkušenost
z uplynulých týdnů na e-mailovou adresu zuzana@vase6.cz. V šesté městské části se děje celá řada zajímavých
akcí, stačí si jen vybrat. Navštívit můžete výstavu ve Vile
Pellé, Památníku národního písemnictví nebo celou řadu
dalších zajímavých přednášek či představení. V komunitním centru Nesedím, sousedím na Břevnově myslí na seniory a připravena je pro ně zdarma celá řada aktivit. Přečtete si také povídání s Evou Zikmundovou. Mladá
maminka dvou kluků se nebála zcela změnit svůj život
a z administrativní pracovnice se proměnila v oceňovanou
„výrobkyni“ marmelád.
Vaše Zuzana
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POKLIDNÉ MÍSTO
VILOVÉ ZÁSTAVBY

FUNKČNÍ A ELEGANTNÍ
DETAILY

NETRADIČNÍ VÝHLED
NA PRAHU

PRÉMIOVÉ ZNAČKY
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Nové byty ihned k nastěhování
CHYTRÉ BYDLENÍ CSV@Řepy
Prémiové bydlení v Řepích. Bez kompromisů navržené byty, kde zkušení odborníci skloubili prioritní požadavek na funkční a elegantní prostor,
který navíc obohatili technologickými prvky s cílem dosáhnout maximální spokojenosti budoucích obyvatel.
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.

aktuality

Děti mohou získat
příspěvek na školní akce
otaci na úhradu nákladů spojených
s účastí na školní akci, a to včetně
zahraničních zájezdů, mohou získat
děti od pražského magistrátu. Žádat lze
prostřednictvím školy od 18. do 29. června.
Cílem příspěvků je podpořit sociální sou-

PŘIPRAVILA RED

D

držnost ve školách a také předcházet sociálnímu vyloučení v kolektivech. Program
byl zřízen před dvěma lety. Podpořeni budou žáci pocházející z rodin, pro které
představují náklady spojené s účastí dítěte
na školních akcích zásah do rozpočtu.

Soutěž na proměnu
Vítězného náměstí
ítězné náměstí se dočká proměny.
Institut plánování a rozvoje Prahy
(IPR Praha) totiž vyhlásil urbanisticko-architektonickou soutěž na jeho novou podobu. V porotě, která architektonické návrhy posoudí, zasednou zástupci
hlavního města, městské části Praha 6
a špičkoví čeští i zahraniční architekti. Soutěž bude dvoukolová, návrhy v prvním kole
budou přijímány do konce června. Mezi

V

hlavní problémy Vítězného náměstí patří
velké dopravní zatížení a nepřehledné dopravní křížení má za následek neustálý
rizikový kontakt automobilů a chodců. „Vítězné náměstí je klíčové veřejné prostranství Prahy 6, které si zaslouží proměnit
tak, aby dobře sloužilo všem jeho uživatelům,“ uvedl ředitel IPR Praha Ondřej Boháč. Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou
stanoveny na více než tři miliony korun.
INZERCE V6-0534
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Folk-funková
kapela v Kaštanu
e středu 30. května přivítají v KC
Kaštan originální folk-funkové
seskupení Yo Soy Indigo. Kapela
založená kolem zpěvačky, skladatelky
a kytaristky Emily Thiel z amerického
Connecticutu, ve které působí třeba
i Fredrik Janáček z populárních minus123 minut, vystoupí ve 20.00 hodin a pokřtí v Kaštanu své první album.

V

Novinky
z knihovny
letním provozu budou během
prázdnin fungovat pobočky
pražské knihovny. Platit začne
od neděle 1. července a potrvá do pátku
31. srpna. Během prázdnin nebudou
mít knihovny v Praze otevřeno v sobotu a dva týdny bude zcela zavřeno.
Další novinkou je to, že od května lze
na všech pobočkách platit kartou.

V

aktuality

Pozor na

Na šestce
pokračuje deratizace

uzavírky komunikací

lošná i cyklická deratizace pokračuje i v následujících týdnech na
území městské části Praha 6. Do
konce května budou hotovy práce v ulicích Evropská (část), Puškinovo náměstí, Goetheho, Sibiřské náměstí, Na
Rybářce, U Rychty, okolí nádraží Sedlec, Podbabská, Suchdolská, V Podbabě, U Roztockého háje, Na Kotlářce,
Šárecká, Na Šťáhlavce, Flemingovo náměstí, Thákurova a okolí, Vítězné náměstí.

P

N

EXPRES VÝKUP

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
Tel.: 603 278 555
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byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.
Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

ěkolik uzavírek komunikací komplikuje pohyb po šesté městské části.
Do 8. června je omezena ulice Badeniho mezi křižovatkami ulic Na valech
a Milady Horákové kvůli práci na inženýrských sítích, neprůjezdný je pravý jízdní
pruh. Z důvodu sanace havarijního stavu
svahů podél komunikace bude v termínu
do 6. června dále platit omezení v ulici Horoměřická, konkrétně jde o úsek V Šáreckém údolí – Na Krutci. Do poloviny června
platí uzavírka ulice Kladenská od ulice Veleslavínská v délce zhruba 300 metrů.
Opravován je tady povrch vozovky. Do
3. července bude po etapách probíhat oprava vozovky v ulici Radimova, a to v úseku
Na Petynce – Patočkova. Do 7. června bude
ulice Radimova v úseku Na Zástřelu – Patočkova zjednosměrněna, a to ve směru do
centra. Objízdná trasa pro směr z centra
bude vedena ulicemi Patočkova – Bělohorská – Ankarská – Na Větrníku – Radimova.
V termínu od 18. června do 3. července
dojde k úplné uzavírce komunikace, a to
INZERCE V6-0539

v úseku Na Petynce – Na Zástřelu. Objízdná trasa bude obousměrně vedena ulicemi
Radimova – Na Petynce – Na Zástřelu – Radimova. Do konce srpna potrvá uzavírka
v ulici Sibeliova v úseku Střešovická – Na
Hubálce. Probíhá zde rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodního řadu.

aktuality

Za oponou

Jezdím
jako člověk
ampaň, která má zlepšit ohleduplnost cyklistů, motoristů
a chodců, spustilo hlavní město
Praha. Jmenuje se „Jezdím jako člověk“ a bude vzdělávat veřejnost v pravidlech jízdy na kole a dalších pravidlech silničního provozu. „Praha se
dlouhodobě snaží zlepšovat síť i kvalitu
pražských komunikací včetně cyklostezek a chodníků. Míra komfortu při jejich využívání ale do značné míry závisí
také na chování samotných účastníků
provozu, kteří k sobě bohužel v některých případech nejsou právě tolerantní. Touto kampaní na ně chceme
apelovat, aby vždy nejen dodržovali zákonné předpisy, ale zároveň se k sobě
chovali s co největším respektem
a ohleduplností,“ uvedl Petr Dolínek
(ČSSD), náměstek primátorky pro oblast dopravy. Z dlouhodobých statistik
plyne, že viníkem nehod s účastí cyklisty nejsou pouze motoristé. Cyklisté
od roku 2006 zavinili přes 40 procent
nehod dvou účastníků s účastí cyklisty.

o dvou letech slibů,
že Šolínka bude využita jako sociální projekt, přichází deziluze.
Vedení radnice selhalo,
nedokázalo připravit výběrové řízení. Zůstává jen pachuť a utracených 896 tisíc Kč za vypsání a přípravu
výběrového řízení. Teď radnice hledá viníka tam, kde není a senioři opět nemají kde
bydlet. Konec je jako vždy stejný, rozházené peníze našich občanů a výsledek 0.
Jakub Stárek

P

Další selhání radnice
bchvat Evropská–
–Svatovítská je
dalším
potopeným
projektem současného
vedení. Vedení upustilo
od stavby ulice, která by
vedla neobydlenou částí
Dejvic, za to se mu ale podařilo zaplnit

O

zbývající část kolonami aut. I když již
v září roku 2015 přijala rada MČ Praha 6
usnesení, měnící celý projekt z varianty
čtyř pruhů na dva, tak se na projektu nepracuje a celý proces je pozastaven! Nyní
je jasné, že je nejvýhodnější vrátit se k již
připravenému projektu. Kdyby proces
schvalování obchvatu pokračoval dle původního plánu, již by započaly stavební
práce a do roka se po něm mohlo jezdit.
Jiří Lála

Praha 6 není smart
okud máte smartphone, tak se při pokusu o stažení aplikace Prahy 6 „Šestka do mobilu“ dozvíte, že ji nelze nainstalovat a již půl roku nefunguje. Aplikace
byla totiž aktualizovaná naposledy před
4 roky. Je to škoda, protože má sloužit pro
jednoduchý kontakt radnice s občany. Obsahuje čísla na všechny úředníky, včetně
možnosti sjednat si s nimi schůzku, plánované akce, přímé podávání v SMS podatelně a jiné funkce. Lze s lítostí říci, že
radnice není smart.
Jakub Stárek

P
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Kdo pohřbil největší
sociální projekt P6?

INZERCE V6-0527

Váš výlet za poznáním může začít. Překvapte svou
rodinu a vyrazte společně objevit nové vozy ŠKODA
využívající nejmodernějších technologií, které budou
bavit i vaše nejmladší spolujezdce. Dále se můžete těšit
na ukázky a praktické rady projektu „Bezpečně v autě“,
skákací hrad nebo na lezeckou stěnu. Přesvědčte se
o tom sami na dnech testovacích jízd.
K důkladnému prověření jízdních vlastností
jsme pro vás připravili modely:
FABIA/RAPID/OCTAVIA/SUPERB/KAROQ/KODIAQ.

PŘIPOUTEJTE SE,
PROSÍM
Dny testovacích jízd ŠKODA 2018
s AUTO PODBABSKÁ

Těšíme se na vás
v NEDĚLI 3. ČERVNA 2018 od 11:00 hodin
na rodinném festivalu Kašpárkohraní
– Obora Hvězda, Praha 6.
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO PODBABSKÁ
Pod Paťankou 217/1
160 00 Praha 6
Tel.: 234 700 200
www.autopodbaba.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů KAROQ a KODIAQ:
4,4 – 7,4 l / 100 km, 117–170 g/km
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causa
Hektické období mají za sebou rodiče, kteří v uplynulých
dnech zapisovali své děti do mateřských škol v Praze 6.
Shánění, tištění a vyplňování přihlášek, poté nedůstojné
postávání před vybranými školkami v nekonečných
frontách a to vše s nejistým výsledkem, zda bude dítě do
mateřinky přijato.

Zápisy do školek
Rodiče suplují práci
místostarosty Laciny

Jesle a Školka
Výuka dětí
zážitkem a hrou.
Získejte pro své děti
ten nejhodnotnější základ
do života.
Nabízíme Vašim dětem 1–6 let
unikátní výchovně vzdělávací
program ve dvou třídách.

„E

program pro rozvoj dětského myšlení

„Dcera (březen 2015) zatím místo nedostala. Jsem tedy překvapená z tvrzení, že se
dostanou i děti, kterým teprve budou tři roky v září,“ popisuje zkušenost na sociální
síti jedna maminka. Místostarosta Lacina
však tvrdí, že děti, které dosáhnou tří let do
začátku školního roku, se letos dostanou
všechny. „Vycházím z toho, že nových dětí
se letos hlásila necelá tisícovka, zatímco do
prvních tříd jich odešlo přes tisíc. Vše nasvědčuje tomu, že na konci prázdnin vezmou mateřské školy i některé netříleté děti.
Jejich počet odhaduji letos mezi padesáti až
sty. Žádám rodiče jako každý rok o trpělivost, neboť místa ve školkách se uvolňují
kvůli odkladům nástupu do základních škol
a odvoláním postupně,“ říká Lacina.
„Kdyby se místostarosta Lacina místo líbivých slov o obraně demokracie věnoval
své gesci, možná to mohlo dopadnout jinak,“ nešetří kritikou zastupitelka Pavla
Ducháčková Chotková (SZ).
Obdobný problém jako v případě mateřinek se v Praze 6 týká i základních škol.

Jaká je vaše zkušenost se zápisy?
Napište nám na e-mailovou adresu
zuzana@vase6.cz nebo názor
vložte na nasregion.cz.

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

polytechnická výuka, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání
dětem přináší:
učení hravou formou,
prožitek dobrodružství,
osobnostní rozvoj,
kreativní myšlení,
získání neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ZÁPIS dětí 2018/2019
DC MLÁĎÁTKA jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,
www.dcmladatkapraha.cz
www.vase6.cz
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lektronický systém pro zápisy,
který byl zaveden již v roce
2013, je pro ředitelky školek přehledný, ale měl by se více využívat a rozšířit. Skutečně není nutné nosit fyzicky přihlášky do všech školek a stát nedůstojné
fronty,“ míní zastupitelka ODS Marie Pojerová. Přitom jiné městské části běžně
umožňují zapisování dětí do mateřinek
elektronicky. Oproti zápisu do prvních tříd
totiž většina školek nevyžaduje přítomnost
dítěte. Letos zavedla elektronické zápisy
Praha 10. I tam se sice musejí rodiče jednou dostavit do školky, vše už ale probíhá
jen formálně, protože veškeré potřebné dokumenty má školka od rodičů v ruce. Praha 5 rozjela zápisovou aplikaci loni.
Místo aby místostarosta pro školství Jan
Lacina (STAN) zavedl elektronický zápis
a městská část „šla s dobou“, museli rodiče
obcházet školky a stát nekonečné fronty.
„Zapojili jsme celou naši rodinu, dědečka
i babičku, abychom mohli v jeden den podat alespoň tři přihlášky a měli větší šanci,
že dítě přijmou. Bohužel mu budou tři až
v listopadu a pořád nemáme jistotu, že do
školky nastoupí,“ popisuje poslední týdny
jeden z tatínků.
V Praze 6 přitom v době působení radního pro školství Ondřeje Balatky (ODS)
vznikly portály věnující se školám a školkám jakdoskoly.cz a jakdoskolky.cz. Měly
ambici být „k ruce“ rodičům, kteří zde měli
nalézat důležité informace. Nyní jsou ale
oba portály v podstatě neaktivní.
Rodiče tak nakonec vše vzali do vlastních
rukou a na sociální síti Facebook vznikla
skupina pojmenovaná „školky a školy Praha 6“, která má za cíl předávat si zkušenosti, rady a informace mezi rodiči a radního
Lacinu tam rodiče rozhodně nešetří.

politika

Zápisy do mateřských škol
Čísla vypadají
optimisticky
I když zápisy do školek tradičně provázela nervozita a křik několika „odborníků“
z řad opozičních stran o tom, jak je vše
špatně a jak za nich (by) bylo lépe, není situace tak dramatická. Praxe a všechna
čísla, která mám k dispozici, vypadají totiž
velmi optimisticky a ukazují, že tříleté děti
se podle všeho dostanou všechny, a dokonce by mohla zbýt až
stovka míst i pro ty mladší. K tomu zhruba 60 dětí jsou předškoláci, kteří musí do školky povinně. Na podzim letošního roku má
být hotova a zprovozněna nová budova školky při MŠ Vokovická,
existuje navíc materiál, který určil, kolik nových školek Praha 6
potřebuje a kde mají být. Namátkou jde např. o oblasti Střešovic,
Bubenče a další.
Ondřej Kolář (TOP 09)

Není nutné
stát nedůstojné fronty
Přijímací řízení do mateřských škol je
v plném proudu a doprovází ho řada emocí
a nejistot. Čísla zatím hovoří o tom, že se
všechny tříleté děti do školky dostanou,
i když třeba ne do té, kterou jim rodiče vybrali. Většina rodičů zapsala děti do více
školek. Nyní jsou děti postupně přijímány
a jejich další přihlášky se ruší. Místo dostávají i ty, které se v první
chvíli nedostaly. Pokud ale podali rodiče jen jednu přihlášku, konečný výsledek se dozví třeba až v září. To, vzhledem k nástupu
maminek do zaměstnání, není přijatelné. Elektronický systém pro
zápisy, který byl zaveden již v roce 2013, je pro ředitelky školek
přehledný, ale měl by se více využívat a rozšířit. Skutečně není
nutné nosit fyzicky přihlášky do všech školek a stát nedůstojné
fronty. Také by se nemělo stávat, aby někde nebyly tříleté děti přijaty a v jiné školce se již přijímaly děti mladší tří let. Kapacita školek i škol je velké téma a jeho řešení není jednoduché. Ta řešení,
která se ale nyní nabízejí, jsou bohužel často řešeními jen na papíře.
Marie Pojerová (ODS)

Většina dětí
je umístěna
Počátkem měsíce května proběhl v mateřských školách na Praze 6 zápis dětí. Je
pochopitelné, že rodiče nově nastupujících
dětí každoročně očekávají zápis s napětím,
protože ne vždy dítě splňuje daná kritéria
pro rychlé přijetí v prvním kole. Po proběhlém správním řízení, které může skončit
i v měsíci září, je ale většina „šestkových“ dětí do školek umístěna.
Pro to, aby rodiče nepřijatých dětí nebyli v období kolem zápisu
v napětí, a k tomu, aby mohly být do mateřských škol umístěny
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prakticky všechny děti již v prvním kole, je třeba urychleně navýšit kapacity školek, ať už přístavbami nebo výstavbou nových, a to
minimálně zřízením 500 míst. V tuto chvíli se na Praze 6 staví
dvoutřídní škola Mezi domy, připravuje se stavba čtyřtřídní školky
Vokovická a uvažuje se o další výstavbě školky Na Marně. Projekt
výstavby ZŠ a MŠ Kocínka stojí na mrtvém bodě kvůli spolku Pro
Hanspaulku. Do dalšího volebního období vstoupí téma navýšení
kapacit mateřských škol jako jedno ze stěžejních. Plně si uvědomujeme, že pro naše děti a pro jejich úspěšné předškolní vzdělávání na Praze 6 je třeba nejen prázdných slibů, ale především
činů. Jasně daných a realizovaných v co nejkratší možné době. Nových moderních školek pro naši novou generaci.
Patricie Pražáková (ANO)

Zápisy jsou
malé drama
Zápisy do školek jsou každoročně pro
mnohé rodiče i pro školská zařízení malé
drama. Městská část má dlouhodobě nastavený systém, který sice nakonec umožní
uspokojit všechny rodiny a snaží se být maximálně vstřícný a objektivní, ale vzhledem
k nerovnoměrnému rozložení těchto zařízení a stejně tak různému zájmu a potřebě rodičů to je složité. Samozřejmě se nepodaří vždy umístit dítě do nejbližší školky nebo
do nejvhodnější z hlediska dopravního spojení cestou do zaměstnání, ale přes někdy delší hledání se nakonec děti umístí. Městská
část bude kapacity školek rozšiřovat, v realizaci nebo v plánu je
několik zařízení. Asi není nutné připomínat složitost stavebních
řízení zejména v exponovaných místech a někdy i neadekvátní
odpor místní komunity proti umístění školky nebo školy do jejich
životního prostoru. Zajištění dostupnosti školek je i v budoucnu
důležitým krokem i úkolem pro zástupce městské části a pokládám to za jednu z podmínek nejenom pozitivního populačního vývoje, ale především pro spokojený život našich rodin.
Marián Hošek (KDU-ČSL)

Školky jsou zaplněné
do posledního místa
Na konci minulého volebního období
vzniklo na základě nátlaku Zelených a veřejnosti téměř 150 nových míst v mateřských školkách na Praze 6. To vytrhlo současné politické reprezentaci trn z paty. Je
pravda, že dnes se téměř všichni tříletí do
školek dostanou, ale školky jsou zaplněné
do posledního místa. Ideálem by bylo mít ještě o 150 míst více. Rodiče by nemuseli mít obavy, jak zápisy dopadnou – věděli by, že se
jejich děti dostanou do školky, kterou vybrali, a mohli by v klidu
plánovat návrat do práce. Jenže za poslední čtyři roky se ve školské oblasti téměř nic nezměnilo. Kdyby se místostarosta Lacina
místo líbivých slov o obraně demokracie věnoval své gesci, možná
to mohlo dopadnout jinak. Jenže právě pokud politici nepracují,
jak mají, vytváří to pole pro populisty všeho druhu. Jsou to i ne-

politika
jistoty okolo zápisů stres, ve chvíli, kdy rodič potřebuje klid na plánování své budoucnosti a návrat do práce, které mohou leckteré
spoluobčany vést do jejich náruče.
Pavla Ducháčková Chotková (SZ)

Míst ve školkách
stále není dost
V Praze 6 žije nyní kolem 3400 obyvatel
ve věku od 3 do 6 let. Kapacita 33 mateřských škol, které městská část spravuje,
stačí maximálně pro 3000 z nich. Část dětí
sice zůstává do pěti let doma, ale do školek
se hlásí navíc děti odjinud, jejichž rodiče
pracují v Praze 6. Místa prostě chybí a část
žadatelů o umístění dětí do mateřských škol v Praze 6 zůstala
letos neuspokojena. Pokud ovšem nemají zbytečných dvacet tisíc
korun měsíčně, aby mohli dávat děti do školek soukromých. Ačkoliv vedení radnice má od počátku tohoto volebního období k dispozici prognózu upozorňující, že vyšší počty nově narozených dětí
se dají čekat až do roku 2022, kapacitu školek podstatně zvýšit
nedokázalo. Školka Vokovická se začala stavět až začátkem letošního jara a Kocínka zůstává jen přáním. Přitom v letech
2006–2014 se v Praze 6 podařilo nejen čtyři budovy školek zmodernizovat a rozšířit, ale i postavit tři zcela nové.
Helena Briardová (KSČM)

Prioritou je výstavba
nových škol
Priority ČSSD pro Prahu 6 v oblasti školství jsou zásadně odlišné, než jaké zřejmě
má vládnoucí koalice, protože nám na
vzdělávání záleží! Naší první prioritou je
urychlená výstavba nových škol, zvýšení
kapacit stávajících škol a vybudování objektů pro nové MŠ. Stačí se však podívat na
programové prohlášení Rady MČ a výsledky jejího čtyřletého působení. Je přece jasné, že pro zvyšování kvality vzdělávání jsou

potřebné nové kapacity škol a školek. Že se zaspalo, je vidět i z textu programového prohlášení a jeho změn v průběhu tohoto volebního období – ve školství se konkrétní sliby, jako postavíme novou
ZŠ Kocínka či rozšíření a rekonstrukce MŠ Vokovická, změnily
jen v nekonkrétní závazek, že budeme pokračovat v přípravě. Že
se zaspalo, je vidět i z toho, že teprve v dubnu 2018 byla předložena „rámcová koncepce“ dalšího rozvoje školství a za čtyři roky
nevznikly tolik potřebné nové kapacity (jedinou výjimkou je neúměrně dlouhá nástavba školy A. Čermáka). Jaká je současná situace, je patrné i z množství tříletých dětí, které se i přes udělené
výjimky z počtu dětí ve třídách do školek nedostanou. Přitom ale
současně již mají být připraveny podmínky, aby byla možnost přijímat do školek děti již od dvou let.
René Pekárek (ČSSD)

Systém si postupně
sedá
Z prvních informací ze zápisů do mateřských škol, které jsme dostali k dispozici
v polovině května, vyplývá, že se letos hlásí
necelá tisícovka nových dětí z Prahy 6, zatímco míst ve školkách by se postupně mělo
uvolnit přes jeden tisíc. Některá místa tak
podle všeho zbydou dokonce i na děti, které
dosáhnou tří let až po letních prázdninách. Žádám rodiče jako
každý rok o trpělivost, neboť místa ve školkách se uvolňují kvůli
odkladům nástupu do základních škol a odvoláním postupně.
Svou roli hraje i fakt, že si rodiče letos podali v průměru dva a půl
přihlášky na jedno dítě, takže to na začátku vypadá, jako by dětí
bylo dva a půlkrát více, než je skutečnost. Systém si postupně
sedá, a to až do začátku září. Zkušenosti z předešlých let však říkají, že letos přijmeme všechny tříleté děti. Rád bych při té příležitosti požádal své kolegy z konkurenčních stran a hnutí, aby neplašili veřejnost Prahy 6 poplašnými zprávami o nedostatku míst
a rozvalu školství v Praze 6, protože pravý opak je pravdou. Letošní čísla usvědčila z omylu i ty, kteří se pokouší upoutat zájem
veřejnosti výkřiky o rozvratu školství v Praze 6. Občané Prahy 6
jsou dostatečně chytří na to, aby si obrázek udělali sami.
Jan Lacina (STAN)
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osobnost Prahy 6
To, že se v životě můžete vydat úplně jinou cestou, než
jste původně plánovali, dokládá příběh Evy Zikmundové.
Mladá maminka dvou malých kluků z Prahy 6 před
nástupem na první rodičovskou dovolenou pracovala
v administrativě. Potom se ale rozhodla, že zkusí něco
úplně jiného, a začala vařit domácí marmelády pod
značkou Mlsná sklenička. Před pár týdny se vrátila
z prestižní světové soutěže v Británii se šesti medailemi,
kterými odborná porota ocenila kvalitu jejích marmelád.

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ELIŠKA ŠESTÁKOVÁ, HERMIONE MCCOSH

Eva Zikmundová:
Šest medailí mě potěšilo
● Ze soutěže The World’s Original Marmalade Awards jste přijela ověšená medailemi...
Mám radost, podařilo se mi uspět na světovém mistrovství v marmeládách The
World’s Original Marmalade Awards. Mistrovství se koná každý rok v Anglii, sejdou
se tady marmelády z celého světa, letos to
bylo tři tisíce marmelád. Vyhrála jsem dvě
zlaté medaile, jednu stříbrnou a tři bronzové. Uspěly všechny marmelády, které
jsem do soutěže poslala. Je to světová soutěž, hlásí se výrobci třeba ze tří desítek
zemí světa. Letos se klání konalo už potřinácté. Dokonce po světě už probíhají odnože soutěže, příští rok bude v Japonsku,
ale anglická soutěž je původní a tradiční.
● Půjdete do toho po letošním úspěchu
za rok zase?
Určitě, nevynechám. Letos jsem soutěžila podruhé, loni jsem měla premiéru.
Zaslala jsem do soutěže tři marmelády
a získala stříbro za krvavý pomeranč a certiﬁkáty za zbylé dva vzorky.
● V jakých kategoriích se vám podařilo
uspět?
Kategorií je celá řada, moje marmelády
uspěly v kategorii se sníženým obsahem
cukru a marmelády se zvláštními přísadami.
● Jaké byly ty zvláštní přísady?
Připravila jsem jednu mandarinkovou
marmeládu s proseccem, ta vyhrála zlato,
a jednu pomerančovou s levandulí, ta byla
bronzová. Zlatem jsem byla odměněna i za
marmeládu z růžového grepu, stříbro jsem
vyhrála za mandarinkovou, bronz za pomerančovou a klementinkovou s proseccem.
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osobnost Prahy 6
● Soutěž má docela dlouhou tradici. Jak
jste se o ní dozvěděla?
Mezi lidmi, kteří se věnují výrobě marmelád, je tahle soutěž poměrně hodně známá. Přestože jsem o kvalitě svých marmelád přesvědčená, chtěla jsem znát názor
odborníků. Že ale mé marmelády v letošním roce získají šest medailí, mě ani ve snu
nenapadlo. Uspět v tak obrovské konkurenci marmelád z celého světa je pro mě
velká pocta a za tento úspěch jsem velmi
vděčná. Samozřejmě je to i potvrzení toho,
že jsem si vybrala správnou cestu.
● Překvapila vás nějaká příchuť od konkurence?
Vynikající byla japonská marmeláda z citrusů yuzu, tak dobrou marmeládu jsem
asi v životě nejedla. Tu by mě velmi lákalo
vyzkoušet, ale bohužel tenhle druh citrusů
u nás prakticky není k sehnání. Naopak typické anglické marmelády mě úplně neoslovily, byly na mě hodně sladké. Obsahují
i více jak 60 procent cukru.
● Co „nejpodivnějšího” jste kdy přidala
do marmelády?
Vyloženě něco podivného asi nikdy, ale
jsem velká milovnice prosecca, a proto ho
ráda do marmelád přidávám. Dřív, když
jsem jen sem tam koupila marmeládu v obchodě, by mě nenapadlo, že je taková kombinace vůbec možná. Na druhou stranu je
ale třeba říct, že marmeláda s proseccem je
poměrně běžné spojení, to jen mě to zpočátku překvapilo.
● A láká vás nějaké ovoce, které byste
ráda do skleniček zavařila?
Určitě ty zmíněné citrusy yuzu a potom
bych strašně ráda vyzkoušela fíkovou marmeládu. Zatím na ní nedošlo, neobjevila
jsem ještě ty pravé fíky. Letos už se ale
snad konečně zadaří.
● Kdy jste naposledy ochutnala kupovanou marmeládu?
Tak to je hodně dlouho, protože marmelády připravuji nějakých šest let a v běžném obchodě je proto úplně míjím! Marmelády od malovýrobců ale občas ochutnám,
třeba na farmářských trzích.
● A jak vás napadlo, že budete vařit
marmelády?
Byla to spíše náhoda. Přemýšlela jsem,
jak zužitkuji švestky ze zahrádky a rozhodla jsem se, že synovi uvařím přesnídávku.
Chtěla jsem jí ale udělat zdravě a nepřidala
tam žádný cukr, takže celá várka vzala za
své. Potom jsem dostala meruňky od známých z Moravy a kamarádka mi poradila,
ať zkusím marmeládu. Ta už se povedla.
V příštím roce tak následoval samosběr
jahod a vznikla jahodová s vanilkou. Všem
chutnalo, a to mě vedlo i k větším experimentům. K ovoci jsem začala přidávat
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osobnost Prahy 6
různé bylinky, koření, a nakonec i med a alkohol. Opravdu
mě to chytlo. Dřív jsem pracovala na administrativní pozici,
ale po narození synů jsem se už
do práce vracet nechtěla. Na
konci rodičovské vznikl nápad,
že zkusím s marmeládami podnikat, a tak vznikla Mlsná sklenička. Zatím jsem rozhodnutí
nelitovala. Ale nebudu lhát, měla jsem obavy se do podnikání
pustit. Kdybych neměla velkou
podporu manžela, asi bych do
toho nešla. Úspěch na soutěžích je pro mě určitě krásným
oceněním mé práce. Jsem ráda,
že dává smysl.
● Jak vzniklo jméno Mlsná
sklenička?
Manžel říkal, že by se mu
v názvu líbilo slovo sklenička
a mě napadlo mlsná. Byla to rodinná spolupráce a název jsme
testovali na rodině a kamarádech. Líbilo se to naštěstí všem.
● Jak vaření marmelád funguje?
Zatím vše dělám sama, takže
někdy je to... no trochu nároč-

né. Velmi pečlivě hledám a vybírám, ale i kontroluji ovoce. Je
české, od farmářů, rozhodně ne
ze supermarketu. Vždy chci
znát jeho původ. Vlastně jedinou výjimkou jsou pochopitelně citrusy a exotické ovoce, to
objednávám například ze Sicílie
a Kalábrie.
● A máte nějakého ochutnávače?

■ Letos byl přihlášen rekordní počet marmelád.
■ Soutěžily marmelády například z Austrálie, Kanady, Japonska či Malty.
■ Rozhodčí pro rok 2018 byli prestižní skupinou odborníků z potravinářského průmyslu,
včetně BrigetteHardy, hlavní nákupčí Fortnum&Mason, redaktorky společnosti Telegraph
Food XantheClay a dlouholetého držitele mnoha ocenění Dana Leparda, spisovatele a guru
v oblasti vaření.
■ „Myslím, že je velmi vzrušující čas pro výrobu marmelád. Obliba a láska k marmeládám vede
lidi při jejich výrobě k neobyčejné kreativitě a rozmanitosti ve výběru chutí a přísad. Důkazem
kvality tradičních příchutí je jejich vzkvétající výroba, a to i navzdory jejich vynalézavějším
protějškům. Kvalita marmelád letošního roku byla jako vždy na velmi vysoké úrovni a soutěžící
vytvářeli skutečně vynikající produkty,” uvedla zakladatelka soutěže Jane Hasell-McCosh.
■ Soutěž je sponzorována ﬁrmou Fortnum&Mason a pomáhá získat ﬁnance na zajištění paliativní péče po celém světě. Hlavním příjemcem letošního roku je hospic v hotelu HomeCarlisle&NorthLakeland.

BILANCE – ÚČETNICTVÍ
Ing. H. Komersová Vilikusová – daňový poradce č. 3009
telefon: 283 871 129, 608 534 084
e-mail: vilikusova@bilance-ucetnictvi.cz
Nabízí

vedení účetnictví a daňové evidence pro ﬁrmy a OSVČ
daňové poradenství včetně zastupování na FÚ
daňová optimalizace v mezích zákona
přiznání k DPPO, DPFO, DPH, Silniční daně
mzdové účetnictví a poradenství, personalistika
účetní a ﬁnanční poradenství
rekonstrukce účetnictví
zastupování na zdravotních pojišťovnách a PSSZ

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
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vida, projedl se k nim a mandarinkovou sní klidně na posezení.
● Když se řekne marmeláda,
většina lidí si představí namazané pečivo nebo třeba palačinky. Doporučila byste ještě
jiné její využití?
Dá se přidat do zmrzlinových
pohárů, některé druhy se hodí
i k masu nebo k sýru.

The World’s Original Marmalade Awards
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No jistě! Přece své syny! To je
jejich nejoblíbenější pomoc!
Často mě zkritizují za to, že je
tam málo cukru. Klukům samozřejmě nejvíc chutnají ty klasické marmelády, jahodová,
švestková, meruňková. Žádné
experimenty neuznávají. Manžel nemá rád hořké, takže neměl úplně pozitivní vztah k citrusovým marmeládám, ale
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sport

Skateboardistům
roste na Babě moderní hřiště
Nové hřiště dostanou před prázdninami
skateboardisté z Prahy 6. Na Babě roste
moderní skatepark, zprovozněny budou
v areálu sportoviště i nové toalety. Do
budoucna by zde měla fungovat škola
skateboardingu.
ové hřiště nahradilo zastaralý prostor určený
skateboardistům, dříve
jezdili na dřevotřískových deskách, které bylo potřeba neustále nákladně opravovat.
„Když jsme zveřejnili, jak má
nové hřiště vypadat, ozvalo se
nám hodně lidí a měli připomínky, jedna taková přišla dokonce až z Vancouveru. Projekt
jsme podle těchto požadavků

N

upravili bez toho, aby to mělo
dopad na rozpočet, jediné negativum bylo, že se nám prodloužila doba výstavby o necelé tři
měsíce. Přesto stihneme otevřít
před letními prázdninami,“ popisuje radní Prahy 6 Roman
Mejstřík (ANO). Do budoucna
by hřiště mohlo sloužit k výuce
dětí v jízdě na skateboardu či na
akrobatické koloběžce. Další
novinkou sportovního areálu

na Babě, kde je kromě zmíněného skateboardového hřiště
i jedno víceúčelové sportovní
hřiště a dětské hřiště, je i zázemí v podobě veřejných toalet.
Nejde o mobilní toalety, ale pevnou zastřešenou stavbu, výhodou je, že toalety jsou takzvaně
samočisticí.
„Takto by do budoucna měly
vypadat všechny veřejné záchodky v Praze 6. Problém je
v tom, že pro takovou stavbu je
potřeba získat stavební povolení, přípojky, projektové dokumentace. Ještě jedny obdobné
toalety bychom chtěli zprovoznit v parku Maxe van der Stoela,“ poznamenává radní Roman
Mejstřík s tím, že v ideálním
případě by měly být každý rok
instalovány jedny až dvoje to-

alety na veřejných prostranstvích v šesté městské části.
Od dubna na Babě nově jezdí
autobusová linka 216 v trase
Sídliště Baba, Matějská, U Matěje, Špitálka, Dyrinka, Hanspaulka, Sušická, Bořislavka
a Na Pískách. Jezdí jednou za
hodinu denně kromě víkendů.
„Reakce na zavedení linky máme dobré, dokonce i od těch,
kteří novinku původně kritizovali,“ podotkl radní Mejstřík.
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HVROĚREZPUDBLAIKU
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ST PR AH A
MĚ ST SK Á ČÁ

VÍK EN DO
6 VÁ S ZV E NA
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Obora Hvězda
9. – 10. června 2018
SOBOTA 9. 6.

NEDĚLE 10. 6.

14.00 Big band Ústřední hudby
Armády ČR & Dasha
15.30 Karel Kahovec
a Viktor Sodoma
17.00 ELEKTRIC Therapy
18.30 Petr Beneš
& Jeepers Creepers

14.00 Original Vintage Orchestra
15.30 Dr. Max, speciální host
Vláďa „Saxman“ Drtina
17.00 Roman Dragoun
& His Angels
18.30 Václav Kopta & band
20.00 Petr Kolář s kapelou

Obora Hvězda
Praha
10 km, 5 km
nebo 1 km

20.30 MÁ VLAST
Bedřich Smetana
Karlovarský symfonický orchestr
diriguje Miriam Němcová

ZA VŠECHNY,
LI
KTTEEŘŘÍÍ TO NEVZDA
K

VSTUP
ZDARMA
A6

DO OBORY HVĚZDA VÁS DOPRAVÍ EKOEXPRES
ZE ZASTÁVKY SÍDLIŠTĚ PETŘINY
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
ČASY ZAČÁTKŮ VYSTOUPENÍ JSOU ORIENTAČNÍ

AH
FACEBOOK.COM/PR
Z
WWW.PRAHA6.C

Připojte se a pomozte nám zachránit
vzpomínky pamětníků 20. století!
www.behpropametnaroda.cz

Petr Pudil

Jan Dobrovský

volný čas
Kulaté narozeniny slaví Národní technická
knihovna. Připomíná si 300. výročí od
založení knihovního fondu a slavit s ní
může každý. Po celý letošní rok pořádají
v knihovně mimořádné exkurze. Národní
technická knihovna dříve sídlila
v Klementinu, nová budova se v areálu
vysokých škol v dejvickém kampusu začala
stavět na podzim roku 2006.

NTK slaví,
PŘIPRAVILA RED, FOTO NTK

knihovnímu fondu je 300 let
omentované exkurze
dejvické budovy nabízí
knihovna běžně zdarma
jen studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol
a dále pracovníkům výzkumných a vývojových pracovišť,
knihoven a informačních center. Letos zde ale udělají výjimku a přijít se podívat může
každý zájemce. „V letošním
roce chceme to nejlepší z Národní technické knihovny ukázat bezplatně všem zájemcům
a připomenout tak, že sloužíme
jako zdroj technických informací již po tři staletí,“ vysvětlil
mluvčí knihovny Pavel Hortig.
Exkurze se konají vždy třetí
pátek v měsíci, prohlídka začíná přesně v 10.00 hodin a sraz
je před recepcí u vchodu NTK3.
Kdo by měl zájem a chuť si knihovnu prohlédnout, musí se na
exkurzi předem zaregistrovat,
jde to na webových stránkách
knihovny prostřednictvím webového formuláře. Architektonicky oceňovanou knihovnu si
návštěvníci projdou od přízemí
po nejvyšší patro.
Během exkurze se návštěvníci seznámí s historií a nabízenými službami knihovny, prohlédnou si také architekturu
nové budovy a dozvědí se celou
řadu zajímavostí. Uvidí také
třeba věrnou kopii dekretu z ro-

K
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ku 1717, kterým zemské stavy
jmenovaly Ch. J. Willenberga
prvním stavovským profesorem inženýrství a položily tak
základy dnešní ČVUT i NTK.
Ch. J. Willenberg dostal od
zemských stavů 300 zlatých na
nákup knih a učebních pomůcek. I pozdější profesoři dostávali ﬁnanční prostředky na ná-

kup potřebné literatury. Knihy
byly majetkem zemských stavů, ale byly uloženy v soukromých bytech nebo později kabinetech profesorů až do roku
1831.
Tehdy je z pověření rektora
stavovského polytechnického
ústavu Františka Josefa Gerstnera na jednom místě soustře-

dil, uspořádal a katalogizoval
Karel Joseph Napoleon Balling.
Nejstarším exemplářem v knihovním fondu NTK je první vydání knihy Albrechta Dürera
o perspektivě z roku 1525, velmi cenný je i rukopis z 18. století Zoroaster, který je zajímavý
zejména svými alchymistickými ilustracemi.

Zajímavé knihy v historickém fondu NTK
■ Alberti, Leon Battista
Název: L’Architettura di Leon
Battista Alberti Tradotta in lingva Fiorentina da Cosimo Bartoli
Vydáno: 1565, signatura: B 128
Na titulním listě je do dřeva řezaný barokní portálový rámec
s šesti alegorickými ﬁgurami,
na jeho rubu je dřevořezný portrét autora v oválném rámečku
s jeho jménem. Kniha je věnována ﬂorentskému velmoži Cosimu Medicejskému.
■ Dürer, Albrecht
Název: Underweysung der messung mit dem Zirckel und richtscheyt, in Linien….
Vydáno: 1525, signatura: D 136
O perspektivě, nejstarší kniha
v historickém fondu NTK. Patří
ke skvostům starého tiskařského umění krásou svých typů
a výborných dřevorytů.

■ Zoroaster
Název: Zoroaster des Raby und
Jüden Clavis Artis… Das original
ist Vom Autore auf ein Drachenhaut geschrieben Anno Mundi
1996. Hernach aber auss den
Arabischen ins teütsche übersetzet worden Anno Christi 1236
Vydáno: asi v polovině 18. století, signatura: C 1175
Rukopis je německý překlad
textu údajně pocházejícího od
staroíránského reformátora
a zakladatele náboženského
učení Zarathustry, o němž sporé zprávy přináší Avesta. Dílo
pochází asi z poloviny 18. století. Ručně malované obrázky
představují různé draky a bájná zvířata, frontispis 1. dílu
představuje autora na ještěru.
Rukopis se dostal do knihovního fondu zřejmě až za profesora Gerstnera jako kuriozita.

■ Holtzhammer, Hanns
Název: Mechanika
Vydáno: 1603, signatura: M 48
Jde o publikaci se 134 ručně
kreslenými vyobrazeními strojů, pohonů, důlních strojů atd.,
které oživují postavy v dobových krojích. Text je německý,
latinský a řecký.
■ Karty z 16. století
Náhodně nalezeny při procesu
konzervace ve vazbě knihy
předního teoretika architektury quattrocenta Leona Battisty Albertiho L'Architettura
z roku 1565. Sloužily ke zpevnění vazby publikace – tzv. makulatura. Jsou neúplné, jedná
se o typ „německých“ karetních
listů, rozšířených po celé střední Evropě. Patří mezi nejstarší
zachované sady karetních listů
v ČR.

kultura

Dejvické divadlo
PŘIPRAVILA FEFÍK, FOTO DEJVICKÉ DIVADLO, HYNEK GLOS

hraje už dlouhých 26 let
Dejvické divadlo, sídlící pochopitelně v pražských Dejvicích,
vzniklo na podzim roku 1992. Za dobu svého trvání se už čtyřikrát
stalo Divadlem roku. Jaká je jeho další budoucnost?
dejší inscenace Příběhy
obyčejného šílenství byla
vyhlášena Hrou roku
2001, Muž bez minulosti byl
oceněn jako Inscenace roku
2010. Kromě toho získávají
ocenění i jednotliví herci Dejvického divadla, prestižní ceny
získal například Ivan Trojan,
David Novotný nebo Václav Neužil, letos byla na cenu Thálie
nominována mladá herečka Veronika Khek Kubařová.
Na základě inscenací Příběhy
obyčejného šílenství a Karama-

Z

zovi natočil Petr Zelenka úspěšné ﬁlmy, není to tak dávno, co
v televizi skončil seriál Dabing
Street.

Krobotův seriál
Od května do června bude
v prostorách divadla probíhat
natáčení komediálního seriálu
Zkáza Dejvického divadla. V režii Miroslava Krobota, který je
spolu s Ondřejem Hüblem
i autorem scénáře, se v šestidílném televizním seriálu představí celé Dejvické divadlo.

Nejen herci, ale i ostatní zaměstnanci, přátelé a příbuzní.
Podobně jako seriál Čtvrtá
hvězda, natočený před pěti lety,
vznikne Zkáza Dejvického divadla v produkční společnosti
Evolution Films pro Českou televizi. Přesný termín vysílání
ještě není znám.
Vzhledem k natáčení seriálu
je od 17. května do 16. června
omezen provoz Anti.kvariátu
DD, jakési malé scény divadla,
stejně tak bude redukován provoz divadelní kavárny.
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internet na praze 6

od 290 kč

Pořizovací náklady 0 Kč
24/7 podpora
Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565
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téma čtenářů
Bezmála dva roky fungují v šesté městské části zóny
placeného stání. V plánu je jejich rozšíření do hraničních
oblastí, časem by mohly platit bez výhrad v celé Praze 6.
Jaký názor mají na placené parkování obyvatelé šestky?
Přinášíme výběr reakcí.

Názory veřejnosti

na parkovací zóny
ydlím ve Vokovicích, jsem řidičkou
a současně i vlastním parkovací stání v podzemní halové garáži v domě,
kde bydlím. S vyhlášením parkovacích zón
ve čtvrti jsem tedy měla od počátku zásadní problém – proč mám hradit poplatek
za parkování, když své parkovací potřeby
vyřešeny mám (viz výše) a vyhlášení zón
pro mě tak přineslo spíše jen překážku –
když chci ve čtvrti příležitostně zaparkovat, jsem považována za „cizí“, a mám tedy
hradit stejně jako nerezident. Nebo –
vstoupit do systému, ovšem jako právník si
musím současně položit otázku – je radnice oprávněna vybrat poplatek ode mne?
Účel takového poplatku by byl jiný, než pro
který byly zóny (alespoň původně) vyhlášeny. Obrátila jsem se tedy s dotazem na
Úřad MČ, odbor dopravy a současně jsem
i navrhla řešení. Můj návrh by mohl být jednoduchý – 1. zajištěné parkovací místo

PŘÍSPĚVKY JSOU REDAKČNĚ KRÁCENY

B

v území, např. garáž pro 1 vůz rezidenta
zde = 1 registrace v systému, pro téhož rezidenta, zdarma. Následně jsem obdržela
odpověď zahrnující: Váš podnět, i přes skutečnost, že je skutečně ojedinělý, zařadíme
k připomínkám k Metodice vydávání POP,
kterou zpracováváme a následně předáme
RFD MHMP.
Jako právník jsem názoru, že účel, pro
který je omezováno užívání veřejných
statků, by neměl být ani překrucován, ani
rozšiřován, v každém případě předpokládám, že má být zasahováno jen v nezbytných případech a v míře co nejšetrnější. Zaregistrovala jsem později, že ve věci byla
podána dokonce žaloba Ústavnímu soudu,
zatím neúspěšně – ale lze předpokládat, že
jiná podání by mohla dopadnout jinak. Já
vidím cestu především v tom, že radnice
vybírají poplatky za účelem, který postupně mění (!!) – od parkování pro rezidenty

se nyní přechází k vyhlášení účelu regulace
parkování obecně – ovšem i tak lze jistě
lehce dohledat, kdy platila jaká pravidla
a podle toho se zachovat. Takže to prosím
jako „úvod“, že věc může být nahlížena
např. i touto optikou, že tedy ani všichni rezidenti, pro které – alespoň původně – byla
opatření v této oblasti snad přijímána, s nimi nemusí být ztotožněni.
Zora Mališová
arkování vnímám jako nezpochybnitelný komfort bydlení. U každého
domu. Téměř v celé vnitřní Praze je
odstavení auta dosti svízelné. Modré zóny
to jenom zhoršily. Tudíž jsem odpůrcem
placených míst pro parkování na ulici. Vybrat více peněz, než je kapacita modrých
zón, je podle mě zlodějna. U každé dopravní tepny (pokud to půjde), by mělo být odstavné parkoviště, s návazností na městskou dopravu. Lidé, dojíždějící do Prahy za
prací tak odstaví auto na parkovišti a pokračují městskou dopravou. Rychlou a fungující. Což je zatím sen. Celopražské parkovací oprávnění bych uvítal, zatím je to
opět sen – nejsou místa pro občasné odstavení auta, byť jen na hodinu. Možná by
stálo za úvahu postupné budování podzemních garáží třeba pod parky, ve vnitroblocích, prostě všude tam, kde by byl nad
nimi např. trávník, lavičky, apod.
Karel Kellner

P

znik parkovacích zón je tak neskutečně omezující věc. Většině obyvatel komplikuje život. Místo budování
odstavných parkovišť, jsou jenom nové návrhy, jak zavřít Prahu mimopražským řidičům. Nechte město lidem a přestaňte stále
něco regulovat. Bydlím na Praze 6 a počmárané město se mi nelíbí. Přináší to daleko víc komplikací velkému počtu lidí, než
menšině pomáhá.
J. Horňáková
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veřejný prostor

Šestka si připomíná
100 let Československa
řipravily v Galerii Skleňák výstavu pojmenovanou Před 100 lety. K vidění už bude jen pár dnů.
Keramiku a obrazy je možné si
prohlédnout do konce května.
Na šestce se připravuje mnoho dalších vzpomínkových akcí,
vypuknou v následujících měsících. „Pro městskou část je výročí založení Československa
velmi významnou událostí a připomínat si ho budeme celou řadou akcí. Je až neuvěřitelné,
jak lidé 100 let Československa
prožívají a jak se do oslav zapo-

P

jují,“ poznamenala místostarostka Eva Smutná (TOP 09).
Celý srpen bude výročí připomínat pouliční výstava dobových velkoformátových fotograﬁí na Dejvické ulici, konkrétně
půjde o snímky, které připomenou 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
Na říjen je potom naplánována také na Dejvické výstava ke
vzniku Československa, na nádraží Dejvice navíc přijede vlak
legionářů, který bude denně
přístupný veřejnosti. Oslavy vyvrcholí samozřejmě 28. října.

INZERCE V6-0513

ZDROJ: MČ PRAHA 6, FOTO: WIKIPEDIA

Sté výročí vzniku Československa si letos připomínají obyvatelé
obou zemí. V šesté městské části se koná nebo bude konat celá
řada akcí, připojily se třeba i děti z Domu dětí a mládeže.
Opět budou probíhat na Dejvické a propojí se s vojenskou přehlídkou armády na Evropské
třídě a s přehlídkou techniky
Armády ČR na Letenské pláni.

Další plánované akce
■ Výstava ke 100. výročí ukončení 1. světové války v historickém objektu Písecké brány (16. 10.–25. 11.)
■ Hvězda pro republiku – hudební festival armádních souborů
a známých hudebních skupin v oboře Hvězda 9. – 10. června
od 14.00 do 22.00 hod.
■ Divadelní představení hry Václava Havla „Zítra to spustíme“
v Dejvickém divadle 27. října ve 21.00 hod.
INZERCE V6-0524

Nábor malých

fotbalistů
Fotbalový klub SK ARITMA PRAHA hledá
nové hráče fotbalu ročník narození 2011 a mladší,
ale i starší na doplnění jednotlivých mužstev
V případě zájmu kontaktujte
T. Kubra, tomas.kubr@seznam.cz
tel.: 603 543 937

CO NABÍZÍME?

● tréninky vedené zábavnou formou
● pod vedením kvalifikovaných trenérů
● tréninkový proces je zajišťován na kvalitních
hřištích
● travnaté ploše, hřišti s umělou trávou, v zimním
obdobích v halách a tělocvičnách
Nábor se koná v úterý 5. 6. 2018 od 16:00 hod
ve fotbalovém areálu SK Aritma Praha,
Nad Lávkou 5, Praha 6.

www.vase6.cz
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kultura
Nesmazatelnou stopu zanechal v Česku Ferdinand
Tyrolský. Nejznámější je letohrádek Hvězda v pražské
Liboci, postavený podle jeho návrhu. Ferdinand II., zvaný
Tyrolský, byl rakouský arcivévoda, místodržitel v českých
zemích, tyrolský hrabě z rodu Habsburků, syn císaře
a krále Ferdinanda I. a Anny Jagellonské a vnuk Vladislava
Jagellonského. Jeho osobnost připomíná v letohrádku
Hvězda nová stálá expozice – Ferdinand II. Tyrolský
a letohrádek Hvězda.

Seznamte se
PŘIPRAVILA RED, FEFÍK, FOTO PNP

ve Hvězdě s Ferdinandem Tyrolským
amátník národního písemnictví zahájil novou návštěvnickou sezonu
v letohrádku Hvězda otevřením nové
stálé expozice Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda. Výstava vznikla ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie
věd ČR a představuje život arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a stavbu, která je
spojena s jeho působením v Čechách. Unikátní je prezentace vnitřní štukové výzdoby v historickém kontextu, představena je v této podobě poprvé. Výstava, která
navazuje na podzimní výstavu uspořádanou u příležitosti kulatého výročí příchodu
Ferdinanda II. Tyrolského do Čech, je k vidění do konce října.
„Expozice, která přibližuje dobu a život
Ferdinanda II. Tyrolského, navazuje svým

P
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obsahem na předcházející úspěšnou výstavu. Vůbec poprvé v historii letohrádku
je návštěvníkům na základě nejnovějších
vědeckých poznatků prezentována zcela
unikátní vnitřní štuková výzdoba v kontextu antického a renesančního umění,“
řekl ke koncepci výstavy kurátor Jan Bouček.
Ferdinand Tyrolský se podílel na potlačení stavovského povstání v Čechách a poté
mu otec svěřil místodržitelství v českých
zemích. Králův syn se projevil jako schopný a oddaný správce úřadu, který se mu
stal odrazovým můstkem k jeho politické
kariéře, nikdy však nedosáhl na královskou
korunu.
V Praze budoval nákladně svoji rezidenci, zakládal dvorní stavby, okrasné zahrady

a obory. Podle jeho vlastního návrhu byl vystaven letohrádek Hvězda, pro který shromažďoval umělecké a historické sbírky, jež
později přenesl do Tyrolska. S jeho pobytem v Praze je spojen rozkvět renesanční
kultury a humanismu v českých zemích.
Na výstavu ve Hvězdě byly zapůjčeny exponáty ze sbírek významných kulturních,
akademických, muzejních a galerijních
institucí, jako je Národní muzeum, Národní galerie v Praze, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Ústav pro
klasickou archeologii FF UK či Muzeum východních Čech v Hradci králové. Autoři výstavy mysleli i na dětské návštěvníky, připravili pro ně speciální pracovní list, ve
kterém představují celou expozici zábavnou a hravou formou.

veřejný prostor

Pořádání bleších trhů
by pomohlo sousedské pospolitosti

● Probojoval jste se mezi čtyři nejlepší
soutěže „Hledá se LEADr.“ O co jde?
Hledá se LEADr. je zčásti projektová soutěž a zčásti vzdělávací stáž. Na začátku
jsme společně s ostatními sedmnácti soutěžícími strávili dva víkendy nabité nejrůznějšími workshopy – ať se jednalo o besedy
s politiky, kurzy marketingu, rétoriky nebo
konzultování projektů, se kterými jsme do
soutěže vstupovali. Druhá část pak nebyla
o nic méně zajímavá a záživná, ba naopak.
V prvním vyřazovacím kole jsme jeli do
obcí na dvoudenní stáž. Následoval „výsadek“ v Nymburce a spontánní plnění úkolů
v tamějších končinách. A v pro mě posledním třetím vyřazovacím kole jsme každý
dostali úkol v rámci našich měst – já tak improvizoval přímo v centru Prahy. Na všechno, co jsem teď vyjmenoval, budu upřímně
rád a dlouho vzpomínat. Abych to ale nějak
uceleně shrnul – Hledá se LEADr. je pro mě
jakýmsi multifunkčním „balíčkem“, v němž
najdete seznámení se s komunikačními dovednostmi, organizací různých akcí a týmovou spolupráci.
● A jak jste se k téhle soutěži dostal?
Zhruba před dvěma lety jsem si na Facebooku všiml prvního ročníku. Už tehdy mi
soutěž připadala jako krásná myšlenka
a skvělá příležitost zažít něco zcela nového. Minulý rok jsem se ještě nepřihlásil
– měl jsem bakalářský ročník, do toho stáž
v Českém rozhlase a navrch ještě hraní
ﬂorbalu za Tatran Střešovice. Letošní rok
byl naštěstí klidnější, soutěž jsem stále
nosil v hlavě a přihlásil se a nutno říci, že
ničeho nelituji, šel bych do toho okamžitě
znovu.

● Vystudoval jste žurnalistiku. Jaký máte plán, čemu se chcete věnovat?
Zatím jsem bakalář, a rád bych si proto
dodělal i magisterský titul. V současnosti
pracuji v domácí redakci Radiožurnálu, kde
se na směně podílím na přípravě zpravodajství. Rád bych si v budoucnu zároveň
doplnil i nějakou ekonomickou či právní
specializaci. Díky novinařině mám slušný
všeobecný přehled, nicméně u komplexnějších témat z daných oborů dlouho tápu,
než pochopím, o co vůbec jde, neznalost
mě navíc limituje jít do „hloubky“. Zároveň
jsem podle mě v ideálním věku na cestování a celkové rozšíření si obzorů. Na jaře
se mi podařilo vyhrát stáž paní europoslankyně Martiny Dlabajové, díky které pojedu
v polovině července na dva týdny do Ghany.
Jsem proto zvědav, s jakými zážitky se z takové dálky vrátím.
● Mezi čtyři nejlepší jste se dostal se
svým projektem Blecha 6. V čem spočívá?
V projektu jde o pořádání pouličních bleších trhů na Praze 6. Od normálních blešáků se liší tím, že lidé věci, o které už nemají zájem, jednoduše dají před svůj dům.
V ideálním případě tak někde na sídlišti
nebo frekventované ulici může vzniknout
prostor, na kterém se právě díky blešáku
můžou lépe seznámit sousedé, kteří se
znají málo, a samozřejmě nejenom oni.
● A proč vás láká zrovna pořádání „blešáků“?
Abych byl upřímný, projekt jsem vytvořil
kvůli LEADrovi – nebylo tomu tak, že bych
šel do soutěže proto, abych projekt promoval. Původně mě více zajímalo oživení míst

po Praze jako například Strahovského stadionu nebo Vrchlického sadů před Hlavním
nádražím. Bál jsem se ale, že by to pro mě
byla moc velká sousta, se kterými bych navíc potřeboval výraznou pomoc od politiků.
Přemýšlel jsem proto, co udělat. Uvědomil
jsem si, že v místě, kde bydlím, znám jen
pár sousedů a celková pospolitost na tom
není bůhvíjak slavně. Třeba nedávno se mi
stalo, že jsme s tátou pracovali na zahradě.
Sousedův syn si k nám chtěl jít s kamarády
hrát na synovcovu trampolínu, přičemž se
nás po deseti letech ve společném dvojdomku zeptal, jestli vedle nich bydlíme. Moje
mamka ráda sbírá staré věci a navíc mi vyprávěla o pouličních bleších trzích ze zahraničí, kterými třeba v Paříži žije celá
čtvrť. Takový nápad se mi líbil a o něčem
podobném jsem neslyšel. Vlastní blešák
jsem ještě neuspořádal, což bych ale rád
brzy změnil.
● Zaujaly vás projekty „soupeřů“?
Rozhodně zaujaly. Ale více těch, kteří se
nedostali mezi posledních šest. Nejvíc svými projekty podle mého žili a žijí Martin
Starý a Mikuláš Minář. Martin je velký nadšenec do dopravy, dokonce v Praze chodí
i na střední dopravní školu. Jeho projekt si
klade za cíl zlepšit dopravu na Rychnovsku, což bylo pro soutěž bohužel příliš
dlouhodobé. Nicméně pro mě coby laika
bylo zajímavé poslouchat a sledovat jeho
zapálení do vší té logistiky. A Mikuláš pro
svůj projekt Milion chvilek pro demokracii
dosud získal podpisy čtvrt milionu lidí! Zároveň uspořádal několik demonstrací na
Václavském náměstí, takže z nás všech
svůj projekt dotáhl suverénně nejdál.
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PŘIPRAVILA RED, FOTO POŘADATEL

Motivovat mladé lidi k zájmu o komunální politiku
a občanský aktivismus je cílem vzdělávací soutěže Hledá
se LEADr. V letošním třetím ročníku zabodoval Jakub
Švejkovský z Prahy 6, který se se svým projektem Blecha 6
probojoval mezi čtyři nejlepší. „V projektu jde o pořádání
pouličních bleších trhů na Praze 6. Od normálních blešáků
se liší tím, že lidé věci, o které už nemají zájem, jednoduše
dají před svůj dům,“ popisuje Jakub Švejkovský s tím, že
ho velmi zaujaly soutěžní projekty některých jeho
soupeřů.

servis

Velkoobjemové

kontejnery

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu
bčané s trvalým pobytem
na území hlavního města Prahy mohou během
mobilního svozu nebezpečného
odpadu zdarma odložit rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky

O

ontejner bude přistaven
v určeném termínu pouze na maximálně čtyři
hodiny, po celou dobu odborná
obsluha bude monitorovat jeho
naplňování odpadem, evidovat
počty návozů a zodpovídat za
čistotu vysbíraného odpadu.
Kontejner je určen pouze
pro občany hlavního města Prahy. 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.

4. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Ve Višňovce x K Mohyle
■ Ruzyňská x Ledecká
■ nám. Čs. povstání

13. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Osamocená
■ V Nových Vokovicích x U Vokovické školy

5. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Pelikánova (u potoka za domem č. 115/4)
■ U Silnice x Nová Šárka (pod
separací)

14. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Manská zahrada
■ Kralupská x Dobrovízská

K

6. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Brodecká x Únětická
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Radistů x Navigátorů
7. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Vlastina x U Silnice
■ Ciolkovského x U Valu
11. 6. 16.00–20.00 hod.
■ V Středu x Na Volánové (trafo)
■ U Stanice x U Kolejí
12. 6. 16.00–20.00 hod.
■ José Martího
■ Za Vok. vozovnou x U Kolejí
■ Evropská x Přední

20

www.vase6.cz

18. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Zličínská x U Světličky
■ Pod Mohylou x Chrášťanská
19. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Motolskou nemocnicí x
Kukulova
■ Bolívarova (před č. 35)
20. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Říčanova x Řečického
■ Šultysova x Pětipeského
21. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Anastázova (parkoviště)
■ Za Kajetánkou (slepý úsek)
25. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Talichova (slepý úsek)
■ Evropská x Vostrovská

a jiný odpad obsahující rtuť
(teploměry), olej a tuk (kromě
jedlého), barvy, tiskařské barvy,
lepidla a pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.

Trasa A – 10. července
■ křižovatka ul. K Brusce x U Písecké brány
■ ul. Václavkova (u nádraží Praha-Dejvice)
■ křižovatka ul. Puškinovo nám. x U zem. ústavu
■ ul. Lotyšská (u dětského hřiště)
■ křižovatka ul. Ve Struhách x Čínská
■ křižovatka ul. Zelená x nám. Na Santince
■ křižovatka ul. Šárecká x Natanaelka
■ ul. Krocínovská (za prodejnou Na pískách)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

Trasa B – 17. července
■ křižovatka ul. nám. Bořislavka x Na Dl. lánu
15.00–15.20
■ křižovatka ul. Cukrovarnická x Západní
15.30–15.50
■ křižovatka ul. nám. Před bateriemi x U VI. baterie 16.00–16.20
■ ul. Talichova (u cesty k vojenské nemocnici)
16.30–16.50
■ křižovatka ul. Kolátorova x Junácká
17.10–17.30
■ křižovatka ul. Za Strahovem x Šlikova
17.40–18.00
■ křižovatka ul. U Ladronky x Dvořeckého
18.10–18.30
■ křižovatka ul. Říčanova x Pětipeského
18.40–19.00
Trasa C – 7. června
■ křižovatka ul. Arabská x Egypská
■ křižovatka ul. Africká x Nad tratí
■ křižovatka ul. V Středu x Na Volánové
■ křižovatka ul. Nad stanicí x U Sadu
■ křižovatka ul. Na Větrníku x Za Zahradou
■ křižovatka ul. Na Okraji x Krásného
■ křižovatka ul. Heyrovského nám. x U Hvězdy
■ křižovatka ul. Na Klášterním (parkoviště)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Trasa D – 19. června
■ křižovatka ul. Libocká x Ruzyňská
■ křižovatka ul. Vlastina x Ke Džbánu
■ ul. Navigátorů (u servisu)
■ křižovatka ul. Žukovského x Vlastina
■ nám. Českého povstání
■ křižovatka ul. Netřebská x Hořelická
■ ul. Zličínská (za tramvajovou smyčkou)
■ křižovatka ul. Bělohorská x Bolívarova

15.00–15.20
15.40–16.00
16.10–16.30
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Sběr použitých olejů a tuků
Použitý olej lze odevzdávat ve všech sběrných dvorech. V každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující,
že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských
olejů z domácností. Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků
jídla byly v uzavíratelných obalech.

servis

Mobilní

sběrné dvory
o kontejnerů je zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, motorové oleje),
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.
Veškerý tento odpad přijímá
sběrný dvůr Proboštská.

D

Mobilní sběrné dvory
Aritma, Radimova, Zličínská
■ Mobilní sběrné dvory Aritma (na parkovišti u koupaliště
Džbán), Radimova (vedle čp.
447 v případě obsazenosti parkujícími vozidly v nejbližším
možném okolí) a Zličínská (na
točně MHD BUS BÍLÁ HORA),
budou až do 14. prosince provozovány pravidelně každý týden
od pátku do neděle.

Na stanoviště budou kontejnery zavezeny vždy v pátek,
nejpozději do 12.00 hodin, odvoz bude proveden v neděli do
22.00 hod.
Mobilní sběrný dvůr
Drnovská
■ Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat pouze občané s trvalým pobytem v Praze 6.
PO, ÚT, ČT, PÁ, SO
od 6.00 do 14.00 hodin
ST od 6.00 do 17.00 hodin

INZERCE V6-0512

Nádoby
na kovové obaly
■ Sibiřské náměstí 3
(Sibiřské nám. x Bubenečská)
■ Puškinovo nám 6
■ Ve Struhách x Lermontova
■ Na Ostrohu 1827
■ Vokovická 3
(Vokovická x Evropská)
■ Kladenská 29
■ nám. Před Bateriemi 12
■ Na Petynce 48
■ Na Petřinách 33
■ Na Okraji 45
■ Na Petřinách 72
■ Boučkova 19
■ Hošťálkova 117
■ Heyrovského nám. 9
■ Pod Marjánkou 6
■ Bělohorská 150
■ U Ladronky (proti č. 48)
■ Libocká 64
■ José Martího 10
■ Libocká 77
■ Nad Šárkou 9
(Nad Šárkou x Pod Beránkou)

■ Na Okraji 46
■ Bělohorská 118
■ U Stanice 9
■ Zeyerova alej 1
(Zeyerova alej x Na Klášterním)
■ Nad Kajetánkou 30
■ Junácká 19
■ U Kolejí 341
■ Nová Šárka 39
■ Navigátorů 619
■ Na Okraji 8
■ Nad Kajetánkou 16
■ Nad Kajetánkou 2
■ Šolínova 3
■ Střešovická 3
(Střešovická x Sibeliova)
■ U Silnice 16
■ Na Padesátníku 1576
■ Tomanova 10
(Tomanova x Pod Věží)
■ Africká 22
■ Běžecká 2
■ Heinemannova 11
Zdroj: MČ Praha 6
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SK ARITMA PRAHA
ODDÍL KOPANÉ
POŘÁDÁ

VÝ KEMP

OTBALO
F
–
Ě
N
V
O
T
R
O
P
S
Í
N
T
E
L
KATEGORIE:
TERMÍNY:
REGISTRACE:
ČAS KEMPU:
CENA:
MÍSTO:
PROGRAM:
STRAVA:
VEDENÍ:

holky a kluci narození 2007–2013
16.–20. 7. 2018 a 23.–27. 7. 2018
do 20. 6. 2018
každý den od 8.00 do 16.30 hod
2.500,- Kč
areál SK ARITMA PRAHA,
Nad Lávkou 5, Praha 6
rozvoj pohybových a fotbalových
dovedností
oběd, svačina, po celý den pitný režim
kvalifikovaní trenéři, zdravotní dozor

PŘIHLÁŠKY & INFORMACE: Tomáš Kubr, tel. 603 543 937
www.aritma.cz
tomas.kubr@seznam.cz
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volný čas
hodin a vyzkoušet si bude
možné třeba kanjam, rebound,
crossminton, slackline, mölkky, kubb, raketis a další. Jednotlivými sporty zájemce vždy provede zkušený instruktor.

Běh pro Paraple
10. června
■ Ladronka bude 10. června
patřit těm, kteří chtějí podpořit Paraple. Ve 14.00 hodin
tady bude odstartován tradiční
Běh pro Paraple. Večer akce vyvrcholí koncertem. Na výběr
bude trať dlouhá 100 metrů
nebo 5 kilometrů.

Románská architektura
10. června
■ Románská architektura je
tématem výletu, který naplánovala Stanice techniků pro
studenty výtvarných a fotograﬁckých ateliérů. Konat se bude
10. června a je součástí projektu „Architektonické výlety“.

Ve stínu srdce mé milé
15. června

Odpoledne
netradičních sportů
9. června

■ Výstava Ve stínu srdce mé
milé je k vidění v Památníku
národního písemnictví. Vznikla
ve spolupráci s Francouzským
institutem v Praze a koná se
v koordinaci s výstavou Naše
Francie – Francouzská poezie
v českých překladech a ilustra-

■ Možnost vyzkoušet si zajímavé a netradiční sporty dostanou všichni, kteří dorazí
9. června na Ladronku. Bude se
tady konat Odpoledne netradičních sportů. Začíná se v 15.00

www.vase6.cz

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

■ Na 26. června je naplánováno další cvičení seniorů
v tělocvičně Ústřední vojenské
nemocnice, konkrétně v pavilonu F2. Jde o rehabilitační cvičení při hudbě, určené je ženám
i mužům všeho věku. Dostanou
možnost se protáhnout a posilovat všechny klouby.

Pohádky pro
šikovné ručičky
27. června
■ Oblíbený program pro děti
i rodiče Pohádky pro šikovné
ručičky se bude konat 27. června v pobočce pražské knihovny v Dejvicích. Jde o společné
čtení s výtvarnou dílnou.

Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
Hájek-zednictví-malířství

INZERCE V6-0509

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

Servis plastových
oken a dveří,
INZERCE V6-0504

INZERCE V6-0522
INZERCE V6-0505
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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

■ Workshop Plané kvítí v kuchyni pořádá v červnu Ekodomov, z. s. Akce je součástí série
čtyř workshopů, které se konají
v Jurtě v zahradě lesní MŠ Šárynka v Podbabě. Účastníci dostanou možnost poznat způsoby konzumace jedlých bylin
a jejich použití v kuchyni, respektive zakomponování do
běžných či oblíbených receptů.
Worskhopy vede Jana Vlková,
autorka knížek Květinová kuchařka a Kytky k jídlu. Workshop Červen – měsíc vůní a kvetení je naplánován na 16.
června. Zářijová akce se bude
konat v polovině měsíce a představí téma Září – měsíc sklízení.

Pořádáte akci v Praze 6?

Účetnictví, daně
D. Kindlová
Facio s.r.o.
602 305 439
info@faciosro.cz

Cvičení seniorů
26. června

firma DAKA SERVIS
● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií
Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz

INZERCE V6-0502

■ Galerie Entrance na Břevnově zve na výstavu Jitky Mikulicové, k vidění je však už jen
do 3. června. Výstavní cyklus
Galerie Entrance se pro tento
rok zaměřuje na mladé pedagogy na uměleckých školách.
Umělkyně Jitka Mikulicová vede ateliér malby v rámci kurzů
na Scholastice. Pro Galerii
Entrance připravila prezentaci
vlastního projektu s názvem
Twomblyho poklopec.

Plané kvítí v kuchyni
16. června

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

INZERCE V6-0503

Twomblyho poklopec
3. června

■ Přesně 20. června vyvrcholí
letošní koncertní cyklus Břevnovská hudební setkání v Tereziánském sále a v bazilice
sv. Markéty. Do Břevnovského
kláštera tentokrát zavítá komorní orchestr QUATRO, Jana
Boušková – harfa, dirigent
Marek Štilec.

INZERCE V6-0506

■ Dětský den se bude slavit
s předstihem už 29. května
od 17.00 hodin v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Program se bude odehrávat na prostranství parkoviště
před pavilonem F1 a v přilehlém okolí. Pro děti budou připraveny soutěže.

Koncert v klášteře
20. června

cích 20. století. Ta se pořádá
u příležitosti 100. výročí založení Československa, při jehož
vzniku hrála Francie nezastupitelnou roli. V rámci doprovodných programů výstavy jsou
plánovány kromě komentovaných prohlídek také přednášky,
básnická čtení, multimediální
projekty a dále studijní intervence kateder romanistiky českých a moravských univerzit.

INZERCE V6-0535

Hravé odpoledne
pro děti
29. května

volný čas

Počítačové kurzy
nebo dětská herna na Břevnově
Břevnovské komunitní centrum Nesedím, sousedím,
připravuje měsíc co měsíc program pro všechny věkové
kategorie. Kromě pravidelných akcí, jako jsou počítačové
kurzy nebo kavárna pro seniory, jsou to i komentované
prohlídky nebo třeba čtenářský kroužek.
ravidelně v pondělí se koná od 9.30
do 12.30 hodin volná herna (nejen)
pro rodiče s dětmi, následuje od
13.00 do 17.00 klub seniorů, mezi 13.00
a 14.00 a 14.15 a 15.15 hodinou je možné
přijít na dva kurzy práce s počítačem, určené pro začátečníky, v 15.30 hodin „otevírá“ iKavárna pro seniory (počítače s internetovým připojením k dispozici). Jedno
pondělí v měsíci je možné přijít do centra
Nesedím, sousedím na pohádku z promítačky s výtvarnou dílnou, v červnu se bude
promítat 18. června, začíná se v 17.30 hodin. Pondělní program komunitního centra
uzavírá od 19.00 hodin zpívání.
Úterý patří od 9.30 do 12.30 klubu
(nejen) pro rodiče s dětmi Dvorek, jde o vedený program a informace a rezervace jsou
možné na telefonním čísle 732 788 774
nebo ola.zavadova@gmail.com. Následuje
od 13.30 Fúfú Band, od 15.00 Nepořádné
dítě a od 16.30 výtvarný kurz pro seniory.
V 18.30 začíná harmonizační jóga.

P

Ve středu je možné opět v 9.30 hodin přijít do volné herny (nejen) pro rodiče s dětmi, od 13.00 do klubu seniorů, v 14.00 hodin startuje zdravotní cvičení pro každého
(na židli) a v 15.30 další kurz práce s počítačem pro začátečníky. Mezi 18.30 a 21.00
hodinou se v centru koná akce Sousedíme!
(otevřená sousedská setkání).
Ve čtvrtek je v centru Nesedím, sousedím, opět prostor pro klub pro rodiče s dětmi Dvorek, startuje se v 9.30 hodin, od
13.00 začíná klub seniorů a v 13.30 se koná zdravotní cvičení pro každého (na zemi). Pátek patří od 9.30 hodin volné herně
(nejen) pro rodiče s dětmi.
Klub seniorů je volný klub pro setkávání,
kávu, hraní karet a stolních her, v rámci
klubu seniorů běží také různé kurzy. iKavárna pro seniory nabízí možnost brouzdat
po internetu nebo pracovat na počítači,
k tomu si dát kávu a posedět.
Kurz práce s počítačem (začátečníci) seznámí příchozí s počítačem, představí zá-

kladní programy, internet, e-mail a sociální
sítě, bezpečnost na internetu.
Výtvarný kurz pro seniory poskytuje
možnost vyzkoušet si různé výtvarné techniky od kresby a malby přes různé formy
tisku až k modelování. Zdravotní cvičení
pro každého (na židli/na zemi) je zaměřeno na zmírnění i odstranění bolesti zad,
kloubů, svalstva, udržení rovnováhy a prokysličení všech orgánů. Všechny aktivity
v rámci klubu seniorů probíhají zdarma.
Klub Dvorek nabízí dětem a rodičům
zpívání, divadlo pro nejmenší, tanečky
a komunitní oběd. Volná herna poskytuje
velkou hrací místnost, hračky pro děti a aktivity v rámci klubu (nejen) pro rodiče
s dětmi jsou také zdarma.
Komunitní centrum také provozuje freeshop – obchod, kde se neplatí DÁVEJ –
BER. Sem mohou zájemci přinést to, co už
nepotřebují, a odnést si to, co se jim hodí.
V provozu je v otevíracích hodinách centra.
■ Břevnovské komunitní centrum Nesedím, sousedím, připravuje měsíc co
měsíc program pro všechny věkové kategorie.
■ Kromě pravidelných akcí, jako jsou
počítačové kurzy nebo kavárna pro seniory, jsou to i komentované prohlídky
nebo třeba čtenářský kroužek.

INZERCE V6-0545

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

PrDeL

str. 21–23 Rozhovor se slovenským kytaristou a zpěvákem Norbim Kovácsem

Květnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

5

49 Kč

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

EJA KULOVANÝ

www.vase6.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 05: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží slevovou poukázku
na konzumaci v restauraci a volný vstup do
Health Clubu Blue Orange v Letňanech.
Tajenka skrývá citát Wiesława Brudziňského

INZERCE V6-0533
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restaurace

Národní tým kuchařů a cukrářů uspěl

na soutěži v Singapuru
Kuchařské umění Čechů teď obdivují na
Taiwanu, na Novém Zélandu nebo
v Malajsii. Národní tým kuchařů a cukrářů
AKC ČR totiž všechny porazil a vybojoval
sošku lva, národní symbol Singapuru.
Členem Národního týmu je i šéfkuchař
dejvické restaurace AvantGarde Petr
Vlásek.
árodní tým kuchařů
a cukrářů AKC ČR porazil všechny týmy z celého světa. „Jsme nadšení, protože tato soutěž je skutečně
ohromně prestižní. Takovéhle
umístění jednoznačně potvrzuje, že česká gastronomie a um
českých kuchařů a cukrářů je
na špičkové úrovni,“ říká manažer týmu Tomáš Popp.
„Jsem rád, že mohu být součástí týmu, kterému se povedlo
pro českou gastronomii vybojovat historicky největší úspěch.
Díky významné podpoře partnerů a zaměstnavatelů jsme
měli možnost více trénovat
a připravit se na soutěž a tak

N

zúročit vynaloženou energii.
Nesmíme ale usnout na vavřínech a dále se připravujeme na
soutěž v Lucembursku, která je
již letos na podzim,“ připomíná
Petr Vlásek z AvantGarde.
V souboji o bronzovou sošku
lva se utkaly tři nejlepší týmy
soutěže – soupeřili spolu kuchaři z Česka, Taiwanu a Nového Zélandu. Vařilo se pro pět
desítek osob a vymezený čas na
přípravu tříchodového menu
byl pouhé čtyři hodiny.
„Vítězné menu obsahovalo lososa a mušle jako předkrm, hovězí líčka a hovězí roštěnou
jako hlavní chod a jahody a kokosové pyré jako dezert. Suro-

viny dodal organizátor soutěže
a dopředu nebyly známy. Tým
měl na poradu jednu hodinu
a v té musel rozhodnout, jaké
menu připraví,“ popisuje kapitán českého týmu Jan Horký.
Menu připravoval šestičlenný tým ve složení kapitán Jan
Horký, Patrik Bečvář, Martin

Pudil, Petr Vlásek, Pavel Minář,
cukrářka Helena Fléglová a šéfkuchař v roli „myče“ nádobí
Norbert Hojda. „Konečně jsme
ukázali, co v nás je. Máme díky
našim partnerům skvělé podmínky na tréninky a povedlo se
nám je letos zúročit,“ raduje se
manažer týmu Tomáš Popp.

INZERCE V6-0516
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volný čas

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV

Muzeu MHD je pětadvacet let
Krásných pětadvacet let je střešovickému Muzeu MHD.
V roce 1993 ho otevřel tehdejší pražský primátor Jan
Koukal. Návštěvníci ho najdou v historickém objektu
tramvajové vozovny v Praze-Střešovicích.

„U

příležitosti výročí čtvrtstoletí
muzea si jeho pracovníci připravili pro návštěvníky zajímavou
novinku – v expozici se objeví vrak motorového sněhového pluhu z roku 1907,“ říká Ondřej Láska, vedoucí jednotky Historická vozidla. Na rozdíl od ostatních plně
provozních exponátů je tento „vůz“ v nálezovém stavu. Reprezentuje podobu chatičky, kterou byl v letech 1953 až 2016.
Už v roce 1964 bylo soustředěno několik
historických tramvají z přelomu století do
vozovny Pankrác kvůli jejich uchování pro
muzejní účely. Od roku 1969 se začala zvažovat možnost zbudování stálé expozice
historických vozidel MHD v části vozovny
Vokovice, k realizaci ale nedošlo. Na jaře
roku 1971 se všechny historické vozy do

vozovny Vokovice přece jen přestěhovaly
a na jejím dvoře se jednou až dvakrát ročně
představovaly na výstavách pro veřejnost.
V roce 1992 se celá a stále se rozrůstající
sbírka historických vozidel přestěhovala
do vozovny Střešovice, kde byl ukončen
běžný provoz tramvají. Vozovna byla vyčleněna pro muzeum a provoz historických
tramvají, zajišťujících komerční provoz
a provoz historické linky.
Vozovna Střešovice, kde muzeum sídlí,
se stavěla jeden jediný rok a tvořily ji původně tři haly. Postupně se rozšiřovala a jako vozovna fungovala přes 80 let. Až poté
se změnila na Muzeum městské hromadné
dopravy.
Vozovna byla uvedena do provozu 24.
října 1909, hned ten den z ní bylo vyprave-

no prvních 12 vlaků na linku číslo 11. Celkem bylo do tří hal možné na 15 kolejí
umístit až 75 vozů. Vozovna Střešovice byla místem, kde se garážovaly trolejbusy
nejstarší pražské trolejbusové linky, která
jezdila ke kostelu svatého Matěje.
Zajímavostí vozovny bylo i to, že měla
zvláštní bezpečnostní kolej, která končila
v písku a byla na ni trvale přestavěna výhybka. Díky tomu bylo možné zastavit vůz,
který by samovolně vyjel z vozovny. Mělo
to reálný základ, jednou se tady špatně zabrzděný vlečný vůz skutečně rozjel a jen
s velkým štěstím nedošlo k žádné tragédii.

INZERCE V6-0547
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V celém areálu bude několik herních stanovišt: Opičí Dráha, Puzzle,
Klouzačky, Aerotrim, Kuličkové Hřiště, Pískovcový indiánský labyrint,
Lov ryb, Hieroglyfy a Fotokoutek.

Setkáte se s paralympijským vítězem a mistrem světa v cyklistice JIŘÍM
JEŽKEM. Celým programem bude provázet KRISTÝNA ŠTARHOVÁ,
se kterou se můžete se těšit na dvě vystoupení Hýbánek z ČTDéčka.

Po celou dobu konání akce bude probíhat celodenní hra
„Cesta kolem světa za 80 dní“

Nad akcí převzal záštitu starosta MČ Praha 6, pan Ondřej Kolář.
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Čeká Vás mimořádně bohatý program určený pro děti i dospělé - od
zábavných her a soutěží až po poutavé ukázky z činností bezpečnostních
složek, policie ČR, Českého čeveného kříže, Městské policie a dalších.

www.vase6.cz



      

Návštěvníci akce souhlasí s fotograﬁckým i audiovizuálním záznamem.

Ing. Magdalena Říhová

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

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

Více na www.miniskolkakatka.cz
◗ Finanční ředitel s praxí z výrobních i obchodních ﬁrem nabízí
svoje zkušenosti a znalosti malým a středním ﬁrmám
i živnostníkům v oblasti, v které se nemusejí příliš orientovat.
◗ Široký záběr v rámci ﬁrmy – kromě ekonomického a ﬁnančního
řízení, spolupráce při řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů,
komunikace s právníky, s bankou, s auditory aj.
◗ Flexibilita, loajalita, poctivost.
◗ Placení až za odvedenou práci ve formě fakturace služby
(OSVČ či ﬁrma).
◗ Telefon 602 377 574.

INZERCE V6-0520

Přijďte se k nám podívat.

INZERCE V6-0521

Miniškolka Katka pokračuje
v zápisu na nový školní rok
a prázdninové dobrodružství.

zubní klinika
v blízkosti obory
Hvězda.

Společná realitní
a advokátní kancelář

Komplexní
péče o chrup
celé Vaší rodiny.

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

Tel.: 774 335 502
www.nemovitosti-vykup.info

NOVĚ
OTEVŘENÁ

Zarezervujte si termín
na čísle 603 331 882.
Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Nabídka služeb
www.trendent.cz
objednávky také na
recepce@trendent.cz

INZERCE V6-0511

vhodné
reklamní plochy,

INZERCE V6-0530

nabízí zpracování
podvojného účetnictví,
jednoduchého účetnictví
a mezd

ZŠ a MŠ
Antonína Čermáka, Praha 6
přijme
učitele německého jazyka
pro 2. stupeň cca 16 hodin týdně
a asistenty pedagoga.
Nástup možný od 1. 9. 2018.
Zájemci mohou volat nebo psát
řediteli školy (607 753 832,
e-mail: skola@zscermaka.cz).

INZERCE V6-0541

Mediální agentura hledá

INZERCE V6-0510

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

INZERCE V6-0544

veřejný prostor

Asistent/asistentka
Hledáme vhodného kandidáta
na administrativní pozici

výpočetní techniku
notebooky, osobní počítače, periferie
příslušenství, software

OPRAVUJEME
notebooky, osobní počítače
software, sítě

DOJÍŽĎÍME

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

INZERCE V6-0501

servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma

Požadujeme samostatnost, komunikativnost.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou.
Práce na ŽL.
Možnost práce i na zkrácený úvazek.
Nabízíme zajímavou, časově flexibilní práci.
Férové ohodnocení!

INZERCE V6-0542

DODÁVÁME

CV posílejte na: info@a11.cz

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK
Jsme nový tištěný měsíčník a web,
který nemá v Česku obdoby.
Šifra se nebojí psát otevřeně o věcech,
o kterých ostatní mlčí.

Se Šifrou budete vy i vaši známí vždycky o krok napřed.
Více info na www.casopis-sifra.cz,
redakce@casopis-sifra.cz nebo 702 417 540

INZERCE V6-0525

Šiřte tohle super čtení s námi. Mluvte o nás, objednejte si
nás domů či do firmy, zavolejte si o letáky.

Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.
Těšíme se na Vás!
www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 –Dejvice
www.vase6.cz
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◗ grilovaná kuřata, teplá sekaná
◗ masné výrobky z vlastní výrobny
◗ široký sortiment lahůdek, salátů a chlebíčků
◗ denně čerstvé maso z českých chovů

veřejný prostor

Soutěž o nejlepší
květinovou výzdobu
Na podzim smutně uklízíte balkon,
likvidujete truhlíky za oknem nebo
pracujete na zahradě a už od března se
nemůžete dočkat, až vám zase vyrostou
květiny, bylinky, ovocné keříky nebo
čerstvá domácí zelenina? Pochlubte se
svými výpěstky.
agazín Vaše 6 a Zahradnictví Chládek vyhlašují letní soutěž o nejlepší
květinovou výzdobu.
Vyfoťte svoji opečovávanou
zahrádku nebo třeba jen záhonek, pochlubte se s tím, jak

M

vám rostou květiny v truhlíku
nebo co se vám podařilo vypěstovat na terase nebo balkonu.
Tři výherci letní soutěže magazínu Vaše 6 a Zahradnictví
Chládek obdrží dárkové poukazy na nákup do zahradnictví

v hodnotě tří, dvou a jednoho tisíce korun.
Soutěžní fotograﬁe zasílejte
na e-mailovou adresu vase6@a11.cz. Do předmětu e-

Připomínkujte
Metropolitní plán
Metropolitním plánem momentálně „žijí“ pražské městské části.
Dokument, který řeší rozvoj Prahy na příští desetiletí, mohou
připomínkovat jak samosprávy, tak i obyvatelé hlavního města.
Seznámit se s ním mohou na výstavě i díky mobilnímu infostánku.
ídit se Metropolitním plánem po jeho schválení
bude veřejná správa, investoři, ale i občané. Plán neřeší
detail jednotlivých domů a parcel, ale koncepci celého města,
včetně rozvoje infrastruktury
nebo ploch pro novou bytovou
výstavbu. Dokument vzniká už
šest let a platit by měl nejpozději od roku 2023.
„Očekáváme obrovský zájem
veřejnosti a vítáme ho. Komunikujeme v maximální možné
míře,“ vysvětlil Ondřej Boháč,
ředitel IPR, který návrh plánu
zpracoval.

Ř
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Lidé si nyní plán mohou dva
měsíce prohlížet a připravit se
na připomínkování. Připomínky
k návrhu bude možné zasílat po
dobu 30 dnů od 27. června. Po
zpracování připomínek bude
plán upraven a proběhne druhé
kolo projednání. Dopracovaný
návrh by mělo schválit pražské
zastupitelstvo v roce 2022.
Poznat dokument je možné
v Centru architektury a městského plánování (CAMP), kde
bude do konce července probíhat výstava spojená s možností
položit dotazy odborníkům. Vystaven je hlavní výkres i vy-

braná schémata. Od zahájení
výstavy do 1. června budou
v prostorách CAMPu dva dny
v týdnu přítomni i zástupci
zpracovatelského týmu, stejně
jako zástupci magistrátu.

mailu je třeba uvést heslo Květinová výzdoba. Fotograﬁe je
třeba zaslat ve velikosti 5 MPx
a formátu JPG nebo TIFF do
20. července.

Od 1. června do konce výstavy pak budou odborníci připraveni konzultovat každý všední
den. Součástí kampaně spojené
s představením dokumentu
veřejnosti je také cesta informačního kontejneru Prahou,
v červnu dorazí na dva dny na
Vítězné náměstí.
Mezi hlavní cíle Metropolitního plánu patří zamezit rozšiřování zástavby do krajiny na
periferii města. Namísto toho
prosazuje, aby se nové budovy
stavěly v transformačních územích – na místě starých továren či již nepoužívaných nádraží. Plán dále navrhuje nové
pojetí výškové regulace tak, že
výškové budovy již nebudou
moci vznikat jako nahodilé solitéry.

Informační kontejner
■ Informační kontejner navštíví v průběhu května a června celkem 17 lokalit v Praze.
■ Na každém stanovišti se zdrží dva dny, během nichž budou
pracovníci Institutu plánování a rozvoje Prahy odpovídat na
otázky místních obyvatel, a to nejen na téma Metropolitní plán.
■ V Praze 6 bude infostánek ve dnech 27. a 28. června, a to na
Vítězném náměstí.

Spolek dejvických hudebníků Kotlaba a MČ Praha 6
Vás zvou na 23. ročník charitativního festivalu
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Moderují: Petr „Vářka“ Kovář a Lumír Tuček

Vstupné na festival je dobrovolné
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Zakoupením triček a dalších předmětů přispějete na provoz dětského stacionáře DAR v Praze 6

Flowerski
– náušnice podle outfitu
Vyžíváte se v tom, že si pečlivě sladíte oblečení s kabelkou
a botami? Přidejte ještě náušnice! Hlavní myšlenkou značky
Flowerski je, aby každá žena mohla sladit svůj outﬁt
i s náušnicemi a tím dotvořila celkový dojem svého vzhledu.

„K

rédem značky jsou
barevné náušnice,
které si sladíte ke
každému outﬁtu, rozzáří každou ženu a ta se díky nim bude
cítit ještě krásnější. Protože
nejde o žádný miniaturní
šperk, tak si jej každý všimne.
Na začátku jsem si moc přála,
aby tento doplněk lidé nenazývali „náušnicemi“, ale Flowerskami. To se mi vyplnilo.
Flowerski se staly opravdovou
značkou. Plánů do budoucna je

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

S L AVNO ST N Í

Hledáte stabilní práci?

Z ÁVĚ RE Č N Ý KO N C E RT
Jana Boušková harfa
Komorní orchestr QUATRO dirigent Marek Štilec
(Mozart, Bodorová, Debussy, Čajkovskij)

20. 6. 2018 | 19.30 | Bazilika sv. Markéty

www.auramusica.cz

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
příspěvková organizace hl. m.

www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov
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◗ široká nabídka masných výrobků z vlastní výrobny
◗ ochutnávky každý den na prodejně
◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání

Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.
Těšíme se na Vás!

Kontaktujte nás na felefonním čísle: 605 296 717

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
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Břevnovského kláštera
Informace na auramusica@seznam.cz nebo na tel. 603 188 500.
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Chcete pravidelný příjem s možností bonusu?
■ Uplatněte své schopnosti při komunikaci se zákazníky
v naší firemní prodejně v Praze – Suchdole.
■ Rádi Vás uvítáme v našem kolektivu.
INZERCE V6-0543





teenageři, tak i ženy v nejlepších letech, které chtějí stále vypadat šik.
Sportovkyně si náušnice oblíbily pro jejich výrazné barvy,
které si sladí ke svým barevným
trikotům. Některé si dokonce
dovolí trochu odvážnější a vtipné nošení a vezmou si do každého ucha jinou barvu. A není
výjimkou, že si je na sebe vezmou závodnice české reprezentace, či je mají dokonce celé týmy.

spousty, ale pěkně pomalu, poctivě a s úctou. Opravdová stabilní značka musí stát na pevných základech. Moc bych si
přála, aby Flowerski nadále nosily ženy všech věkových kategorií, aby se díky nim cítily
krásnější a více ženami,“ říká
Markéta Bibzová, autorka Flowersek.
Náušnice ve tvaru květiny ve
více než čtyřiceti barvách jsou
v celku výrazné, zaujmou na
první pohled. Oblíbili si je jak

Ale abychom nezůstaly jen
u sportu, Flowerski se hodí ve
střízlivějších barvách do práce,
na denní nošení či do společnosti. Jde o ryze český výrobek
ze šumavské Sušice, kde se
o výrobu starají převážně maminky na mateřské, které vyrábějí náušnice z pohodlí domova, a to vždy, když jim jejich
dítka spí. Dostanou vše, co je
potřeba k výrobě, a jednou měsíčně odevzdávají své výrobky.
Každý měsíc přichází značka
s novým odstínem, jenž nese
anglický název, který vystihuje
barvu nebo je něčemu podobný
- například Strawberry, Deep
Forest, Snow White a podobně.
Sběratelky a zákaznice této
značky si mohou pořídit i speciální stojánek na Flowerski, na
který se vejde dvanáct párů
náušnic. Výhodou je, že v případě ztráty lze objednat jen jednu
náušnici za poloviční cenu. Pořídit si lze originální náušnice
prostřednictvím e-shopu nebo
v některém ze zhruba 50 obchodů po celé republice.

PR

volný čas
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HIROMI KAWAKAMIOVÁ
KAWAKAMIOVÁ
VETEŠNIC T VÍ PANA NAKANA

DROR MIŠANI
MOŽNÉ NÁSILÍ

Hlavní postavou novely Hiromi Kawakamiové Vet
e ešnictví pana Nakana (Furudógu
Nakano šóten) z r. 2005 je mladá dívka
Hitomi, která nastoupí jako pokladní a pomocná prodavačka na částečný úvazek v
malém vetešnictví na tokijském předměstí. V knize sledujeme její citové zmatky a
postupné zrání. Kniha přitom nabízí nejen
čtivý pohled na současné Japonsko, ale
také – a to především – poutavý obraz
svébytného myšlenkového a citového
světa jeho obyvatel.

Komisař Avraham Avraham se vrací
z dlouhé dovolené v Belgii a hned po
příjezdu vyslechne projev nového velitele, který si klade ctižádostivý cíl: vytvořit
oblasti, kde není možné násilí. Události
tomu však nepřejí: v blízkosti mateřské
školky se najde kufr s atrapou výbušného
zařízení a krátce po propuštění jediného
podezřelého dojde k brutálnímu útoku
na ředitelku školky. A jako by toho nebylo dost, při vyšetřování se zjistí, že kamsi
zmizela matk a jednoho z žáků školky.
Jsme snad na stopě další rodinné tragédie, s jakou jsme se setkali už v Případu
pohřešovaného?

ROBER
ROBERTT AA.. HEINLEIN
MĚSÍC JE DRSNÁ MILENKA

ALEX
ALEXANDRA
ANDRA PAVELKOVÁ
PAVELKOVÁ
ÚDOLÍ LILIÍ

Píše se rok 2076 a Měsíc slouží jako trestanecká
kolonie pro vzpurné a nežádoucí obyvatele
Země. Ve snaze přežít v drsném a nepřátelském prostředí si exulanti vytvořili liberální
společnost pod dohledem přísné pozemské
vlády, která se stará o životní nezbytnosti „luňáků“ výměnou za dodávky obilí pro hladovějící
populaci Země.

Neček aná bouře svede pod jednu
střechu několik osob různého pů
původu, povolání, názorů a životních
cílů. Zatímco venku zuří živlyy, krátí si
dlouhou chvíli vyprávěním příběhů,
přičemž nevědomě odhalujíí své povahy, zklamání, motivace a cíle. Příběhy,
dokonce i ty smyšlené, mají totiž sílu
nořit se do nitra vypravěčovy duše,
měnit lidské touhy, postoje a snad i
samotnou skutečnost. Příběhy chtějí
žít. Fikce se prolíná s realitou, historie
se současností, a nakonec nikdo není
tím, kým se zdál být na začátku. A snad
právě o to příběhům šlo…

Situace se postupně zhoršuje a obyvatelé Měsíce si začínají uvědomovat, že pokud se pozemské tyranii nevzepřou, čeká je nevyhnutelné
vyčerpání zdrojů a následná environmentální
apokalypsa. Do čela revoluce se postaví nepravděpodobná skupinka antihrdinů a navzdor y
tomu, že mají jen mizivou šanci na úspěch,
roznítí plamen vzpoury, která by mohla změnit budoucnost celého lunárního světa.

JOSÉ-L
JOSÉ-LUIS
UIS BOC
BOCQUET,
QUETT, CCATEL
ATEL MULLER
JOSEPHINE BAKEROVÁ

REINHARD KLEIST
NICK C AVE, MERC Y ON ME

Josefíně Bakerové bylo dvacet let, když se objevila
v Paříži. Během jedné noci se z americké tanečnice stal idol. Fascinovala Picassa, Cocteaua, Le
Corbusiera i Simenona. Ve třicátých letech se z ní
stala první černošská hvězda světového věhlasu,
od Buenos Aires po Vídeň, od Alexandrie po Londýn. Po válce, kdy se angažovala ve francouzském
odboji, se rozhodla bojovat proti rasové segre gaci. V padesátých letech adoptovala na svém
zámečku v Milandes dvanáct sirotků různé pleti.
O lásce a svobodě zpívala až do svého posledního
vydechnutí. Catel Mullerová a José-Louis Bocquet
vyprávějí skrze portrét Josefíny Bakerové příběh
první poloviny dvacátého století od Broadwaye
po Paříž Bláznivých let. Kniha líčí přijetí Černošské revue ve Francii, líčí angažovanost umělkyně během druhé světové války i po ní. Josefína Bakerová byla první
velkou černošskou hvězdou, ale byla hlavně úžasnou ženou, velkou dámou a
jedinečnou figurou, která se vepsala do historie. Od počátku dvacátého století až
do smrti Josefíny Bakerové v roce 1975 sledujeme krok za krokem, téměř minutu
po minutě dráhu té, jejíž život by každodenním bojem v uměleckém horečnatém
a neklidném životě.

Zpěvák. Hudební skladatel. Textař. Herec.
Spisovatel. A především kultovní postava
světové kultury. Tím vším je Nick Cave, rozervanec a současně workoholik, člověk posedlý až manickou potřebou tvořit. Německý
kreslíř Reinhard Kleist, mistr životopisného
komiksu (v Argu už vyšly jeho knihy Boxerr,
Johnny Cash, I see a darkness, Sen o olympiádě), vytvořil ve své dosud nejobsáhlejší
biografii strhující panorama nespoutanosti
i závislosti, vášně i zkázy, lásky i smrti a již
poněkolikáté prokázal, že umí překročit hranice běžného komiksu. Jeho výbušná směs
tvořená Caveovými písněmi, historickými
(polo)pravdami a zábavnými spekulacemi
představuje veskrze bizarní návštěvu caveovsk
blíž než jakýkoli Caveův životopis. Husí kůže zaručena!

NAŠE KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE
ZAKOUPÍTE TAKÉ
TAKÉ V INTERNETOVÉM
INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ
KNIHKUPEC T VÍ WWW.KOSMAS.CZ
WWW.KOSMAS.CZ NEBO V PRODEJNĚ
PRODE JNĚ KOSMAS
KOSMAS OC ŠESTKA
ŠESTKA - FAJTLOVA
FA JTLOVA 1090/1,
1090/1, PRAHA 6 – RUZYNĚ.
RUZ YNĚ.
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SKVĚLÉ LETNÍ ČTE
SKVĚLÉ
EN
NÍ

