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VOLEBNÍ
ZPRAVODAJ

Vždy
na vrcholu.
Moje cesta.
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Volkswagen Transporter – již 68 let.
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Ilustrativní obrázek modelu s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 modelu Transporter
Kombi: 5,7–9,5 l/100 km, 149–216 g/km. Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřicího
cyklu NEDC platného v době uveřejnění této inzerce. Od 1. 9. 2018 jsou platné nové hodnoty dle měřicího cyklu
WLTP, které se od hodnot NEDC liší. O aktuálních hodnotách emisí CO2 a spotřeby paliva dle WLTP se informujte
u svého prodejce Volkswagen Užitkové vozy. Vzorový příklad úvěru na vůz akční Volkswagen Transporter Kombi GO!
v ceně 616 683 Kč při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 616 683 Kč: splátka předem 185 005 Kč
(30 %), výše úvěru 431 678 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 493 661 Kč,
celkové platby za úvěr vč. pojištění 577 121 Kč, RPSN vč. pojištění 10,398 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední,
nerovnoměrná splátka 123 337 Kč, měsíční splátka úvěru 6 172 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 7 563 Kč,
úroková sazba p. a. 4,34 %. Volkswagen Pojištění Basic obsahuje havarijní pojištění,
povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních
pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk
klienta do 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu
§ 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi
společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, tel.: 222 197 333
www.klokocka.cz, e-mail: prodej.volkswagen@klokocka.cz
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editorial
Vážení čtenáři,
pokud máte dojem, že na vás
neustále ze všech stran koukají politici známí i méně
známí a pomalu už není
sloup, lampa nebo park, kde
by nebyl umístěn předvolební plakát, zvykněte si. Máme totiž před sebou volební
maraton. K urnám budou
Češi chodit následujících
devět let každý rok. V letošních volbách, které se konají
5. a 6. října, můžete rozhodnout o tom, jakým směrem
se vydá nejen Praha 6, ale celá metropole. Vybírat totiž budete nové šestkové zastupitele a také ty, kteří povedou
hlavní město Prahu. Jakým způsobem volit, aby vaše hlasy
byly platné, jak lze „křížkovat“ své favority a co nezapomenout doma předtím, než vyrazíte odvolit? První říjnový
víkend však není zajímavý jen tím, že je volební, na Břevnov se totiž ve stejném termínu vrátí oblíbené posvícení.
Vydejte se pobavit, toulat se středověkou vesničkou nebo
si pochutnat na něčem dobrém. Navštívit můžete také dejvický Food fest a další zajímavé akce, které se na šestce konají. Dočtete se i o dopravní novince ve Vokovicích.
Vaše Zuzana
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seat.cz/servis

Správné vyladění
vašeho vozu.
AUTO PODBABSKÁ

SEAT SERVICE®
STK ZDARMA.

Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6 – E-mail: info@autopodbaba.cz – www.autopodbaba.cz/akcni-nabidka

aktuality

Na Babě byl otevřen

Škola se jmenuje
po Věře Čáslavské

ový skatepark byl v září otevřen na
Babě. Hřiště nahradilo zastaralý
prostor určený skateboardistům. Ti
dříve jezdili na dřevotřískových deskách,
které bylo potřeba neustále nákladně opravovat. Do budoucna by moderní hřiště na
Babě mohlo sloužit kromě zábavy i k výuce
dětí v jízdě na skateboardu.

ové jméno nese Základní škola
Petřiny-jih. Pojmenována je po
fenomenální sportovkyni Věře
Čáslavské. „Nová škola Věry Čáslavské? Ano i ne. Slavnostně jsme pojmenovali sportovní základní školu Petřiny-jih po legendě československé
gymnastiky. Padesát let po jejím triumfu v Mexiku. A zároveň padesát let po
okupaci, proti které protestovala a režim jí to pak dal náležitě sežrat,“ řekl
k novince starosta šestky Ondřej Kolář.

nový skatepark

N

Vojenská přehlídka
na Evropské

slavy stého výročí založení Československa vyvrcholí v neděli 28. října na Evropské třídě. Konat se zde
bude vojenská přehlídka. Kromě armády se
jí zúčastní i 300 příslušníků dalších složek
Integrovaného záchranného systému, tedy
hasičů, policistů a záchranářů či celníků.
Chybět však nebudou ani váleční veteráni.

O

EXPRES VÝKUP
Součástí přehlídky na Evropské budou například stíhací letouny gripen či L-159
Alca, tanky, obrněná vozidla a vojenské
i policejní vrtulníky. Po skončení přehlídky
se dění přesune na Letnou, kde bude představena průřezová ukázka techniky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů od roku
1918 do současnosti.

byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.
Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
Tel.: 603 278 555
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Přes 35 organizací, nabídka
více než 150 volnočasových
činností pro všechny věkové
kategorie.
Přijďte si zdarma vyzkoušet
širokou škálu aktivit!

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
ONDŘEJ KOLÁŘ VÁS ZVE NA AKCI

Měsíc Zdravé Šestky

www.zdrava6.cz
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PŘIPRAVILA RED
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restaurace

Seznamte se

s týmem restaurace AvantGarde
lfou a omegou každé restaurace je šéfkuchař.
Sám by si však neporadil
a na stůl byste nedostali dobroty bez jeho týmu.
Kdo pracuje pod taktovkou
šéfkuchaře dejvické restaurace
AvantGarde Petra Vláska, dlouholetého člena Českého národního kuchařského týmu, se kterým získal mnoho kulinářských
ocenění?
Pokud si po obědě nebo večeři v AvantGarde objednáte něco
sladkého, můžete si být jisti, že
je pod tím „podepsána“ Klára.
Původně to přitom vypadalo, že
Klára se bude věnovat umění,
vystudovala totiž uměleckou
školu. Jenže ji „okouzlila“ výroba dortů a nakonec se tak umě-

A

ní opravdu věnuje, tomu sladkému...

A co ji na cukrařině nejvíc baví? Ráda sleduje gastronomické
trendy, oblibuje si práci se surovinami a barevnost sladkého
a ze všeho nejraději peče velké
dorty. Velkou zajímavostí je to,
že Klára, kterou těší, že v AvantGarde panuje rodinná atmosféra a sešel se tady dobrý kolektiv

i vedení, nikdy nepeče žádný
dort dvakrát, každý je originálem na míru. Od práce si neodpočine ani ve volném čase, kdy
také nejraději peče něco dobrého.
Kromě toho však Klára, která miluje indickou kuchyni, california sushi a šumivá vína, ráda cestuje. Nejvíc ji prozatím
okouzlila Barcelona a USA. Ráda také vyrazí na muzikál, operu či do divadla, ale i do přírody.
Terka patří mezi nejmladší
členy dejvického týmu AvantGarde. Do restaurace nastoupila hned po škole a brzy tady byla jako doma. Má ráda prostředí
restaurace a těší ji, že má šanci
učit se od profesionálů. Ráda si
dopřeje něco z české klasiky,
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třeba svíčkovou či bramborový
salát, ale nepohrdne ani asijskou kuchyní.

Potkat můžete Terku vždy,
když si v AvantGarde objednáváte. Můžete se na ni obrátit
s jakoukoliv prosbou nebo dotazem, ráda s hosty komunikuje
a potěšíte ji úsměvem. Terezu
láká pořádání eventů a organizování svateb.

politika

Chci lepší prostředí
ako každá máma chci pro děti to nejlepší, proto bych ráda pomohla změnit
narůstající problém dětské obezity.
Tzv. pamlsková vyhláška, která zakazuje
prodej nezdravých potravin ve školách,
však neřeší problém úplně. Děti by měly
především trávit několik hodin denně venku a pohybovat se.
Samozřejmě, existují sportovní kroužky,
jenže zdaleka ne každý kluk chce hrát fotbal nebo hokej, ne každá holka chce chodit
do tanečního kroužku. Moc dobře si přitom
pamatuji, jak jsme si jako malé děti mohly
chodit hrát na školní hřiště.
Tuto možnost však mnohé děti, a to nejen na Praze 6, nemají. Mnohá školní hřiště
odpoledne zejí prázdnotou, jsou zavřená.
Ráda bych zajistila zpřístupnění hřišť školských a dalších zařízení pro volnočasové
sportovní aktivity našich dětí. Stačí, aby
město přispělo na
sportovištěm
inzerce-203x131mm-4.ai
2 dohled
22.08.2018nad
14:29:16
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v době, kdy je otevřeno pro veřejnost. Nestojí to mnoho a děti mohu mít pohyb i jen
tak pro radost.
Starosti mi dělají i současné problémy se
zápisem dětí do škol a mateřských školek.
Město musí být schopné takto důležité události plánovat s dostatečným předstihem,
to je manažerská práce. Rodiče jsou pak ve
zbytečné nejistotě a děti místo postupného
zvykání na konkrétní školu nebo školku nevědí, kam vlastně budou chodit.
Ráda bych zvýšila bezpečnost na dětských hřištích, ať už větším počtem policistů v ulicích nebo městských dohledových kamer. Dětské hřiště má být hlídaný
prostor, má být oázou, kde se maminky nemusí strachovat, že se dítě píchne například o odhozenou injekční stříkačku.
Během zahraničních cest jsem si všimla
také například instalovaných pítek na dětských hřištích. Myslím, že to je opravdu

dobrý nápad a Praha 6 by si jistě mohla dovolit taková pítka nainstalovat na dětská
hřiště. Určitě každá maminka nebo babička s vnoučaty na hřišti už někdy na tento
problém narazila, obzvlášť v posledních
letních měsících.
Kateřina Bartošová
kandidátka do zastupitelstva za ODS
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NEOMEZENÝ
INTERNET
OD 290 KČ
O
NA PRAZE 6

O
Ověřte
si dostupnost
na Vaší adrese na
n
www.airwaynet.cz
w
n
nebo 245 006 565

PR

pro děti na Praze 6

volby 2018

Na radnici chce
jedenáct stran či hnutí
Jedenáct stran či hnutí kandiduje v šesté
městské části v podzimních komunálních
volbách. Kandidátní listiny v určeném
termínu odevzdalo jedenáct subjektů, což
je o pět kandidátek méně než před čtyřmi
lety. Do volebních místností půjdou lidé
v pátek a v sobotu 5. a 6. října.
olební lístky přijdou už
brzy do schránek obyvatel šesté městské části.
Vybírat budou, stejně jako zbytek Česka, nové vedení své radnice, ale i pražského magistrátu. Volební lístky by lidem měly
dorazit minimálně tři dny před
konáním říjnových voleb, po-

V

kud se tak nestane, dostanou je
přímo ve volební místnosti. A to
i v případě, že sice ve schránce
byly, ale volič si je zapomněl doma nebo je ztratil. Důležité je
však to, že v případě komunálních voleb není možné volit
s voličským průkazem kdekoliv
v Česku. Volit nelze ani v zahra-
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VYŘEŠÍME
DOPRAVU
V PRAZE 6

ničí. Vybírat lze zastupitele třemi způsoby. „Křížkovat“ lze jednu jedinou politickou stranu či
hnutí, kdy hlas dostávají všichni na kandidátce, respektive
nejvýše tolik kandidátů, kolik
činí počet volených členů zastupitelstva.
Druhá varianta je taková, že
si volič vybere konkrétní osoby
a jim křížkem udělí svůj hlas.

Vybírat tak lze kandidáty napříč politickými stranami, je
však třeba „vykřížkovat“ tolik
kandidátů, kolik je členů zastupitelstva.
Předchozí dvě varianty lze
také zkombinovat, a to tak, že
volič označí jednu stranu a dále
několik kandidátů ostatních
stran. Tím pádem však zakřížkovaná strana dostane o tolik
méně hlasů pro své zastupitele,
kolik volič vybral kandidátů z jiných stran.
Prahu 6 v uplynulém volebním období vedla koalice TOP
09, která měla také starostu
Ondřeje Koláře ve vedení radnice, spolu s ANO, KDU-ČSL
a STAN.

Komunální volby 2018
■ Volit se budou nová zastupitelstva městských částí i pražského magistrátu.
■ Do volebních místností půjdou lidé v pátek 5. a v sobotu 6. října.
■ Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem.
INZERCE V6-0919

Americká sluchadla Starkey
pro všechny typy nedoslýchavostí

Roman Mejstřík

Sluchadla jsou v ceníku zdravotních pojišťoven

Sluchadla Starkey,
sluchadla prezidentů, králů a papežů
Zadavatel: ANO 2011;
zpracovatel: Production Team s.r.o.; Oblastní organizace ANO Praha 6

www.praha6.anobudelip.cz
ANOPraha6

Firemní prodejna – Bieblova 19, Praha 5,
tel.: 736 161 123
ORL ordinace – Praha 6, Ruzyně, K letišti 544.
tel.: 220 112 552 (v době 8–12 hod.)
www.rolandi.cz

www.vase6.cz
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Kandidáti do zastupitelstva

Chtěl bych pokračovat v započaté práci.
Za prioritní považuji prosazování zahloubení tranzitní dopravy na území Prahy 6
a její regulaci na příjezdech. V oblasti životního prostředí potom udržet současný vysoký standard a zkvalitňovat veřejný parter.
Roman Mejstřík (ANO)
kandidát do zastupitelstva městské části Praha 6

Ráda bych se v oblasti školství stala iniciátorem zřízení nových městských jeslí pro
děti od dvou do tří let. Další mou prioritou
je navýšení kapacit v mateřských a základních školách, nikoli navýšením počtu dětí
a žáků na třídu, ale výstavbou nových moderních objektů v případě školek nebo nástaveb na základních školách.
Patrície Pražáková (ANO)
kandidátka do zastupitelstva městské části Praha 6

Neustále a ráda
se vzdělávám
INZERCE V6-0944A

Chtěl bych pokračovat
v započaté práci

Nové jesle
pro děti od dvou let

Narodila jsem se v Praze, letos je mi 57
let a přímo v Praze 6 žiji přes 35 let. Profesí
jsem všeobecná sestra s VŠ vzděláním specializací v oboru ,,Organizace a řízení ve
zdravotnictví“. Po celou svou kariéru pracuji ve zdravotních, resp. sociálních službách, neustále a ráda se vzdělávám. Tato
oblast je pro mne životní i profesní prioritou. Od roku 2014 jsem
zastupitelkou městské části Praha 6 a členkou komisí zabývajících
se sociálně zdravotní problematikou. Za důležitou a naplňující považuji svou životní roli matky a babičky. Jsem vdaná a velmi si
vážím podpory mé rodiny a přátel při veškerých mých aktivitách.
Táňa Klíčová (ANO)
kandidátka na starostku městské části Praha 6
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V Břevnovském klášteře sklízeli chmel.
V lednu z něj bude skvělý „opatský“ speciál

Čestnými občany Prahy 6 se stali režisér
Jiří Krejčík, herečka Helena Štáchová
a lékařka Iva Perlíková

Minulý týden se v Břevnovském klášteře sv. Vojtěcha česal chmel. Na deseti „babkách“ před břevnovským klášterním pivovarem vyrostlo třicet štoků chmele, ten uzrál
a nastal čas jeho sklizně. „Chmel vypadá pěkně, až se usuší, bude ho tak deset kilo,“ řekl nám spolumajitel pivovaru
Petr Janík. „Uvaříme z něj před vánocema Opatský ležák.
Čtěte na…

V Pelléově vile byli oceněni čestní občané a občanky
Prahy 6, jejichž volbu radě v červnu usnesením posvětili zastupitelé městské části. Čestnou občankou se za
aktivní lékařskou službu a péči o občany v Domově sv.
Karla Boromejského stala primářka MUDr. Iva Perlíková.
In memoriam obdrželi čestné občanství loutkoherečka,
Čtěte na…

www.nasregion.cz
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Koalice TOP 09, STAN, hnutí ANO
a KDU-ČSL vedla v posledních čtyřech
letech šestou městskou část. Za necelé dva
týdny voliči rozhodnou o novém složení
zastupitelstva šestky i pražského
magistrátu. Volební místnosti se otevřou
v pátek 5. října, pokračovat budou volby
v sobotu 6. října. V Praze 6 mohou lidé
vybírat kandidáty, kteří usednou
v zastupitelstvu na příští čtyři roky,
z jedenácti stran či hnutí. Představujeme
vám některé z nich.

INZERCE V6-0944B

městské části Praha 6

Coby opoziční zastupitel Strany zelených mohu hodnotit vedení Prahy 6. Radniční koalice Prahy 6 – TOP 09, ANO 2011,
STAN a KDU-ČSL v čele se starostou Kolářem servilně rozhodla o prodeji nejcennějších pozemků na Vítězném náměstí
skupině Penta za nejnižší možnou cenu.
Připravila tak občany Prahy 6 nejméně o 40 milionů korun.
Považuji to za nestoudnost, výsměch a doslova facku do tváře
všech občanů šestky. Vedou mě k tomu dva důvody: Pozemky byly
oceněny třemi znaleckými posudky, s rozdílem 80 milionů korun.
Posudek zadaný radnicí doporučoval de facto středovou cenu.
Konkrétně byl prodán jeden metr nejcennějšího pozemku Prahy 6
jen za cca 14 tisíc korun. Kromě nenahraditelné ztráty veřejných
pozemků v luxusní lokalitě tak Praha 6 přišla o nejméně 40 milionů korun.
Druhým důvodem je, že zde umísťoval veřejnou stavbu profesor
Engel, který vypracoval regulaci výstavby Dejvic. Mělo zde být centrum Prahy 6 a jejich obyvatel. Uvažována byla radnice a další potřebné úřady pod jednou střechou včetně veřejných a společenských prostor pro občany Prahy 6. Na to vše koalice rezignovala.
Nyní zde mají být luxusní byty společnosti Penta a malé informační centrum Prahy 6.
Rozhodnutí o nevýhodném prodeji padlo v době, kdy každý alespoň trochu rozumný politik chápe, že kvalitní veřejné pozemky
jsou cenné. Dobrý byznys se ale má oslavit, a tak na papalášský
večírek starosty Koláře přispěla právě Penta půlmilionem ko-

run, což vedlo Zelené k bojkotu akce. Doufám, že toto běsnění stávající koalice ukončí voliči 5. a 6. října 2018.
MUDr. Antonín Nechvátal (SZ)
kandidát do zastupitelstva městské části Praha 6

Snažil jsem se maximálně
otevřít radnici
Jmenuji se Ondřej Kolář, je mi 34 let,
vzděláním jsem právník a jsem v současné
době starosta MČ Praha 6.
Celé čtyři uplynulé roky jsem se já a moji
kolegové snažili maximálně otevřít radnici.
Rušili jsme nevýhodné a netransparentní
smlouvy, šetřili peníze, odpovědně hospodařili a dělali vše pro to, aby radnice městské části fungovala ke
spokojenosti Vás občanů.
Do budoucna máme připraveno mnoho projektů a nápadů,
které bychom chtěli pro občany Prahy 6 realizovat, ať už domov
důchodců na Vítězném náměstí pro 120 obyvatel a navýšení kapacit škol a školek o 1000 nových míst. Chci, aby Praha 6 šla příkladem v otevřenosti a participaci; chci, aby se od ní ostatní učili,
jak se úspěšně vyrovnávat se změnami klimatu. Chci, aby bylo
vidět, že veřejná správa umí plánovat a investovat tak, aby věci
fungovaly pro lidi, a ne aby si na veřejných zakázkách mastili
kapsy zákulisní hráči.
Přijďte, prosím, proto 5. a 6. října 2018 k volbám a vyberte
KLID – koalici TOP 09 a KDU-ČSL, abychom v naší práci mohli
pokračovat.

INZERCE V6-0941B

www.vase6.cz

9

INZERCE V6-0953

Kvalitní veřejné pozemky
jsou cenné
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osobnost Prahy 6
Jeden z nejbohatších Čechů Petr Paukner koupil začátkem
letošního roku za 89 milionů korun vilu s příběhem. Bydlel
v ní totiž někdejší generální tajemník ÚV KSČ Milouš
Jakeš. „Ta vila je v dosti zuboženém stavu. Já jsem žasnul,
v jakých podmínkách tam ten člověk žil,“ řekl v rozhovoru
pro časopis Vaše 6 miliardář dlouhodobě žijící na šestce.
Jaké má s domem plány? To prozradil v rozhovoru. Pustil
se mimo jiné i do úředníků, kteří za peníze „jdou na ruku“
developerům. A v koutku duše stále věří, že se mu podaří
zachránit Duklu.

Petr Paukner:

INZERCE V6-0928

PŘIPRAVIL MARCEL MIHALIK, FOTO ARCHIV

S koupí Jakešovy vily
jsem se unáhlil
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● Po pěti letech, co jste majitelem Dukly
Praha a povedlo se vám ji stabilizovat,
hledáte investora. Je něco nového v prodeji Dukly?
V této věci nenastalo nic nového. Arabský investor mi 8. června sdělil, že ne.
A s druhým, německým, jsme se ještě nedohodli na některých věcech.
● Pomýšlíte i na variantu, že budete Duklu dál sponzorovat?
Když jsem Duklu převzal se ztrátou přes
100 milionů korun, porovnal bych to k vybydlenému stavení. Převzal jsem ji v ekonomických troskách. A za pět let jsem ji
stabilizoval. Všechny dluhy byly zaplaceny.
Řekl bych, že jsem postavil sklepy a přízemí, když to přirovnám k nemovitostem. Na
to, abych stavěl první a druhé patro, bych
už ale někoho potřeboval. Buď bych rád
našel někoho, kdo to dostaví společně se
mnou, anebo sám.
● Jak se vlastně prodává fotbalový
klub? Člověk ví, jak prodá byt, auto, ale
sportovní klub se v inzerátu nenajde.
To se nikde neinzeruje. To se pohybujete
napříč tou branží. Já jsem to dělal dva roky
a bezúspěšně. Anebo se na vás někdo obrátí a zeptá se, jestli by klub nebyl na prodej. A pak mu musíte předvést bilance.
A on se dívá, jak je na tom klub ekonomicky. Takže takhle se to prodává.
● A přišel někdo, kdo by to rád dělal?
Víte, je spousta lidí, co by do toho ráda
žvanila, sportovci, ale nikdo nechce zapla-

tit. Já si myslím, že naše země nemá na to,
aby si dovolila mít tu velkokluby. Protože
televizní práva máme nejnižší v celé Evropě. Na fotbal chodí minimálně lidí. Vstupenky jsou laciné. A trička a spol.? To u nás
skoro nikdo nekupuje. Takže já nevidím
zdroje. A tak je tady vždycky někdo, kdo
fotbal sponzoruje. To by se muselo povést,
že prodáte naše hráče na Západ, aby se to
klubu vrátilo. Což se neděje. Generace současných fotbalistů nemá na to, aby hrála
v západoevropských klubech. A když nebudou hrát v anglických, francouzských, italských, německých klubech, tak to vidím jako velmi problémovou záležitost.
● Cítím z toho pro Duklu pesimismus.
Může klub zaniknout?
Já dělám všechno pro to, aby nezanikl.
Já jsem to nevzdal. Protože si myslím, že
by to byla nejen osobní porážka, ale hlavně
by to nemělo žádný smysl, že jsem do toho
dal tehdy peníze.
● Vedle fotbalu, který vás nyní tak trochu psychicky vyčerpává, jste milovníkem prvorepublikových vil. Alespoň to
odhaduji podle toho, že je na Praze 6 vy
nebo vaše společnost vlastníte ve větším
počtu. Co vás k Praze 6 připoutalo?
Já mám rád věci starší. Já nemám rád beton, železobeton. Víte, já když jsem dobýval Prahu, kam jsem šel jako venkovan,
student, tak já jsem se stěhoval asi desetkrát. Takže můj první byt byla garsonka,
jedna místnost, kde bylo všecko. A pak po-

osobnost Prahy 6
stupně byly větší byty. Když jsem si po letech koupil první barák na Praze 6, tak
jsem teprve viděl, že je to rozdíl, než bydlet
někde jinde. Praha 6 se mi zalíbila. Mám
teda radši Hanspaulku než Střešovice. Ale
ty vily, které jsem tu kupoval, jsem samozřejmě musel upravit novým podmínkám.
Protože byly stavěné mezi lety 1910 až
1928. Ale vždy jsem se snažil zachovat
ducha té doby. Musel jsem samozřejmě plánovat, že musím mít větší garáž. Tehdy se
dělaly malé garáže, byly strmé a byly na
jedno úzké autíčko. Nikdy jsem se ale nesnažil, abych ten barák hnal o jedno podlaží výš, nebo abych ho totálně přestavěl.
I když tam za minulého režimu vznikly třípatrové činžáky pro armádu, furt se to ještě dá. Ale paneláky tam nejsou. Já mám rád
prostředí, které není anonymní. A každá ta
vila je jiná, byla postavena v jiné době. Proto se mi tam líbí.
● Takže kupujete, ale zachováváte
ducha doby, v níž byla vila postavena.
Kupovat nemovitosti na Praze 6 jsem
začal od poloviny 90. let. Ale nikdy mě nenapadlo, že bych ten barák zboural a stavěl
na jeho místě něco nového. A pak jsem
viděl kolem sebe, že je to běžná záležitost,
že to nikoho nevzrušuje. Já jsem zjistil, že
všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si
rovnější. Jediný problém jsem měl s bazény. Že nesmí být přikryté.
● Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou
si rovnější. Mám to chápat tak, že máte
zkušenost s úředníky, kteří berou úplatky?
Víte, já nesnáším jednání s úředníky.
Protože to je velká moc malého muže. Jsou
určité absurdní požadavky, a když vidíte,
že vedle jde všechno a u vás to zrovna
nejde, tak si musíte pokládat otázku proč.
A proto jsem se v poslední době nejvíc rozohnil, když vedle jedné z mých vil mají vyrůst dva vysoké, obrovské činžáky. A to mě
totálně rozohnilo. Ti, co to budou dělat, si
spočetli, že čím více tam bude nájemníků,
tím rychlejší návratnost za nimi přichází.
Za mnou přicházejí různí developeři a říkají, kupte si to od nás za 100 milionů korun a my vám z toho uděláme 200 milionů.
A já říkám, pro boha živého, v srdci Hanspaulky? A oni měli z magistrátu všechna
povolení. Naštěstí se proti tomu postavili
i ostatní sousedi. Jak to dopadne, já nevím,
je to přerušeno na tři měsíce. Ale už jen to,
že někdo z magistrátu dá povolení k výstavbě dvou obrovských, vysokých věžáků,
které převyšují všechny baráky, co tam
jsou, já považuju za výsměch všem těm
lidem, co tam bydlí. A nemůžu jinak, než že
mi na mysli vyvstane, že to je korupce. Protože to přece nemůže nikdo normální
schválit.

● To nápadně připomíná kauzu, jíž se
před časem věnoval magazín Vaše 6. Na
bývalém fotbalovém hřišti FC Dragoun
Břevnov pod Televizní věží má v blízkosti
rezidence La Crone vyrůst luxusní wellness hotel a zastínit výhled na Prahu.
Společnost, která tam má stavět, získala povolení podezřele rychle. Vadí vám
to?
Jasně že ano. V Praze mizí různé plácky,
dětská hřiště. Všechno schramstnou developeři, protože mají „zmáknutou“ celou
strukturu magistrátu. Oni tvrdí, že se musí
stavět, aby se uspokojila poptávka. Ale víte,
jestli si chci zachovat určité čtvrtě, tak to
tam bude tak drahý, že tam půjdou jen lidi,
co na to mají. A ti, kteří na to nemají, tam
nepůjdou. Já když jsem na to neměl, tak
jsem to nekupoval. Vždyť co mi tu zanecháme potomkům? Vždyť to bude hrůza.
Nikdo nepochybuje o tom, že by si nikdo nedovolil postavit na pravém břehu Vltavy
nebo na Malé Straně obytný dům. To řeknou pozor. To nemůžeme do toho jít. Ale
proč bychom na Praze 6 nezastavili sebemenší plácek? A jak zpíval Katapult, kde si
mají děti hrát?
● Kolik vlastníte vil na Praze 6? A dá se
říct, že jste jejich sběratelem, nebo spekulantem?
To se tak nedá říct. Já jsem teď prodal
jednu nemovitost v Bubenči. Já se na to
dívám takhle. Protože mám dospělé děti,
chci, aby každé z nich mělo svůj barák
a aby to měly v oblasti, kterou znají. A pak
mám třeba ještě jednu či dvě nemovitosti
navíc, které se mi líbí a které nechci prodat.
Protože ono se může stát, že když si nějakou vilu držíte, tak pak stoupá v ceně.
● Je to příklad i Jakešovy vily, kterou
jste začátkem roku koupil za téměř
90 milionů korun?
Já jsem tu Jakešovu vilu koupil a dost
jsem se unáhlil, musím říct. Ta vila je v dosti zuboženém stavu. Já jsem žasnul, v jakých podmínkách tam ten člověk žil. A já
se teď budu rozmýšlet, co s ní vlastně budu
dělat. Ona má jednu výhodu, je v naprosté
tišině. Dřív se dělaly strašně malé místnosti 2 x 3 metry, kamrlíky, ale bylo jich
hodně. A já mám rád prostor. Když mám
ložnici, která je velká, nevydýchá se. Takže
já přesně nevím, co s tou vilou budu dělat,
protože jsem se unáhlil. Ale když se do ní
pustím, tak ji musím totálně sanovat. Ale
jestli to udělám, tak ji nechci mít na kšeft.
● Považujete se za patriota, který brání
starou Prahu?
Ano. Jakmile jednou úředníci povolí, tak
povolí znovu a bude to jako řetězová reakce. Developerům město ustoupit nesmí.
A i proto oceňuji iniciativu Hendlova dvora,
nyní spolku Pro Hanspaulku.

MALE DI VY NA LODI

JAPONSKO (NEJEN) PRO GUR MÁNY

SEČUÁN – ZEMĚ HOJNOSTI

SLEVA

5%

... a další originální

P OZ NÁVACÍ P ROG RAMY
 v malých skupinách
 s odbornými průvodci

D O C E LÉ A S I E
včetně Číny, Tibetu, Íránu,
Šrí Lanky,
Vietnamu,
Indonésie aj.
Vyžádejte si
NOVÝ KATALOG

CHINA TOURS
Vítězné náměstí 2, Praha 6
tel.: 222 958 203-4, mobil: 731 440 070
e-mail: info@chinatours.cz

www.chinatours.cz
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● Dá se s developerem vůbec
bojovat?
Já si myslím, že je to velmi
těžké. Může to udělat jedině politik. A ten musí být neúplatný.
Takže já bych řekl, že je to trochu sci-ﬁ. Anebo je to o tom, že
se řekne: tady bude takový
územní plán a my s ním nehneme, kdybyste se stavěli na hlavu.
● Na druhou stranu se politiků zastanu v tom, že oni reagují na poptávku veřejnosti.
Bytů je málo, práce je tu hodně a čím dál víc lidí do Prahy
jezdí do zaměstnání, a tak tu
logicky chtějí i žít. A není
zřejmě jejich zálibou trávit
hodiny v kolonách.
Já hodně cestuji. Nemyslím
na dovolenou, na to nemám
čas, ale obchodní cesty. A když
letím nad Prahou, vidím, jak se
stává Athénami. Jak se stává
městem, kde bude jen beton
a horko, protože zelené plochy
se ztrácejí. Podívejte se, když
poletíte nad Kolínem nad Rýnem, Frankfurtem nad Moha-

nem, ale i Mnichovem, jak je to
tam nádherně zelené. Tam by
prostě nikoho nenapadlo, že si
v anglických zahradách zmáknou úředníka a postaví tam najednou několik bytových domů.
To prostě nikoho nenapadne.
● Jak tedy řešit nedostatek
bytů? Pomineme-li, že to není
vaším úkolem.
Řešení je, že to město bude
bobtnat. Takže by Praha sežrala obce ve Středočeském kraji.
Já vím, že je šílené jezdit hodinu a půl do Prahy. Na druhou
stranu si myslím, že by měly
zůstat určité oblasti zachovány.
Pokud si někdo vydělá a nějaká
vila na Hanspaulce se uvolní,
nechť si ji koupí. Ale co mě mrzí? My nedbáme na naše životní
prostředí. Jsme k němu strašně
oškliví. A mamon a prachy, to je
mantra.
● S tím životním prostředím
to zní trochu úsměvně, když
vezmeme v potaz, že obchodujete s uhlím. A tedy v 80. letech severozápadní část republiky kvůli těžbě uhlí

nevypadala zrovna jako sexy
místo pro život.
Teď budu střílet trochu do
vlastních řad. Já se na to dívám
tak: to, co jde, vytěžme, ale neodsunujme města. Já sám vím,
že uhlí není na generace a že to
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na dioptrické obruby
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postupně doznívá. Víte, když
jsem severočeskou pánví projížděl v 80. letech, to byl smog
a smrad. Tím, že se elektrárny
odsířily, tak se životní prostředí
výrazně zlepšilo. Což můžu porovnat, když tam jezdím dnes.
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DOSTUPNÉ
BYDLENÍ
V PRAZE 6

až

na multifokální skla

Martin Polách

na dioptrická skla

Zadavatel: ANO 2011;
zpracovatel: Production Team s.r.o.; Oblastní organizace ANO Praha 6

www.eiffeloptic.cz
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školství

Zjistěte, zda se
chová bezpečně
možňuje to další ročník projektu
Kraje pro bezpečný internet. Díky
e-learningovým kurzům mohou
žáci pražských základních a středních škol
prověřit své znalosti a také zhlédnout videa
na stále aktuálnější téma bezpečného chování na internetu. Své znalosti potom
mohou zúročit v soutěžním kvízu a vyhrát
zajímavé ceny.
Cílem projektu je upozornit zejména děti
a studenty na nástrahy spojené s užíváním
počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů. Kurzy jsou však přichystány i pro
rodiče, učitele, seniory, policisty či sociální
pracovníky.
„Největším bezpečnostním rizikem pro
děti a mladistvé je nedostatek jejich zkušeností v řadě praktických i sociálních oblastí. Jejich pohyb a chování na internetové
síti rodiče nikdy nemohou stoprocentně
kontrolovat. Je proto nanejvýš nezbytné,
aby existovaly možnosti a nástroje, které

U

jim umožní, aby se případným rizikům naučili sami předcházet. A nejlépe tím, že
o nich budou zavčasu zpraveni a současně
získají motivaci, aby se o nich chtěli dozvědět i vlastním přičiněním. Právě k tomu
slouží projekt Kraje pro bezpečný internet,
který dlouhodobě podporuji. A upřímně mě
těší, že každý rok je o něj stále větší zájem,“
uvedl radní pro oblast bezpečnosti Libor
Hadrava.
Soutěžit mohou žáci do osmnácti let
všech základních a středních škol. Stejně
jako v předcházejících ročnících mají možnost se zapojit i do náročnějšího Kvízu
PLUS a letos nově do soutěžního MINI
PLUS. Úspěšní absolventi kvízů budou
každý měsíc zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
V loňském roce se řešení kvízu účastnilo
celkem 1428 žáků ze 43 pražských základních a středních škol. Do soutěžního kvízu
je možné se zapojit až do konce října.

Soutěžní kvíz a Kvíz PLUS
I letos se žáci základních a středních škol
mohou zapojit do soutěže s projektem
Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny. Soutěžní kvíz trvá do konce
října. Každý měsíc bude nový Minikvíz.
Bezpečnost na internetu
pro pokročilé surfaře
■ Sociální síťování
■ Moje internetové já
■ Teror s názvem kyberšikana
■ Lovci aneb Kybergrooming
■ Naháči na internetu aneb Sexting
■ Internet jako droga
■ Balíček SCORM

■ Není Ing. jako ing. aneb Sociální inženýrství
■ Online obsah na kriminál
Seriál Zkroť net. Hned!
■ Bezpečná hesla
■ Bezpečné chování online
■ Online nákupy
■ Sociální sítě
■ Sociální sítě 2
■ Mobily
■ Zabezpečení mobilů 2
■ PC hry a závislost
■ Kyberšikana
■ Kybergrooming

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.

program pro rozvoj dětského myšlení

PŘIPRAVILA RED

Dítě na internetu?

Jesle a Školka

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.skolkamladatka.cz
www.vase6.cz
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Chová se váš potomek na internetu bezpečně? Neriskuje
zbytečně třeba tím, že má špatné heslo, zveřejňuje své
fotky nebo citlivé údaje? Kyberprostor je plný nástrah pro
dospělého, natož pro děti. Držte se hesla „Důvěřuj, ale
prověřuj!“ a nechte dítě projít testem vědomostí.

volný čas

Food Film Fest:

Whisky, rajčata a gastronomie z odpadků
Whisky, malé pivovary, rajský blok
o rajčatech nebo jak kuchyňské zbytky na
vyhození povýšit na michelinskou
gastronomii. To vše zažijete a hlavně
ochutnáte 27. října při Food Film Festu
v Národní technické knihovně.
íky podpoře Zastupitelstva hlavního města Prahy se již počtvrté uskuteční unikátní vzdělávací formát
„Food Film Fest“, který jako
programová sekce Life Sciences
Film Festivalu proměňuje Ballingův sál v technické knihovně
v kino pro pět smyslů.
„Návštěvník najde v nejnovějších ﬁlmových dokumentech
nejen pastvu pro oko a ucho, ale

D

i možnost dotknout se poznávaného hmatem, čichem a chutí.
To, jak víme už od Komenského, je nejlepší způsob, jak se něco dozvědět. A kde jinde by se
takové věci měly dít než v Národní technické knihovně,
v Kampusu Dejvice a mezi vysokými školami, a s kým jiným
než s nejpovolanějšími odborníky z těchto špičkových vědeckých institucí,“ říká Petr Ale-

xander, duchovní otec festivalu.
Jedním z taháků festivalu bude
bezpochyby blok o whisky, kde
ﬁlmy o „živé vodě“ doplní degustace tohoto legendárního
nápoje. Jak se připravuje slad
pro whisky a jak se nakuřuje?
Jaký je investiční nebo koktejlový potenciál whisky? Sami
také ochutnáte, že vynikající
whisky se pálí i v Česku.

Life Sciences Film Festival
■ Na České zemědělské univerzitě začíná 15. října sedmý ročník Life Sciences Film Festivalu, který nabídne ﬁlmové pohledy
do širokého spektra věd o životě, od půdy přes faunu a ﬂóru či
životní prostředí až po ekonomiku.
■ Nejnovější soutěžní ﬁlmové dokumenty, diskusní panely
a doprovodný program, to vše návštěvníci najdou na
www.lsff.cz.

INZERCE V6-0923
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Netušené zážitky nabídne
i ﬁlm „Wasted: Jídlo na vyhození“, který odhaluje problém
plýtvání s potravinami z několika úhlů pohledu. Vlivní šéfkuchaři, jako třeba nedávno zemřelý Anthony Bourdain,
nabídnou řešení. Co třeba špičková gastronomie z odpadků?
Program festivalu již brzy najdete na www.foodﬁlmfest.cz.

Spolupracujeme s dětskou oční lékařkou

INZERCE V6-0925

VELKÁ PODZIMNÍ NABÍDKA
DĚTSKÝCH BRÝLÍ
PRO ŠKOLÁKY I PŘEDŠKOLÁKY.

školství
V roce 1994 byla v budově bývalé mateřské
školy v ulici Roztocká, Praha–Sedlec,
založena mezinárodní škola Riverside
School. Budovu vlastní Magistrát hlavního
města Prahy a spravuje ji městská část
Praha 6. Škola Riverside začínala asi
s 20 dětmi ve věku 4 až 10 let. Budova od
začátku sloužila komunitě v Riverside
dobře a došlo k velkému rozvoji školy.

Riverside School

Bylo to více než jen nová střecha
současné době nabízí
vzdělání nejen zahraničním studentům, ale také
čím dál více českým dětem,
které jsou zastoupeny asi ze
20 %. Jak se škola rozšiřovala,
tak vedle stávajících dvou budov v Sedlci, přibyla budova
školky (Early Years) ve vile
v Bubenči v Chittussiho ulici
a dvě budovy pro starší studenty (Junior a Senior High) na
Hradčanech, nedaleko stanice
metra Hradčanská. V současné
době školu navštěvuje celkem
asi 600 studentů padesáti různých národností.
Riverside School nabízí vzdělání dle Britských národních
osnov a úspěšný program International Baccaleurate (IB), po
jehož absolvování mohou studenti pokračovat ve studiu na

V
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univerzitách v České republice
i v zahraničí. Studenti české
národnosti si zde plní také povinnou školní docházku a připravují se v rámci Českého programu na povinné zkoušky
v kmenové základní škole, které velmi úspěšně skládají.
V průběhu let se však zhoršoval technický stav střechy bu-

dovy staré školy v Sedlci a během silných dešťů začalo do budovy zatékat. V roce 2017 se
uvolnily prostředky na opravu
střechy a tato rekonstrukce nakonec zahrnula i první patro,
aby byly odstraněny škody způsobené průsakem vody.
Kvůli této rozsáhlé rekonstrukci se část školy přemístila

do ostatních budov. Chybějící
prostor byl znát a všichni byli
rádi, že vše bylo dokončeno
před začátkem dalšího školního
roku. Výsledkem je krásně
a kvalitně zrekonstruovaná budova, ve které Riverside může
opět nabízet své služby.
Riverside School si velmi váží
přístupu pana starosty a příslušných úřadů během tohoto
náročného projektu.
Pokud se chcete dozvědět
více o soukromé mezinárodní
škole Riverside School Prague
z Prahy 6, prosím navštivte webové stránky www.riversideschool.cz.
Pro více informací o kurzech
angličtiny, které škola nabízí
obyvatelům Sedlce, prosím kontaktujte kancelář školy na telefonním čísle: 224 325 183.

A UNIQUE INTERNATIONAL SCHOOL
For students between the ages of 3 to 18 years
with student accommodation
Early Years

Primary School

Junior High

Senior High

Riverside School, Roztocká 9, 160 00 Prague
admissions@riversideschool.cz

+420 245 005 040
www.riversideschool.cz
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téma čtenářů

Revitalizace potoka Brusnice

očima čtenářů
Téma revitalizace potoka Brusnice na Břevnově vzbudilo
zájem mezi čtenáři magazínu Vaše 6. Na výzvu, jak
novinku hodnotí, jich zareagovala celá řada. Přinášíme
výběr příspěvků.
revitalizace potoků mám obecně radost, a tedy i z revitalizace Brusnice.
Je to malý potůček, je jasné, že
mnoho vody nikdy mít nebude. Nebydlím
přímo v jeho blízkosti, naposledy jsem tam
byla někdy v červnu a oslovila jsem tam dva
pracovníky, protože mě zajímalo, proč koryto překopávají (děsila jsem se, že má jít
potok znovu pod zem – to bych mu vážně
nepřála). Revitalizace pomocí těch velkých
kamenů nikde moc nefunguje (viz například Nebušický potok nebo potůček v Sedlci nebo vrchní tok potůčku Zlodějka).
Pěkně byla vyřešena například revitalizace
Litovického potoka v Hostivici (to je ovšem
velký potok, který bude mít asi vždycky
aspoň trochu vody). Souhlasím nicméně,
že se revitalizace povedla – už jen tím, že
se potok osvobodil. Mimochodem, spousta
potoků přichází o vodu – a revitaliací to teprve vyjde najevo – například Krůtecký potok. To ale, podle mě, neznamená, že by se
neměly vracet na povrch. Potoky tu byly
dřív než lidé a cesty, které si udělaly, bychom měli respektovat.
Odkrytá Brusnice vypadá velmi slibně,
prosím, nedávejte ji znovu pod zem. Časem
určitě pěkně obroste a Břevnov tím zkrásní. Odpadky jsou problém, ale co zapojit
místní občany? Jistě se mezi nimi najdou
takoví, kteří revitalizaci Brusnice také vítají a třeba by byli ochotni zapojit se do nějakých pravidelných dobrovolnických akcí
na úklid potoka. Mohli by to jako výchovu
k občanské aktivitě pojednat i v ZŠ (pokud
je mezi učiteli někdo, kdo revitalizaci fandí,
doufám, že ano).
Wanda Dobrovská

Z

alý, klikatící se potůček uprostřed
vysázené potoční vegetace poskytuje příjemný, osvěžující pohled.
Děkuji za tento krásný koutek přírody
uprostřed města. Vím, že se nyní probírá
a hodnotí nápad vyvést potok z podzemí
kriticky předně z hlediska složité údržby.
Ano, o krásné věci je potřeba se starat, to

M
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je ale přirozené. Určitě by se dalo ještě
i něco zlepšit a časem věřím, že se i věci
ohledně údržby dají do pořádku. Osobně mi
vůbec nevadí, že by si u potoka hrály děti,
dříve byly potůčky přirozeným prostředím
pro hry, o které jsme my, bývalé městské
děti byly většinou ochuzeny, a mohly bychom proto nyní současným dětem, které
mají takový pěkný potůček blízko svého
bydliště, jen závidět, že si mohou pustit po
vodě například vlastní vyrobenou lodičku.

Také jsem si všimla, že u nízko položených
břehů slouží potůček jako pítko pro ptáky,
konečně i na ně je třeba myslet. Podobným
programům na Praze 6 fandím a děkuji.
B. Minářová
ouhlasím s tím, že revitalizace se mimořádně povedla a oživila skromný
park u Patočkovy ulice. Samozřejmě,
chce to údržbu, jako konečně všechno, ale
přínos je nesporný. Děkuji za obyvatele
těžce zkoušeného Břevnova.
Stanislav Kmoch

S

Břevnově bydlím víc než 60 let,
takže pamatuji, když ulice Pionýrů
(nyní Patočkova) byla „slepá“, u kapličky byl kus pravé vesnice s hospodářstvími, kde měli koně a další domácí zvířata,
a ve stráni pod nemocnicí byla studánka, ke
které si chodili pro vodu „na kafe“ lidé ze ši-

V

rokého okolí. Od té doby se dělo ledacos,
původní zástavba byla necitlivě nahrazena
panelovým sídlištěm (známým jako „obušek“) a krásnými terasovitými domy, určenými pro tehdejší prominenty, zejména
z ministerstva vnitra. Bydlel tam i herec
Vladimír Brabec, pro kterého to byl asi bonus za roli majora Zemana.
Dnes je Břevnov téměř prominentní
čtvrtí, i když jsme, zejména v horní části
ulice směrem z Vypichu, doplatili na tunel
Blanka výrazným zvýšením automobilové
dopravy – původně uvažované prohloubení
tunelu až odtud asi zkrachovalo na nedostatku peněz, ale bylo by dobré o tom znovu uvažovat.
Celkově ale vypadá Břevnov podstatně
lépe, městská část se o nás stará až nadstandardně. Projekt s potokem Brusnice se
povedl jen částečně. Zejména při současném suchu nepůsobí jako zkrášlující prvek
a příliš se o něj nepečuje. Kamenné průtoky byly udělané poctivě, vlastní koryto už
spíš nedbale a zejména část od ulice U Dělnického cvičiště, pod domovem důchodců,
je citelně zanedbaná, neseká se a právě
tady bývají odpadky, protože je to také jediný kus, kolem kterého jde cesta. Jinak
v dalším úseku přes březový háj je pěšinka,
kudy se chodí jen výjimečně. I tak bych
chtěla pochválit, záměr byl dobrý a pro životní prostředí je to jistě plus.
Jitka Havlová
áda bych se připojila k hlasům, kterým vadí, že se o nově vybudované
řečiště Brusnického potoka magistrát málo stará. Bylo by to hezké, kdyby
tam teklo dost vody a byla čistá. Kdo se
stará o údržbu? Pokud je to TSK, tak se
obávám, že to lepší nebude. Co se týče slabého proudu vody, ráda bych upozornila na
vodní zdroj, který celá léta teče někam do
kanalizace bez užitku. Jedná se o pramen
pod domem v ulici Na Petynce. Prosím, aby
se tím někdo začal zabývat.
Anna Nedvědová

R

veřejný prostor

SNEO opět v černých číslech
P

● Jak se dařilo společnosti
SNEO v prvním pololetí letošního roku?
Petr Macháček: První půlrok dopadl velmi dobře, tržby

jsou zcela v souladu s naším
plánem. Konkrétně se velmi dařilo našemu Středisku komunálních služeb, které oproti
stejnému období loňského roku
vzrostlo o více než 50 procent.
Pokud budeme mluvit o hospodářském výsledku, zůstáváme
v černých číslech. Zdůraznil
bych také velký úspěch, povedlo se vyřešit nepovedenou
investici do Key Investments,
která tak už nezatěžuje naše
výsledky.
Lukáš Fiedler: Začátkem
července byl také zahájen provoz garáží na Prašném mostě
v ulici Milady Horákové vedle
zastávky tramvaje Prašný
most.
● SNEO se také stará o plavecký areál Petynka…
Petr Macháček: Už teď víme, že návštěvnost Petynky

INZERCE V6-0905

letos láme rekordy, předpokládáme, že do konce sezóny bude
návštěvnost 120 tisíc návštěvníků, standardně chodilo v sezóně šedesát až osmdesát tisíc
lidí. Největší trhák letošní sezóny byla elektrická autíčka
a trampolína. Další nápady máme pro příští sezónu. Povedlo
se nám také zlepšit komunikaci
s návštěvníky, jen na facebookovém proﬁlu jsme dosáhli
milníku šesti tisíc návštěvníků.
Spustili jsme nové webové
stránky a webovou aplikaci,
která funguje na chytrých telefonech. Na webu se lidé dozvědí
aktuální a zajímavé informace
a aplikace umožňuje vyhnout
se frontám, zakoupit si lístek
on-line a hned jít k bazénu.
Lukáš Fiedler: Stotisícího
návštěvníka jsme přivítali už
v polovině srpna a pro zajímavost předchozí rekord je z roku

2015, to se přišlo vykoupat
103 tisíc lidí. Letos jsme také
poprvé umožnili pronájem
hřišť na plážový volejbal bez
nutnosti kupovat si vstupenku
do bazénu.
● Co je nového v oblasti školství? SNEO se stará také
o šestkové základní školy
a školky.
Petr Macháček: Povedla se
dokončit celá řada investic.
Zmínil bych vybudování nové
kuchyně a zejména půdní vestavby v Základní škole Antonína Čermáka, kde díky tomu byla rozšířena kapacita. Dále třeba
v mateřince Mládeže došlo k celkové rekonstrukci objektu, Základní škola Dědina má novou
střechu a je zateplená, Základní
škola Pod Marjánkou bude mít
novou atletickou dráhu a povrch fotbalového hřiště.

INZERCE V6-0926

PrDeL

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin
To je V Zahradě

PRavá DEmokratická Legrace

Máme nový e-shop
a nová trička

Těšíme se
na Vaši
návštěvu

Schwaigerova 59/3
Otevírací doba:
Praha 6 – Bubeneč
11.30–23.00 (po–pá)
Tel.: 723 698 288
12.00–23.00 (so–ne)
E-mail: restaurace@vzahrade.com

www.vzahrade.com

Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

www.vase6.cz

21

PŘIPRAVILA RED

říznivý hospodářský výsledek, rekordní návštěvnost Petynky, vyřešená
investice do Key Investments.
To jsou úspěchy společnosti
SNEO prvního pololetí letošního roku. „Konkrétně se velmi
dařilo našemu Středisku komunálních služeb, které oproti
stejnému období loňského roku
vzrostlo o více než 50 procent,“
říká předseda představenstva
SNEO Petr Macháček. „Na služby střediska máme velmi dobré
reakce třeba v případě údržby
a úklidu Ladronky, v minulosti
lidé příliš spokojeni nebyli,“ doplňuje místopředseda představenstva Lukáš Fiedler.

volný čas
Už po pětadvacáté ovládne Břevnov
posvícení. Konat se bude od 5. do 7. října.
Akci pořádá Spolek břevnovských
živnostníků s podporou Břevnovského
kláštera.

Břevnov ovládne

posvícení
lavit se však v okolí Břevnovského kláštera začne
už o den dříve, tedy 4. října, tradičně totiž posvícenskou
slávu zahájí akce „Kolotoče bez
bariér“. Ta se koná počtrnácté
a jde o bezplatné točení, ježdění
a houpání dětí a mládeže z ústavů, dětských domovů, stacionářů, rehabilitačních ústavů,
ale i těch, kteří jsou v péči rodičů s různými stupni handicapu.

S

Všechny tyto děti by si jen těžko mohly posvícení užít v normálním provozu.
Pro děti budou připraveny
posvícenské koláče, nápoje
a také malé dárky, které pro ně
připravily děti z mateřské školy
Jílkova v akci „Děti – dětem“.
Partnerem této spolkové akce je
sbírkový projekt Pomozte dětem, který společně organizují
Nadace rozvoje občanské spo-

lečnosti a Česká televize. V pátek 5. října začne opravdové posvícení.
A je se na co těšit. Chybět pochopitelně nebude po všechny
tři dny oblíbená staročeská řemeslná vesnička, představí se
stovka stánků různých řemesel, řada řemeslníků své umění
na místě předvede, jako třeba
kejklíř Štěpán, pro děti budou
nachystány tvořivé dílničky.

INZERCE V6-0933
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Taťána Klíčová

Zadavatel: ANO 2011
zpracovatel: Product

www.praha6.anobudelip.cz
ANOPraha6
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Komu vyhládne, bude si moci
pochutnat na něčem dobrém,
na výběr budou třeba pečené
husy s knedlíkem a zelím, pečená hovězí a vepřová šunka,
bramboráky, bramborové spirálky, palačinky, trdla a mnoho
dalších specialit. K pití bude
pivo, medovina, sudové víno
a burčák. Břevnovský pivovar
bude předvádět středověké vaření piva.

volný čas
Novinkou letošního posvícení
je Spolková pohádková Kuřecí
střelnice, z níž výtěžek bude
poukázán na projekt Pomozte
dětem, který společně organizují Nadace rozvoje občanské
společnosti a Česká televize.
Sobotní a nedělní program
na pódiu začne po obědě. Na
své si přijdou milovníci všech
hudebních žánrů a všech věko-

vých kategorií. Vystoupí stejně
jako v minulých letech také soubory škol z Prahy 6. Nezbytný
ohňostroj vypukne v sobotu
i v neděli v 19.05 hodin.
Pořadatelé připomínají, že
návštěvníci neplatí žádné
vstupné, i když je možné, že někteří vystupující budou v duchu
dávných tradic vybírat za svá
vystoupení do klobouku.

Na Břevnov se vrátí pouť. Posvícení se koná po pětadvacáté.
INZERCE V6-0941A

SENIOR MUSÍ B
BÝT
ÝT
PRO PRAHU 6 PARTNEREM
PAR
A TNEREM
Praha 6 nepotřebuje předražené
lavičky, ale služby pro seniory
na míru

Pr
Praha
aha 6

nesmí být
být jen
pro bohaté
bohaté
pro

www.vase6.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 09: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

INZERCE V6-0945

RYCHLÝ
INTERNET

BONUSY
PRO KAŽDÉHO

CHCI TO

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše
je bez závazk, chyták i jiných kliek! Zmnit operátora je
s námi jednoduché a bez dalších náklad. Pro bezproblémový
pechod získáte od nás internet na 6 msíc zdarma.
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.

CHYTRÁ
20/20 Mb/s
TELEVIZE

INFO@PE3NY.NET

200 K

LEVNÝ
TELEFON
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VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

NA PENZI

WWW.PE3NY.NET

+420 222 741 222

politika

Zastupitel René Pekárek:
Koalice na radnici vedená TOP 09
prošustrovala důvěru občanů

Zeptali jsme se zastupitele městské části Reného Pekárka (ČSSD),
jak hodnotí působení současné koalice TOP 09, ANO 2011,
STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH a KDU-ČSL. Co se dělo na radnici, se
dočtete v rozhovoru.
● Jako zastupitel máte přehled o dění na radnici. Bude
se starosta Kolář chválit?
Nemá čím. Popravdě, ze
svých slibů důležitých pro obyvatele šestky nesplnili téměř
nic. Byl to ztracený čas, žádné
tak ztracené období jsem ve vedení radnice ještě nikdy neviděl.
● To je poměrně silné prohlášení, můžete ho něčím podepřít?
Stačí se podívat na stránky
radnice, najít si jejich programové prohlášení a porovnat ho

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

GARÁŽE
DEJVICKÁ

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

2.800,- Kč/měsíc

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

INZERCE V6-0910

Jsme také na Facebooku
INZERCE V6-0952

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

● Vraťme se k těm průšvihům
současného vedení radnice,
co považujete za nejhorší?
Obecně je problém s dostupností bydlení po celé Praze.
V takové situaci nepochopím
uvažování starosty Koláře. Praha 6 nechala např. 4 roky bez
užitku prázdný dům v Dejvické
ulici a nechala chátrat trojdomí
bývalého domova pro seniory
v Šolínově ulici. Místo toho se
vyhodilo skoro 900 tisíc za neúspěšné výběrové řízení na provozovatele.

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická
INZERCE V6-0901

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

● Co byste v šesté městské
části zlepšil vy?
My chceme zavést jednoduchou službu, která funguje už
v 70 městech. Radnice provozuje senior taxi, které seniora
zadarmo nebo za symbolickou
dvacku doveze na nákup nebo
k lékaři. U mladých – městská
část je dost bohatá na to, aby
měly děti lítačku zadarmo už
dnes, také příspěvky na kroužky, lyžáky a sportovní vyžití.
Ale především, aby bylo dost
míst ve školkách a školách.

s realitou. Nikdy, ale opravdu
nikdy starostovi Kolařovi neodpustím událost z roku 2015.
Mám na mysli tu havárii vodovodu, při které se do vody dostal obsah kanalizace. Za to
samozřejmě nemohl, ale není
prostě možné, aby o tom starosta okamžitě neinformoval
obyvatele všemi dostupnými
prostředky. To tehdy neudělal
a nikdo mě nepřesvědčí o tom,
že se tehdy svou nečinností nepodílel na ohrožení zdraví a životů obyvatel Prahy 6.

Š + M

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 V6-0902

provádí práce

tel.: 737 209 718,
www.paletasluzeb.cz

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

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY
✔ Půjčovna pomůcek za super ceny
✔ Prodejna (chodítko, pleny,lůžko atd.)
✔ Poradenství (jak pomůcku získat, o jaký
příspěvek si zažádat)
✔ Rozvoz po domluvě zdarma, při platbě
v hotovosti sleva 10%, na obuv 20%
✔ Bezbariérový vstup
www.vase6.cz
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F I R M A

(zástávka tramvaje Malovanka,
100 m od hotelu Pyramida)

Společná realitní
a advokátní kancelář

INZERCE V6-0939

INZERCE V6-0903

Bělohorská 159/6,
Praha 6, 169 00

servis

Velkoobjemové
kontejnery
1. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ U Silnice x U Kolejí
■ Na Padesátníku I. x Na Padesátníku III.
2. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Vlastina x U Silnice
■ Za Vokovickou vozovnou
x U Kolejí
■ U Silnice x Nová Šárka

8. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ K Brusce x Na Valech
■ Václavkova – nádraží Praha
Dejvice
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Jaselská
9. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Dejvická x Na Hutích
■ Kafkova x Buzulucká
■ Pod Kaštany x Jaselská

3. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ José Martího
■ Osamocená
■ V Středu x Na Volánové (trafo)

10. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Puškinovo nám. x Českomalínská
■ Krupkovo náměstí
■ Českomalínská x Juarézova

4. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Nových Vokovicích x U Vokovické školy
■ Evropská x Přední
■ Na Jivinách x Netřebská

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

15. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Rooseveltova x Národní obrany (u separace)
■ Terronská x Albánská
■ Terronská x Verdunská
16. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sušická x U Hadovky
■ Kozlovská x Na Karlovce
■ Na Kuthence x Na Čihadle
17. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Šárecká x Na Pískách
■ Krohova x Nad Lesíkem
■ Na Fišerce x Na Špitálce
18. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Ostrohu x Průhledová
■ Na Klimentce x Na Míčánce
■ Na Ostrohu x Fragnerova
22. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Zengrova x Na Kvintusce
■ Kolejní x Zelená
■ Koulova x Čínská
23. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Studentská x Zikova
■ Tobrucká (parkoviště)
■ Arabská x Egyptská

INZERCE V6-0950

www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

24. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Šárecká x Mydlářka
■ Africká x Alžírská
■ Kladenská x K Lánu
25. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Africká x Kamerunská
■ Arabská (u gymnasia)
■ Nad Šárkou x Na Beránce
29. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Horoměřická x Vostrovská
■ Nad Šárkou x Na Kuthence
■ Vostrovská x Na Pernikářce
30. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Soborská (proti č. 32 u dětského hřiště)
■ Cukrovarnická x U Laboratoře
■ Macharovo nám.
31. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Horoměřická x K Vršíčku
■ V Šáreckém údolí (před číslem 84/1444)
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)
Kontejnery jsou určeny pouze
pro občany hl. města Prahy.

INZERCE V6-0917

S P O J M E S Í L Y,
B U D E L Í P!
V Praze 6 chceme:
DC@?>=<;876543<280/85>@?.-<;8,3<68
+>*)80/(203<28-;%38>8@3<$>#6
"/@?/*$?8/#>!/<,$8 >,$
6(3$?85>-#/*.


  

prodávejte s Vilémem
Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!
Volejte ještě dnes

604 755 473

PhDr. Helena Briardová
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servis

Kontejnery
na bioodpad

S

Sobota 29. 9. 9–12 hod.
■ Soborská x Nad Šárkou
■ Nad Šárkou x Na Kuthence
Neděle 30. 9. 13–16 hod.
■ Na Ostrohu x Průhledová
■ Na Mičánce x Na Klimentce
Neděle 7. 10. 9–12 hod.
■ Na Fišerce x Na Špitálce
■ U Silnice x Ke Džbánu
(13–16 hod)

Sobota 13. 10. 9–12 hod.
■ Ruzyňská x Ledecká
■ Ve Višňovce x K Mohyle
Neděle 14. 10. 9–12 hod.
■ Zeyerova alej x Nad Alejí
■ Říčanova x Řečického
Neděle 21. 10. 13–16
■ Dělostřelecká x Slunná
■ U V. baterie x nám. Před Bateriemi
Sobota 27. 10. 9–12 hod.
■ Na Okraji x Polní
■ Vlastina x Častavina
Neděle 28. 10. 9–12 hod.
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
■ Krohova x Nad Lesíkem
(13–16 hod)

■ Šolínova
■ Sibiřské náměstí
■ Vokovická x Evropská
■ Náměstí Heyrovského
■ U Ladronky x Kopeckého
■ Vlastina x Ke Džbánu
■ Moravanů x Zličínská
■ Na Okraji 439/46a
■ K Padesátníku 118
■ Africká 10
■ Bělohorská x Pod Královkou

■ Na Míčánce x Na Fišerce
■ Tomanova x Pod Věží
■ Vaníčkova x Bělohorská
■ Šárecká x Na Kotlářce
■ Na Ostrohu x Jarní
■ nám. Před Bateriemi x U Páté baterie
■ Radimova 40
■ Na Petřinách x Šantrochova
■ Pod Marjánkou x Junácká
■ Nad Šárkou x Vostrovská

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.

ZDROJ MČ PRAHA 6
INZERCE V6-0930
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ZDROJ MČ PRAHA 6, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY

lužba bude poskytnuta
v následujícím režimu:
kontejner bude přistaven
v určeném termínu na maximálně tři hodiny. Po naplnění
kontejneru před koncem doby
přistavení bude vyměněn. Kontejner je určen pro trvale hlášené občany v Praze a odkládat
sem lze komunální bioodpad.

Nádoby na
drobný elektrošrot

doprava

Lidem ve Vokovicích
má pomoci jednosměrka

Další dopravní změnou bude
listopadové rozšíření zón placeného stání na další hraniční oblasti, do budoucna by však šestka stála o to, aby zóny platily
plošně na celém území. „Máme
zažádáno o rozšíření zón na celou šestku. Schválit záměr musí
magistrát, doufám, že by to mohlo být zavedeno za rok v létě.
Osobně bych ale doporučoval
sjednotit parkovací systém v celé Praze a jsem zastáncem jednotného parkovacího oprávnění
pro celé hlavní město s tím, že
by se dělilo na oblast centra
a zbytku metropole. Otázka
však je, kolik by takové oprávnění stálo, jeden výpočet vznikl
a cena byla nepřijatelná. Dokážu si představit také to, že rezidenti by v místě svého bydliště parkovali v budoucnu zcela
zdarma,“ plánuje radní Roman
Mejstřík.

Do konce roku bude Praha 6 testovat omezený provoz v ulici
Na Krutci. Intenzivní doprava zde velmi obtěžuje místní obyvatele.
Omezení spočívá v tom, že ulice je většinu dne zjednosměrněna,
obousměrný provoz je zde umožněn pouze ráno.

středa | 19.30 hod.
Bazilika sv. Markéty
Břevnovský klášter
Markétská 28/1
Praha 6 – Břevnov

Jiří Bernátek

SLAVNOSTNÍ KONCERT
KE 100. VÝROČÍ ČSR

(SUK – MOZART – JANÁČEK)
Informace na auramusica@seznam.cz nebo na tel. 603 188 500.

Pod záštitou starosty MČ Praha 6
Mgr. Ondřeje Koláře

která by podle potřeby nepravidelně zastoupila pozici na sekretariátě (nemoc, dovolená apod.),
příležitostná práce na dohodu.

ve výškách

INZERCE V6-0913

BŘEVNOVSKÁ
HUDEBNÍ
SETKÁNÍ

SEKRETÁŘKU NA ZÁSTUPY,

Práce

Kateřina Javůrková LESNÍ ROH
Leoš Čepický HOUSLE
Akademičtí komorní sólisté
DIRIGENT Leoš Svárovský

4. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2018/19

Domov sv. Karla Boromejského
v Řepích přijme

www. postupnekaceni.cz
www.stopzatekani.cz

◗ rizikové kácení
a prořezy stromů
◗ opravy a opatření
proti zatékání
◗ prohlídky, opravy
a nátěry střech
◗ opravy a nátěry fasád
◗ zastřešení světlíků
tel: 777 850 070
e-mail: j.bernatek@centrum.cz

Dále přijme

VRÁTNÉHO NA ZÁSTUPY
(dovolená, nemoc) do dvousměnného provozu (denní a noční
služba), vhodné pro důchodce.
Kontakt: sestra Konsoláta
Životopisy zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz.

INZERCE V6-0912
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přesná měření, ulicí Na Krutci
projedou stovky aut denně,“ popisuje Roman Mejstřík s tím, že
od otevření tunelu Blanka
vzrostla doprava na příjezdech
do Prahy 6 o sto procent. „Snažíme se prosazovat řadu řešení,
Praha 6 například zakoupila
vlastní měřicí stanice, na Patočkově jich bude šest a budou měřit kvalitu ovzduší. Díky tomu
budeme mít v ruce argument
pro pražský magistrát, aby nám
s dopravou pomohl.“

agresivní,“ popisuje radní Prahy 6 pro oblast dopravy Roman
Mejstřík (ANO).
Po čtyřměsíčním testování
budou data vyhodnocena a budou se hledat další možnosti,
jak situaci řešit. Průjezd ulicí
Na Krutci využívají zejména
obyvatelé středních Čech, kteří
si tudy zkracují cestu. „Je pochopitelné, že mimopražští
chtějí projet Prahou co nejkratší trasou, ale nelze tak činit na
úkor našich obyvatel. Máme

INZERCE V6-0907

„Z

avedli jsme toto omezení na čtyři měsíce.
Ráno mezi sedmou
a desátou hodinou je komunikace obousměrně průjezdná,
poté ji však lze projet jen ve
směru od Evropské. Místní upozorňovali na to, že v té oblasti
se skoro nedá žít. Velký problém je nákladní doprava, přitom
je zde zákaz vjezdu. Hovořil
jsem i se zástupci ﬁrem, kterých se to týká, a musím říct, že
jejich jednání bylo poměrně

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 –Dejvice
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Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.
Těšíme se na Vás!

INZERCE V6-0914B

◗ grilovaná kuřata, teplá sekaná
◗ masné výrobky z vlastní výrobny
◗ široký sortiment lahůdek, salátů a chlebíčků
◗ denně čerstvé maso z českých chovů
◗ nabídka nakládaných mas na gril

UŽijte si babí léto
ve spoleČnosti

pivA Heyl
uvařeného přímo v Usedlosti Ladronka
V Usedlosti Ladronka jsme před nedávnem otevřeli
kontejnerový pivovar,
který se, i přes krátkou dobu působení, těší velké oblibě.

Vaříme v něm svrchně kvašené
světlé pivo ALE.
987654753821.-,282+3.8*)+('45.25&$538'.-86#5*78'.65"(78!8 ,,.-38.2+#57.-,2+.4+$8.
2+37'.$2+)78'.$.+.!5"$.6+7$.565.)5.6+$.)-8!5(78'6.7+.7542&&.$2+!,6'

Prodlužte si léto na místě, které má svůj genius loci, ve společnosti
vynikající chuti piva vařeného u nás v Usedlosti Ladronka.
)5!8)6.+387$+.
Tomanova 1, Praha 6

65! .
. . .
a .8",+!')5!8)6!+387$+

www.ladronka.com
INZERCE V6-0934

volný čas

Vzděláváním k zotavení
27. září
■ V 17.00 hodin začne 27. září v břevnovské pobočce pražské knihovny povídání v rámci programu Vzděláváním
k zotavení. Tématem jsou me-

■ Seminář pojmenovaný
Zdravé vaření s dětmi pořádá
Střešovický Oříšek v Komunitním centru Andělka, a to 8. října od 10.00 hodin. K příchozím
promluví výživová poradkyně
Lucie Němečková o tom, jak si
připravit dobrý a zdravý oběd
ze sezonních surovin.

Sourozenecké vztahy
3. října
■ Seminář k tématu sourozeneckých vztahů s lektorkou Terezou Petráskovou pořádá Střešovický Oříšek v Komunitním
centru Andělka. Místa je třeba
si rezervovat tři dny předem.

Studentský veletrh
9. října
■ Žij studentský život se jmenuje veletrh studentských neziskových organizací. Akce má za
cíl ukázat studentům, jak se zapojit do studentského života.
Akce se koná 9. října v Kampusu Dejvice před Národní technickou knihovnou, začíná
v 9.00 hodin. Studenti se mo-

Strahov OpenAir
3. října
■ Již 22. ročník festivalu
Strahov OpenAir vypukne
v areálu strahovských kolejí ve
středu 3. října. Akce je součástí
oslav akademického roku na
ČVUT s názvem Ahoj Techniko!
Připraven bude bohatý hudební
program na několika pódiích.
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■ Taneční odpoledne pro seniory se koná 18. října v tanečním sále Na Marjánce. Příchozí
dostanou možnost naučit se nebo si zopakovat základní ﬁgury
do společenských tanců s ukázkou dětských tanečních párů.

TJ Sokol Dejvice I. přijímá od září 2018 nové členy do oddílů

INZERCE V6-0936

Karate, Sportovní gymnastiky
a Všestrannosti
více na www.sokoldejvice.cz

NAJDI SI NEJBLIŽŠÍ
PRODEJNU

◗ široká nabídka masných výrobků z vlastní výrobny
◗ nabídka nakládaných mas na gril
◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání

5 týdnů dovolené, stravenky za 80 Kč
PLNÉ I ZKRÁCENÉ ÚVAZKY, BRIGÁDY
INZERCE V6-0914A

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

Taneční odpoledne
18. října

Hledáte pro své dítě
smysluplné využití volného času?
Přiveďte ho do Sokola!

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

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

Břevnovský ples se koná v sále
Na Marjánce, a to 12. října.
K tanci a poslechu zahraje kapela Atmosphere Show Band,
k vidění budou ukázky tanců
soutěžních tanečních párů.

Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

příspěvková organizace hl. m.

http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu

Břevnovský ples
12. října

Pořádáte akci v Praze 6?

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

hou seznámit se spoustou studentských aktivit, které nabízí
převážně Studentská unie
ČVUT a její kluby.

INZERCE V6-0929

■ Výstava Plečnikův dům. Architektovo pokusné pole se koná ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov, ale už
jen do konce září. Návštěvníkům představuje Plečnikův
dům, který sám architekt označil za své „pokusné pole“. Součástí výstavy je také ﬁlm, jenž
zachycuje průběh obnovy památky. Výjimečnou Plečnikovu
osobnost přibližuje vystavená
osobní korespondence, skici
projektů a architektovy autentické kreslicí pomůcky. Výstavu
uspořádalo Muzeum hlavního
města Prahy a Muzeum a galerie města Lublaně.

Zdravé vaření s dětmi
8. října

zilidské vztahy jako součást zotavení, dostanete odpovědi na
otázky, jak udržovat zdravé
vztahy, jak získat přátele, jak si
je udržet, jak neztratit své blízké, když onemocním, a jak se
naopak vyrovnat s tím, když
onemocní někdo z nich.

Zastav se v prodejně
nebo se nám ozvi.
Tel.: 728 373 140,
e-mail: jobs@billa.cz.

Více na billa.jobs.cz
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Plečnikův dům
26. září
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