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Volkswagen Golf Variant
nyní za cenu modelu Golf.
Rodinné kombi Golf Variant nyní pořídíte za cenu modelu Golf.
Získáte tak větší zavazadlový prostor pro všechna Vaše dobrodružství!

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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Nabídka platí do 31. 12. 2018 nebo do odvolání a týká se vozů Golf a Golf Variant vždy ve stejné výbavě a motorizaci. Kombinovaná
spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: Golf: 4,0–7,2 l/100 km, 97–164 g/km, Golf Variant: 4,0–7,2 l/100 km, 103–164 g/km.
Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

editorial
Vážení čtenáři,
možná chybělo jen málo
a o Praze 6 by se mluvilo
v souvislosti s velkou tragédií. Předminulý víkend se totiž stavební stroj proboural
do tubusu pražského metra
ve stanici Bořislavka a cizí
předmět zavadil o projíždějící
soupravu. Naštěstí poškodil
jen několik vagónů. Policie už
zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného
činu obecné ohrožení z nedbalosti. Jak se k situaci postavila Praha 6 a proč se vůbec v ochranném pásmu metra staví?
Voliči ve volbách rozhodli, že šestou městskou část má další čtyři roky vést starosta Ondřej Kolář (TOP 09), který
kandidoval v koalici KLID spolu s KDU-ČSL. Vítězství to
bylo těsné, druhé občanské demokraty porazil o ani ne dvě
stovky hlasů, a jak v rozhovoru starosta Kolář přiznává,
pro něho i překvapivé. Přinášíme vám povídání s legendárním hercem Josefem Dvořákem. Čemu se věnuje, jak došlo
k tomu, že si založil vlastní divadelní společnost a co měl
rád na divadle Semafor? Přečtěte si také zajímavosti o představení Jiný vesmír, o Skandinávském domě, nebo i chystaném Týdnu vědy.
Vaše Zuzana
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Startovací 1+kk
byt č. 145 / 29,2 m 2

2+kk s terasou
byt č. 112 / 64,6 m 2

Kompletně vybavené 3+kk
byt č. 113 / 90,4 m 2

Poslední 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.

causa

Na Bořislavce stavební vrták prorazil tubus metra.

Centimetry dělily cestující od katastrofy
Velké štěstí měli lidé, kteří projížděli
předminulou neděli dopoledne metrem
stanicí Bořislavka. První zprávy hovořily
o tom, že vlivem těžké techniky nad stanicí
Bořislavka, kde probíhá výstavba
obchodního centra, byl poškozen tunel
a do prostoru kolejiště prosákla podzemní
voda. Dojít ale mohlo k velkému neštěstí,
do tubusu metra pravděpodobně pronikl
jeden z vrtáků tak hluboko, že cizí předmět
zasáhl projíždějící soupravu metra.
opravní podnik popisuje
nehodu tak, že při vrtání
došlo patrně k pochybení
a k provrtání betonových tybinků tunelu s následným průnikem spodní vody. „Dopravní
podnik identiﬁkoval drobné
poškození u dvou souprav.
U všech poškozených vozů došlo cizím předmětem zasahujícím do průjezdného průřezu
k poškození střešních bočních
krycích plechů kapes střešního
náporového větrání. K jiným
poškozením nedošlo. Škoda na
vozech metra je vyčíslena na
112 tisíc korun (odhad),“ uvedla Aneta Řehková, tisková
mluvčí Dopravního podniku.
Pochybení vzniklo na straně
společnosti Zakládání staveb,
která obchodní centrum nad
stanicí metra připravuje pro investora KKCG Real Estate miliardáře Karla Komárka. Podle
mluvčí Bořislavky Dity Vašíčkové je stavba pro podobné případy pojištěná a harmonogram
stavby nehoda nenaruší. Nyní
se jedná o nápravě škody.
O tom, že byli přímo ohroženi cestující v metru, z počátku nikdo nemluvil – ani investor stavby ﬁrma KKCG Real
Estate, ani dopravní podnik,
ani městská část Praha 6. Přitom to, že následky mohly být
hrozivé, dokládá postup policie.
Nejprve informovala policejní
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mluvčí jen o tom, že policie přijala oznámení prostřednictvím
tísňové linky 158. Na místo zamířily nejbližší policejní hlídky
i výjezdová skupina kriminalistů a odborník na statiku.
Statik po odborném posouzení konstatoval, že k narušení
samotné statiky nedošlo a obnovení provozu metra nic
nebrání. U pracovníků stavby
policie provedla orientační dechovou zkoušku na přítomnost
alkoholu, která byla negativní.
Byla také odhadnuta škoda, a to
na deset milionů korun. Už
o pár hodin později ale policie

?
Stavební vrták prorazil tubus
metra. Podle Dopravního podniku
cizí předmět zasáhl projíždějící
soupravu.
přistoupila k razantnějšímu
kroku. Vyšetřovatelé zajistili
veškerou stavební dokumentaci a zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.
Zdá se ale, že pro zúčastněné
– tedy dopravní podnik, ale
i městskou část Praha 6, nešlo
o nic zásadního. Nikdo z vedení
radnice, až na místostarostku
Evu Smutnou (TOP 09), se
totiž k nehodě, která mohla
ohrozit cestující na životě, nevyjádřil. „Pro mě žádné překvapení – na nebezpečnou blízkost

staveb Centra Bořislavka u tubusu metra A jsem upozorňovala několikrát při jednání nad
dokumentací pro územní řízení,“ napsala Smutná na svůj facebookový proﬁl.
„Normální starosta by od stavebníka a dopravního podniku
požadoval plán bezpečnostních
opatření, aby se už podobné
ohrožení provozu i životů cestujících nemohlo opakovat. Provrtat tunel metra není žádná legrace, souprava tam projede
o víkendu každých sedm a půl
minuty a za hodinu přepraví
zhruba deset tisíc lidí. Bohužel

Řekli k nehodě v metru…
„Pro mě žádné překvapení - na nebezpečnou blízkost staveb centra Bořislavka u tubusu metra
A jsem upozorňovala několikrát při jednání nad dokumentací pro územním řízení.“
Eva Smutná (TOP 09), místostarostka Prahy 6
„Stavba centra na Bořislavce je problematická od samého počátku, je nepřiměřeně velká k okolí
a zasahuje hluboko až k tubusu metra. Zde pak došlo při jeho navrtání k obecnému ohrožení veřejnosti.“
Antonín Nechvátal (SZ), opoziční zastupitel Prahy 6
Při realizaci vrtů došlo patrně k pochybení a k provrtání betonových tybinků tunelu s následným
průnikem spodní vody. Po konzultaci se zástupcem ﬁrmy, která provádí na stavbě geomonitoring,
a statikem Metroprojektu, bylo konstatováno, že po statické stránce je stavba v pořádku a poškození nebrání provozu. Mimo uvedené DPP identiﬁkoval drobné poškození u dvou souprav, škody
se v současné době vyčíslují.
Aneta Řehková, tisková mluvčí Dopravního podniku
„Ještě v průběhu včerejšího odpoledne (pozn. red. 22. října) vyšetřovatelé zajistili veškerou stavební dokumentaci a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecné
ohrožení z nedbalosti.
Andrea Zoulová, tisková mluvčí policie
„Obrátili jsme se na dopravní podnik a chceme od něj záruku, že provoz metra bude bezpečný
a cestující nebudou ohroženi.“ Ondřej Kolář (TOP 09), starosta Prahy 6 (Vyjádření z 26. 10.)

causa
to trochu připomíná havárii vodovodu v roce 2015, kdy starosta zpočátku mlčel a ani poté
dostatečně nehájil zdraví obyvatel,“ poznamenává opoziční
zastupitel Antonín Nechvátal
(SZ) a připomíná tak tři roky
starou událost, kdy byl právě
starosta Prahy 6 Ondřej Kolář
(TOP 09) kritizován za to, že
nedostatečně informoval veřejnost o havárii vody.
Tehdy došlo k průsaku z kanalizace a tisíce lidí v Dejvicích
a Bubenči tak nejenže zůstaly
bez vody, ale bylo ohroženo i jejich zdraví. Několik tisíc jich po
požití kontaminované vody

onemocnělo. Dva muži byli
následně obviněni z obecného
ohrožení z nedbalosti. Ale zpět
k metru Bořislavka… Jak je vůbec možné, že ﬁrma provádí
stavbu tak blízko metra, když
narušila tunel, kudy soupravy
projíždějí? Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové je stavba v ochranném pásmu metra běžná.
„Výstavba v Praze poměrně
běžně probíhá nejen v ochranném pásmu metra, ale i v obvodu dráhy, to je přímo nad metrem, popřípadě na konstrukce
metra rovnou navazuje. Dopravní podnik v těchto přípa-

Co se stalo na Bořislavce
■ Ráno pražský dopravní podnik informuje o mimořádné situaci na svém webu.
■ Prostřednictvím tísňové linky 158 přijímá oznámení krátce
po 9. hodině ráno pražská policie. Na místo míří policejní
hlídky i výjezdová skupina kriminalistů a odborník na statiku.
■ Statik po odborném posouzení konstatuje, že k narušení samotné statiky nedošlo, a povoluje obnovení provozu metra.
■ Policie později zajišťuje veškerou stavební dokumentaci
a vyšetřovatelé zahajují úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.
dech vydává v rámci územních
a stavebních řízení závazná
stanoviska, ve kterých vymezuje podmínky pro výstavbu. Tyto
podmínky musí být zahrnuty
ve všech stupních projektové
dokumentace, která následně
podléhá schválení DPP,“ říká
s tím, že pokud zhotovitel stavby plně respektuje podmínky
DPP a projektanta/statika například na založení stavby, nemá dopravní podnik důvod vydávat nesouhlasné stanovisko.
„Nezbytné samozřejmě je, aby
zhotovitel také podle schváleného projektu postupoval při
výstavbě, v daném případě při
rozmístění kotev pro zajištění
pažení stavební jámy,“ doplnila.
„Stavba centra na Bořislavce
je problematická od samého počátku, je nepřiměřeně velká
k okolí a zasahuje hluboko až
k tubusu metra. Zde pak došlo
při jeho navrtání k obecnému
ohrožení veřejnosti,“ domnívá
se Antonín Nechvátal.

Souhlas se stavbou na území
Prahy 6 musela vydat rada
městské části. Ne všichni však
byli pro, například končící radní
pro dopravu Roman Mejstřík
(ANO) hlasoval proti. „Nelíbilo
se mi, že stavba byla tak blízko
tubusu metra a měl jsem výhrady ke hmotě stavby ve vztahu
k okolní zástavbě,“ popisuje
Mejstřík.
„U tak významné stavby, která ovlivňuje život mnoha rezidentů městské části, bych považovala za samozřejmé, že
státní správa bude pravidelně
informovat vedení radnice
o kontrolní činnosti na stavbě.
Ať se to někomu líbí nebo ne,
radnice se zodpovídá občanům
a informace o průběhu takových staveb by mít měla,“ říká
místostarostka Eva Smutná.
Stavba centra Bořislavka začala letos v dubnu a dokončena
by měla být v roce 2022. Půjde
o čtyři budovy, v nichž budou
kanceláře a obchody.
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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

VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

NA PENZI

WWW.PE3NY.NET

+420 222 741 222
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volný čas

Přednášky, výstavy, ﬁlmy i workshopy.
Uplynulé století vědy bude připomínat
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.
Osmnáctý ročník proběhne v termínu
od 5. do 11. listopadu. Konat se nebude jen
v hlavním městě, ale v celém Česku.
aplánovány jsou přednášky, výstavy, promítání
ﬁlmů, workshopy či vědecké kavárny. A řada akcí se
bude konat i v Praze 6. Tématem letošního festivalu bude výročí vzniku první Československé republiky. Vstup na všechny
akce bude tradičně zdarma. Týdenní festival je určen jednak
studentům středních škol, jednak veřejnosti.
Cílem festivalu je přesvědčit
všechny příchozí, že věda je zá-

N

bava. Jak prozrazují pořadatelé, „vědní horečka“ s tématem
1918–2018: Století české vědy
připomene, jak věda vypadala
před sto lety a kam se vědní
obory od té doby posunuly a co
mohou nyní nabídnout.
Exkluzivní specialitou letošního ročníku je úniková hra pojmenovaná Osudové osmičky.
Kdo se zúčastní, bude mít možnost za pomoci svých znalostí,
logiky a důvtipu překonat překážky a vysvobodit se z uzavře-

ného prostoru. Hra navíc připomene zlomové okamžiky našich dějin, mnichovskou dohodu či listopadovou revoluci.
Dejvické divadlo zahraje své
představení CO.MEDIA/Intermediální integrál Martina Myšičky.
Na šestce se k Týdnu vědy
a techniky připojí třeba Česká
zemědělská univerzita. Ta plá-

INZERCE V6-1027

nuje celou řadu přednášek na
nejrůznější témata, jako například Monitorování vegetace za
pomoci satelitů v rozvojových
zemích, Fair Trade aneb Proč
bychom měli konzumovat eticky obchodované potraviny nebo
třeba Tropické méně známé
plodiny a výživa lidí: Etnobotanická studie na ostrovech Samoa.
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1&1!03

Americká sluchadla Starkey
pro všechny typy nedoslýchavostí

FEDCEBA>;E:98;54;
34;2E314;0E/.
-419CED,E;/+*);(+'&;%+*;B9(4'>*E;
$;1#2"(E*;3+DE3'! ;;;;
!24;;%4(4'E(9 / 12 dní odlet / Praha
;; / Gran Caribe Club Karey / 4* / All inclusive
;; / $CE14;;

Sluchadla jsou v ceníku zdravotních pojišťoven

Sluchadla Starkey,
sluchadla prezidentů, králů a papežů
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
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9*&/&5+/$5+; EB!2C&54;; 4.4 &2E / 12 dní odlet / Praha
;; 
;; / $CE14;;
9*&/&5+/$5+; EB!2C&54;;!/,4;4/4 / 11 dní odlet
Praha / ;; / Iberostar Dominicana / 5*
All inclusive / ;; / $CE14;;
4CE'&1.;;>/>;(&;,9CC / 10 dní odlet / Praha
;!/ / Island Resort & Spa / 4* / All inclusive
; / $CE14;;
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Prahu ovládne Týden vědy a techniky

aktuality

Praha podpořila děti
s odlišným mateřským jazykem
rojekt určený na podporu žáků středních škol v oblasti výuky českého jazyka podpořilo hlavní město Praha.
Jde o bezplatný kurz realizovaný Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, který bezplatně připraví žáky na úspěšné složení maturitní zkoušky a pomůže
tak jejich integraci. Podporovány jsou také

P

intenzivní kurzy českého jazyka v základních školách, od tohoto školního roku v Základní škole Marjánka probíhá intenzivní
kurz českého jazyka pro nově příchozí žáky z celé Prahy, kteří tento jazyk prakticky
neovládají. Kurz bude trvat tři měsíce a nabídne zájemcům denně čtyři hodiny intenzivní individualizované výuky.

Šestka chce zakrýt

křižovatku u Strahovského tunelu
omplexní rekonstrukci Strahovského tunelu plánuje hlavní město Praha a Technická správa komunikací.
„Praha 6 dlouhodobě požaduje po hlavním
městě maximální překrytí mimoúrovňové
křižovatky Malovanka, které by odlehčilo
přetíženému území a hlavně místním obyvatelům. Zároveň s tím primárně požaduje

K

urychlené zakrytí dnes již nefunkčního
protipožárního otvoru u severního portálu
Strahovského tunelu,“ uvedla místostarostka Eva Smutná. Na způsob možného
zakrytí protipožárního otvoru si nechala
Praha 6 v minulosti zpracovat analýzu, jejímž výsledkem je pevné pochozí zakrytí se
zelenou plochou.

Technická knihovna
nabízí hudební archiv
xkluzivní přístup ke zvukovému
digitálnímu archivu vydavatelství Supraphon mají nově registrovaní zákazníci Národní technické
knihovny. Díky tomu si mohou poslechnout nahrávky například Voskovce
a Wericha či divadla Semafor, populárních tuzemských zpěváků a zpěvaček
nebo záznamy vystoupení plejády českých interpretů vážné hudby ze
současnosti i minulosti. „Hudební vydavatelství Supraphon umožnilo v prostorách NTK přístup ke svému rozsáhlému zvukovému fondu všem
registrovaným zákazníkům knihovny
prostřednictvím naší wi-ﬁ sítě. Skladby
si také mohou přehrát na našich počítačích. Archiv bude sloužit nejen zájemcům o konkrétní hudební interprety a díla, ale zákazníci knihovny si
mohou zpestřit svůj pobyt u nás poslechem nepřeberného množství libovolné hudby a užít si relaxace při náročném studiu,“ uvedl ředitel NTK Martin
Svoboda.

E
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Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli.

Profesionální služby, odhad tržní ceny nemovitosti nezávazně a ZDARMA
na základě našeho poptávkového formuláře, inzerce na nejdůležitějších
inzertních portálech, veškeré smlouvy od renomovaného právního zástupce,
finanční poradenství, prověření zájemců v registrech, energetický štítek,
převody energií, stěhování atd.

Přijďte k nám nezávazně na kávu
a svěřte vaši nemovitost do našich rukou...
ABA REAL s.r.o., Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6
Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz
www.vase6.cz
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Listopadový

Dějinami
za poznáním astrologie

a 3. listopadu je naplánován letošní
ročník běhu Run for Movember.
Každoroční celosvětová charitativní
akce je zaměřena především na prevenci
typicky mužského onemocnění, kterým je
rakovina prostaty. Záštitu poskytuje nadace Movember a Muži proti rakovině, jejímž

PŘIPRAVILA RED

N

cílem je zvýšení povědomí o této nemoci
prostaty a o potřebě její včasné detekce.
Pro běžce je připravena trasa na 7 a 14 km
krásným hostivařským lesoparkem. Start
je v 11.00 hodin. Běžci se mohou registrovat přes Facebook nebo přímo na internetových stránkách www.runformovember.cz.

Za parkování

egenda české astrologie Zoša Kinkorová a spisovatel Miloš Matula
zkoumají v knize Dějinami za poznáním astrologie, kam až sahají počátky astrologie. Do Egypta či do Sumeru?
Na své pouti s odbornou znalostí přiblíží tajemství astrologie a její vývoj od
nejstarších civilizací, dále k Arabům
přes Židy až do středověké Evropy a do
současnosti. Odnepaměti vzhlíželi lidé
k obloze a hledali v tajemných hvězdných konstelacích svůj osud.

L

se bude platit na dalších místech
dalších částech Prahy 6 se bude platit za parkování, respektive zde
budou takzvané modré zóny, jež
slouží k parkování rezidentů, tedy lidí,
kteří mají v šesté městské části trvalé bydliště. Už nyní se podél chodníků v dalších
částech šestky začínají malovat modré
pruhy, které vyznačují parkovací místa pro
rezidenty. V platnost však novinky vstoupí

V

až 3. prosince a do té doby je možné i na nových, takto označených místech stát bez
omezení. Postupně budou místa doplněna
i o svislé dopravní značky, ty budou však
prozatím neplatné, a budou proto přelepeny, instalovány budou také nové parkovací automaty. Zájemci však mohou už
nyní žádat o parkovací oprávnění, a to ve
výdejně na adrese Uralská 4.

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

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
Tel.: 603 278 555

INZERCE V6-1024

Run for Movember
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
VÁS ZVE NA KONCERT

2. 11. 2018 VE 20 HODIN
KOSTEL CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
Wuchterlova 5, Praha 6 – Dejvice

ORCHESTR PRAGA SINFONIETTA
SBOR VOX PRAGAE
SÓLISTÉ

LUDMILA VERNEROVÁ, SYLVA ČMUGROVÁ
ONDŘEJ KOPLÍK, ANDRIJ SHKURHAN

DIRIGUJE

MIRIAM NĚMCOVÁ

VSTUP VOLNÝ

aktuality
Omezení provozu
vokovické pošty
mezení provozu pošty ve Vokovicích potrvá déle, než bylo původně v plánu. Do konce října funguje pobočka v pondělí, středu a pátek
vždy od 8.00 do 13.00 hodin a v úterý
a ve čtvrtek od 12.00 do 18.00 hodin.
Do konce roku potom bude otevřeno
v pondělí, středu a pátek od 8.00 do
14.00 hodin a v úterý a ve čtvrtek od
12.00 do 18.00 hodin.

O

Dopravní uzavírka
v Podbabské
očasné semafory je třeba respektovat v Podbabské – Papírenské.
Důvodem jejich umístění je budování hradidlové komory u břehu Vltavy. Stavební práce a s nimi související
omezení potrvají do 30. listopadu,
pravděpodobné je ale dřívější zprůjezdnění úseku.

D

Starostou Kolář,
ČSSD a KSČM končí
omunální volby změnily složení
zastupitelstva Prahy 6. Po letech
v něm svého zástupce nemá ČSSD
a KSČM, nově do něj naopak míří Piráti.
Uskupení KLID (TOP 09 a KDU-ČSL), jež
vyhrálo volby v Praze 6, podepsalo koaliční
smlouvu s ODS a hnutím STAN. Starostou
zůstane Ondřej Kolář (TOP 09), místostarosty budou Jakub Stárek (ODS), Jan Laci-

K

na (STAN), Jaromír Vaculík (TOP 09) a Jiří
Lála (ODS). Starostu, místostarosty a radní bude ustavující zastupitelstvo volit 15.
listopadu, termín byl posunut proto, že
soud musí rozhodnout o dvou stížnostech
na volby. Druhá skončila ve volbách ODS,
třetí byli Piráti, čtvrté hnutí STAN, páté je
hnutí ANO a tři zastupitele má Strana zelených.

Šestka má

nové čestné občany
raha 6 má nové čestné občany. Za aktivní lékařskou službu a péči o občany v Domově sv. Karla Boromejského
byl titul udělen primářce Ivě Perlíkové, in
memoriam loutkoherečce, režisérce a dabérce Heleně Štáchové a režiséru, scenáristovi a držiteli Českého lva Jiřímu Krejčí-

P
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kovi. Ze zástupců sportu byli oceněni zakladatel cyklozávodu „Pražská 50“ Pavel
Landa a reprezentant ve skoku dalekém,
trojskoku a ředitel Armádního sportovního
centra DUKLA Jaroslav Priščák. Cenu pro
zahraniční osobnost převzal tajemník partnerského města Bayreuth Rainer Sack.

osobnost Prahy 6

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI JOSEFA DVOŘÁKA

Herce Josefa Dvořáka není třeba představovat. Ztvárnil
stovky divadelních, ﬁlmových i televizních rolí. Věnoval se
i tvorbě pro děti, nezapomenutelné jsou kreslené
postavičky Maxipsa Fíka či Králíků z klobouku, kterým
propůjčil svůj hlas. Od roku 1990 objíždí křížem krážem
celou republiku s Divadelní společností Josefa Dvořáka.
„Vydal jsem se, ve svém už pokročilém věku dost odvážně,
po boku se svou skvělou ženou Jájou na nelehkou cestu
principála vlastní divadelní společnosti,“ říká herec.

Josef Dvořák:

Budu hrát až do roztrhání těla!
● Na divadelních prknech stojíte přes
padesát let. Vzpomínáte na svou první
roli?
Koštovat divadlo jsem začal mezi amatéry, ochotníky v Kadani. Sestra už ve zmíněném souboru hrála, tatínek se o herecké
umění rovněž pokoušel a oba mě přivedli
mezi ochotníky. V Kadani byly tenkrát
ochotnické spolky dva a ten můj právě
zkoušel operetu Perly panny Serafínky. Dostal jsem svou první roli, Toníčka. Hra ale
nikdy neměla premiéru. Byla tak náročná
na obsazení, že v ní hrála půlka Kadaně,
a jak už to u ochotníků bývá, nepodařilo se
jim nikdy sejít se včas a na správném místě.
S rolí Toníčka jsem si tedy užil jen zkoušení, jeviště ne.
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● Kdy jste se tedy objevil poprvé na jevišti?
Až ve druhém ochotnickém souboru ve
hře Hej, pane kapelníku. Hrál jsem roli bubeníka s nepřekonatelnou trémou. Sice
jsem se těšil na jeviště, ale jakmile se otevřela opona, popadl mě děs, stáhl mi hrdlo
a já se bál podívat do hlediště.
● Jak se vám podařilo překonat trému
a co vás přivedlo k rozhodnutí stát se
hercem?
V Kadani hostovalo Kladivadlo. Pavel
Fiala, který ho založil, vynikající divadelník, mě zaznamenal v jednom z ochotnických představení a nabídl mi, jestli bych
nezkusil hrát s nimi. Kladivadlo bylo výborné autorské divadlo a já nabídku přijal.

Pavlu Fialovi nevadilo, když si „jeho“ herci
text upravovali. Po svém, do vlastní pusy.
A to bavilo i mě. Jen pomalu jsem se ale
zbavoval oné strašlivé trémy. Po dlouhé
době mi došlo, že autorské divadlo je přesně to, co mě láká a v čem se najdu.
● Začínal jste sice jako ochotník, ale jste
vyučený automechanik. Až pak jste získal angažmá ve zmíněném profesionálním Kladivadle v Ústí nad Labem. Jak na
tu dobu vzpomínáte?
Na herce jsem se vyučil v Kladivadle.
Tenkrát mě ani nenapadlo, že bych šel studovat herectví. Do divadla mě zasvěcovalo
výhradně Kladivadlo a kamarádi – Vašek
Helšus, Uršula Kluková a hlavně Pavel
Fiala a Milan Krejčík, muzikus. Začali jsme
hostovat i v zahraničí. Hráli jsme na festivalech v Německu, Anglii, Holandsku, Dánsku… Učil jsem se hrát divadlo vlastně „za
pochodu“. Důležité pro mě bylo, že jsem si
vlastní hereckou cestu musel najít sám.
Kladivadlo bylo ale mým zásadním odrazovým můstkem, který mě katapultoval dál.
● Jak jste se vlastně dostal do slavného
Semaforu?
Semafor bylo rovněž autorské divadlo
podle mého gusta, navíc můj velký vzor.
Kladivadlo bylo v té době, stejně jako Semafor, scénou Státního divadelního studia
Praha. Moje angažmá do Semaforu bylo
pak dílem shody neuvěřitelných náhod.
Okamžitý přestup z Ústí do Prahy mi nabídl pan Jiří Suchý. Nejdřív jsem si myslel,
že se mnou žertuje, a teprve pak se mi zatočila hlava. Plácli jsme si.
● V Semaforu jste pak zahrál řadu skvělých rolí. V legendárním představení Ky-

osobnost Prahy 6
tice jste se objevil 526krát v roli Vodníka…
Nedělá mi problém hrát reprízy, naopak,
baví mě to. Reprízování dobré hry považuju za jisté vyznamenání, metál, který dávají diváci svým oblíbeným hrám a oblíbeným
hercům.
● Pohádkám a tvorbě pro děti se věnujete dlouhodobě. Nejedna generace vyrostla s Malým televizním kabaretem,
nezapomenutelný je váš dabing kreslených postaviček, Maxipsa Fíka nebo Boba a Bobka. Co vás na této práci těší?
Moc rád pracuju s lidmi, kteří se mají
rádi a respektují názor druhého. Příkladně
Králíky z klobouku a Maxipsa Fíka dělal
pan režisér Bedřich. Od prvního momentu
proti mně stál mužíček s rozzářenýma
očima, který mi řekl: „Pojďme se na to podívat, já se ale moc těším.“ No a já jsem si
vzal lejstro, sedl si k němu a začal číst. Šmidral jsem přitom po něm očima a viděl, jak
má zakloněnou hlavičku, zavřené oči, usmívá se, a když jsem dočetl stránku, tak si
jen upřímně povzdechl: „Jé, to je krásný.“
A mě v té chvíli vůbec nenapadlo, že děláme něco mimořádného. Měl jsem pocit, že
si spolu vzájemně děláme velkou radost, těšíme se z toho, že máme pěknou práci
a můžeme si tak trochu pohrát. Na těch příbězích je ale ta krása vidět. Dodnes. A kvalita je trvalá!
● Kromě divadla jste hrál v řadě úspěšných ﬁlmů a seriálů. Co je vám bližší, kde
se cítíte lépe – na divadelním jevišti, nebo před ﬁlmovou či televizní kamerou?
Vždycky jsem měl blíž k divadlu. Filmařskou či televizní techniku moc neovládám,
ale i v tomto ohledu jsem měl štěstí na lidi,
kteří mi podali vstřícnou ruku. Při natáčení
seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka jsem
se potkal s Františkem Filipem. Tento velmistr svého řemesla mi dal tolik prostoru
a tak mi věřil, že pro mě byla jen radost
práci odevzdat. Když jsem natáčel Hřbitov
pro cizince, spoléhal jsem zase na odvahu

a profesionalitu scenáristy Jiřího Hubače
a na totéž u pana režiséra Jaroslava Dudka. S tak krásným, hlubokým a působivým
námětem jsem se ve své herecké kariéře do
té doby nesetkal. Na to zapomenout nelze.
A samozřejmě nemohu zapomenout ani na
Dudkovo režisérské vedení úspěšné Nemocnice na kraji města. Ale žiju a hraju
dlouho, na lidi kolem sebe jsem měl většinou štěstí.
● Založil jste vlastní kočovnou Divadelní
společnost Josefa Dvořáka. Co vás k tomu vedlo?
Užil jsem si nádherná léta v Semaforu,
v 90. letech jsem měl nabídku od pana režiséra Jaroslava Dudka na Vinohrady, ale
já se už zabýval myšlenkou založit vlastní
divadlo. V Semaforu jsem se rozloučil rolí
Lakomce v režii Evžena Sokolovského. Bylo to divácky úspěšné představení… Vydal
jsem se pak, ve svém už pokročilém věku
dost odvážně, po boku se svou skvělou ženou Jájou na nelehkou cestu principála

vlastní divadelní společnosti. Byla to opravdu dřina, cesta nelehká, mnohdy zarubaná. Ale ohlédneme-li se zpět, nemáme se za
co stydět. Odevzdali jsme spoustu radosti,
legrace a dobré pohody. Dneska jsou to hodnoty hledané lupou.
● Jste principálem divadla, které funguje bez grantů a dotací. Jak náročné je
vést takové divadlo?
Principálem jsem přes kumšt a moje Jája
je přes peníze, to je náš věčný spor doma.
Musíme každou korunu otáčet v ruce dvakrát. Nemáme na vyhazování. A taky neumíme správně a na správných místech žebrat. Ale i tak trvale poctivě divadelně
žijeme a těší nás spokojené publikum.
A smích je metál navíc, nejen pro mě.
● Podle čeho vybíráte tituly, které vaše
společnost uvádí, jaké inscenace hrajete?
V současnosti nabízíme divákům představení s Pydlou v zádech a Čochtan vypravuje. A chystáme novou hru. Nemůžeme si

INZERCE V6-1042

Prodávejte za nejlepších podmínek

prodáme Váš dům, byt, chatu nebo pozemek
a přispějeme Vám 20 000 Kč na dovolenou
volejte ještě dnes Jindřicha Smrčinu: 604 755 473

www.vase6.cz
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dovolit experiment, propadák
o několika reprízách. Mám
právě pocit, že jsem v zašpuntované nádobě, kde ubývá kyslík. Čekám na moment, kdy se
konečně nadechnu – a jako
vždycky čapnu dech.
● Se svými představeními objíždíte celou republiku. Je
podle vás nějaký rozdíl mezi
pražským a mimopražským
publikem?
Komedianti jsou od toho, aby
hráli, ne aby posuzovali. Komedianti jsou od toho, aby si diváky získali, aby o svých kvalitách
přesvědčili publikum v Praze
nebo v Horní Dolní… Na tohle
téma měl jednu nádhernou větu pan Jiří Suchý. Kdysi řekl:
„Diváku, seš zvláštní. Seš takovej, jakej se sejdeš.“
● Kde vás mohou vidět pražští diváci?
V Praze nás musí trošku hledat. Hrajeme buď v Divadle
U Hasičů, nebo v Gongu. Obě
dvě jsou to divadýlka milá, dobře se mi v nich hraje. Baví mě
na nich, že to nejsou úplně kla-

sicky divadelní prostory, ale jako herec se musím umět vypořádat se vším. Překážky mě
baví, neděsí mě. Děsí mě nezájem.
● Jste fanda fotbalu. Věnujete se sportu i aktivně?
Hraju tenis. Sice jsem s ním
začal pozdě, až v 58 letech. Vzal
jsem ale tenhle krásnej sport

vážně. Léta byly po celém našem bytě rozložené tenisové
příručky, a kam jsem zasedl,
tam byl nalistovaný volej, forhend, bekhend, obouruč… Už
tenkrát, když jsem začínal, bylo
dávno pozdě, ale to mi bylo
jedno. Wimbledon nevyhraju,
ale na turnaje jezdím, a někdy
dokonce vyhrávám.

● Co vás čeká v nejbližší době, jaké máte plány, na co se
těšíte?
V mém věku? Hlavně ne
žádné převratné změny! Budu
se svou Společností Josefa Dvořáka znovu rajzovat po vlastech
českých a budu hrát až do roztrhání těla! Tak slibuju: Váš Josef Dvořák.

Josef Dvořák
■ Narodil se v Horní Cerekvi.
■ Vyučil se automechanikem v Kadani, kde začal hrát ochotnické divadlo.
■ V letech 1965–1970 působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, v letech 1972–1990 v divadle
Semafor.
■ V roce 1990 založil Divadelní společnost Josefa Dvořáka.
■ Hrál například ve ﬁlmech Černí baroni, Hřbitov pro cizince, Buldoci a třešně, Lvi salónů,
Jáchyme, hoď ho do stroje a mnoha dalších.
■ Do širšího povědomí televizních diváků se zapsal rolemi v televizních seriálech, například
Rozpaky kuchaře Svatopluka, Létající Čestmír, Nemocnice na kraji města, Návštěvníci, Doktoři z Počátků, Hospoda, Cirkus Humberto, Byli jednou dva písaři, Arabela a další.
■ Oslovil také dětské publikum, a to především účinkováním v sérii Malých televizních kabaretů, v nichž vystupoval s Jitkou Molavcovou, Pavlem Zedníčkem a Štěpánkou Haničincovou.
Zahrál si v desítkách televizních pohádek, kde se velmi často objevoval v roli vodníka.
■ Svůj hlas propůjčil mnoha večerníčkům, nezapomenutelný je Maxipes Fík, za kterého dostal
deset platinových desek, Bob a Bobek – Králíci z klobouku, Včelí medvídci atd.
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PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace
Novinka: eiffel doprava
ZDARMA do domu

Máme nový e-shop
a nová trička

Koupíte vše, co potřebujete

231 000 produktů

www.eshopeiffel.cz
CHOVATELSTVÍ

9 096x

KRÁSA
10 173x

PARFÉMY
1 672x

HODINKY
4 083x

ŠPERKY
3 256x

AUTO-MOTO
5 362x

MÓDA
2 105x

HRY
8 397x

ELEKTRONIKA

KNIHY
8 842x

SPORT

KUCHYŇ

47 291x

5 167x

1 960x

HRAČKY
5 183x

PRO DĚTI
2 000x

HOBBY
1 140x

DÁRKY
5 216x

ZDRAVÍ
3 161x

Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.
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VÝPRODEJ
2 200x

HUDEBNINY DOMÁCNOST
4 244x
1 063x

DIOPTRICKÉ OBRUBY, SL. BRÝLE, DOPLŇKY
532x

KONTAKTNÍ ČOČKY, ROZTOKY A KAPKY
425x

školství
Ocenění vynikajících začínajících učitelů s méně než třemi
roky pedagogické praxe, za zvlášť vynikající výsledky
vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické
praxi a za dlouhodobé zásluhy o vzdělávání se dočkali
učitelé ze škol v Praze 6.

Ocenění učitelů
za pomoc dětem i seniorům

Z

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.

PŘIPRAVIL RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

ZÁPIS dětí na rok 2019

program pro rozvoj dětského myšlení

ním vzdělávacím programu. Vede také žákovský tým projektu Příběhy našich sousedů.
V kategorii vynikajících začínajících učitelů s méně než třemi roky pedagogické
praxe byla oceněna Kristýna Dobrovolná
ze ZŠ Pod Marjánkou, která učí češtinu
a angličtinu. Děti učí pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, jako
jsou tablety, interaktivní tabule či e-learningové učebnice, a zorganizovala výměnný pobyt s novou partnerskou školou v holandském Leidenu.
Za dlouhodobé zásluhy o vzdělávání byla
letos oceněna Jindřiška Bouzková ze ZŠ
a MŠ Bílá, která celou svoji učitelkou praxi
strávila na této šestkové škole. Za zmínku
stojí, že kromě dětí se věnuje i starším
lidem a vede kurzy angličtiny pro seniory.
Eva Kaufmanová ze ZŠ a MŠ Hanspaulka má praxi 55 let! Vyučuje matematiku a spolupodílí se na aktualizaci matematických oblastí školního vzdělávacího
programu. Na ocenění ji navrhli kolegové
z pedagogického sboru.
Jaroslava Žlábková z MŠ Sbíhavá se věnuje dětem s odkladem školní docházky,
zpracovává pro ně individuální plány rozvoje a logopedické pomoci a věnuje se také
praktikujícím studentkám ze Střední pedagogické školy a stážistkám z Turecka.

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.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
MENSA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY
MATEMATIKA PODLE HEJNÉHO
ANGLIČTINA „LITTLE MONKEYS“

DC MLÁĎÁTKA jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,
www.skolkamladatka.cz
www.vase6.cz
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a zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi bylo oceněno
hned několik učitelek, třeba Martina Feltovičová ze ZŠ a MŠ J. A. Komenského. Působí jako vedoucí učitelka v Mateřské škole
Mládeže, má praxi 25 let ve školství, z toho
15 let ve stávající škole. Oceněna byla třeba
za to, že vytvořila úplný školní vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání, respektující metody programu Začít spolu,
nebo za to, že uplatňuje principy zodpovědnosti, samostatnosti, ohleduplnosti a spolupráce ve skupinách věkově rozdílných
dětí.
Ve stejné kategorii se ocenění dočkala
učitelka ze ZŠ a MŠ Červený vrch Radka
Guthová. Učí 31 let, při své práci využívá
rozmanité formy práce, jako je činnostní
učení, skupinová práce, projektová výuka
nebo práce s informačními technologiemi,
a začleňuje do vzdělávání i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným
či mentálním znevýhodněním.
Ivana Obermajerová ze ZŠ Hanspaulka
a MŠ Kohoutek působí řadu let jako učitelka v Mateřské škole Kohoutek. Spolupracuje na aktualizacích školního vzdělávacího programu, je autorkou souboru
Vzdělávacích kartičkových her pro předškoláky a spolupracovala na tvorbě příručky předmatematických dovedností
v mateřské škole podle metody profesora
Hejného.
Lenka Štychová učí několik let v ZŠ
a MŠ Na Dlouhém lánu, učí ve třídách
I. stupně, které jsou zaměřeny na montessori pedagogiku, podílí se na zpracování
školního vzdělávacího programu pro montessori třídy a na realizaci projektu plynulého přechodu dětí z mateřské na základní
školu.
Barbora Tocháčková ze ZŠ a MŠ Hanspaulka vyučuje děti mimo jiné ﬁnanční
gramotnosti, podílela se dokonce i na zpracování oddílu ﬁnanční gramotnosti ve škol-

Jesle a Školka

bydlení

Odborníci z Reality 18

Tým realitních poradců pobočky Dejvice pracuje na
stejném místě, ve stejnou dobu, se stejným nasazením,
nyní však v nových barvách a pod novou obchodní
značkou REALITY 18.
● Jak mám postupovat, pokud se rozhodnu koupit nemovitost?
Na počátku je dobré si ujasnit, která lokalita se vám líbí, jak velký byt potřebujete
a kolik chcete investovat. V případě, že počítáte s hypotékou, je dobré si předem zjistit, kolik by vám banka půjčila a za jakých
podmínek. Určitě je dobré mít s sebou na
prohlídce někoho, kdo umí posoudit technický stav nemovitosti.
● Jaký postup je pro mě nejvýhodnější?
Je dobré přesměrovat řešení právních,
ﬁnančních a technických otázek na odborníka. V případě nákupu bytu přes realitní
kancelář je toto vše standardně součástí jejich služeb, snadno vám zorganizují prohlídku, poskytnou maximální informace
o stavu bytu a podmínkách transakce.
● Co by mě jako kupujícího mělo odradit?
Určitě by mělo být alarmující, když prodávající nebo makléř nejsou schopni odpovědět na konkrétní otázky týkající se nemovitosti, jejího technického a právního
vztahu. Nátlak k okamžitému rozhodnutí
o koupi nemovitosti a neprůhlednost celé
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ﬁnanční transakce. V naší realitní kanceláři doporučujeme klientům využít možnost advokátní, notářské nebo bankovní
úschovy kupní ceny a ještě před podpisem
třístranné rezervační smlouvy podrobně
informujeme strany o celém průběhu
transakce včetně podmínek uvolnění kupní
ceny a termínu předání nemovitosti.
● Někdy se u inzerátů na prodej nemovitosti objeví poznámka „info o ceně
v realitní kanceláři“. Neodradí tohle kupujícího?
Dle našich zkušeností kupujícího, který
má jasnou představu o svém novém domově, toto nikdy neodradí, protože zná trh
a ví, že na výši kupní ceny má vliv spoustu
faktorů, a není jednoduché ji správně určit.
V případě, že je cena prodávajícím nastavena moc vysoko, nabídka se nepotká s poptávkou a z nemovitosti se stane tzv. „ležák“.
Na druhou stranu bude-li cena nižší než
průměr v dané lokalitě, majitel bude čelit
otázce případných zájemců, co se za tím
skrývá. Nejsou-li na nemovitosti technické
nebo právní vady. Prodávajícího bude také
trápit otázka, zda nemovitost nemohl pro-

dat dráž. Samozřejmě prodej nemovitosti
nejvyšší nabídce není pro nezkušeného realitního poradce lehký úkol. Musí zjistit motivaci kupujícího, jeho ﬁnanční možnosti
a licitovat ohledně výše kupní ceny, aby následně mohl předložit výsledek majiteli
včetně podmínek transakce. Realitní poradci týmu Reality 18 tyto zkušenosti mají.
● Co si mám pohlídat, pokud chci naopak prodávat?
Pokud se rozhodnete prodávat nemovitost s realitní kanceláří, vybírejte tu, která
působí dlouhodobě v dané lokalitě, vidíte
nabídky jejích klientů a potkáváte se s jejími marketingovými aktivitami, nabízí široké spektrum služeb včetně právního servisu, má dobré reference a její práce
nekončí pouhým zadáním nemovitosti na
internetové servery.
● A platí nějaká dobrá rada ohledně
pronájmů?
Žádná sebelepší nájemní smlouva nezajistí, aby nájemník platil včas a choval se
k nemovitosti správně. Jediná možnost
správného pronajímání je prověřování zájemců, je to prevence proti všem dalším potížím. Určitě se ptejte, čím se nájemce živí,
kde pracuje, proč se stěhuje ze stávajícího
bydliště, jak dlouho trval minulý nájem,
případně chtějte kontakt na bývalého pronajímatele.
● Změnila se nějak situace s byty v Praze 6? Mají lidé šanci najít tady byt?
Situace s byty v Praze 6 je dá se říct stále
stejná. To znamená, že poptávka je opravdu velká, bytů je ale málo, a to samozřejmě
žene cenu hodně vysoko. I přes zpřísnění
podmínek pro hypoteční úvěry lidé, kteří
chtějí bydlet v prestižní lokalitě, stále kupují nemovitosti i za vyšší ceny, proto do
budoucna nepředpokládáme, že se situace
nějak rapidně změní.
● Pokud bych chtěla koupit byt jako investici, jaký byste mi doporučili a je v této době výhodné takovou investici pořizovat?
Když vybíráte byt pro bydlení, bude mít
jiná kritéria než investiční nemovitost. Důležitý je totiž v případě investice snadný
pronájem nebo ziskový prodej v budoucnu.
O tom rozhoduje několik parametrů. Je to
lokalita, dopravní dostupnost, velikost
a dispozice bytu a samozřejmě i občanská
vybavenost v okolí.

INZERCE V6-1036

Vám pomohou s bydlením

INZERCE V6-1035

školství
Obchodní akademie Bubeneč
Krupkovo náměstí 4,
160 00 Praha 6
(zřizovatel: Hlavní město Praha)
V přijímacím řízení
do 1. ročníku na školní rok
2019/2020 bude přijato:
(na základě jednotných
přijímacích zkoušek
a výsledků ze ZŠ)
60 uchazečů na obor vzdělání
OBCHODNÍ AKADEMIE
(zaměření Cestovní ruch,
Letecká doprava, Podnikání)
60 uchazečů na obor vzdělání
EKONOMICKÉ LYCEUM
Dny otevřených dveří:
28. 11. 2018 a 8. 1. 2019
od 16:00 do 19:00

INZERCE V6-1048

Telefonické spojení:
224 313 860, 224 314 829
E-mail:
oakrupkovo@oakrupkovo.cz
http://www.oakrupkovo.cz

Školy a školky
přivítají návštěvy.

Chystají dny otevřených dveří
íky nim mají zájemci příležitost prohlédnout si
vybranou školu s nadsázkou od jídelny až po půdu.
Zjistí, v jakém prostředí se děti
učí, potkají se s učiteli či vedením školy, mohou se na cokoliv
zeptat, poznat učebny prvňáčků, leckde je možné dokonce
nakouknout i do vyučovací hodiny. Pokud se rozhodujete mezi více školami, je den otevřených dveří ideální šancí, jak se
seznámit.
Například na polovinu prosince má den otevřených dveří naplánována Základní škola Pod
Marjánkou, Základní škola Norbertov přivítá návštěvníky v polovině ledna a škola Petřiny sever v únoru, kdy také začnou
pravidelná setkání předškoláků. Základní škola Náměstí svobody pořádá program pro předškoláky také, a to už řadu let.
Kromě toho, že do školy chodí
předškoláci na návštěvu a naopak školáci docházejí za nimi
do školky, také mohou budoucí

D
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PŘIPRAVIL RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

Budeme pořádat
příjímací zkoušky „nanečisto“.
Bližší informace
na níže uvedených kontaktech.

Děti sedí zpět
v lavicích necelé dva
měsíce, ale ve
školách se už teď
připravují na zápisy.
Do těch sice zbývá
času ještě dost, už
brzy však rodiče
a budoucí prvňáci
dostanou možnost si
školy prohlédnout.
Chystají se totiž dny
otevřených dveří.
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prvňáčci docházet na přípravné
kurzy. Některé školy mají dokonce připravené programy pro
předškoláky, třeba Základní
škola Bělohorská, kam docházejí už od října děti ze dvou blízkých mateřinek a seznamují se
s učiteli a s prostředím, které
na ně ve škole čeká.
Základní škola Emy Destinnové nabízí aktivity pro předškoláky také, kromě dne otevřených dveří pro ně uspořádá
třeba podzimní hrátky, zimní
království nebo odemykání ja-

ra. Návštěvám se otevřou i mateřské školy, tam se však děti
budou zapisovat až v květnu.
Třeba mateřinku Duhovku je
však možné navštívit kdykoliv
v průběhu roku a není nutné
čekat na konkrétní vypsaný termín. Hodně tady totiž dají na
potřeby konkrétních rodičů
a dětí. Školka je nyní v nové lokalitě, v Pevnostní ulici 9. Během léta zde byla provedena
velká rekonstrukce a otevřela
se jedna batolecí třída. Druhá
bude zprovozněna od ledna.

Desatero pro rodiče dětí
předškolního věku
■ Před nástupem do školy by dítě mělo být dostatečně fyzicky
a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné
v sebeobsluze. Třeba se svléknout, obléknout i obout, zapnout
a rozepnout zip či malé knoﬂíky, zavázat si tkaničky.
■ Prvňák by měl zvládat odloučení od rodičů, mít svůj názor,
umět vyjádřit souhlas i nesouhlas.
■ Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku,
pravolevou orientaci, zvládat činnosti s drobnějšími předměty.
ZDROJ MŠMT, POZN. JDE O PŘÍKLADY

kultura

Seniorské představení

míří na národní přehlídku

Velmi úspěšné je představení Jiný vesmír, hra, jež vznikla
v břevnovském komunitním centru Nesedím, sousedím. Z Prahy 6
zamíří vesmírná fantazie na motivy ze života seniorů do České
Třebové na Národní přehlídku seniorského divadla. „Každá repríza
je pro mne příležitostí pracovat na smyslu představení,
případných změnách a technických detailech,“ říká Magda
Stojowska, režisérka představení Jiný vesmír.
hraničí. Jedeme tam na tři dny,
což byla prosba organizátorů,
ať se zúčastníme diskusí po
prezentovaných
představeních, a senioři z našeho divadla
se na to moc těší. Spolu s Marií
Hájkovu, ﬁlmařkou, s kterou už
delší dobu spolupracuji, máme
plán udělat z tohoto zájezdu

ﬁlm a sledovat naše protagonisty, jak prožívají festival, co si
myslí o představeních a také
chceme zaznamenat, jak probíhá jejich příprava na představení na úplně jiném místě.
● Koncem léta zemřela herečka Jitka Stivínová. Kdo se
nakonec zhostil její role?
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--za bezva ceny
Zavolejte nám, rádi Vám poradíme
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GRAV-IN je unikátní,
a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu.
Obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který pomáhá
udržovat normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající
k regulaci hormonální aktivity.
Neobsahuje žádné hormony!

WWW.GRAV-IN.CZ

Požadujte vždy originál

Dominikánská Republika – Boca Chica / 11 dní
-$*3(00000 3**3%,30 -2)20 )100
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Dominikánská Republika – Punta Cana000$2
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● Představení Jiný vesmír
bylo vybráno do Národní přehlídky seniorského divadla
Česká Třebová. Těší vás to?
Samozřejmě nás to těší. Bude to příležitost konfrontovat
se s novým publikem a také se
podívat na jiné soubory, některé amatérské, některé i ze za-

Ano, bylo to pro nás velmi
smutné a nečekané. Jitka byla
výjimečnou, krásnou ženou,
s velkým citem pro scénický
projev. Rozhodli jsme se, že
kvůli speciﬁce našeho představení, které bazíruje na autorských textech, nebudeme hledat záskok, ale pokusíme se
nechat tam hlavní scénu Jitky
velmi osobitou. Shodli jsme se
na tom, že do jisté míry nás
Jitka připravila na tu situaci:
máme její hlasovou nahrávku
a ﬁlm s ní, díky kterým to, co
vyprávěla a jak se to vztahovalo
k další scéně o předčasné smrti
partnera, může fungovat a zachová svoji sílu.
● Ještě před přehlídkou ale
mohou představení zhlédnout diváci v Břevnově...
Srdečně zveme na představení v pondělí 12. listopadu
v 19.00 hodin do kina Dlabačov.

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ
www.vase6.cz
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cestování

Společnost Asiana

Už pětadvacet let v srdci Dejvic

polu s internetovým prodejem cestovních služeb
společnost ASIANA vybudovala pevnou základnu pro
cestovní servis korporátním zákazníků. Dnes obsluhuje velkou část státních institucí
a přes 700 ﬁrem mezi které patří i ty největší v České republice. To vše z nenápadného sídla
v Praze-Dejvicích.

S

● Jak se stalo, že jste si pro
sídlo ﬁrmy vybrali právě Dejvice.
Dejvice jsme si nevybrali my,
ale Dejvice si vybraly nás. Je to
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moje domovská čtvrť. Původní
sídlo ﬁrmy bylo naproti hotelu
Internacionál, ale náš činžovní
dům přestal stačit nárokům
rozrůstající se ﬁrmy. Právě
před 13 lety jsme se přesunuli
o 620 metrů blíže k Vítěznému
náměstí do Velﬂíkovi ulice.
● V čem se liší podnikání
v tomto oboru dnes oproti
dřívějšku.
Ve všem. Jen zeměkoule je
stále kulatá a lidé jsou stejní
a dychtiví po cestování. Dnes si
většina ani nevzpomene, jak
vypadala letenka. Knížečka
s trhacími lístky, kterou, když

jste ztratili, tak jste neodletěli.
Změnil se také poměr cen letenek vůči našim příjmům. Dnes
jsou letenky dostupným rychloobrátkovým zbožím.
● Jak se za posledních 25 let
vyvíjely cestovatelské preference vašich klientů.
V zásadě se cestující dělí na
dvě odlišné kategorie, na ty,
kteří cestují kamkoliv za co nejméně peněz a jsou ochotni strpět jakékoliv nepohodlí a ty,
kteří do svých cestovatelských
aktivit započítávají čas, pohodlí
i peníze. Stále více našich klientů vyhledává komfort byznysových a prémiových tříd.
● Ke které skupině se přiklánějí vaši korporátní zákazníci?
Naši korporátní klienti patří
mezi nejnáročnější cestovatele.
Pomáháme jim k tomu, aby cestovali úsporně a efektivně. Našim krédem je, že chytré ﬁrmy

volí chytrou cestovní politiku.
Nástroje a zázemí profesionálních operátorů jim zaručuje
naše ﬁrma. Korporátní segment se v posledních letech výrazně orientuje na úsporu času, energie a úsporu vlastních
personálních zdrojů. Korporátní cestování jde s dobou. Vyžadovaným standardem se stává
přehled cest se všemi detaily
v on-line kalendáři, on-line rezervace ﬁremních cestujících
a následné manažerské schvalovací procesy, kompletní přehledy v aplikacích chytrých telefonů atd.
● Jste pro své klienty dostupní stále také v tzv. kamenné
kanceláři.
Bez ohledu na rostoucí digitalizaci všech cestovních služeb
a jejich využívání koncovými
klienty jsme stále k dispozici
v našich pobočkách, tedy i na
centrále ve Velﬂíkově ulici.

INZERCE V6-1026B

Společnost ASIANA v letošním roce oslavila
25 let svého trvání. Firmu založili manželé
Šárka a Alexej Litvinovi. V současné době
v ní pracuje 145 zaměstnanců mezi nimi
několik příslušníků rodiny. Její portál
Letuška.cz byl prvním on-line rezervačním
systémem ve střední Evropě a bez
nadsázky naučil Čechy nakupovat letenky
přes internet.

INZERCE V6-1026A

servis

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

K

tek, koberce a linolea, zrcadla,
umývadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Není určen pro živnostenský
odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky, mrazáky
a sporáky.

1. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Šárec. údolí – V Podbabě
■ V Sedlci (proti č. 9/23)
■ Kladenská x nám. Bořislavka

15. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Zeyerova alej x Nad Alejí
■ Heyrovského náměstí
■ Nad Hrad. potokem x Potoční

5. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Dělostřelecká x Slunná
■ Dělostřelecká x Spojená
■ U Dejvického rybníčku x Na
Rozdílu

19. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Parléřova x Myslbekova
■ Libocká
■ Pod Královkou x Nad Kajetánkou

6. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Novým lesem x Nový lesík
■ Cukrovarnická x V Průhledu

20. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Liborova x Šlikova
■ Patočkova x Junácká
■ Kopeckého x Pod Věží

7. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Vojenské nemocnice
x U III. baterie
■ Na Bateriích (u č. 27)
■ Ve Střešovičkách x Pod Andělkou
8. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Radimova (u nák. střediska)
■ nám. Před Bateriemi
x U V. baterie
■ Na Petřinách x Křenova
12. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Petynce (proti bývalému
autobazaru)
■ Střední x Pod Petřinami
■ Na Okraji x Krásného
13. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Stamicova x Brixiho
■ Na Okraji x Na Větrníku
■ Brunclíkova x Nad Alejí
14. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Větrníku x Dusíkova
■ Nad Alejí x Šantrochova
■ Sestupná x V Domcích
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21. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Kutnauerovo nám.
■ Hošťálkova x Štefkova
■ 8. listopadu x U Kaštanu
22. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Ladronky x Dvořeckého
■ U Ladronky x Oddělená
■ Břevnovská (vedle bývalého
kina)
26. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Za Oborou x Pozdeňská
■ Haberfeldova x Anhaltova
■ Moravanů x Libovická
27. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Ve Višňovce x K Mohyle
■ Ruzyňská x Ledecká
■ nám. Čs. povstání
28. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Pelikánova (u potoka)
■ U Silnice x Nová Šárka
■ Brodecká x Únětická
29. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Radistů x Navigátorů

Pražské služby
jsou firmou s tradicí a dlouholetými zkušenostmi
v nakládání s komunálním odpadem a jeho
odstraněním.

Hledáme vhodné kandidáty na níže uvedené pozice:
ŘIDIČ SK. C / DĚLNÍK NA ÚDRŽBU ULIČNÍCH VPUSTÍ A KOMUNIKACÍ
Náplň práce:
• řízení speciálního vozidla, čištění kanalizačních vpustí, obsluha pomocné mechanizace;
• zajišťování schůdnosti a sjízdnosti komunikací v průběhu zimního období;
(odstraňování sněhu, posyp, náhradní činnost).
Požadujeme:
• řidičské oprávnění sk. C, profesní průkaz řidiče;
• fyzickou zdatnost, spolehlivost, pravidelnou docházku;
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí na komunikacích v silničním provozu.
Mzda:
až 35 tis. Kč včetně příplatků za práci přesčas, pohotovost, v so, ne
a o svátcích
Kontakty: Josef Fišer, tel. 603 268 751 (6,00–14,00 hod.)
Radek Brabenec, tel. 603 948 973 (6,00–14,00 hod.)

ŘIDIČ SK. C / ZNAČKAŘ
Pracovní náplň
• realizace prací spojených s dopravním značením a zařízením v rámci hl.m. Prahy
a Středočeského kraje;
• manuální práce na komunikacích v silničním provozu;
• v zimním období úklid sněhu.
Požadujeme:
• řidičský průkaz sk C, profesní průkaz;
• průkaz motorových vozíků a profesní průkaz výhodou (po zkušební době v rámci prac.
poměru je možno doplnění);
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí na komunikacích v silničním provozu;
• fyzická zdatnost, soběstačnost, spolehlivost, flexibilita;
• práce v dvousměnném provozu (ranní, odpolední).
Mzda:
až 38 tis. Kč včetně příplatků za práci přesčas, pohotovost, v noci, so, ne
a o svátcích
Kontakty: Jaroslav Vaněk, tel.: 737 216 699 (8,00–14,00 hod.)
František Voldřich, tel.: 737 226 260 (8,00–14,00 hod.)

POPELÁŘ
Pracovní náplň:
• Vynášení, nakládání a odnášení nádob s odpadem;
• Odstraňování nečistot způsobených při vynášení a vyprazdňování nádob;
• Evidence závad a jejich hlášení;
• Odemykání a zamykání objektů patřících majiteli popelnic;
• Bezkonfliktní jednání s klientem.
Požadujeme:
• chuť pracovat, pravidelná docházka;
• dobrá fyzická kondice;
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí;
• slušné chování, týmová spolupráce, zodpovědnost, flexibilita.
Mzda:
19 000,- až 26 000,-Kč/měs. (+ příplatky dle směnnosti a za práci přesčas,
v so, ne a o svátcích)
Kontakty: Praha 1 – Nové Mlýny – Ivan Dvořák, tel. 605 209 313 (6,00–14,00 hod.)
Praha 4 – Mečislavova ul. – Rostislav Radke, tel. 737 224 668 (6,00–14,00 hod.)
Praha 6 – Proboštská – Miroslav Havlíček, tel. 603 271 501 (6,00–14,00 hod.)

METAŘ
Pracovní náplň:
• ruční čištění chodníků, pěších zón a úseků motoristických komunikací
Požadujeme:
• chuť pracovat,
• pravidelnou docházku (pracovní doba převážně 6.00–14.00 hodin)
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí na komunikacích v silničním provozu,
• dobrý zdravotní stav.
Mzda:
15 000,- až 19 000,-Kč/měs. (+ příplatky dle směnnosti a za práci přesčas, v so,
ne a o svátcích)
Kontakty: Praha 1 – U Bulhara – Petr Marek, tel. 603 870 198 (6,00–14,00 hod.)
Praha 6 – Drnovská – V. Kubrychtová, tel. 605 939 460 (6,00–14,00 hod.)
NABÍZÍME:
• náborový příspěvek:
5 tis. Kč pro pozice metař, popelář
15 tis. Kč pro řidiče sk. C,
• 5 týdnů dovolené,
• stravenky, volnočasové poukázky Flexipassy,
• příspěvek na penzijní připojištění,
• a další zaměstnanecké benefity.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Pracoviště: Praha
Pracovní doba: dle provozovny (většinou 6,00–14,00 hod.)
Nástup: možný ihned nebo dle dohody
Adresa: Pod šancemi 444/1, 19000 Praha 9 – Vysočany, Česká republika
E–mail: personalni@psas.cz
V případě zájmu kontaktujte přímo jednotlivé vedoucí středisek na telefonních číslech uvedených
u příslušné pozice.

INZERCE V6-1038

Velkoobjemové
kontejnery

INZERCE V6-1049

PŘIPRAVILA TEREZA ČECHOVÁ, FOTO TEREZA ČECHOVÁ

veřejný prostor

Malý kousek Severu

v srdci Prahy 6
„Přiblížit Sever srdci Evropy“ – přesně to si klade za cíl
Skandinávský dům, organizace sídlící bezmála deset let na
Dejvické ulici. Založen byl ale bezmála o šest let dříve,
původně sídlil na pražském Novém Městě a stála za ním
dánská cestovní kancelář CoDan Agentura, která jej
zamýšlela jako platformu zaštiťující setkávání příslušníků
skandinávské diaspory v ČR.
ostupem času však jeho správu
převzali čeští nadšenci především
z pražské Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy, kteří jej postupně přetvořili
v kulturně-vzdělávací a společenské centrum, kterým zůstává až do dnešních dnů.
Skandinávský dům se posléze úplně osamostatnil a od roku 2014 funguje jako zapsaný spolek.
Právě díky nadšení hrstky dobrovolníků,
bývalých i současných studentů skandinavistiky a ﬁnštiny, kteří se mu věnují výhradně ve svém volném čase, může celá organizace i nadále fungovat v celé své šíři.
A ta je skutečně velká. Už samotná knihovna kanceláře v Dejvické ulici čítá na pět
tisíc knih a stále ji obohacují nové a nové
přírůstky. Návštěvník v ní najde nejen knihy ve švédštině, ﬁnštině, norštině a dán-

P
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štině, které mohou přijít vhod studentům
těchto jazyků nebo cizincům trvale žijícím
v Česku, ale pochopitelně i překlady severských knih do češtiny.
Samozřejmostí je samostatná část věnovaná dětem a kromě toho i sekce severské
hudby na CD. V oblasti knih se ale knihovna nezaměřuje pouze a jenom na nejznámější tituly severských autorů a poslední
dobou populární severské detektivky: nabízí romány vážné i humorné (což se v severském podání může často prolínat až
s rovinami tragikomična a absurdity) a poezii, ale i naučné publikace, jazykovědné a literární příručky, slovníky, učebnice, průvodce i kuchařky.
Akční rádius Skandinávského domu se
ovšem neomezuje pouze na knihovnu.
Během roku jeho dobrovolníci pořádají kul-

turní akce, ﬁlmové i literární (křty novinek
v českém překladu, tlumočená setkání
s autory, besedy s odborníky). Na největším domácím knižním festivalu, Světě knihy Praha, zajišťuje Skandinávský dům pro
severská velvyslanectví v Česku stánek se
severskou literaturou a v roce 2016 byla
severní Evropa dokonce čestným hostem
celé akce, což rozpoutalo dodnes trvající literární kampaň s názvem #READNORDIC
(„Čti seversky“).
Velkým fenoménem se za několik let
svého trvání staly i takzvané Severské ﬁlmové čtvrtky v kině Evald – každý první
čtvrtek v měsíci se promítá perla současné
severské kinematograﬁe, která se přes své
kvality neobjevila v české distribuci, pochopitelně s českými titulky, aby byl ﬁlmový
zážitek dostupný všem bez rozdílu.
Na podzim se pravidelně každý rok koná
dvoutýdenní kulturní festival Dny Severu,
který v sobě zahrnuje to nejlepší z výběru
akcí literárních, ﬁlmových i divadelních
z celé Skandinávie, přičemž každý ročník
akce spojuje jiné téma. A na jaře od letošního roku dostává týdenní prostor výhradně jedna ze severských zemí, aby
opravdu zevrubně představila svou současnou literární scénu.
Během zbytku roku se pak konají různé
jednorázové akce jak pro dospělé, tak i pro
děti – například pátrací odpoledne v Městské knihovně v Praze, kde se malí čtenáři
s pomocí rodičů i bez ní mohou seznámit
s literárními hrdiny severských knih a ponořit se do jejich dobrodružství. A možná
i vyhrát nějakou drobnost… V loňském roce
se festival Dny Severu zaměřil na severské
podivno, tedy žánry jako fantasy, sci-ﬁ, magický realismus či horor. Celý týden na jaře
dostala k dispozici dánská literatura – při
této příležitosti ČR vůbec poprvé navštívil
Peter Høeg, jeden z nejznámějších současných dánských spisovatelů.
Na tento podzim se chystá hned několik
zásadních akcí. Okupaci Československa
vojsky Varšavské smlouvy připomene ve
druhé polovině listopadu literární večer
s básněmi ﬁnské spisovatelky Eevy-Liisy-Manner. A prostor dostanou též Finsko
a Island, které se představí prostřednictvím populárních scénických čtení z cestopisů či krásné literatury. Pokračovat budou
samozřejmě Severské ﬁlmové čtvrtky a po
Vánocích, konkrétně v únoru 2019, se
chystá Týden norské literatury.
Jako zapsaný spolek je Skandinávský
dům členskou organizací, do níž může
vstoupit kdokoliv, kdo s jejím zaměřením
sympatizuje. Od září do června je s výjimkou státních svátků otevřeno každé pondělí od 15.00 do 20.00 hodin a každý čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin.

VELKÁ PODZIMNÍ NABÍDKA DĚTSKÝCH BRÝLÍ PRO ŠKOLÁKY I PŘEDŠKOLÁKY.

+ větší nabídka brýlových obrub pro děti a dospělé
+ větší slevy na brýlové obruby
+ větší slevy na značková dioptrická skla
+ aplikace kontaktních čoček, včetně vyšetření a zácviku
MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA
SPOLUPRACUJEME S DĚTSKOU OČNÍ LÉKAŘKOU
Optik Plus s.r.o.
Poliklinika Cordeus
Na Dlouhém lánu 11, Praha 6 160 00, stanice metra trasa A – Bořislavka

tel.: 251 097 290
e–mail: info@optikplus.cz
www.optikplus.cz

O NÍ ORDINACE PRO DTI A DOSPLÉ
MUDr. Martina Vaníková a sestra Lenka Handlová

Nový tým ● Nové vyBAveNí
pijímáme pacienty od 3 let

Poliklinika CORDEUS, Na Dlouhém lánu 11, 160 00 Praha 6, tel.: 251 097 267
metro Boislavka trasa A, parkování pímo ped budovou polikliniky
INZERCE V6-1025

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 10: ‚‚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
Walthera von der Vegelweide.

INZERCE V6-1021

Obraz pro světový trh s uměním Rámájana
nabídne aukce v Arthouse Hejtmánek

V Praze přibudou spoje i tramvajové tratě,
rada schválila koncepci

Dech beroucí a zároveň vtipný olej Rámájana ruského
malíře Borise D. Grigorijeva se naposledy představil české veřejnosti před osmaosmdesáti lety v rámci výstavy
skupiny slovanských umělců v Praze. Na večerní aukci
určené pro náročné klienty a sběratele jej nabídne
6. prosince od 18 hodin aukční dům Arthouse Hejtmánek
v pražské Bubenči. Vyvolávací cena neobvykle pojatého
Čtěte na…

V pražské hromadné dopravě v následujících letech přibudou spoje, vzniknou nové tramvajové tratě a přibudou
nové typy vozů. Změní se také intervaly spojů a některé
zastávky budou přejmenovány. Vyplývá to z koncepce
rozvoje MHD v letech 2019 až 2029, kterou schválili
dosluhující pražští radní. Ke zlepšení MHD má přispět
i plánovaná stavba trasy metra D a Dvoreckého mostu
Čtěte na…

www.nasregion.cz
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restaurace

Ochutnejte podzimní dobroty

v AvantGarde
Speciality ze zvěřiny, dobrá
kachna na různé způsoby
nebo bílá čokoláda
s borůvkami. Sbíhají se
vám už sliny? Potom vám
asi nezbude nic jiného
než se vydat na něco
dobrého do dejvické
restaurace AvantGarde.
Šéfkuchař Petr Vlásek se
svým týmem připravil nové
lákavé podzimní menu.

ačít můžete předkrmem, na výběr
jich je hned několik a možná bude
těžké se rozhodnout, který si dáte.
Co třeba tuňák s avokádem, mangem, bílou
ředkví a wasabi? Nebo dáváte přednost kozímu sýru s řepou? Ochutnat můžete i husí
játra, selecí konﬁt nebo ravioly s královským krabem.
Pokud přeskočíte polévku, mohli byste
později litovat, na výběr je mezi kachním
vývarem a kaštanovým krémem. Lákavě
na vás z menu budou „koukat“ hlavní cho-

Z

dy, tady můžete volit mezi rybou nebo zmíněnou zvěřinou. Divočáka vám připraví
s jelitem, česnekovým pyré, řepou, ječmenem a škvarky, jelena s petrželí, kaštanovým pyré, hlívou, ostružinami a koňakovou
omáčkou, a dáváte-li přednost kachně, těšte se na kombinaci masa s mrkví, divokou
brokolicí a černým kořenem.
Pokud vám to nevyjde a do AvantGarde
se v blízké době nedostanete, připravte si
něco dobrého doma. Třeba pečené kachní
prso, konﬁt z kachních stehen, pečenou zeleninu a mrkvové pyré podle receptu šéfkuchaře Petra Vláska.
INZERCE V6-1030

NA PANKRÁCI 79, PRAHA 4
+420 777 335 878 | NEXT@NEXT.CZ | WWW.NEXT.CZ
Akce platí do 15. 12. 2018

Kachna podle
AvantGarde

■ Kachní prso očistíme, ořežeme přebytečnou kůži, osolíme, opepříme. Kůži
opečeme na rozpálené pánvi do křupava, pak prso otočíme a maso lehce zatáhneme i z druhé strany. Dopečeme
v troubě předehřáté na 58 °C zhruba
1,5 hodiny.
■ Stehna vykostíme, osolíme hrubozrnnou solí, pepřem, přidáme nasekaný
česnek, rozmarýn a necháme marinovat do druhého dne. Namarinovaná
stehna opláchneme od zbylé soli, dáme
do pekáče spolu s česnekem a rozmarýnem z marinády, zalijeme kachním sádlem a pečeme na 90 °C do měkka. Hotová stehna vyjmeme z tuku, stáhneme
kůži a natrháme.
■ Mrkev nakrájíme na kostky, orestujeme na másle, zalijeme smetanou,
ochutíme solí a špetkou cukru a vaříme
do měkka na mírném ohni, aby se smetana zredukovala a zároveň nepřipálila.
Hotovou mrkev rozmixujeme tyčovým
mixérem, podle potřeby dochutíme a na
závěr přidáváme máslo, které nám pyré
zjemní.
■ Brokolici, mrkev a černý kořen zblanšírujeme v osolené vodě, opečeme na
másle, ochutíme solí, pepřem. Z mrkve
nakrájíme kolečka, která naložíme do
rozvaru z citronové šťávy a cukru a necháme chvíli marinovat.

volný čas
Festival Padesát
na pátou (50 na 5)
5. listopadu

Sto let republiky
31. října
■ Výstava Paměť Prahy 6
v Galerii Skleňák je k vidění jen
do konce října. Expozice mapuje 100 let republiky a přináší
významné okamžiky naší historie, jež popisují pamětníci, kteří
je v Praze 6 sami zažili nebo
kteří zde žijí.

Nebezpečný/Unsafe
11. listopadu
■ Do 11. listopadu je k vidění
výstava Nebezpečný/Unsafe
v galerii Národní technické knihovny. Autor Vratislav Karel
Novák je autorem mnoha kinetických kovových plastik ve veřejném prostoru v Čechách
i v zahraničí. Jeho práce jsou
označovány termínem „kinetický konstruktivismus“ a pohání je vítr nebo elektromotor.
Nejznámější z nich je pražský
Stroj času – Metronom na Letné.

■ Padesát na pátou (50 na 5)
je minifestival, který začne 5 listopadu a potrvá do 9. listopadu,
konat se bude v Malé vile památníku v Pelléově ulici 20
v Bubenči a je součástí projektu
Společné století www.spolecnestoleti.cz. Pořadatelé festivalem oslaví 50. výročí Pražského
jara. Konat se budou přednášky, workshopy a diskuse, které
doplní promítání a výstavy.

Zdravé vaření s dětmi
5. listopadu
■ V 10.00 hodin začíná 5. listopadu v Komunitním centru
Andělka seminář s výživovou
poradkyní Luckou Němečkovou
pojmenovaný Zdravé vaření s
dětmi. Pod jejím vedením si příchozí, kteří si musejí místa předem rezervovat, připraví dobrý
a zdravý oběd ze sezonních surovin. Pro děti bude připravena
aktivita spojená s tematikou
jídla a vaření. Co se společně
uvaří, to se také společně sní.
Akci pořádá Střešovický Oříšek.

Břevnovská nokturna
13. listopadu
■ Další koncert z cyklu Břevnovská nokturna se koná v listopadu v Tereziánském sále
Břevnovského kláštera. Na
13. listopadu je naplánován
koncert Duo beautiful strings,
vystoupí také Komorní smíšený
sbor Vox nymburgensis. Další
koncert z cyklu je v plánu na
11. prosince.

■ Trénovat paměť mohou senioři z Prahy 6 v břevnovské
knihovně. Kurzy se konají pra-

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

Přijmeme paní na

pravidelný
úklid kanceláře
Více informací na tel.:

603 239 737

Š + M

Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927
www.malirlakyrnik-praha.cz
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INZERCE V6-1008

v dílně i u zákazníka.
Rozpočty a konzultace zdarma.

INZERCE V6-1006

provádí práce

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

INZERCE V6-1001

Svatovítská 7
u Kulaťáku

INZERCE V6-1041

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

 224 314 361
www.vecar.cz

INZERCE V6-1017

INZERCE V6-1020

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

INZERCE V6-1005

INZERCE V6-1015

 777 100 405

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

INZERCE V6-1037

F I R M A

■ Černá Hora autem i pěšky
– malá země s velkou přírodní
krásou, to je cestopisná přednáška, která se v polovině listopadu uskuteční v pobočce pražské knihovny na Břevnově.
O svých cestách do Černé Hory
promluví k přítomným Jakub
Šolc. Ten cestoval osobním i terénním autem, ale i pěšky.
Vstup volný, povídání začíná
v 17.00 hodin.

AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice

INZERCE V6-1007

Kontakt: 724 045 315

Černá Hora
autem i pěšky
15. listopadu

Trénování paměti
pro seniory
15. listopadu

Nabízím
vedení účetnictví pro malé
a střední firmy, OSVČ, SVJ
a BD vč. daňového přiznání,
účetní závěrky, mzdové agendy
/10 zaměstnanců/, KH, DPH
a u SVJ a BD vyúčtování služeb.
Cena za byt 130,- Kč.

videlně vždy ve čtvrtek, a to až
do 6. prosince vždy od 10.00 do
12.00 hodin. Účastníci se seznámí s různými paměťovými
technikami a vyzkouší si je na
konkrétních příkladech a úkolech. Kurz vede lektorka Iva
Brožíková.

Výjimečná česká kuchyně z lokálních surovin – to je V Zahradě. Restaurace v Bubenči,
kterou najdete jen pár kroků od vstupu do Stromovky Gotthardskou branou.

OSLAVILI JSME PRVNÍ NAROZENINY

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V PODZIMNÍM MENU

STEAK Z MLÉČNÉ
TELECÍ SVÍČKOVÉ

PLZEŇSKÉ PIVO

OBĚDOVÁ MENU

PEČENÉ KACHNÍ
STEHÝNKO

MASA Z GRILU

LAHŮDKY Z UDÍRNY

PEČENÁ DÝNĚ
V MNOHA PODOBÁCH

DOMÁCÍ
VANILKOVÝ PUDINK

RAUTY A OSLAVY

STÁLE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NĚCO NOVÉHO,
aktuální dění a veškeré akce sledujte na Facebooku V Zahradě

Schwaigerova 59/3 Praha 6-Bubeneč l tel.: 723 698 288 l e-mail: restaurace@vzahrade.com
Otevírací doba: 11.30–23.00 (po–pá) 12.00–23.00 (so–ne)
www.vzahrade.com l Facebook: V Zahradě
INZERCE V6-1028

rozhovor

Ondřej Kolář (TOP 09):

hraje ODS. Když se ale začaly
sčítat první okrsky, začal jsem
tušit, že zvítězíme, protože
jsme vedli i tam, kde jsme minule nevyhráli.
● Bylo pro vás překvapením
i to, že ČSSD a KSČM po le-

Více na
www.vase6.cz

MLÝNSKÁ 6, PRAHA 6
Tai ji Quan • Kung Fu • Qi Gong • meditace

❱❱ úklid bytových
domů

NOVÝ KURZ TAICHI

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

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

http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu
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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
◗ nabídka nakládaných mas na gril

INZERCE V6-1033

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

Nábor
31. 10.–7. 11. 2018
probíhá každou středu
19.45–21.00

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

INZERCE V6-1004A

Volejte Pavla
775 940 614

Pokračování na str. 30

❱❱ mytí oken
v domácnostech

INZERCE V6-1009

Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

● Před časem jste na téma
opozice, jejíž součástí byla
i ODS, řekl: Opozice má daleko k tomu, aby byla konstruktivní. Potýkáme se s velmi nekonstruktivní opozicí. Teď
s touhle opozicí, respektive
s její částí, jdete do koalice...

INZERCE V6-1047

● KLID, tedy koalice TOP 09
s KDU-ČSL vyhrála komunální volby na šestce. Překvapilo
vás to, nebo jste to čekal?
Upřímně jsem si myslel, že
tentokrát nevyhrajeme. Domníval jsem se popravdě, že vy-

tech nebudou v zastupitelstvu?
Nepřekvapilo mě to, čekal
jsem to. Sociální demokraté
nejen v Praze spáchali harakiri
v přímém přenosu. Vlezli do vlády s Andrejem Babišem s podporou komunistů, čtyři roky
měli ve vedení magistrátu Petra
Dolínka, který jim škodil na každém kroku, a tak se nemohou
divit, že dostali ve volbách výprask. Ani oni, ani komunisté
mi chybět nebudou. Je ale strašně smutné pozorovat takovou
(sebe)destrukci sociální demokracie. Je to nejstarší česká politická strana, ve které je plno
kvalitních lidí. Bohužel je to ale
také strana, která se neumí poučit z vlastních chyb.

INZERCE V6-1014

Necelé tři týdny po komunálních volbách
má Praha 6 novou koalici. Na spolupráci se
dohodlo vítězné uskupení KLID (TOP 09,
KDU-ČSL) s ODS a hnutím STAN. Proč
starosta Ondřej Kolář (TOP 09) vůbec
nejednal s dosavadním koaličním
partnerem hnutím ANO, jaký názor má na
Piráty a jak probíhala koaliční jednání?

INZERCE V6-1046

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV

Myslel jsem si, že volby vyhraje ODS
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rozhovor
radní pro školství, Marián Hošek (KDU-ČSL) coby radní pro
sociální a zdravotní politiku
a Zdeněk Hořánek (STAN) coby
radní pro bezpečnost a investiční politiku.
● V opozici tedy skončí Piráti
se Zelenými a ANO. Co od
nich očekáváte?
Když jsme jednali s Piráty,
ANO a Zelenými o tom, jak si
představujeme naši spolupráci
s opozicí, řekl jsem, že bych byl
rád, abychom proti sobě měli
lidi, kteří nebudou politikařit,
ale jednat v zájmu Prahy 6. Nabídl jsem všem konstruktivní
a věcný dialog a maximální otevřenost. Samozřejmě že se ve
spoustě názorů lišíme, ale to je
přirozené. Politika přece je
o výměně názorů. A doufám, že
všechny opoziční strany budou
jednat v zájmu Prahy 6 a jejích
obyvatel a dokážou stejně jako
já, držet vážnost a profesionalitu a respektovat to, že někdo
může mít na různé věci odlišný
pohled. Jak jsem řekl – já jsem
otevřený.

INZERCE V6-1012

1968 - 2018

úterý | 19.00 hod.
Tereziánský sál
Břevnovský klášter
Markétská 28/1
Praha 6 – Břevnov
4. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2018/19

BŘEVNOVSKÁ
HUDEBNÍ
SETKÁNÍ

TY SPÍŠ, DUŠE MOJE
Kateřina Ghannudi HARFA
Jan Krejča THEORBA

SKLADBY RANÉ BAROKNÍ ITÁLIE

Cyklus je podpořen MČ Praha 6
a Hlavním městem Prahou

30

◗ 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

Markéta Cukrová MEZZOSOPRÁN

Informace na auramusica@seznam.cz
nebo na tel. 603 188 500.

www.vase6.cz
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20|11| 2018

Vedení Obchodní akademie Bubeneč
srdečně zve absolventy, pedagogy
a přátele k návštěvě školy
u příležitosti 50. výročí jejího založení
dne: 10. 11. 2018 od 15:00
Těšíme se na vás

INZERCE V6-1002

bou „smlouvu o budoucí smlouvě“, ve které jsme si stanovili
několik termínů, kterých se
v jednání chceme držet a které
nás postupně dovedou k podpisu koaliční smlouvy. V průběhu jednání jsme se shodli na
tom, že takto ve třech už zůstaneme a s nikým dalším o koaliční spolupráci jednat nebudeme. A koaliční smlouvu jsme
podepsali tři dny před stanoveným termínem. Dohoda je taková, že starostou zůstanu já.
Statutárního zástupce mi bude
dělat Jakub Stárek (ODS), který bude zodpovědný za územní
rozvoj, péči o veřejný prostor
a agendu smart city, řadové
místostarosty pak Jaromír Vaculík (TOP 09) odpovědný za ﬁnance Prahy 6, Jiří Lála (ODS)
odpovědný za dopravu a Jan
Lacina (STAN) odpovědný za
správu obecního majetku, kulturu, sport a volný čas. Radu
doplní Eva Smutná (nestr. za
TOP 09) coby radní pro strategický rozvoj a památkovou péči, Marie Kubíková (ODS) coby

padá nesmyslné. Nicméně jednání jsem se nebránil. Mám ale
pořád stejné výhrady, o Pirátech nikdo neví, co jsou zač.
A to, o čem oni dokola mluví, mi
připadá málo na to, aby mohli
vést městskou část. Jistě, elektronizace a digitalizace jsou důležité, ale ruku na srdce, kolik
lidí z toho sta tisíc, co jich v Praze 6 žije, vidí jako nejpalčivější
problém naší čtvrti to, jestli
jsou radniční dokumenty uchovávané ve strojově čitelné formě.
● Jak jste si rozdělili posty
v radě a jak vyjednávání probíhala?
Jednání byla velmi věcná
a konstruktivní. Nikdo nepráskal dveřmi, nikdo nekřičel,
rozpory jsme řešili věcnou diskusí. Zde se patří poděkovat
oběma koaličním partnerům,
že vše brali s klidem a odolali
všem možným i nemožným nabídkám z nejrůznějších stran.
My jsme si hned po volbách společně řekli, že chceme jednat
spolu a podepsali jsme mezi se-

Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.
Těšíme se na Vás!
www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov

INZERCE V6-1004B

Dokončení ze str. 28

Ale já si za tím stojím. A možná, když se zeptáte Jakuba
Stárka (ODS), bude upřímný
a přizná, že jim ta opoziční role
prostě nešla. To ale neznamená, že jsme s nimi nenašli společnou řeč a nebudou konstruktivním koaličním partnerem.
Ne všechno, co tady v době svého vedení radnice udělali, bylo
v pořádku, ale ruku na srdce,
také tady po nich zbyla spousta
dobrých věcí.
● Dosud jste byli v koalici
s hnutím ANO? S těmi jste už
spolupracovat nechtěli..
Neměl jsem ambici dělat širokou koalici a popravdě řečeno
s hnutím ANO už si spolupráci
představit nedovedu. To jsem
ale zdůrazňoval už před volbami.
● A co Piráti? Koalici s nimi
jste odmítl hned po volbách,
ale poté jste s nimi jednal…
Piráti dokonce navrhli, aby
vládly na šestce společně všechny strany, které se dostaly do
zastupitelstva. To mi však při-
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KAULAND
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