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Vážení čtenáři,
Praha 6 má nové vedení, za-
stupitelé na ustavujícím za-
stupitelstvu potvrdili nově
vzniklé koalici její radu, v čele
šestky zůstane další čtyři
roky Ondřej Kolář z TOP 09.
Jste s výsledkem voleb spoko-
jeni, nebo jste měli jinou
představu? Přečtěte si také
o prodeji pozemků u dejvic-
kého nádraží. Jaký názor na
něj mají politici zvolení do
zastupitelstva a jaký vy? Na-
pište nám ho. Blíží se Váno -

ce, v šes té městské části se bude konat celá řada pěkných
akcí. Například i tradiční bazar, který pořádá šestkový
Šestý smysl. Komu můžete nákupem na bazaru pomoci?
Přinášíme vám i zajímavosti ze školství, třeba o studentovi
Keplerova gymnázia, který poletí na Mars! Dozvíte se také
novinky ohledně prodeje veleslavínského zámku nebo in-
formace o lanovce, která by spojila Podbabu a Bohnice.
Podle plánů by měla cestující začít vozit za zhruba pět let,
jízda by trvala sedm minut a interval by byl 60 sekund. Lí-
bila by se vám taková dopravní novinka? Hezký předvá-
noční čas.

Vaše Zuzana
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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.

2+kk s terasou

byt č. 112 / 64,6 m2

Startovací 1+kk 

byt č. 145 / 29,2 m2

Kompletně vybavené 3+kk

byt č. 113 / 90,4 m2
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EXPRES VÝKUP
byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.

IN
ZE

RC
E 

V
6-

11
20

Jízdenky se budou
platit kartou

Ve všech tramvajích bude možné
platit jízdenky bezkontaktními
platebními kartami. Novinka je

naplánována na druhé čtvrtletí příštího
roku. V pilotním provozu mohli cestu-
jící platit kartou od roku 2016 ve dvou
tramvajích číslo 22, poté následovalo
rozšíření o celou linku číslo 18. Platby
budou možné u prostředních dveří,
u tramvají typu 14T budou zařízení na
platby dvě, protože tyto tramvaje ne-
mají v prostředním článku dveře. 

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

A
R

C
H

IV

Mobilní aplikaci Prague Histories
spustil pražský magistrát. Jde
o inte raktivního průvodce, který

obyvatelům Prahy a turistům nabídne pro-
cházku po tematických stezkách mapují-
cích známé i neznámé milníky 100 let his-
torie Prahy. Na zastávkách uživatelé objeví
fotografie a další zajímavosti, přičemž ně-
které snímky jsou doplněny zvukovými zá-
znamy rozhlasových vysílání, dobovými

videi a u novějších a výkonnějších zařízení
také 3D objekty. V aplikaci se nachází šest
stezek a po jejich stažení aplikace funguje
také off-line. Aplikace je ke stažení zdarma,
časem by měla být doplněna o další stezky,
momentálně je mož né si prohlédnout stez -
ky pojmenované Prv ní republika, II. světová
válka, Komunismus vítězící a prohrávající,
Osmičkové roky, Proměny architektury
a každodenní radosti a starosti.

Vyzkoušejte
aplikaci Prague Histories

Od 10. prosince začnou na dalších
místech v Praze 6 platit takzvané
modré zóny, které vymezují místa

k parkování určená rezidentům, tedy li -
dem, kteří mají v městské části trvalé byd-
liště. Do té doby je však možné na vyznače-

ných místech parkovat bez omezení. Roz-
šíření se týká dalších částí Břevnova, Hans -
paulky, Ořechovky, Větrníku, Petynky,
Podba by a Veleslavína. Žádat o vydání par-
kovacího oprávnění je možné už nyní ve vý-
dejně v Uralské ulici.

Modré zóny
na dalších místech

INZERCE V6-1101

ALPINNING | BEŽECKÝ KLUB SCE | FIT BAR | HOROLEZECKÁ STĚNA
INDOOR ROWING | INBODY | KRUHOVÝ TRÉNINK | MASÁŽE A REHABILI-
TACE | NOHEYBALL | POSILOVNA | POWER PLATE | SOLÁRIUM | SPINNING 
SQUASH | STOLNÍ TENIS | S-BADMINTON | VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ 
SPORT SHOP | TRX | WALLYBALL | YOGA | ZÓNA FUNKČNÍHO TRÉNINKU

VOLNÝ VSTUP DO 
SPORTCENTRA

EVROPSKÁ*

* Po vystřižení lze tento kupon využít k VOLNÉMU 
VSTUPU NA SPORTOVNÍ AKTIVITY v našem centru

Na veškeré aktivity u nás je možné využít 
k platbě různé benefitní systémy:
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Poškozený strom
byl pokácen

Kpokácení vzrostlého javoru stří-
brného v parku Charlotty Masa-
rykové muselo být přistoupeno

kvůli zdravotnímu stavu dřeviny. Jeho
špatný stav zavinil dřevomor kořenový.
Na místě je naplánována výsadba no-
vého stromu.

Praha posílá
peníze do nemocnic

Pražský magistrát poskytne jed-
norázovou účelovou dotaci ne-
mocnicím, které zajišťují lékař-

skou pohotovostní službu. Peníze jsou
určeny na pořízení vybavení pro ambu-
lance lékařské pohotovostní služby.
Ústřední vojenská nemocnice získá
prostředky například na defibrilátor,
transportní lehátko či monitor vitál-
ních funkcí, celkem pro ni bylo vyčleně -
no 870 tisíc korun.

Výrazně méně úseků než v letech
předchozích bylo v Praze 6 vyčleně -
no pro projekt sněhové pohotovosti.

V rámci sněhové pohotovosti bude zajiš-
těna schůdnost chodníků v oblasti Hans -
paulky, Baby, Sedlce, Šáreckého údolí
a čás ti Ořechovky. O zbývající území šesté
městské části se bude starat vlastník ko-

munikací či dodavatelské firmy. Pražský
magistrát vyčlenil pro letošní zimní období
stejné finanční prostředky na zimní údrž -
bu jako loni a bude zajišťovat schůdnost
chodníků I. pořadí i chodníků II. a III. po-
řadí. To jsou úseky, jejichž schůdnost byla
v minulosti zařazena do projektu sněhové
pohotovos ti.

Sněhová pohotovost
v šesté městské části

Dopravní omezení
na Patočkově

Až do konce února musejí řidiči počí-
tat s dopravním omezením na Patoč-
kově ulici, konkrétně v úseku Břev-

novská – U Dělnického cvičiště. Dochází
zde k rekonstrukci kanalizace. Omezení
spočívá v záborech části jízdních pruhů ve
směru do centra, kdy je doprava vždy ve-
dena po zbylé části komunikace v jednom

jízdním pruhu. Na šestce platí i další ome-
zení, například do 21. prosince se také na
Patočkově u střešovické vozovny ve směru
Vypich pracuje na vodovodním potrubí a je
neprůjezdný levý jízdní pruh. Do poloviny
prosince je třeba počítat s omezením mezi
křižovatkami ulic Mariánské hradby a U Pí-
secké brány, kde se pracuje na silnici.
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ABA REAL s.r.o., Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6
Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz

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...

Ustavující zastupitelstvo, které se mi-
nulý týden konalo po říjnových ko-
munálních volbách, potvr dilo na

dal ší čtyři roky ve funkci starostu Ondřeje
Koláře (TOP 09) a zvolilo novou radu měst-
ské části. Koaličními partnery jsou pro
další volební období uskupení KLID (TOP
09 a KDU-ČSL), ODS a hnutí STAN. Ko-
alice má v zastupitelstvu většinu 27 hlasů.
Statutárním místostarostou byl zvolen
Jakub Stárek (ODS) odpovědný za územní
rozvoj, veřejný prostor a smart ci ty, místo-
starosty jsou Jan Lacina (STAN) odpověd -

ný za správu majetku, kulturu, sport a vol -
ný čas, Jaromír Vaculík (TOP 09) odpo-
vědný za ekonomiku a finance a Jiří Lála
(ODS) je odpovědný za oblast dopravy.
Radními byli zvoleni Eva Smutná (TOP
09), která má v gesci strategický rozvoj
a památkovou péči, Marián Hošek (KDU-
ČSL) odpovědný za sociální věci, zdravot-
nictví a prevenci, Marie Kubíková (ODS)
má na starost školství a čerpání ze souvise-
jících fondů, Zdeněk Hořánek (STAN) bude
zodpovědný za oblast investic a bezpeč-
nosti.

Šestka má nové vedení

Výstava Kouzlo tramvají
Výstava pojmenovaná Kouzlo tram-

vají bude k vidění po celý prosinec
vždy od pondělí do pátku mezi 13.00

a 18.00 hodinou v Kavárně sv. Rodiny. Vý-
stavu na Petřinách pořádá u příležitosti
svých 80. narozenin Milan Mikeš. Příchozí
se seznámí s podmínkami a okolnostmi
vzniku tramvajové trati, kterou budovali
sami obyvatelé Petřin.

Rekonstrukce
v oboře Hvězda

Další část historické zdi obory
Hvězda bude rekonstruována.
Historic ká obvodová ohradní

zeď obory Hvězda je v současné době
v havarijním stavu a proti zřícení je do-
časně stabilizována kovovou kon-
strukcí, rekonstrukce je pro to zcela ne-
zbytná. Konkrét ně jde o kompletní
vybourání stávajícího rozpadlého zdi va
a starého torkretu a nové vyzdění
z opukových kamenů v kombinaci s em-
plektonem, což je druh zdiva tvořený
dvě ma lícovými stěnami a výplní mezi
nimi z lité malty prokládané lomovým
kamenem. Na místě, kde zeď chybí
zcela, bu de na stávajících základech vy-
budována nová. Oborní zeď, jejíž nej-
starší část pochází z poloviny 16. sto-
letí, byla postave na z opuky z lomu
přímo v obo ře. Od roku 1995 se po-
stupně opravuje. Nyní přichází na řadu
část přibližně 300 metrů dlou há. Obo -
ru založil v roce 1534 císař Ferdi -
nand I., letohrádek potom nechal vy-
stavět jeho syn v roce 1555.
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INFO@PE3NY.NET WWW.PE3NY.NET +420 222 741 222

BONUSY 
PRO KAŽDÉHO

200 K
CHCI TO

NA PENZI
20/20 Mb/sCHYTRÁ 
TELEVIZE

LEVNÝ 
TELEFON

RYCHLÝ 
INTERNET VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše 
je bez závazk , chyták  i jiných kli ek! Zm nit operátora je 
s námi jednoduché a bez dalších náklad . Pro bezproblémový 
p echod získáte od nás internet na 6 m síc  zdarma. 
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.

Pozemky v Dejvicích
chce developer i premiér pro galerii

„Na jednom z nejlukrativnějších
míst v Praze v okolí metra Hrad-
čanská se potichu a bez veřejné

soutěže prodaly (respektive smluvně zavá-
zaly prodat) pozemky v rozloze 24 tisíc m2,
a to za peníze, které by při tržní ceně byly
až čtyřnásobně vyšší. Prodávající železnice
(SŽDC) a kupující podnikatel Klán sice
mlu ví o odhadní ceně cca 250 milionů, re-
álná cena je však v současnosti až miliarda
korun,“ komentuje věc radní Prahy 6 Ma-
rián Hošek (KDU-ČSL).

Firmě Amádeus Real by měla správa že-
leznic pozemky v budoucnu odprodat, a to
tehdy, až bude v sousedství dokončena že-
lezniční rychlodráha z Prahy do Kladna.
Smlouvu uzavřel odvolaný šéf SŽDC, jeho
nástupce Jiří Svoboda před prázdninami
s firmou uzavřel další smlouvu, tentokrát
o zřízení zákazu zcizení a zatížení.

Zákaz zcizení znamená, že vlastník ne-
movitosti nesmí převést vlastnické právo
na jakoukoli třetí osobu, zákazem zatížení
se potom rozumí zákaz, v jehož rámci
vlast ník nemovité věci k ní nesmí zřídit
třeba zástavní právo. To může být podle
právníků, kteří však nechtějí situaci ko-
mentovat konkrétně, protože nemají k dis-
pozici znění smlouvy, problematické.

O tom, že by se stát ze smlouvy vyvázal,
s kupcem údajně nikdo nejednal, nevěděl
podle svých vyjádření ani o tom, že by zde
mohla sídlit budova Národní galerie.

„Víte, co by to bylo za úspěch, kdyby čes -
ká Národní galerie získala licenci Centre
Pompidou? Praha by se tak opět vrátila me -
zi nejvýznamnější kulturní metropole na
světě. Byl by to neopakovatelný počin a já
k němu chci naší zemi a našemu hlavnímu
městu dopomoci. Ano, pokud bychom zí-

Velký zájem je o atraktivní pozemky v okolí dejvického
nádraží. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která
vlastní většinu z nich, nejdříve bez jakékoliv soutěže
uzavřela letos smlouvu o smlouvě budoucí
s developerskou firmou Amádeus Real. Následně premiér
Andrej Babiš (ANO) oznámil, že by právě zde mohla
vzniknout pražská pobočka Centre Pompidou Praha.

skali licenci, tak by si Národní galerie za-
sloužila zcela novou budo vu,“ napsal pre-
miér na svůj facebookový profil.

„Kdyby to šlo, tak by to bylo krásné. Mně
se ale zdá, že pan premiér rychleji koná,
než přemýšlí. Než vůbec něco takového vy-
pustil do světa, měl si nechat zjistit, co je
to vlastně za pozemky, jak se s nimi může
nakládat a pro co jsou využitelné. Možná
mu také uniklo, že pozemky, které on teď
s velkou pompou a v přítomnosti objektivů
nabízí Národní galerii, jeho stranický sou-
putník a pravá ruka Faltýnek v tichosti za-
šmelil podivné realit ně-investiční skupině
Amádeus Real, a to pomocí velmi disku -
tabilní smlouvy a ještě pod cenou,“ říká
staros ta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).
Faltýnka zmiňuje Kolář proto, že za prob-
lematickou smlouvu s Amádeus Real jsou
údajně zodpovědní lidé kolem místopřed-
sedy ANO, třeba pro to, že za sprá vu želez-
nic ji prý připravovala kancelář pražského
advo káta, který v červ nu organizoval ver-
nisáž Faltýnkových obrazů.

„Nová budova Národní galerie by kul-
turně obohatila Prahu 6 a zároveň by vy-
tvořila předstupeň Pražského hradu. Při-
nesla by hodnotnější využití pozemků, než
developerská zástavba. Ovšem jen za před-
pokladu, že se stát probere a zarazí kšeft fi-
gurek SŽDC s pozemky,“ říká opoziční za-
stupitel Antonín Nechvátal.
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Prodej pozemků v okolí 
nádraží bez veřejné soutěže

Fakticky se jedná o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí s vlastníkem jednoho
bytového domu, kdy se tento vlastník zava-
zuje „nedělat problémy“ při stavbě rekon-
strukce tzv. Buštěhradské dráhy a jejího za-
hloubení výměnou za to, že mu SŽDC
prodá jedny z nejlukrativnějších pozemků
na Praze 6 (za cenu obvyklou) po dokončení této stavby, nebo do-
konce po datu 1. 1. 2030. Tento počin SŽDC je skandální a neobha -
jitelný. Stále se jedná o státní majetek, který je nutný pro stavbu
strategicky potřebného železničního spojení s Kladnem a letiš-
těm. Kromě toho tvoří zhruba polovinu transformačního území,
které je velmi lukrativní a čeká na svoje zhodnocení.

Druhou polovinu tohoto území vlastní magistrát, takže se
v obou případech jedná o veřejné vlastnictví. Majitel malého byto-
vého domu v tomto území bude mít právo účastníka řízení při pro-
jednávání rekonstrukce železnice, ale takových případů budou po
celé trase desítky. SŽDC tuto smlouvu k zahloubení trati nijak ne-
potřebovalo a divím se tomu, kdo ji schválil a podepsal. Jsem zvě-
dav, jak se bude obhajovat u soudu…

Martin Polách (ANO)

Nevýhodný prodej pozemků
má na šestce smutnou tradici

Zatímco měla ODS a TOP 09 plné ruce
práce s rozdělováním si postů ve vznikající
koalici, přinesli den po volbách reportéři
ČT zprávu, že SŽDC prodalo za přispění
Faltýnkova advokáta, bez veřejné soutěže
a hluboko pod cenou pozemky současného
parku mezi Nádražkou, ulicí Milady Horá-

kové a Prašným mostem developerské firmě Amadeus Real. Do-
sluhující garnitura městské části se následně pochlubila podepsa-
ným memorandem se SŽDC. V něm obě strany plánují nové vy -
užití stávajícího železničního tělesa poté, co budou vlaky na letiště
a Kladno jezdit ve vybudovaných tunelech.

Na uvolněném prostoru vznikne promenáda spojující navazu-
jící parky. To je zá měr jistě chvályhodný, naneštěstí se však netýká
inkriminovaných pozemků. Ty z dohody jaksi vypadly, což bohužel
není překvapením. Dosluhující vedení Prahy 6 pod vedením TOP
09 má s nevýhodným zbavováním se svého majetku bohaté zku-
šenosti.

Pokračuje tak v cestě ODS z předchozích volebních období, s níž
nyní dojednává budoucí koalici. Za všechny připomeňme třeba
loňský prodej pozemků pod „Ledním medvědem“ Pentě, bez ve-
řejné soutěže za nejnižší možnou cenu, patálii s poliklinikou Pod
Marjánkou z dob vlády ODS nebo pokus o vyvedení domova s péčí
o seniory v Šolínově ulici, který se letos Pirátům podařilo zastavit.
Protesty těchto stran proti plánovanému odkopu pozemků tak
znějí přinejlepším nedůvěryhodně.

Piráti bojují proti nekalým praktikám s obecním majetkem, ať
už z rukou Penty nebo Faltýnkova právníka, po celé republice bez-
mála deset let. A my v Praze 6 nejsme výjimkou.

Jiří Hoskovec (Piráti)

Městská část nemá 
žádné přesné informace

Na jednom z nejlukrativnějších míst
v Pra ze v okolí metra Hradčanská se poti-
chu a bez veřejné soutěže prodaly (resp.
smluvně zavázaly prodat) pozemky o roz-
loze 24 tisíc m2, a to za peníze, které by při
tržní ceně byly až čtyřnásobně vyšší. Pro-
dávající železnice (SŽDC) a kupující podni-
katel Klán sice mluví o odhadní ceně cca 250 milionů, reálná cena

Prodej pozemků

na dejvickém nádraží

Pozemky poblíž dejvického nádraží se

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

bez veřejné soutěže zavázala smlouvou

o smlouvě budoucí odprodat developerské

firmě Amádeus Real. O pozemky by ale

„stál“ i premiér Andrej Babiš (ANO), který

by zde rád viděl novou budovu Národní

galerie. Jaký názor mají na prodej politici,

kteří vedou šestou městskou část a co si

o něm myslí šestková opozice?
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je však v současnosti až miliarda korun. Městská část zatím neob-
držela žádný projekt, a proto nemá žádné přesné informace. Co
by ovšem mělo platit, je, že samotná koupě se může uskutečnit až
po realizaci zahloubené Buštěhradské dráhy. Protože pozemky
městská část nevlastní, nemůže do vlastnických struktur mluvit,
má ale pravomoc a eminentní zájem hlídat korektní a rozumné vy-
užití tohoto vzácného místa.

Je na Českých drahách, Ministerstvu dopravy ČR a na Správě
silnic a železnic, aby vyjasnily platnost a odůvodněnost této tran-
sakce, a na nás bude nastavit vlastníkovi podmínky, které budou
pro něj závazné a vhodné pro tuto oblast a zároveň budou splňo-
vat širší urbanistické pojetí tohoto území.

Marián Hošek (KLID, KDU-ČSL)

Musíme se postarat o to,
aby zástavba byla kvalitní

Pozemky mezi Dejvicemi a Hradčanskou
jsou jednou z nejcennějších transformač-
ních lokalit, kterou na Praze 6 máme. Sou-
časný územní plán na nich umožňuje sta-
vět téměř cokoliv, od bytů přes obchody
ne bo sportoviště. Bohužel je nevlastní ani
hlavní město, ani naše městská část. To,
zda Správa železniční dopravní cesty při prodeji tohoto svého ma-
jetku postupuje správně, musí řešit stát nebo ministerstvo. My se
z pozice komunálních zástupců musíme hlavně postarat o to, aby
případná zástavba byla kvalitní, s odpovídající architekturou a na-
vazovala na Engelovu představu Dejvic a Bubenče s parky a živým
parterem.

Nesmíme zapomenout na veřejnou vybavenost, tedy školky,
kulturní zařízení, obchody nebo restaurace, dohlédnout na řešení
parkování s perspektivou budoucích požadavků. Lokalitu je nutné
řešit i s ohledem na zahloubení Buštěhradské dráhy a vznik no-
vého dopravně-přestupního uzlu. Aktuálně je pro území zpraco-
vána platná urbanistická studie, která stanovuje určitou regulaci
území. Tyto zásady zástavby schvalovalo hlavní město i Praha 6
a v současné době jsou neopomenutelným podkladem i pro odbor
výstavby.

Jakub Stárek (ODS)

Na Lužci 10, Praha 6 – Vokovice,
tel.: 608 083 109, www.kubasport.cz

■ Specialzovaná prodejna na servis a prodej lyžařského vybavení na Praze 6 ve Vokovicích.
■ Najdete u nás značky Descente, Volkl, Atomic, Head, Leki a další.
■ Děláme odborný servis lyží a i si u nás můžete lyžařské vybavení zapůjčit.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu a s výběrem Vám rádi poradíme.
Poukaz na nákup kolekce 18/19 na 15%.

INZERCE V6-1128

Pozn. red.: Příspěvky vznikly před ustavujícím zastupitelstvem MČ Praha 6

Obohaťme kulturně Prahu 6
a získejme přirozený přístup
na Pražský hrad

Stát, respektive ministerstvo dopravy by
mělo dohlédnout na urychlené zastavení
nekalých kšeftíků figurek ze SŽDC. Prodej
pozemků ve svahu nad dejvickým nádra-
žím společnosti Amádeus Real, bez otevře -
né soutěže, zavání trestnou činností.

Místo vytěžující developerské výstavby by byla budova Národní
galerie současného umění pro Dejvice kulturním obohacením. Ga-
lerie by vytvořila předstupeň Pražského hradu a hodnotný příchod
k Pražskému hradu, přinesla by do Dejvic větší kulturní dimenzi.

Radnice Prahy 6 by měla maximálně podporovat záměry ředi-
tele Národní galerie a kulturní zájmy. 

Neblahá studie IPR určovala toto území k nepřínosnému kapa-
citnímu zastavění, ale nebyla naštěstí akceptována. Připravuji na
podporu tohoto záměru petici.

Antonín Nechvátal (SZ)
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● Jak jste se k fotografování dostala
a kdy jste začala fotografovat poprvé?

Vážně jsem se fotografováním začala za-
bývat v roce 2009, kdy jsem se vydala na
cestu do severní Etiopie. Od kamarádky
jsem si půjčila profesionální fotoaparát, se
kterým jsem ale neuměla moc zacházet.
Jak nastavit manuálně expoziční čas, clo -
nu a citlivost, jsem si napsala na malý pa-
pírek, který jsem neustále při focení lovila
z kapsy. Fotila jsem památky, nádhernou
přírodu, domorodce, ale i tlupy paviánů vy-
soko v Simienských horách. Když jsem se
vrátila, ze svých fotografií jsem vyrobila fo-
toknihu. Byla jsem překvapená, jak moc se
všem líbila, a to pro mne byl první impuls
k tomu, abych se postupně začala fotogra-
fování věnovat profesionálně.
● Je pro fotografa, stejně jako třeba pro
zpěváka herce nebo sportovce, důležitý
talent?

Dříve jsem si myslela, že když člověk ně -
co dělá s láskou, může dělat cokoliv. Ales-
poň já jsem to tak vždycky měla. Čemuko-
liv jsem se začala věnovat, vše se mi časem
dařilo. Fotografování je ale určitý druh
uměleckého vyjádření a k němu talent ne-
boli dar potřebný je. U fotografa se proje-

vuje osobitým viděním reality, kterou je
schopný zprostředkovat skrze fotoaparát
dalším lidem.
● Kdo nebo co vás nejvíc ovlivnilo v pro-
fesním životě? Máte nějaké vzory, je fo-
tograf, který vás inspiruje nebo ovliv-
ňuje?

Měla jsem obrovské štěstí, když jsem
hned na začátku své profesionální kariéry
potkala ty pravé lidi. Herečka Nela Bou-
dová, se kterou jsem se znala, si mne vyžá-
dala na fotografování titulní strany spole-
čenského časopisu, v jehož redakci se mé
fotografie líbily natolik, že mi tam nabídli
další práci. Fotografka Lenka Hatašová mi
zase předala své zkušenosti z oblasti por-
trétní fotografie a zasvětila mě do tajů vní-
mání světla, které je pro fotografa velmi
důležité. Líbí se mi její snímky, ale sleduji
práci i dalších českých a zahraničních foto-
grafů.
● Jaký je rozdíl mezi fotografováním
v ateliéru a v exteriéru?

Exteriér je daleko pestřejší, nabízí více
možností, nejen těch světelných. Ráda hle-
dám nové lokace i zdroje světla, miluji fo-
cení při západu slunce, kdy je světlo nej-
hezčí, něco takového bohužel v ateliéru

nasimulujete jen těžko. V zimních měsí-
cích využívám kromě umělého také denní
světlo, které prochází velkým oknem do
místnosti a nabízí tak světelné modulace,
které bych jiným způsobem těžko vytvo-
řila. Dnes už si nedokážu představit, že
bych pracovala v ateliéru bez oken, a ne-
měla tak možnost světelné zdroje kombi-
novat. Skutečný význam slova fotografie je
„malba světlem“ a právě to mě moc baví.
●Věnujete se také reportážní fotografii.
Co si obvykle berete s sebou na cesty, jak
vypadá vaše nezbytná výbava?

Reportáže mi občas osvěží klidnou atmo-
sféru ateliéru. Cestuji moc ráda a fotoapa-
rát s sebou vždycky přibalím, k němu dva
objektivy a lehký notebook, což je akorát
tak dost, aby to člověk bez problémů unesl
na zádech. Ze svých cest občas pro některý
ze společenských magazínů, pro něž fo tím,
napíšu i cestopis.
● Kam nejdál jste se pro svoji fotku vy-
dala a kde bylo pro vás skutečně složité
ji získat?

V tomto případě jde jednoznačně o fotku
dalajlámy, přesněji řečeno o selfie s dalajlá-
mou. Spolupracuji s organizací Brontosau -
ři v Himálaji a s nimi jsem se před pár lety

Monika Navrátilová:
Lidi vnímám skrze svůj objektiv
a moc mě to baví 

Nejoblíbenějším objektem
fotoaparátu Moniky
Navrátilové je člověk
obecně. Všímá si ho i při
svých reportážích
z odlehlých koutů světa,
jako například z Etiopie
nebo ze severní Indie, kde
působila coby fotografka
hnutí Brontosaurus
v Himálaji. Pro společenská
média již několik let
portrétuje známé osobnosti
kultury, politiky a sportu.
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vypravila do severní Indie do oblasti La-
dakh, kterou dalajláma často navštěvuje.
Nechyběl ani tentokrát a já jsem měla ne -
jen možnost ho fotografovat, ale dokon ce
si s ním pořídit právě i tu společnou fotku.
Vznikla sice přes menší nevoli bodyguardů,
o to laskavější bylo ale svolení samotného
dalajlámy. Později jsem se s ním setkala
i v Praze na soukromé audienci, takže jsme
vlastně tak trošku „staří známí“. Musím
přiznat, že pocity, které jsem v jeho přítom-
nosti vnímala, se mi zapsaly hluboko do
srdce a dají se jen těžko popsat slovy.
● Pro společenská média často portré-
tujete známé osobnosti. Jak takové foto-
grafování probíhá a jak s osobnostmi
pracujete, abyste z nich dostala výraz,
který potřebujete, a oni na fotografiích
vypadali dobře?

Musím předeslat, že záliba ve fotografo-
vání mezi známými osobnostmi nepanuje
vůbec. Čím je fotografování rychlejší, tím
pro ně lépe. Mám velké štěstí v tom, že se
často už známe z předchozích focení, a můj
objekt mi tak důvěřuje. Znám navíc jejich
fotogenické úhly, což také práci usnadní,
a pokud je čas a můj objekt dovolí, experi-
mentuji a hledám pak úhly nové, které nás
občas příjemně překvapí. Pokud se jedná
o ženu, spolupracuji s vizážistou, který ji
na fotografování nalíčí a vytvoří účes,
a poku d to vyžaduje zadání, využívám i sty-
listy k výběru oblečení. Na postprodukci fo-
tografií už ale pracuji sama, s retušemi
a „omla zováním“ to ovšem nepřeháním,
i když trend je dnes spíš opačný.
● Pamatujete si, kdo všechno už stál
před vaším objektivem, a je někdo, koho
jste ještě nefotografovala a chtěla byste
jej fotit?

S kolegyní jsem založila fotobanku por-
trétů s názvem Facephoto, takže díky ní
přesně vím, kdo všechno už před mým fo-
toaparátem stál. Z hlavy vám to ale asi ne-
řeknu. Co se týká osobností, žádnou zvlášt -
ní touhu po konkrétní osobě nemám, fotím
ráda každého, kdo ke mně přijde. Mým nej-
oblíbenějším objektem je samozřejmě moje
dcera Stella, té se rozhodně nenabažím ni -
kdy.
●Podstatou fotografie je zachycení kou -
zla okamžiku. Je ale určitě rozdíl v za-

chycení upravené osobnosti, dětí z dět-
ského domova, nebo třeba chudinské
čtvr ti v Etiopii. Dá se říct, co je nároč-
nější?

Náročnost záleží zejména na okolnos-
tech, za kterých je fotografie pořízena, tak -
že je jasné, že pokud mám porovnat po-
hodlí ateliéru s vyprahlou Etiopií, není
o čem mluvit. Co se ale moc nemění, je můj
prožitek chvíle, kdy mám fotoaparát u oka
a mačkám spoušť. Je to pro mě zázračný
moment tvorby a musím přiznat, že při
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Nabízí
 vedení účetnictví a daňové evidence pro firmy a OSVČ
 daňové poradenství včetně zastupování na FÚ
 daňová optimalizace v mezích zákona
 přiznání k DPPO, DPFO, DPH, Silniční daně
 mzdové účetnictví a poradenství, personalistika
 účetní a finanční poradenství
 rekonstrukce účetnictví 
 zastupování na zdravotních pojišťovnách a PSSZ

Výhody
 jistota bez vícenákladů díky vzdělání, dlouholeté praxi
a pojištění
 zázemí stabilní a prosperující firmy
 daňové a finanční poradenství daňovým poradcem
 ceny odpovídající práci, časové náročnosti a položkám
 přátelský, profesionální a spolehlivý přístup

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

telefon: 283 871 129, 608 534 084
e-mail: vilikusova@bilance-ucetnictvi.cz

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání
◗ široký sortiment lahůdek, salátů a chlebíčků
◗ široká nabídka masných výrob ků z vlastní výrobny

Z nabídky pro Vás vybíráme:
Krůtí šunka z prsou 139,90 Kč
Kuřecí šunka 129,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1kg s DPH
a platí do 31.12. 2018 nebo vyprodání zásob!

Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.

Těšíme se na Vás!

Monika Navrátilová
česká fotografka

■ Narodila se v Jeseníku.
■ Vystudovala střední zemědělskou a technickou školu.
■ Již několik let portrétuje pro společenská média známé
osobnosti, fotograficky se podílí i na nejrůznějších charita-
tivních projektech, například pro hnutí Brontosaurus v Hi-
málaji, které v takzvaném Malém Tibetu pomáhá ve vzdělá-
vání dětem z chudých rodin. Působila například v Etiopii
ne bo v severní Indii.
■ Je mj. autorkou kalendáře Klokánku Hostivice pro rok
2017 nebo módního katalogu značky E.daniely s Chantal
Poullain pro sezonu 2018.

něm nedýchám, ať už jsem
v ate liéru na Letné nebo třeba
v Himálaji. Tohle je v podstatě
to, co mě na fotografování baví
nejvíc.
● Dokážete už v okamžiku
stisknutí spouště odhadnout,
zda ta fotografie bude dobrá?

Víceméně ano, fotoaparát
přikládám k oku většinou až ve
chvíli, kdy vnímám, že právě
teď je ten správný okamžik.
A to je moment, který se mi nej-
více líbí, a předpokládám, že ho
zaznamenám přesně podle své -
ho gus ta a budu s ním spoko-
jena i v samotném výsledku.
● Existuje fotografie, kterou
máte vy sama nejraději, která
podle vás nějakým způsobem
převyšuje ty ostatní?

Moje nejoblíbenější fotografie
pocházejí právě z Ladakhu v In -
dii. Zvláštní vztah mám k jedné
z nich, je na ní posvátné jezero
Tso Moriri, nacházející se v údo -
lí Spiti v regionu Himachal Pra-
desh. Pořídila jsem ji na pěti-
denním treku, který byl vel mi
náročný, pohybovali jsme se ve

výšce 5500 m n. m. a posled ní
den se před námi otevřela dech
beroucí krajina. Vyzařuje pro
mne zvláštní energii, a pro to ji
mám nejraději.
● Pracovně často pobýváte
v Praze 6. Jaký vztah máte
k této části metropole? 

Přírodní rezervace Divoká
Šár  ka je úžasným místem ne -
jen pro mé fotografování v pří-
rodě, ale také k procházkám
s mojí dcerou. Když jsem při-
pravovala fotografické koláže
do knihy O víle Voněnce, trávila
jsem zde mnoho času. Skalnaté
útvary, zelená louka a vyhlídky
do krajiny jsou tak fotogenické!
● Co ráda děláte ve volném
čase, jaké jsou vaše zájmy, zá-
liby, koníčky?

Moje profese je i mým koníč-
kem, takže pokud zrovna ne-
pracuji se svým profi fotoapará-
tem, fotím si různé momentky
na mobil, i to mě moc baví. Mo-
bily navíc nabízejí možnost nej-
různějších okamžitých fotogra-
fických filtrů a jednoduchých
úprav, což skvěle podněcuje fo-

tografickou kreativitu. Kromě
obrazové části svého života rá -
da medituji a cvičím jógu nebo
další východní cvičení, která
posilují nejen mé tělo, ale i mou
duši.
● Máte nějaký sen?

Mám cestovatelské sny a s tím
souvisejí i ty fotografické. Ráda
bych navštívila Patagonii, Jižní
Afriku, Skandinávii, Aljašku
ne bo Nový Zéland a chtěla bych
z každé země udělat reportáž

a pořídit fotografie, ze kterých
bych ráda uspořádala další vý-
stavu, stejně jako v případě mé
cesty do Indie.
● Co vás čeká v nejbližší do -
bě, jaké máte pracovní plány,
na co se těšíte?

Momentálně pendluji mezi
mateřskými a pracovními po-
vinnostmi. Těším se z kaž dé
pracovní nabídky, která přijde,
čeká mě portrétování několika
zajímavých osobností.
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Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější základ do života. 

Nabízíme Vašim dětem 1–6 let
unikátní výchovně vzdělávací

program ve dvou třídách.

ZÁPIS dětí na rok 2019

program pro rozvoj dětského myšlení

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
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Hmyzí hotel má Základní a mateřská
škola Červený vrch, děti ze třetí
třídy ho vyrobily v rámci projektu

Podzim. Hmyz v přírodě vyhledává úkryty
ve všemožných štěrbinách, škvírách, puk-
linách ve zdech, ve starém dřevě, které
v současné době, hlavně v městském pro-
středí, rychle mizí. Stavba hmyzího hotelu
je proto velmi prospěšná a děti navíc budou
mít možnost pozorovat fascinující mikro-
svět na zahradě a přitom se naučit mnoho
zajímavého o přírodě a koloběhu života.

Děti ze Základní školy Jana Amose
Ko menského se zúčastnily, stejně
ja ko loni, běhu Teribear. To je spor-

tovně-charitativní akce, která pomáhá zne-
výhodněným dětem. Za každý uběhnutý

kilometr vydělali žáci třicet korun. Děti
nabě haly celkem 1386 km, což vyne slo
41 580 Kč. Projekt Teribear vznikl v ro ce
2009 jako reakce na vysoký počet dětí, kte -
ré musí vyrůstat v ústav ní péči.

Děti běhaly s medvědem

Škola má
hmyzí hotel

Záložka do knih
spojuje školy

Do česko-slovenského projektu
Záložka do knih spojuje školy se
i letos zapojila Základní škola

Antonína Čermáka. Tématem letošní -
ho ročníku, kterého se zúčastnily české
i slovenské školy, byly pohádky, bajky,
pověsti a příběhy, které neznají hra-
nice. Děti z šesté třídy vyrobily záložky
do knih, které poté putovaly do Základ -
ní a mateřské školy Stará Kremnička
v Žiaru nad Hronom. Na projektu spo-
lupracuje Slovenská pedagogická kniž-
nice a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Norbertov navštívi li
zahraniční studenti

Tradiční projekt EDISON, který je
určen pro žáky ze čtvrtých až de-
vátých tříd, se uskutečnil v Zá-

kladní škole Norbertov. Do školy přijelo
osm zahraničních studentů z Gruzie,
Srbska, Kyrgyzstánu, Kolumbie, Mexi -
ka, Ruska, Tuniska a Řecka, kteří žáky
seznamovali se svými vlastmi. Cílem
projektu EDISON je mimo jiné rozšířit
dětem slovní zásobu, vyprávění jsou to -
tiž vedena v angličtině.
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INZERCE V6-1106

Letu na Mars se Josef
zúčast ní na Hvězdárně
Vyškov v rámci 15. roční -

ku soutěže Expedice Mars.
Jedná se o nejdelší studentský
simulovaný let na rudou plane -
tu v Evropě, je dlouhý 100 ho -
din a jeho součástí je také vý-
stup dvou členů posádky na
povrch Marsu.

Projekt Expedice Mars patří
mezi přední české projekty pra-
cující s talentovanou mládeží
v oblasti přírodních a technic-
kých věd, soutěž pořádá Dětská
tisková agentura pro studenty
základních a středních škol.

Jo sef musel projít interneto-
vým kolem, následovalo semifi-

nále v Brně a vyhlášení vítězné
posádky předcházelo třídenní
finále na Slovensku a třídenní
exkurze do Evropské kosmické
agentury. V závěru si organizá-
toři zvali jednotlivé účastníky
na pohovory, během nichž se
chtěli ujistit, že daný finalista
má o simulaci opravdu zájem,
že je na ni psychicky i fyzicky
připravený a že si dobře rozumí
s případnými dalšími členy po-
sádky.

„Snažili jsme se účastníky
připravit na náročné podmínky
simulace. Na základě jejich re-
akcí na nejrůznější situace jsme
potom vybírali ty, kteří si spolu
budou nejlépe rozumět, doká-

žou pracovat samostatně i jako
tým, a hlavně budou schopni
us tát i krizové situace,“ popsal
velitel Expedice Michal Vyvleč -
ka.

Posádka je
bez internetu

„Je to již naše pátá simulace
a zároveň i náš pátý rok spolu-
práce s Hvězdárnou Vyškov. Ta
má prostory, které se pro simu-
laci výborně hodí. Po celou do -
bu můžeme být v jedné budově

s účastníky simulace, tak že
jsme jim neustále na blízku, zá-
roveň jsme ale ve zcela odděle-
ných místnostech,“ doplnil ve-
litel simulace Jan Jurica s tím,
že se pořadatelé snaží o to, aby
vše bylo co nejreálnější.

„Posádka tedy před svým od-
letem odevzdává telefony a ani
z počítačů na misi se nemůže
připojit na internet. Ke kontak -
tu s rodinou a přáteli tedy do-
chází jen velmi zřídka,“ popsal
Jurica. 

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 P
O

Ř
A

D
A

TE
LÉ

Na Mars si před Vánoci zaletí student
třetího ročníku Keplerova gymnázia Josef
Polášek. Bude jedním z pěti členů posádky.
Jeho vybrání do nejužší skupiny
předcházelo několik náročných soutěžních
kol, během nichž musel dokázat nejen své
odborné znalosti, ale také dobrou
psychickou a fyzickou kondici.

Student z Keplerova gymnázia

poletí na Mars
Student z Keplerova gymnázia

poletí na Mars



školství

Už název této školy i její tradice zava-
zují pedagogy, aby své žáky připravo-
vali na budoucí povolání v co možná

nejlepší kvalitě. Nesmějí zklamat ani odbor-
nou veřejnost, ani firmy zaměstnávající ab-
solventy školy. Zároveň musí absolventy při-
pravit tak, aby mohli pokračovat v dalším
studiu na vysoké škole, především na Fakultě
stavební a Fakultě architektury ČVUT. Škola
je umístěna v příjemném a klidném prostře -
dí, kousek od stanice metra Pankrác, a po-
skytuje tak žákům výborné podmínky pro
jejich rozvoj odborný i lidský. Budoucí žák
si může vybrat ze tří odborných zaměření:
■POZEMNÍ STAVITELSTVÍ zahrnuje nej -
širší oblast výstavby, a to realizaci budov

a hal pro různé funkce. V tomto tradičním
odborném zaměření je žák postupně sezna-
mován se širokou tvůrčí problematikou pro-
jektování a výstavby, a to od průzkumů úze -
mí, tvorby studie, navrhování a kreslení
stavebních výkresů až po realizaci budov.
■ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA
jsou dvě profese, které nelze od sebe oddě-
lovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla.
Odborné zaměření je vhodné pro chlapce
a dívky s technickým a estetickým cítěním,
prostorovou představivostí a výtvarným na-
dáním.
■ ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ
DE SIGN se zaměřuje na komplexní návrh
interiéru v návaznosti na celkový architek- IN
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Představujeme Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára,

špičku v přípravě budoucích stavitelů
Také patříte mezi rodiče, kteří budou v nejbližší době řešit
se svým potomkem, jakým směrem se bude ubírat jeho
cesta k budoucímu povolání? Představujeme vám školu
s dlouholetou tradicí – Střední průmyslovou školu stavební
Josefa Gočára v Praze 4.

tonický a konstrukční koncept stavby a na
získání odborných znalostí v oblasti projek-
tování pozemních staveb.

Přijďte se podívat na den otevřených dve -
ří, který škola pořádá ve čtvrtek 6. prosince
2018 od 17 hodin. Zeptáte se žáků přímo na
jejich vlastní zkušenosti se školou. Školu si
prohlédnete a posoudíte sami.

Další informace o škole najdete na webo-
vých stránkách www.spsgocar.cz.

INZERCE V6-1109

AVANTGARDE RESTAURANT, EVROPSKÁ 17, 160 00 PRAHA 6, WWW.AVANTGARDERESTAURANT.CZ

STYLOVÝ INTERIER, NEOTŘELÉ MENU A POZORNÝ SERVIS, TO JE RESTAURACE AVANTGARDE V PRAŽSKÝCH DEJVICÍCH, MÍSTO NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ. 
ARCH. BÁRA ŠKORPILOVÁ ZDE VYTVOŘILA VZDUŠNÉ A ODLEHČENÉ PROSTŘEDÍ, KTERÉ DOPLŇUJE MENU POD TAKTOVKOU ŠÉFKUCHAŘE PETRA VLÁSKA. 
V AVANTGARDE MŮŽETE ZAČÍT SNÍDANÍ, JEDNAT PŘI OBĚDĚ A ZAKONČIT DEN GURMÁNSKOU DEGUSTAČNÍ VEČEŘÍ, NEBO POZVAT PŘÁTELE NA SKLENKU VÍNA.

Avntgarde_CityLive 210x140.indd   1 22.8.2018   20:45:27
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V roce 1968 totiž vznikla výzva k vy-
sazování stromů svobody po celé na -
ší vlasti k 50. výročí založení Čes -

koslovenské republiky. A protože se stromy
vysazovaly také krátce po okupaci Čes -
koslovenska vojsky Varšavské smlouvy
(21. srpna 1968), mělo toto vysazování
tehdy zároveň zřetelný podtext nesou-
hlasu s vojenským obsazením země. Vzhle-
dem k to mu, že byly vysazovány jako náš
národní strom převážně lípy, byly pak tyto
stromy též nazývány lípy svobody.

Tehdy na Petřinách vysazená lípa srdčitá
(Tiliacordata) se dobře ujala a vyrostla
v pěkný strom, který je dnes asi 18 metrů
vysoký, dobře zavětvený (nejnižší sehnuté
větve sahají necelý metr nad zem), s kme-
nem v prsní výši 2,5 metru v objemu a s bá -
zí o průměru téměř půl metru. Pozoruhod-
ností této lípy je, že ve výšce asi 2,5 metru
vytvořila dva paralelní kmeny. 

Jak se později ukázalo, chybou tehdy
bylo její vysazení blízko dubu letního
(Quercus robur), který se nepředvídaně
mohutně rozrostl do šířky a netypicky se

začal větvit již metr nad zemí! Od zastávky
tramvají Větrník tak zčásti pohledově za-
krývá lípu svobody a navíc ji zastiňuje proti
slunečnímu svitu, takže některé její větve
usychají. Před touto lípou svobody je do
země zasazená žulová deska o rozměrech
80 x 75 x 35 cm, na jejíž přední vyleštěné
straně je zlatým písmem napsáno 28. X.

1918–1968 SPB. Na okraji chodníku před
deskou byl bohužel (možná záměrně?)
před lety umístěn tramvajový přístřešek
(čekárna), který zčásti zabraňuje v pohle -
du na pamětní desku – přitom mohl být
umístěn o kus vpravo nebo vlevo, kde by
v pohledu na desku nevadil.

Povšimněte si u příležitosti letošního
100. výročí založení Československé repu-

bliky tohoto půlstoletého živého památ-
níku – lípy svobody v Praze 6 na Petřinách
a obdivujte její nevtíravou krásu.

Jestliže můžeme tuto lípu nazvat petřin-
skou lípou, pak vězte, že existuje ještě pe-
třínská lípa. K 50. výročí založení Česko-
slovenska byla totiž kromě mnoha jiných
vysazena také pamětní lípa na Petříně v Se-
minářské zahradě (nad dolní stanicí la-
novky), která byla pak prohlášena stro-
mem republiky.

Ta ale měla zprvu smůlu, neboť hned po
vysazení ji vandalové ulomili vrchol.  Lípa
se však nevzdala, ze čtyř postranních větví
vytvořila postupně pěknou korunu, takže
už celé půlstoletí zdobí úbočí známého
pražského vrchu Petřín, a to u kašny zvané
U Žabiček (od K. Dvořáka) a naproti pom-
níku Jana Nerudy (od J. Simoty).

Památná lípa svobody
v Praze 6 na Petřinách
Do dlouhé řady letošních významných „osmašedesátek“

patří též 50. výročí vysazení lípy svobody v parku

u křižovatky ulic Na Petřinách a Ankarská u zastávky

tramvají Větrník (směrem dolů).
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Motto:
„Dnes náš český národ

ocítá se na úsvitě nové doby.“
Jiří Wolker, Dílo Jiřího Wolkera, díl třetí, 1948,

Proslovy a essaye, s. 375, 25. 9. 1917 (!).
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INZERCE V6-1118

NA DIOPTRICKÁ SKLA NA DIOPRICKÉ OBRUBY

INZERCE V6-1130

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Máme nový e-shop
a nová trička

Dáváte rádi osobní dárky,
ale vaše fantazie vám
v tom zrovna nepomá -

há? Potom byl portál Babičkář-
ství stvořen přímo pro vás. Za-
ložila ho autorka knih pro
pra rodiče Monika Kopřivová
a svým zákazníkům nabízí
mož nost pořídit dárek, který
určitě neskončí na dně skříně. 

● Připravili jste dvě novinky,
které lze pořídit jako výji meč -
ný a originální vánoční dá -
rek – Strom života naší rodi -
ny a Velkou knihu vánočních
detektivek a záhad. O co jde?

Každý rok se ptám svých čte-
nářů, co je zajímá, a hledám in-
spiraci pro tvorbu našich no-
vých knížek a dárků. A právě

téma poznání vlastní rodinné
historie bylo jedno z těch, která
zaznívala nejčastěji. Touha po-
znat své předky, vědět, jací byli
a co dělali, je mezi lidmi velmi
silná, a tak jsme s kolegy pře-
mýšleli, jak takový rodokmen
vytvořit. Na knížce Strom ži-
vota naší rodiny jsme strávili
více než dva roky. Druhou no -
vou knížkou je Velká kniha vá-
nočních detektivek a záhad. Je
to dárková knížka s krásnými
ilustracemi plná vánočních de-
tektivních příběhů. 
● Letos dále vyšel Velký ro-
dinný kalendář...

Velký rodinný kalendář je ta -
ké naše letošní novinka. Všech -
ny rodiny s dětmi řeší každý
den organizaci času, kdo má

kdy a kde být, jaké jsou povin-
nosti. Rozhodli jsme se pro to
vytvořit rodinný kalendář, kte -
rý usnadní plánování rodin-
ného času a zároveň bude pro
děti i rodiče zábavný. 
● Co vlastně je Babičkářství?

Babičkářství je portál, kde
najdete hezké a smysluplné
dár ky pro babičky a dědečky.
Při výběru dárků pro Babičkář-
ství jsem vycházela ze skuteč-
ných potřeb seniorů a ke svým
knížkám našla další dárky, kte -
ré jim pomohou zlepšit kvalitu
života. V Babičkářství samo-
zřejmě najdete dár ky i pro dě-
dečky. Ale řada mých čtenářů
a zákazníků mi psala, že by po-
dobný portál, jako je Babičkář-
ství, uvítali i s dár ky pro celou

rodinu. A tak jsem v letošním
roce založila Familium – portál
s dárky od srdce a mají v sobě
něco víc.
● Jste také autorkou vpisova-
telných alb Babičko, vyprávěj
a Dědečku, vyprávěj…

Dostávám dopisy od dědečků
a babiček, pro které byly kníž ky
podnětem ke vzpomíná ní, ná-
vratu do dětství a mlá dí a k na-
psání vzpomínek. Od vnuků
a vnuček, kteří díky mým kníž-
kám získali od svých prarodičů
krásné rodinné kroniky. Právě
vnoučata velmi čas to s vyplňo-
váním knížek pomáhají a stráví
tak krásné společné chvíle –
procházejí staré fotografie, psa -
ní knížky je impulsem ke spo-
lečnému vyprávění. 

Monika Kopřivová:
Touha poznat své předky je velmi silná
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INZERCE V6-1143

Tato charitativně-kulturní akce se le -
tos uskuteční v pátek a v sobotu
7. a 8. prosince. Nově v kině Dlaba-

čov u hotelu Pyramida v Břevnově. Oblí-
bený Vánoční Bazááár se sem z Dejvic stě-
huje z prostorových důvodů. Uplynulých
pět ročníků úspěšně proběhlo pod křídly di-
vadla Semafor, za podpory umělecké le-
gendy a principála divadla Jiřího Suchého,
kterému patří obrovské poděkování za po -
moc při vzniku této charitativní akce.

Příprava tradiční akce začíná dobročin-
nou sbírkou předmětů v sobotu a v neděli
1. a 2. pro since, vždy od 14.00 do 18.00
hodin, sbírá se v TJ Sokol Dejvice, vstup
z Bubenečské 4. Zapojit se může kdokoliv.
Pěkné a neponičené věci, které již vy nebo

vaše děti nepotřebujete, ale které mohou
něko mu udělat radost, přineste do Sokola
Dejvice.

Využijte předvánoční úklid a pošlete dál
hračky, knihy, sportovní vybavení, kerami -
ku, bižuterii, potřeby do domácnosti atd.,
tedy cokoliv, co je funkční, ale doma vám již
zbytečně zabírá místo a někomu jinému
může udělat radost.

Bazááárek je rozdělen na dvě části.
Návštěvníci si nejdříve mohou nakoupit
před měty z dobročinné sbírky, výtěžek je
určen znevýhodněným dětem z Prahy 6,
a pak se všichni pobaví při bohatém kultur-
ním programu, který je připraven pro velké
i malé zájemce zdarma nebo za dobrovolné
vstupné.

Letošní charitativní sbírka je určena dě -
tem s těžkým zdravotním postižením, kte -
ré byly vybrány ve spolupráci se sociálním
odborem radnice Prahy 6. Osmiletý Matěj
trpí Downovým syndromem s poruchou
autistického spektra, nemluví, špatně se
po hybuje a vyžaduje celodenní péči ma-
minky, která se stará ještě o starší dceru.
Maminka jej vozí ve speciálním kočárku do

Tradiční Vánoční Bazááár
bude letos na Dlabačově
Vánoce na šestce, to je tradiční Vánoční Bazááár nadačního

fondu Šestý smysl. Letos se koná už pošesté, tentokrát

najde domov v kině Dlabačov.
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TECHNIK MĚŘENÍ NA STOKOVÉ SÍTI 
Pracovní náplň

● krátkodobé měrné kampaně na stokové síti (instalace
měřící techniky v kanalizaci, výběry dat, zpracování
a vyhodnocení dat, vyhotovení závěrečné zprávy)

● údržba a kalibrace stálých měrných profilů na stokové síti
● údržba a kalibrace srážkoměrné sítě
● posouzení hydraulické funkce odlehčovacích komor na

základě měření
● posouzení výkonu čerpacích stanic odpadních vod
● pasportizace objektů na stokové síti (retenční stoky,

odlehčovací komory, provozní propojení, čerpacích stanic)
● kontrola zaměření objektů na stokové síti
● průzkum a zaměřování atypických příčných profilů

Požadujeme
● středoškolské vzdělání s maturitou technického směru
● znalost Microsoft Office
● dobré zdravotní a fyzické předpoklady (schopnost

absolvovat školení práce ve výškách, tj. práce s jistící
technikou)

● řidičský průkaz B
● zájem setrvat na pozici delší dobu – zácvik trvá 1–2 roky
● schopnost spolupráce
● kontakt: jindrich.bernard@pvk.cz, tel. 602 169 312

ELEKTRIKÁŘ, ROZVODNÝ ČOV
Pracovní náplň:

● obsluha a řízení technologických zařízení, trafostanic
ČOV

● obsluha rozvoden 22, 6 a 0,4 kV 
● vedení provozní dokumentace

Požadujeme
● vzdělání elektro – silnoproud, Vyhláška č. 50/1978 – stačí

§ 6 VN
● znalost práce na PC
● dobré komunikační a organizační schopnosti
● samostatné myšlení
● flexibilita – možnost práce ve směně
● kontakt: tomas.dvorak@pvk.cz, telefon 731 431 128,

220 414 222

Nabízíme:
■ Zázemí silné nadnárodní společnosti
■ Dva týdny dovolené navíc
■ Odpovídající mzdové ohodnocení
■ Nadstandardní zaměstnanecké výhody vyplývající

z kolektivní smlouvy
■ Možnost dalšího profesního vzdělávání a kariérního

růstu
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GARANTOVANÝ
INTERNET 

PRO FIRMY 
      NA PRAZE 6

Ověřte si dostupnost 
na Vaší adrese na 
www.airwaynet.cz 
nebo 245 006 565
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ZŠS Rooseveltova. Matěj rád a pěkně ma-
luje, nejvíce po zdech bytu. Proto by mu
maminka ráda pořídila interaktivní tabuli
s projektorem.

Autismem trpí osmiletá dvojčata Filip
a Štěpán. Mají problémy s komunikací,
a proto se špatně začleňují do kolektivu.
Nedokážou rozlišit bezpečné či nebez-

pečné situace ani potlačit své emoce,
a proto vyžadují stálý dohled. Naštěstí je
začalo bavit lyžování, a tak si pro ně rodiče
přejí lyžařské vybavení.

Šestiletá Marie potřebuje pomoc ma-
minky při všech činnostech. Má Downův
syndrom, je hyperaktivní, ale neudrží sta-
bilitu a často padá. Kromě toho je nedoslý-
chavá, nemůže jíst tuhou stravu, protože
má potíže s polykáním a nekouše. Pomůže
jí příspěvek na hipoterapii, která jí pomáhá
s udržením stability a zmírněním svalo-
vého napětí.

Tadeášovi je 10 let. Léčí se s epilepsií,
ADHD a nádorem na mozkovém kmeni. Po-
malu roste, má sníženou imunitu a trpí mi-
grénou. Jde u něj o hraniční retardaci,
a proto potřebuje pomoc a dohled při po-
bytu venku, ale i při stravování, oblékání
a hygieně. Baví ho plavání, a tak mu bude
uhrazena pomoc asistenta při plavání.

Vánoční Bazááár 2018
■ Dobročinná sbírka předmětů – víkend 1. a 2. 12. od 14.00 do 18.00 hodin,
TJ Sokol Dejvice, Bubenečská 4
■ Vánoční Bazááár – pátek 7. 12. od 15.00 do 22.00 hodin, sobota 8. 12. od
11.00 do 24.00 hodin, KINO DLABAČOV, Bělohorská 24 (hotel Pyramida)
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servis

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

Hledáme vhodné kandidáty
na níže uvedené pozice:

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.)

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.)
– možno i na vedlejší pracovní poměr
Praha 6 – Proboštská – Miroslav Havlíček, tel. 603 271 501 (6,00–14,00 hod.)

ŘIDIČ SPECIÁLNÍHO VOZU NAD 7,5T
Pracovní náplň:
• řízení speciálního vozidla nad 7,5t, 
• zimní/letní údržba komunikací.
Požadujeme: 
• řidičské oprávnění sk. C
• profesní průkaz řidiče
• paměťovou kartu
• dopravně psychologické testy
• časovou flexibilitu, spolehlivost a bezúhonnost
Mzda:
20 000,- až 35 000,- Kč/měs. Výše mzdy je závislá na množství a charakteru
odvedené práce a poskytnutých příplatcích (směnnost, práce přesčas aj.)
Kontakty:
Praha 5 Kotlářka – Zbyšek Pazdera tel. 736 518 278 (6,00–14,00 hod.)
Praha 6 Drnovská – Petr Matějovský, tel. 739 682 189 (6,00–14,00 hod.)

NABÍZÍME:
• náborový příspěvek:

15 000,- Kč pro řidiče sk. C, 
5 000,- Kč pro pozice metař a popelář

• 5 týdnů dovolené, 
• stravenky,
• volnočasové poukázky Flexipassy, 
• příspěvek na penzijní připojištění,
• a další zaměstnanecké benefity.
Nástup: možný ihned nebo dle dohody
Pracovní doba: dle provozovny (většinou 6,00–14,00 hod.)
Adresa: Pod šancemi 444/1, 190 00 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.
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www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

prodávejte s Vilémem

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit 
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

Volejte ještě dnes

604 755 473

Kontejnery na
objemný a bio odpad 

Vrámci podzimního úkli -
du komunikací budou
stejně jako v předešlém

roce přistaveny velkoobjemové
kontejnery na likvidaci zejmé -
na rostlinného odpadu ze za-
hrádek, ale i na likvidaci objem-
ného odpadu z domácností. Na
jednotlivá stanoviště budou
kontejnery přistaveny ve dvou
variantách.

Kontejnery přistavené od
pát ku do soboty budou na sta-
noviště přistaveny vždy v pátek
nejpozději do 12.00 ho din, od-
vezeny budou v sobotu ve

22.00 hodin. Kontejnery přista-
vené od neděle do pondělí bu -
dou na stanoviště přistaveny
vždy v neděli nejpozději do
12.00 hodin, odvezeny budou
v pondělí ve 22.00 hodin. 

Do kontejneru je zakázáno
odkládat živnostenský odpad,
nebezpečný odpad (např. auto-
baterie, zářivky, barvy, rozpou -
štědla, motorové oleje a oba ly
od nich), stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky, mrazáky
a sporáky.

■ Krohova (u č. p. 2190)
■ Stochovská x Sobínská
■ Na Míčance x Na Klimentce
■Terronská x nám. Interbrigá -
dy
■ Na Kuthence x Na Čihadle

■ Bolívarova (před č. 25)
■ Sestupná x Sbíhavá II 
■ V Podbabě (proti č. 28) 
■ Sibeliova x Na Hubálce 
■ V Sedlci (proti č. p. 9/23)

ZDROJ: MČ PRAHA 6

pá–so 30. 11.–1. 12. ne–po 2.–3. 12.  
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Velkoobjemové
kontejnery
Kontejner bude přistaven

v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

hodiny. Kontejner je určen pou -
ze pro občany hlavního města
Prahy.

Odkládat lze do něj starý
nábytek, koberce a linolea, zr-
cadla, umývadla, vany a WC mí -
sy, staré sportovní náčiní, auto-
sklo a kovové předměty. 

Není určen pro živnostenský
odpad, nebezpečný odpad, bio-
odpad, stavební odpad, dále

pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky, mrazáky a
sporáky.

■ Vlastina x U Silnice 
■ Ciolkovského x U Valu

■ V Středu x Na Volánové 
■ U Stanice x U Kolejí 

■ José Martího 
■ Za Vok. vozovnou x U Kolejí
■ Evropská x Přední

■ Osamocená 
■ V N. Vokovicích x U V. školy

■ Manská zahrada
■ Kralupská x Dobrovízská

■ Zličínská x U Světličky 
■ Pod Mohylou x Chrášťanská

■ Nad Motolskou nemocnicí x
Kukulova
■ Bolívarova (před č. 35)

■ Říčanova x Řečického 
■ Šultysova x Pětipeského 

■Anastázova (u Patočkovy ul.)
■ Za Kajetánkou (slepý úsek) 

■ Talichova (slepý úsek) 
■ Evropská x Vostrovská

3. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

4. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

5. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

6. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

10. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

11. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

12. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

13. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

17. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

18. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

INZERCE V6-1149A

NÁŠ TIP: ODLETY Z PRAHY
Cayo Coco 8 dní odlet 14. 1. 19 Melia 5* all inclusive  
Cayo Largo 8 dní odlet 14. 1. 19 Pelicano 4* All inclusive  
Havana 8 dní odlet 14. 1. 19 Grand Caribe 3* All inclusive  
Varadero 8 dní odlet 14. 1. 19 Roc Barlovento 4* all inclusive  

www.vivu.cz

Sběrný dvůr
Proboštská

Sběrný dvůr
Jednořadá

Ve sběrném dvoře v Pro-
boštské ulici mohou bez-
platně odevzdávat odpad

občané s trvalým bydlištěm na
území hl. m. Prahy.

Odevzdávat sem lze objem -
ný odpad (nábytek, zařízení do -
mác nosti), suť z bytových úprav
v množství do 1 m3 za mě síc
zdarma (nad 1 m3 za poplatek),
dřevěný odpad, odpad z údržby

zeleně, kovový odpad, papír,
sklo, plasty, nápojové kar tony,
nebezpečné složky komunální -
ho odpadu, pneumatiky za po -
platek od 30 korun za kus (dle
velikosti) a vyřazená elektroza-
řízení.

Nelze odevzdávat nebezpeč -
né složky stavebního odpadu
(např. asfaltovou lepen ku obsa-
hující dehet, azbest apod.).

Provozní doba
letní období (po dobu letního času) zimní období

pondělí–pátek 8.30–18.00 8.30–17.00
sobota 8.30–15.00 8.30–15.00

Provozní doba
(platí po celý rok)

pondělí zavřeno
úterý a čtvrtek 8.30–18.00
středa 8.30–16.00
pátek a sobota 8.30–12.30
neděle 13.00–17.00

Bezplatné služby tohoto
sběrného dvora jsou ur-
čeny pouze pro občany

městské části Praha 6, nikoliv
pro občany Řep, Lysolají, Nebu-
šic, Přední Kopaniny a Such-
dola.

Přijímá se objemný odpad
(ná bytek, zařízení domácnos -
ti), dřevěný odpad, kovový od -
pad, ve vymezeném objemu lis -
tí a větve.

Nepřijímá se stavební suť,
zemina, pneumatiky a směsný
odpad, nebezpečné odpady, ja -
ko jsou baterie – monočlánky,
akumulátory, oleje a tuky, ře-
didla, staré barvy, kyseliny

a hydroxidy. Odevdat zde není
možné ani lepidla a pryskyřice,
odmašťovací přípravky, foto-
chemikálie, pesticidy, zářivky
a ostatní předměty s obsahem
rtuti a dále ani chladničky, tele-
vizory, PC monitory a další
elektroniku.

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 M

Č
 P

R
A

H
A

 6
, F

O
TO

 P
R

A
ŽS

K
É 

SL
U

ŽB
Y



22 www.vase6.cz

veřejný prostor

INZERCE V6-1133INZERCE V6-1138

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

www.vzahrade.com

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

To je V Zahradě

Těšíme se
na Vaši
návštěvu

„Je zapotřebí otevřít dis -
kusi o tom, zda objekt
například nevyužít pro

některou z našich příspěvko-
vých organizací, kterých je mi-
nisterstvo zřizovatelem,“ oko-
mentoval krok ministr. Bez
souhlasu ministerstva k draž bě
dojít nemůže, je totiž zákonnou

podmínkou pro její konání. Pro -
to úřad oznámil, že od draž by
v souladu se zákonem upustí.

Úřad převzal areál zámečku
ve Veleslavíně před třemi lety
od ministerstva práce a sociál-
ních věcí. Jde o areál původně
barokního zámku s historic-
kým parkem odhadem z roku

Ministerstvo kultury
zrušilo dražbu veleslavínského zámku
Na konec listopadu byla naplánována
dražba veleslavínského zámečku za
382 milionů. Nakonec k ní však nedojde,
ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) totiž
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) oznámil, že
ministerstvo bere zpět souhlas s dražbou.

1725. Poslední rozsáhlou re-
konstrukcí prošel areál v roce
1986, v současné době je tak
nezbytná další rekonstrukce.
Hlavní budova dosud sloužila
pro provozování komerčního
zdravotnického zařízení, ostat -
ní budovy jsou v nevyhovujícím
stavebně technickém stavu.

Proti dražbě byla šestá měst-
ská část, její zastupitelé dokon -
ce na svém zářijovém jednání
přijali jednomyslně usne sení
týkající se areálu veleslavínské -
ho zámku. Pro udržení zám ku
v majetku státu bylo tehdy
všech 39 přítomných zastupi-
telů.

V přijatém usnesení stálo, že
zastupitelstvo městské části
Pra ha 6 vyzývá ministerstvo fi-

nancí a ÚZSVM, aby zrušily,
případně odložily veškeré kro ky
vedoucí k přípravě a realizaci
veřejné dražby areálu velesla-
vínského zámku do té doby, než
bude možné doplnit dokumen-
taci opravňující zájem hlav ního
města na převod objek tu z dů-
vodu veřejného zájmu.

„Stát na jednu stranu na -
vyšuje důchody a navenek de-
klaruje, že je péče o starší
a potřeb né obyvatele jeho pri-
oritním zájmem, na stranu dru-
hou si možnost péče o své oby-
vatele, občany ČR, nechává
v případě veleslavínského zám -
ku utéct doslova pod ruka ma,“
řekl k tématu starosta šes té
městské části Ondřej Kolář
(TOP 09).
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 8 dní odlet 14. 1. 19 Dreams Punta Cana 5* all inclusive  
 8 dní odlet 14. 1. 19 Sunscape 4* all inclusive  

Samana 8 dní odlet 14. 1. 19 Villa Serena 4* PP  
Boca  8 dní odlet 14. 1. 19 Be Live Hamaca 4* all inclusive  

www.vivu.cz

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

■ Na konec listopadu naplá-
novalo Vzdělávací centrum
Bělohorská kurz pro dívky,
v němž se budou učit vyrábět
adventní věnce. Začíná se
v 16.00 hodin a akce je určena
pro dívky ve věku od devíti do
jedenácti let.

■ Cvičení pro ženy (i muže)
všech věkových kategorií se bu -
de konat 30. listopadu v Ústřed -
ní vojenské nemocnici. Cvičení
při hudbě obsahuje prvky aero-
biku, pilates, cvičení s overbal -
ly, tyčemi a stepy, posilování se
zátěžemi (činkami) a posilova-
cími gumami i strečink. 

■Výstava Sochař republiky –
Břetislav Benda mapuje práci
nejvýraznějšího sochaře 20.
sto letí Břetislava Bendy, jehož
tvorba byla dlouhodobě spjata
s Prahou 6, kde měl desítky let
svůj ateliér. Benda patřil k nej-
talentovanějším žákům slav-
ného sochaře Josefa Václava
Myslbeka na pražské Akademii
výtvarných umění a je mimo
jiné autorem mnoha soch
a bust. Jeho socha T. G. Masa-
ryka je nově k vidění na Bach-
mačském náměstí, hned na-
proti nádraží Praha-Dejvice.

Výstava je k vidění už jen do
30. listopadu 2018 v Galerii
Skleňák.

■ Tradiční rozsvícení vánoč-
ního stromku na Břevnově
u Kaštanu je naplánováno na
1. prosince, začíná se v 17.00
hodin. Příchozí si budou moci
poslechnout koledy v podání
Dětského sboru Základní školy
Marjánka.

■ Další díl trénování paměti
pro seniory pořádá břevnovská
pobočka knihovny. Cílem je pro-
cvičovat paměť tak, aby dobře
sloužila. Příchozí se seznámí
s různými paměťovými techni-
kami a vyzkouší si je na kon-
krétních příkladech a úkolech.

■Divadlo Toy Machine zahra -
je nejmenším divákům v Dejvic-
kém divadle, a to 8. prosince,
loutkovou pohádku Betlém.
Před stavení začíná v 17.00 ho -
din. „Každý ten příběh jistě
znáte, už se tady vypráví přes
dvě tisíciletí, ale málokdo mohl
být při tom, když se ten zázrak
stal. Divadlo Toy Machine vás
zavede do dalekého Betléma,
kde ve chlívku mezi ovečkami,

Vyrobte si
adventní věnec

29. listopadu

Sochař republiky

30. listopadu

Rozsvícení stromku
na Břevnově

1. prosince

Gymnastika
ve Střešovicích

30. listopadu

Trénování paměti
pro seniory

6. prosince

Pohádka
v Dejvickém divadle 

8. prosince

kravičkami a jiným dobytkem
jsou na slámě jesličky. V jeslič-
kách Ježíšek a okolo něj ti, kteří
ho mají rádi. Velká sláva to by -
la, andělé pěli písně, dokonce
i králové ho navštívili. Ale jed-
nomu králi se narození Ježíška
nelíbí. Je to zlý král Herodes
a udělá všechno pro to, aby se
ho zbavil. Jak to s Ježíškem do-
padlo?“ Autory, režiséry a herci
pohádky jsou Tomáš Běhal a To -
máš Podrazil. 

■ AuraMusica pořádá kon-
certy z cyklu Břevnovská hu-
dební setkání v Tereziánském
sále a v bazilice sv. Markéty
v Břevnovském klášteře. Na
12. prosince je naplánováno vy-
stoupení Kühnova dětského
sboru se sbormistrem prof. Ji -
řím Chválou a harfenistkou Ka-
teřinou Englichovou.

■ Výstavu Božena Horneko -
vá/Rothmayerová a Alice Ma-
saryková. Svěřenkyně a men-
tor (1926–1939) lze zhlédnout
ve Studijním a dokumentačním
centru Norbertov, a to až do
příštího roku. Výstava byla
uspořádána k 100. výročí vzni -
ku Československa a předsta-
vuje vztahy mezi dvěma osob-

nostmi ženské kultury 20. a 30.
let 20. století – textilní výtvar-
nicí Boženou Hornekovou/
Roth mayerovou a dcerou prezi-
denta republiky Alicí Masaryko-
vou. Na základě dochované
kores pondence a archivních
ma teriálů sleduje výstava i dal -
ší oblasti činnosti Alice Masary-
kové, kterých se přímo ne bo
zprostředkovaně účastnila Bo-
žena Horneková/Rothmayero -
vá.

■ Večer jedna báseň se jme-
nuje netradiční talk show Luká -
še Pavláska, která se odehraje
17. prosince v An ti.kvariátu
Dejvického divadla. Začíná se
ve 20.00 hodin a hosty Pavlá-
ska budou zpěvačka a spisova-
telka Natálie Kocábová a spiso-
vatel a básník Petr Stančík.

■ Další bezplatnou exkurzi
pořádá v prosinci Národní tech-
nická knihovna, koná se 21.
pro since. Knihovna se otevírá
každý měsíc v rámci oslav 300.
výročí od založení knižního
fondu. Začíná se v 10.00 hodin,
sraz je před recepcí u vchodu
NTK3 a je třeba se předem při-
hlásit na webu knihovny.

Koncert v klášteře

12. prosince

Svěřenkyně a mentor

15. prosince

Lukáš Pavlásek
v Dejvickém divadle

17. prosince

Prohlédněte si knihovnu

21. prosince
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luštění

V tajence naleznete citát
Walthera von der Vegelweide.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

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

INZERCE V6-1129

Zbourali hospodu Vinička. Za chvíli
nezbude ze starého Břevnova nic

www.nasregion.cz

Hostinec Vinička na nároží ulic Radimova a Na Petynce
v Břevnově zbourali. Starý dům byl stržen, přestože ne-
dávno dostal nový nátěr. O domě i o hostinci toho, pravda,
mnoho nevíme. Podnik, označený č. p. 130, vlastnil v roce
1908 A. Trnobranský. Krom plzeňského piva čepovali tu
ještě černý ležák ze Smíchova. Ve dvoře byla i zahrádka.
Název hospody není žádnou záhadou, bývaly tu už od 14.

Čtěte na…

Nový rybník u obory Hvězda se začíná plnit
vodou
Nový rybník nazvaný Terezka, který je u obory Hvězda
v Praze 6, se začíná plnit vodou. Práce na jeho vybudování
začaly v zimě a skončily v posledních týdnech. Zároveň byl
upraven i Litovický potok, který protéká v blízkosti nádrže.
Náklady činily šest milionů korun. Lesy hlavního města
o tom informovaly na svém webu. V zimě nechaly Lesy
hlavního města vyhloubit hlavní část nádrže. Následovalo

Čtěte na…
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Za hodinu by lanovka pře-
pravila 2000 až 4000 lidí.
Plánovaná lanovka by

zkrá tila cestu z Dejvic do Boh-
nic zhruba o půl hodiny. Výstav -
ba lanovky by stála miliardu až
1,5 miliardy korun s tím, že la-
nová dráha zabere jen mini-
mum místa na povrchu. „Ka-
binky budou bezbariérové pro
vozíčkáře i rodiče s kočárkem.
Na letní sezonu počítáme se za-
pojením kabin pro cyklisty. Zá-
kladní přepravní kapacitu la-
novky plánujeme na 2000 osob
za hodinu, to vychá zí z propoč -
tů dopravního modelu Technic -
ké správy komunikací. Lanovka
má plánovanou dostatečnou
kapacitu i na situaci, že bude
hezky a do zoo pojedou stovky
lidí,“ vypočítává ve doucí odbo -
ru městské dopra vy ROPID
Mar tin Fafejta.

Představa je taková, že by la-
novka měla nástupní stanici
v Podbabě u společného pře-
stupního terminálu s vlaky, au -

tobusy a tramvajemi, Vltavu
a čistírnu odpadních vod by pře-
konala za pomoci dvou pilířů,
zastavila by u zoologické zahra -
dy a poté vystoupala do Boh nic
k přestupnímu terminálu Kra-
kov. Vyplývá to ze studie, kte-
rou zpracovala organizace
ROPID. V Podbabě by dále vzni -
klo parkoviště P+R.

Studie dále vysvětluje, že plá-
novaná trasa vede mimo praž-
skou zoologickou zahradu tak,
aby lanovka nekřížila její úze -
mí, ale zároveň byla dostatečně
blízko, aby mohla přivézt náv-
štěvníky přímo k plánovanému
novému vstupu do areálu za -
hra dy.

Technologie lanovky je navr-
žena na systému tří lan, který
je schopen odolávat i velmi sil-
nému větru. Kabinu nesou dvě
lana a pohání ji lano třetí. Ve
stanici se od nich kabina odpojí,
aby mohli cestující v klidu na-
stoupit a zase vystoupit, a pak
se k nim opět připojí, aby mohla

Lanovka z Podbaby do Bohnic
by mohla vyjet za pět let
Hlavní město Praha i městské části Praha 6

a 8 podporují propojení Podbaby a Bohnic

lanovkou. Podle plánů by měla cestující

začít vozit za zhruba pět let, jízda by trvala

sedm minut a interval by byl 60 sekund. 

Lanovka z Podbaby do Bohnic
■ Ještě než se začne lanová dráha stavět, čeká ji potřebná ad-
ministrativa. Nejprve musejí studii schválit radní a zastupitelé,
až poté bude možné začít pracovat na zanesení lanové dráhy
do územního plánu a současně projektovat pro územní rozhod-
nutí a následně připravit dokumentaci pro stavební povolení. 
■ Podle odhadu se první cestující lanovkou svezou mezi lety
2023 a 2024.
■ Za hodinu by lanovka přepravila 2000 až 4000 lidí. 
■Lanovka by krátila cestu z Dejvic do Bohnic zhruba o půl ho-
diny. 
■ Její výstavba by stála miliardu až 1,5 miliardy korun. 
■ Výhodou je, že lanová dráha zabere jen minimum místa na
povrchu.

plnou rychlostí pokračovat dá -
le. Systém pracuje s takzvanou
evakuační kabinou, která se
k cestujícím bez problému do-
stane po třetím laně. Do té si
cestující přestoupí a odveze je
do stanice.

Pro novinku jsou i obě dot če -
né městské části. Praha 8 upo-
zorňuje na to, že použitelné
doprav ní spojení z Bohnic do
Dejvic dlouhodobě chybí.

„Po tomto propojení voláme
již dlouho a sami jsme si ne-
chali zpracovat analýzu mož -
ných variant spojení. Když od
nás chcete jet dnes do Bohnic,
musíte tramvají přes Letnou na
metro, tím dojedete do Kobylis
a pak autobusem do Bohnic.

Ne bo si můžete vybrat variantu
s přívozem. Je to ale naprosto
absurdní, protože vzdušnou ča -
rou je Krakov 3,5 kilometru
z Dejvické. Podporujeme každé
řešení, které ulehčí Praze 6 od
současné dopravní situace,“ do-
plňuje radní šestky Eva Smut -
ná.

Ještě než se začne lanová
dráha stavět, čeká ji potřebná
administrativa. Nejprve musejí
studii schválit radní a zastupi-
telé, až poté bude možné začít
pracovat na zanesení lanové
drá hy do územního plánu
a sou časně projektovat pro
územní rozhodnutí a následně
připravit dokumentaci pro sta-
vební povolení.
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kultura

Domov sv. Karla Boromejského
hledá

VŠEOBECNOU
ZDRAVOTNÍ SESTRU

a
SANITÁŘE/SANITÁŘKU
● Finanční ohodnocení je
srovnatelné s tarify ve státním
sektoru.
● Co je u nás navíc, je pěkné
prostředí, možnost ubytování
pro ženy, přátelský a dobrý ko-
lektiv, spokojení pacienti.

Životopis zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz
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ZAHRADNICTVI-CHLADEK.CZ
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❱❱ mytí oken
v domácnostech

❱❱ úklid bytových
domů
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz

Výstava Babylon podle au -
torů „odkrývá další vý -
raz nou polohu, kterou se

tento autor paralelně zabývá –
detailní skladebné kompozice
malované ‚kolážovým‘ způso-
bem.“

Na výstavě Babylon se pro-
tnou rozmanité výrazové a te-
matické linie – racionální i intu-
itivní organizování prostoru,
vizuální kódování, jazyk, písmo
či různé jiné způsoby zápisu
a formulace myšlenky. Autoři

připomínají, že bájní Babyloňa -
né stavěli svoji věž tak vysoko,
až je Bůh potrestal zma tením
jazyků, po kterém se lidstvo
rozprchlo do všech kou tů světa.
„Dnešní proroci opět označují
západní civilizaci za novodobý
Babylon a předpovídají její zá -
nik. V mezičase je ale stále mož -
né zaznamenávat dě ní ko lem
sebe a také ho interpretovat.“

Jde o zatím nejobsáhlejší vý-
stavu prací Michala Škapa na
ploše tří podlaží Galerie Villa

Pellé, ale i ve veřejném pro-
storu v jejím nejbližším okolí.
Michal Škapa alias Tron svou
graffiti minulost přetavil v ne-
zaměnitelný styl a jeho díla
jsou k nalezení v ulicích metro-

polí, ale i v prestižních umělec-
kých sbírkách. Výstava Baby-
lon nabízí až do 27. ledna jeho
airbrushové obrazy, grafiky
a zej ména překvapivé 3D reali-
zace. 

Michal Škapa
vzešel ze street artu
Z ulice do výstavních sálů, od pražských zdí k malířskému plátnu –

tak Villa Pellé představuje svoji novou výstavu pojmenovanou

Babylon. Veřejnosti své umění ukazuje Michal Škapa, umělec,

který vzešel ze street artu. 

Doprovodné akce k výstavě
■ 1. 12. 15.00, airbrush party – veřejná tvůrčí dílna 
■ 12. 12. 18.00, křest knihy babylon
■ 10. 1. 18.00, prohlídka s autorem a kurátorem
■ 26. 1. 18.00, prohlídka s autorem a kurátorem
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STĚHOVÁNÍ
Tel.: 602 200 945
Stěhování bytů,
kanceláří skladů,
archivů, knihoven,
kancelářské techniky.
Stěhování těžkých
břemen, pianin,
trezorů, strojů apod.
Stěhování počítačů,
tiskáren, kopírek.

Zapůjčení kartónových
krabic ZDARMA!
Balící servis s dodáním
vhodného obalového
materiálu.
Balení nábytku do dek
na vozidle
samozřejmostí.

Montáž a demontáž
nábytku
Odvoz nepotřebného
nábytku na skládku

Pojištění na odpovědnost za
škody vzniklé při stěhování

do 5 000 000 Kč.

Tel.: 734 548 502
info@a-stehovani.cz,
www.a-stehovani.cz
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BRÝLE PRO DŮCHODCE

695,-Kč*

MOŽNOST MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA

+ kvalitní plastová obruba Okula Nýrsko

+ dioptrická plastová skla s tvrzením Hardcoat CRHC

+ zdarma pouzdro

+ zdarma čistící hadřík z mikrovlákna

UŠETŘÍTE VÍCE JAK 720,- Kč
100 m metro Bořislavka

*cena platí při uplatnění předpisu na brýle od očního lékaře.
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veřejný prostor

www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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F I R M A  Š + M
provádí práce
MALÍŘSKÉ,

LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN
v dílně i u zákazníka.

Rozpočty a konzultace zdarma.

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

www.malirlakyrnik-praha.cz
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NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
www.cistirnakobercu.eu

tel.: 723 475 707

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6
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Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

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

GARÁŽE
DEJVICKÁ
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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.

Kontakt: 724 045 315
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

HLEDÁM
paní v důchodu

na úklid kanceláří
v Dejvicích

tel.: 603 547 837
uklid1@seznam.cz

Opozemek stojí pouze tito
dva zájemci, definitivně
musí rozhodnout zastu-

pitelstvo pražského magistrá -
tu. Větší šanci na získání po-
zemku, na jehož prodej bylo
vypsáno výběrové řízení, má
údajně Marek Dospiva. Zájem
však mají oba miliardáři, na-
bídli dokonce shodně desítky
milionů korun, které by byly ur-
čeny na vylepšení okolí zakou-

peného pozemku. To je ostatně
podmínka pro to, aby se tady
vůbec mohlo stavět. V místě
totiž žijí chráněné druhy živoči-
chů, a proto zde musí vznik-
nout přírodní park, jehož sou-
částí by mělo být i dětské hřiště
a prostor pro seniory. 

Šestka by zde však raději vi-
děla novou školu, pozemek vy-
mezený ulicemi Na Špitálce, Na
Fišerce, Neherovská a Na Ko-

dymce byl dokonce k tomuto
účelu určen už v minulosti.
„Nelze souhlasit s podivně pře-
kotnou aktivitou směřující k od-
prodeji jeho části (pozemku)
soukromé osobě. To by zásadně
ovlivnilo jeho další veřejné vy-
užití,“ řekl opo ziční zastupitel
Antonín Nechvátal (Zelení).

„Stoprocentně stojím o za-
chování pozemku, rádi bychom
ho využili pro školské zařízení,

O pozemek na Hanspaulce usilují

dva miliardáři
Praha 6 je v hledáčku miliardářů. Tak by se dal s nadsázkou popsat

zájem spolumajitele společnosti Penta Marka Dospivy a Pavola

Krúpy, který působí ve firmě Krupa Global Investments. Oba by

stáli o lukrativní pozemek na Hanspaulce. Praha 6 ale s prodejem,

který ještě před volbami posvětil pražský magistrát, nesouhlasí.

samozřejmě s rozumnou for-
mou zastavění, aby tam zůstala
dostatečná zelená plocha slou-
žící veřejnosti,“ říká radní pro
školství Marie Kubíková (ODS).

Stejný názor má i starosta
Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).
„Trochu se divím, že v dnešní
době, kdy se bojuje o každou
školní lavi ci, se hlavní město
vzdá takového pozemku. My
jsme se pro ti prodeji postavili
na zastupitelstvu, informovali
jsme magistrát, že nesouhla-
síme a byli bychom rádi, aby po-
zemek zůstal využitelný pro
školské účely. Zajímá mě, jak se
k tomu postaví nové zastupitel-
stvo hlavního města Prahy,“ ří -
ká starosta Kolář.

Tomu dokonce před nedáv-
nem volal jeden ze zájemců –
Marek Dospiva, aby mu řekl, že
o pozemek má zájem a aby
proti tomu Praha 6 neprotesto-
vala.



INZERCE V6-1131



30 www.vase6.cz

sport

IN
ZE

RC
E 

V
6-

11
39

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

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

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
příspěvková organizace hl. m.
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DODÁVÁME
výpočetní techniku
notebooky, osobní počítače, periferie
příslušenství, software

OPRAVUJEME
notebooky, osobní počítače
software, sítě

DOJÍŽĎÍME
servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma

Kladenská 57, Praha 6 – Vokovice
Metro A – Bořislavka
www.ntk.cz, E-mail: ntk@ntk.cz
Tel.: 603 824 677, 720 235 285
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„V současné době dolé-
čuji táhlé problémy po
operaci kyčle, které mi

neumožnily odjet na sto pro-
cent letní přípravu. Vzhledem
k příchodu Jany Christianové
na Chodov jsme se s trenéry do-
hodli na přerušení mého půso-
bení na Chodově,“ popisuje no -
vá akvizice. Jak dodává, jedním
z důvodů, proč padla volba na
střešovický celek, je fakt, že se
jedná o tým s velkou perspek -
tivou a kladným přístupem
k flor balu. 

V létě se z dvouletého půso-
bení v Ivanti Tigers vrátila Bar-
bora Zabavská, nová vrchní na-
hrávačka Střešovic. Doposud
v novém ročníku odehrála šest
utkání s bilancí jedné branky
a deseti asistencí, což ji řadí na
druhé místo v týmovém bodo-
vání. Jednalo se tak o první vla-
štovku poslanou z Tigers do
Tatra nu. V polovině října ji ná-
sledovala další hráčka – Eliška
Machková. Obránkyně rovněž
se zkušenostmi z reprezentace
přemýšlela nad návratem zpět

do Plzně. Ostatně by k tomu
mě la i parádní příležitost, pl-
zeňská Slavia na jaře postou-
pila do extraligy.

„Lákalo mě vrátit se domů do
Plzně, ale vzhledem k tomu, že
v Praze pracuji a mám byt, roz-
hodla jsem se ještě zůstat,“
vysvě tluje důvody setrvání
v hlav ním městě. Ačkoliv měla
v plá nu do Střešovic přestoupit,
vedení týmu kolem trenérky
Markéty Šteglové jí to neumož-
nilo, směla tak pouze na roční
hostování. „Tatran jsem si vy-

brala kvůli tomu, že jsem v něm
začínala extraligu a znám zdej -
ší prostředí.“ Dalším aspektem,
jak popisuje shodně s Ranocho-
vou, je právě mladý tým s vel-
kým potenciálem. 

Střešovický Tatran posilují
reprezentantky Ranochová s Machkovou
Tatran Střešovice hrající v extralize žen hlásí dvě zásadní posily.

Z Chodova přichází na hostování do konce roku brankářka Hana

Ranochová se zkušenostmi z mezinárodního turnaje Poháru

mistrů, reprezentace i superfinálových bojů. 

Pronájem ordinací
v lékařském domě

na Vítězném náměstí

K nastěhování – jaro 2019
Více informací na tel.:

724 370 009
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BŘEVNOVSKÁ 
HUDEBNÍ 
SETKÁNÍ
Pod záštitou starosty MČ Praha 6 
Mgr.  Ondřeje Koláře

středa | 19.30 hod.

Bazilika sv. Markéty
Břevnovský klášter
Markétská 28/1  
Praha 6 – Břevnov

12|12| 2 0
1 8

4. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2018/19

ADVENTNÍ KONCERT

Kühnův dětský sbor
SBORMISTR prof. Jiří Chvála

Kateřina Englichová HARFA

Informace na auramusica@seznam.cz 
nebo na tel. 603 188 500.
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Nově otevřené měřící centrum v Praze 6 – Dejvicích. Pro změření se prosím objednávejte na tel. 606 088 857
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