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Rozhovor

19 999 Kč
měsíčně bez DPH
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editorial
Vážení čtenáři,
Praha 6, respektive její vedení, se nejspíš brzy stane centrem české zahraniční politiky. Nejdřív se starosta
Ondřej Kolář pustil do boje
s Ruskem, a to o sochu maršála Koněva. Potom se rozhodl vypořádat s Čínou. Za
její spory s pražským magistrátem ji šestka potrestá tím,
že čínská ambasáda nebude
pozvána na každoroční Festival ambasád. A teď se delegace politiků vydala na přátelskou návštěvu do turecké Antálie, kde má uzavřeno
partnerství s městskou částí Muratpasa. Jenže ne všichni
jsou z tohoto přátelství s ohledem na vojenskou akci Turků
namířenou proti kurdskému etniku nadšeni. Jak to komentují zástupci radnice a co vadí opozici? Přečtěte si také povídání s hereckým a zároveň životním párem Bohdanou
Pavlíkovou a Lubošem Veselým. Na čem nyní pracují a kde
to mají v Praze rádi? Vracíme se i k tématu vedení tunelů
dráhy na letiště pod Bateriemi. Přinášíme vám názory
místních obyvatel i komentáře odborníků. Vydejte se také
na nějakou pěknou akci, třeba na komentovanou vycházku
po Norbertově a okolí.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Nominujte učitele

Dotace pro nadané
žáky a studenty

na Zlatého Ámose

PŘIPRAVILA RED
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malé slohové práce, ne pouze jedna nebo
dvě věty! Kvalitu přihlášky porota hodnotí,“ upozorňují. Přiložit je třeba také fotograﬁi nominovaného a naskenované podpisy sta osob, které s přihláškou souhlasí.
Svůj podpis potom musí připojit i samotný
učitel či učitelka, kterého chtějí děti na Zlatého Ámose nominovat.

Čipování psů
je povinné
o konce roku 2019 musejí chovatelé povinně nechat čipovat své psy.
K 1. lednu 2020 bude totiž na základě novely veterinárního zákona povinné
očkování psa proti vzteklině platné jen
v tom případě, že tento pes bude označený
mikročipem. Štěňata musí být načipována
nejpozději v době svého prvního očkování

D

proti vzteklině, výjimku z povinného čipování budou mít pouze starší psi, a to v případě, že už jsou označeni jasně čitelným
tetováním, které bylo provedeno před
3. červencem 2011. Za psa, který nebude
označen čipem, bude hrozit majiteli ve
správním řízení uložení pokuty ve výši až
20 tisíc korun.

Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé
byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.
Vyřešíme i složité právní problémy.
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Ušijeme Vám tele
Nastartujeme Váš obchod!
OBCHOD

MARKETING

Chcete rozšířit portfolio svých
budoucích zákazníků? Nebo Vám
chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám
pomůžeme navázat nové obchodní vztahy
s potenciálními zákazníky. Naši zkušení
vyškolení operátoři jsou ihned schopni
začít efektivně telefonicky prodávat
vaše produkty nebo vám zaplnit diář
schůzkami s vašimi klienty.

Na prodej se díváme komplexně a ze
všech stran. Navrhneme řešení, které
zefektivní prodejní procesy. Dokážeme
správně vybrat vaše budoucí klienty
a nabídneme jim vaše služby pomocí
cílené inzerce ještě dříve, než je
budeme telefonicky kontaktovat.
Tím celý prodejní proces zefektivníme
a dosáhneme lepších výsledků.

NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Callmobile s.r.o., tel.: 776 461 558, www.callmobile.cz

Rychle. Seriózně.
Tel.: 603 278 555
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ominovat svého oblíbeného učitele
mohou děti a studenti z Prahy 6.
Díky nim se může stát Zlatým Ámosem, vyhlášen byl 27. ročník. Přihlášku je
třeba podat do konce letošního roku. Pořadatelé ankety upozorňují, že přihlášce by
měli děti a studenti věnovat velkou pozornost. „Charakteristika a popis by měly být

inanční podporu mohou získat
organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit na projekty pro
nadané žáky základních a studenty
středních škol. Podmínkou je, že projekty budou určeny dětem a mládeži ve
věkové kategorii jedenáct až dvacet let.
Žádosti lze podávat v elektronickém
systému ISPROM, je však nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jenom vyhotovení ji doručit na adresu ministerstva školství, a to do 11. listopadu.

aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz
Halloweenská
oslava v oboře Hvězda
uše a dušičky se jmenuje akce,
která se bude konat v sobotu
2. listopadu od 13.00 hodin
v oboře Hvězda. Jde o strašidelné odpoledne pro děti. Připravena bude strašidelná stezka, nejrůznější workshopy,
ohnivá show nebo dlabání dýní.

D

Průmysl
v Bubenči a Dejvicích
a 9. listopadu je naplánována
další komentovaná procházka
šestou městskou částí. Tentokrát se jmenuje Procházka Prahou 6:
Průmysl v Bubenči a Dejvicích. Sraz zájemců o společnou vycházku je na konečné tramvajové zastávky Nádraží
Podbaba, procházka začíná ve 14.00
hodin a vstup je zdarma. Příchozí provede šestou městskou částí Hedvika
Čenková.

N

Bubenečské nádraží
chce 50 projektů
adesátka projektů má zájem o bývalé
nádraží v Bubenči, nabídek bylo podáno celkem jednapadesát, jeden
projekt byl však po otevření obálek s nabídkami vyřazen kvůli formálnímu pochybení.
Projekty nyní posoudí porota, která je

P

v prvním kole oboduje a do druhého jich
pošle pět. S jejich autory budou potom vedeny individuální pohovory a každý porotce bude moci udělit jeden bod pro vybraný projekt. V případě rovnosti počtu
bodů dojde k doplňkovému hlasování.

Oprava ulic
omezuje dopravu
o 24. listopadu potrvá oprava několika ulic na hranici Prahy 6, 7 a 1.
Konkrétně jde o rekonstrukci komunikace ulice Mariánské hradby, v úseku
Chotkova – Jelení a současně části komunikace v ulici Badeniho a Chotkova, v úseku Chotkova – Na Valech. V ulici Mariánské
hrady se jedná o kompletní opravu všech
konstrukčních vrstev vozovky, dále o opravu odvodňovacího zařízení a části chod-

D
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níků. Nové přechody pro chodce budou
bezbariérově upraveny. V ulici Badeniho
a Chotkova bude provedena výměna všech
konstrukčních vrstev vozovky a rekonstrukce chodníků. Dlážděný povrch vozovky bude nahrazen asfaltovým a bude tak
snížena hluková zátěž. Vozovka je v plné
délce od křižovatky Jelení x U Brusnice až
po křižovatku Mariánské hradby x Badeniho uzavřena.

veřejný prostor
A tady všude jsme nově
zprovoznili naše služby:

nejen v Dejvicích
Zdravíme z Pe3ny Net! Máme za sebou větší část roku
2019 a i v letošním roce se můžeme pochlubit dalším
rozšířením optických sítí na šestce. Připojili jsme několik
domovních bloků v Dejvicích, Ruzyni (okolí ulice
Stochovská) i Veleslavíně (ulice Pod Dvorem a Na Dlouhém
lánu) a v Břevnově jsme dokončili několik realizačně
odložených domů.
ové optické sítě stavíme na technologii GPON (optické vlákno až do
bytu), která umožňuje maximální
rychlosti až do 2,5 Gb/s, přičemž nyní na
této technologii poskytujeme rychlosti pro
domácí připojení do 1/1 Gb/s. Jedná se
o bezkonkurenčně nejrychlejší internet na
Praze 6 a navíc bez smluvních závazků!
V nových domech „na optice“ nabízíme
internetové služby od 200 Kč měsíčně
s rychlostmi do 1/1 Gb/s a vždy s instalací
technikem zdarma. Ke každému připojení
získáte přístup ke službě sledovanitv.cz na
6 měsíců zdarma s balíčkem START (75 TV
programů včetně smart funkcí). Nabízíme
tak řešení, jak zvládnout přechod na DVBT2. Nejen v nově připojených lokalitách je
stále možné využít „internet na 6 měsíců
zdarma“, podmínky akce naleznete na
www.pe3ny.net/kupon.
Součástí tohoto vydání Vaše 6 je kupon,
který použijte na vyzkoušení našich služeb

N
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www.vase6.cz

anebo s námi jednoduše a bez dalších nákladů změňte operátora.

A kam dál se bude síť Pe3ny Net
rozšiřovat v roce 2020?
Především si přejeme uzavřít první etapu výstavby v Dejvicích (plošná oblast mezi
ulicemi Dejvická – Bubenečská – Dr. Zikmunda Wintra – náměstí Interbrigády – Vítězné náměstí). Jedná se o domy, kde již
máme vybudované vnitřní sítě a kde obyvatelé netrpělivě čekají, až naše služby spustíme.
I přes různé komplikace věříme, že
územní rozhodnutí bude již brzy vydáno
a na jaře příštího roku dokončíme zbývající
část této etapy, která také zahrnuje dlouhodobě odkládanou oblast Na Valech. Druhá
etapa bude pokračovat v oblasti mezi Dejvickou a Svatovítskou ulicí a na druhé straně mezi ulicemi Svatovítskou, Generála
Píky a Evropskou.

A do konce roku 2019
ještě zprovozníme:
■ Banskobystrická 1, 3, 5, 7, 9, 11
■ Dejvická 2
■ Dr. Zikmunda Wintra 19, 21, 23
■ Eliášova 25, 31, 27
■ Charlese de Gaulla 3, 5
■ Jugoslávských partyzánů 16
■ Junácká 11
■ Národní obrany 32
■ Kafkova 20, 22, 24, 49, 51
■ Studentská 3, 5
■ V. P. Čkalova 26
■ Verdunská 15, 19, 27, 29
■ Zikova 3, 5, 7, 9, 11
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Nové optiky Pe3ny Net

■ Badeniho 3, 5
■ Bělohorská 9, 48
■ Bubenečská 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 23,
25, 27, 29
■ Čs. armády 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22,
24
■ Dr. Zikmunda Wintra 5
■ Eliášova 14, 16, 20, 22, 24, 34, 36
■ Fastrova 2
■ Heinemannova 11
■ Jaselská 5, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 22
■ Kochanova 8
■ Kladenská 31
■ Milady Horákové 101, 103, 105, 107
■ Mládeže 19
■ Na Dlouhém lánu 54, 56, 58
■ Nad Kajetánkou 29
■ Nad Závěrkou 19
■ náměstí Českého povstání 6
■ Patočkova 79
■ Pavlovská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
■ Pod Dvorem 1, 2, 2a
■ Pod Marjánkou 17
■ Radimova 37
■ Ruzyňská 57, 59, 61
■ Sobínská 1, 2, 3, 5, 7
■ Srbská 3, 5
■ Stochovská 45, 47, 49, 51, 53, 55,
58, 64, 66, 68, 70, 72, 72a, 72b, 74
■ Sukova 5
■ Talichova 5
■ U Stanice 1, 3, 7
■ Ve Střešovičkách 45, 47, 49, 51, 56,
58, 60, 70
■ Veleslavínská 41, 42
■ Vodňanského 1
■ Za Pohořelcem 17
■ Zúžená 1, 3, 5, 7
■ Žukovského 580/6

causa
Zahraniční politika se už nedělá na ministerstvu zahraničí,
ale na radnici šesté městské části. Alespoň to tak vypadá
podle posledních kroků starosty Ondřeje Koláře (TOP 09).
Nejdříve se dostal do sporu s Ruskem o sochu maršála
Koněva, potom se „postavil“ Číně, kterou za spory
s pražským magistrátem vytrestal tím, že zástupci
ambasády nebudou pozváni na další ročník Festivalu
ambasád. Kdo by si myslel, že stejně „nekompromisní“
postoj zaujme šestka vůči Turecku, které zaútočilo proti
Kurdům v severovýchodní Sýrii, je na omylu.

Šestka „bojuje“ s Ruskem a Čínou.
e nadarmo se říká, že zahraniční politika je mimořádně citlivá věc. Rovněž ne nadarmo platí, že v Česku reprezentuje zahraniční politiku země vláda,
nikoliv prezident, nikoliv pražský magistrát, nikoliv radnice Prahy 6.
O platnosti těchto tvrzení se mohli
v uplynulých dnech přesvědčit i radní
městské části, kteří vyrazili do Turecka.
A to v době, kdy turecká armáda napadla
sever Sýrie a zaútočila na tamní kurdské
obyvatelstvo.
Na tom by nebylo nic divného, pokud by
to nebyli Kurdové, na jejichž vyzbrojení se
Česko podílelo a bez jejichž zapojení by
byla porážka Islámského státu obtížně proveditelná. Jistě se dá pochopit, že radní
o cestě rozhodli dříve, než k invazi do Sýrie
došlo. Nicméně od radnice, která se pustila
do otevřeného sporu s Ruskem kvůli soše
Koněva a následně s Čínou kvůli vypovězené smlouvě Pekingu s Prahou, by se dal
očekávat zásadovější postup. Jinak to poněkud zavání populismem.
Memorandum o partnerství mezi Prahou 6 a Muratpasou bylo podepsáno před
čtyřmi lety s cíli v oblasti komunální správy, kultury, sportu, životního prostředí
a dopravy. Do Turecka v říjnu vyrazil statutární místostarosta Jakub Stárek (ODS),
místostarostové Jan Lacina (STAN), Jiří
Lála (ODS) a radní Marián Hošek (KLID –
koalice TOP 09 a KDU-ČSL).
A zatímco koalice mluví o tom, že komunální spolupráci nelze spojovat s „velkou
politikou“, opozice požaduje okamžité vypovězení spolupráce s Tureckem, respektive Muratpasou. „Považujeme za nepří-
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pustné, aby delegace radních Prahy 6 svou
oﬁciální návštěvou Turecka legitimizovala
militarismus tureckých politiků a hrozící
humanitární katastrofu,“ uvedl zastupitel
Prahy 6 a spolupředseda Zelených Prahy 6
Pavel Weber s tím, že starosta partnerské
městské části Antalya-Muratpasa Ümit
Uysal, na jehož pozvání delegace do Turecka vyrazila, vojenskou operaci turecké armády v Sýrii přivítal a na svém Facebooku
popřál všem tureckým vojákům, aby se
„z války míru proti teroristické organizaci“
brzy vrátili domů.

Koalice kritiku
odmítá
„Vidím velký rozdíl mezi státní návštěvou, která reprezentuje a jedná se státními
politiky, a návštěvou a spoluprací na komunální úrovni. Setkání bylo zaměřeno na
ochranu kulturního a historického dědictví
pro další generace. Stejně tak nevidím
důvod k vypovězení memoranda o partnerství. To bychom se pak mohli bavit i o tom,
že bychom vypověděli smlouvu s Petrohradem, protože Ruská federace okupuje
Krym,“ odmítá kritiku místostarosta a člen
zmíněné delegace Jakub Stárek (ODS).
„Zatímco v kauze Koněv se politici Prahy 6 předháněli ve své zásadovosti, aktuální porušení mezinárodního práva i snaha zmasakrovat kurdské etnikum se zdají
být méně důležité než výjezd za teplem,“
říká Barbora Truksová, spolupředsedkyně
Zelených v Praze 6. Zelení proto nadále
usilují o přerušení partnerství do vyjasnění
situace. Turecko chce vytvořit na severu
Sýrie několik desítek kilometrů širokou

zónu, odkud chce vyhnat kurdské obyvatelstvo. Na ovládnuté území chce přesunout několik milionů syrských uprchlíků.
Kurdové jsou nicméně odvěkými nepřáteli
Turecka a tamní režim je opakovaně obviňuje z terorismu. Turkům by se tato invaze
nejspíš nikdy nepodařila, pokud by předtím
území poněkud překvapivě neopustily
americké jednotky.
A co že šestková delegace v Turecku
v takto napjaté době dělala? Podle vyjádření mluvčího radnice šesté městské části
Ondřeje Šrámka se zástupci MČ Praha 6
zúčastnili oﬁciálních aktivit festivalu, které
byly organizovány pouze pro zvané hosty,
ale i kulturního programu pro širokou veřejnost.
„V rámci programu navštívili primátora
města Antalya pana Muhittina Böceka
v budově magistrátu, proběhla schůzka se
starostou městské části Antalya-Muratpasa panem Ümit Uysalem na radnici Muratpasy, statutární místostarosta MČ Praha 6 se zúčastnil návštěvy u guvernéra
regionu Antalya. Na Fóru zúčastněných
měst představil pan statutární místostarosta městskou část Praha 6, její přírodní
i kulturní památky a odprezentoval i spot
o kulturních památkách hlavního města
Prahy, který MČ Praha 6 poskytl Prague
city tourism. Během fóra proběhl networking všech zúčastněných měst související
s tématem festivalu. Součástí programu
byla návštěva rozsáhlých vykopávek starobylého města Perge a antického města
Aspendos s amﬁteátrem pro 20 000 osob,“
popsal Šrámek program šestkových politiků v Turecku.
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Do Turecka však vyslala delegaci

politika

Šestková delegace

v Turecku

špatně obhajitelná. Představitelé Antalye zřejmě věří, že jejich boj
v Sýrii je spravedlivý a hrdinský, na rozdíl od většiny světové veřejnosti. Popřáli svým vojákům proto štěstí při akci Fontána míru
a delegace MČ Praha 6 jim u toho, bohužel, dělala mezinárodní
stafáž. Zda vypovědět partnerství nebo ne? To je otázka na současné představitele MČ Praha 6 a jejich zásadovost.
Roman Mejstřík (ANO)

Přátelskou návštěvu partnerské turecké
Delegace radních
městské části má za sebou delegace
legitimizovala militarismus
politiků z Prahy 6. Je správné, aby šestka
Zatímco svět zděšeně pozoruje dění v seSýrii, delegace místostarostů
udržovala vřelé vztahy s Tureckem v době, verovýchodní
z Prahy 6 souběžně oslavuje v Antalyi na
kdy turecká armáda napadla sever Sýrie
festivalu Kaleici Old Town Festival. Povaza nepřípustné, aby delegace radních
a zaútočila na tamní kurdské obyvatelstvo? žuji
zrovna z Prahy 6 svou oﬁciální návštěvou
Jaký názor mají na výjezd šestkové
Turecka legitimizovala militarismus tureckých politiků a hrozící humanitární katastrofu. V kauze Koněv se
delegace koaliční politici a co si o setkání
politici Prahy 6 předháněli ve své zásadovosti, aktuální porušení
zaměřeném na ochranu kulturního dědictví mezinárodního práva i snaha zmasakrovat kurdské etnikum se
zdají být méně důležité než podzimní výlet za teplem. Přitom spomyslí opozice?
lustraníci mnohých z nich zvou v té samé době na demonstrace
Násilí nemůžeme
tolerovat
S obavami sledujeme vývoj na hranicích
Sýrie a Turecka. Turecký prezident s nebývalým cynismem a arogancí decimuje svou
armádou kurdské obyvatele a celý demokratický svět toto jednání odsuzuje. Násilí,
páchané na civilistech, je zločinem, který
nemůžeme v žádném případě tolerovat.
Přestože vítáme a podporujeme dobré vztahy mezi partnerskými
městy v zahraničí, vyzýváme v tomto případě radu MČ, aby svým
postojem a aktivitami pasivně nepodporovala nelidský režim,
který v současné době v Turecku vládne a využila všechny dostupné prostředky včetně partnerské smlouvy s tureckým městem Antalya - Muratpasa, k vyvinutí politického tlaku na Turecko
s cílem ukončení okupace.
Barbora Hrůzová (Piráti)

Bylo by vhodnější
cestu zrušit
Klasické soukromé plánované návštěvy
Turecka není, alespoň pro tuto chvíli,
nutné omezovat. Právě probíhající konﬂikt
v severovýchodní Sýrii nebude mít na dosavadní úroveň bezpečnosti cest do Turecka
zřejmě velký dopad. Nicméně oﬁciální návštěvy našich politických reprezentací
u příslušných protějšků za stranu Turecka jsou v této souvislosti
situací zcela odlišnou. Navíc v případě, kdy je otevřeně vyjádřena
podpora tureckého zásahu. To sice naši zástupci nemohli předem
vědět, nicméně informace o plánovaném kroku Turecka se v mediálním prostoru objevily již před odjezdem delegace naší radnice.
Bylo by proto mnohem vhodnější se turecké straně omluvit a cestu
raději zrušit. Zvláště v kontextu nedávno proběhnuvší velkolepé
bitvy o pomník zesnulého maršála je vzniklá situace poněkud
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před tureckou ambasádou či je sami spolupořádají. Starosta městské části Antalya-Muratpasa Ümit Uysal, na jehož pozvání se delegace z Prahy 6 účastní, přitom vojenské operace turecké armády
v Sýrii opakovaně přivítal a na svém Facebooku popřál všem tureckým vojákům, aby se „z války míru proti teroristické organizaci“ brzy vrátili domů. Vyzvali jsme proto dopisem starostu Koláře k okamžitému přerušení partnerské spolupráce.
Pavel Weber (SZ)

Cílem bylo
reprezentovat Prahu 6
Především bych se chtěl razantně ohradit proti tvrzení, které na svém facebookovém proﬁlu prezentoval 12. října jindy korektní zastupitel za Zelené Pavel Weber,
totiž že delegace Prahy 6 „vyjela za teplem“
do partnerského města Muratpasa v regionu Antalya dva dny po turecké invazi do
Sýrie. Tato nepravdivá informace, jejímž cílem bylo zvýšit atraktivitu příspěvku a vybudit negativní emoce, podle mého soudu poškodila všechny členy delegace. Pro pořádek: Cílem výpravy bylo
reprezentovat Prahu 6 na setkání zhruba padesáti měst angažujících se v ochraně kulturního dědictví od Pákistánu přes Ukrajinu, Kosovo, Slovensko, Polsko, Německo, Itálii, Francii až po země Maghrebu, navázat kontakty a vyměnit si zkušenosti. Těsně
před odletem navíc protokol radnice kontaktoval ministerstvo zahraničí, které mu ovšem žádné doporučení ani varování k avizované, ale nepotvrzené invazi nedalo. Situace na Blízkém východě
je složitá, nejen díky uprchlické vlně posledních let. Ta zásadně
dopadá právě na Turecko. A Turecko, které jistě není vzorem liberální demokracie, je stále členem NATO, tedy stejné obranné aliance jako my a většina států Evropy. Dávat do kontrastu služební
cestu do partnerského města Muratpasa, vedeného opozicí vůči
prezidentu Erdoganovi, s postojem radnice k soše maršála Koněva, o což se rovněž pokoušely některé zmatené komentáře, mi
přijde zcestné.
Jan Lacina (STAN)

politika
Návštěva partnerského
města byla cenná

Starosta Prahy 6 ani jiný zástupce koalice KLID (TOP 09
a KDU-ČSL) nevyužili příležitost a k tématu se nevyjádřili.

Seznam distribučních míst časopisu Vaše 6
❚ Hadovka – health and ﬁtnes
❚ Stadion Hvězda
❚ Cordeus Vokovice
❚ FTVS
❚ Sport centrum Evropská
❚ Masna Hudera
❚ Kolej Kajetánka
❚ Poliklinika Pod Marjánkou
❚ Městská knihovna
❚ Technická knihovna
❚ Městská knihovna
❚ Billa
❚ Billa
❚ Billa
❚ Billa
❚ Žabka potraviny
❚ Potraviny Esso
❚ Kauﬂand
❚ Městská knihovna
❚ Na Slamníku
❚ M+D Bufet – jídelna
❚ Kavárna Café Flow
❚ Café Záhorský
❚ Ovocná Cukrárna H. Rašínová
❚ Tcaffe – Růžový transporter
❚ Panos
❚ Jídelna U Slávisty
❚ Řeznictví Miloš Křeček
❚ AMUNÌ Slow Food Pizza
❚ DAM poliklinika
❚ Kavárna Villa Pellé

Evropská 33A
Na Rozdílu 1
Na Dlouhém lánu 563/11
José Martiho 31
José Martiho 31
Nad Hradním vodojemem 17/25
Radimova 12
Pod Marjánkou 12
Bělohorská 56
Technická 6
Technická 6
Evropská 73
Žukovského 2
Na Petřinách 55
Bělohorská 101
Evropská 35
Jugoslávských partyzánů 28
Pod Paťankou 2743/1b
Mahulenina 31/17
Wolkerova 12/1a
Jugosláv. partyzánů 1091/11
Jugosláv. partyzánů 1091/11
Eliášova 279/1
Terronská 582/15
Bělohorská 62
Bělohorská 416/25
Bělohorská 1688/122
Bělohorská 1689/124
H. Malířové 272/17
Stamicova 1968/21
Pelléova 91/10

Máte zájem mít ve vaší provozovně časopis Vaše 6?
Napiště nám na zuzana@vase6.cz. Rádi vám ho přivezeme.

Výjimečné
thajské masáže

40 %
SLEVA POUZE
PRO ČTENÁŘE
VAŠE 6

* pouze hotově nebo kartou
* pouze salon Rooseveltova
* neplatí na poukazy
* do 30. 11. 2019

I pohádkový hloupý Honza ví, že zkušenosti je dobré hledat i za hranicemi naší
země. Turecká Antalya-Muratpasa investuje velké prostředky i čas do ochrany svého historického centra. Proto byla návštěva
partnerského města cenná. Vidím velký
rozdíl mezi státní návštěvou, která reprezentuje a jedná se státními politiky, a návštěvou a spoluprací na
komunální úrovni. Zde se potkalo 48 měst z 28 států včetně Slovenska, Francie, Německa, Ukrajiny nebo Itálie. Setkání bylo zaměřeno na ochranu kulturního a historického dědictví pro další
generace. Stejně tak nevidím důvod k vypovězení memoranda
o partnerství. To bychom se pak mohli bavit i o tom, že bychom vypověděli smlouvu se Petrohradem, protože Ruská federace okupuje Krym. Komunální spolupráci mezi městy bych prostě s velkou
politikou nespojoval. S partnerskými městy diskutujeme konkrétní problémy a jejich řešení pro naše města. To, že máme o vedení
našich zemí velké pochybnosti, nepřichází na přetřes ani u večerní
skleničky.
Jakub Stárek (ODS)

TAWAN thajské masáže
Praha 6, Rooseveltova 10
T. 602 282 232

INZERCE V6-1037

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV BOHDANY PAVLÍKOVÉ A LUBOŠE VESELÉHO, JAKUB JÍRA, MICHAL HANČOVSKÝ, NATÁLIE ŘEHOŘOVÁ

osobnost Prahy 6
Herci Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý
spolu tvoří partnerský pár v životě i na
jevišti. Oba pocházejí ze severních Čech,
působili na mnoha divadelních scénách
v Čechách i na Moravě. Usadili se ale
v Praze a v současné době jsou oba členy
hereckého souboru Švandova divadla na
Smíchově. Diváci je znají mimo jiné
z nekonečného seriálu Ulice i dalších
televizních, ﬁlmových či rozhlasových rolí.

Hadry, kosti, kůže

Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý:

Divadlo máme oba dva hodně rádi
V
nové inscenaci Hadry,
kosti, kůže, vyprávějící
o herci Janu Werichovi
a básníku Vladimíru Holanovi,
kteří byli dvacet let sousedy ve
stejné vile na ostrově Kampa,
se Luboš Veselý proměňuje ve
Vladimíra Holana a básníkovu
manželku Věru Holanovou
ztvárňuje Bohdana Pavlíková.

● Jak jste se na role Vladimíra Holana a jeho manželky
Věry připravovali a jak se
v nich cítíte?
Bohdana: Cítím až moc, protože mám pekelně teplé šaty,

které se nemohou prát, takže
se vždycky po určité etapě odehraných představení nosí do
rychločistírny. Myslím to úplně
vážně tak, že ne vždy má herec
na sobě komfortní oblečení,
které by mu dovolovalo, aby nebyl cítit.
Luboš: V roli se cítím perfektně, i když je to pro mě náročné
představení v tom smyslu, ne
že bych měl nějakou trému, ale
spíš cítím velkou zodpovědnost
vůči celému týmu, jak jsme si
celé to představení všichni
stanovili. Hrozně hezké, suprové, bylo i zkoušení, které probí-

halo v nezvykle dobré pohodě
na to, o jak těžké a srdcervoucí
téma se jedná. Díky Mírovi Hanušovi, režiséru Martinu Františákovi, výtvarnicím a vlastně
všem, kdo se na něm podíleli, se
na každé představení moc těšíme.
● Stejně jako hra Hadry,
kosti, kůže se jmenuje jedna
z Holanových básnických sbírek. Znali jste jeho dílo?
Bohdana: Budu upřímná, a je
hrozné, co teď řeknu: i když
jsem jméno básníka Vladimíra
Holana znala, ještě předtím,
než jsme začali zkoušet, motal

se mi Toman a Holan, takže
jsem si nebyla v první chvíli jistá, kdo z nich je který. K Holanovi jsem pronikla opravdu až během zkoušení a příprav na hru.
Luboš: Já jsem na Holanovi
takzvaně uletěl zhruba před třiceti lety, kdy mi Radka Fidlerová doporučila pár knížek, které
si mám přečíst. Teď trochu odbočím, protože mezi nimi byl
i román spisovatele Jacka Kerouaca Na cestě, a já se sbalil,
vykašlal se na školu a odjel jsem
z Prahy pryč. Doporučila mi ale
právě také knihy Vladimíra Holana a myslím, že zhruba polo-

Obraz Doriana Graye

Pohřeb až zítra
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osobnost Prahy 6
vinu jeho věcí jsem přečetl. Pak
přišel projekt Cesty, což bylo
společné představení čtyř souborů malých jevištních forem,
kde jsem recitoval Holanovu
Modlitbu kamene. V těch mých
dvaceti pětadvaceti letech jsem
si na Holanově tvorbě opravdu
docela „ujížděl“. Když jsem zjistil, že budeme dělat tohle představení a že jsem obsazen právě jako Holan, koupil jsem si
dvě jeho sbírky. V podstatě jsem
je ani neotevřel a hlavně jsem
pročítal jeho životopis, kterým
jsem se docela dost probíral.
Přiznám se, že už mi z toho začínalo docela dost hrabat, tak
jsem se vrátil k těm básničkám
a hlavně ke scénáři. Nejdůležitější totiž asi stejně je, napojit
se na režiséra, na celý tvůrčí
tým a dělat to podle nich, protože jinak by se člověk asi zbláznil.
● Čím vás musí hra zaujmout,
abyste roli vzali?
Bohdana: Po pravdě, moc na
výběr, jestli nás něco zaujme
a rozhodneme se, jestli tu kterou roli vezmeme nebo nevezmeme, nemáme. V divadle jsme
zaměstnanci, takže to obsazení, které se vyvěsí, je dané
a možnost nějakého výběru
moc nemáme. Dodnes vlastně
nevím, kdo Věra Holanová byla,
protože o ní je toho známo hodně málo, na rozdíl třeba od Vladimíra Holana. Obdivuji ji za to,
jak mohla s takovým prazvláštním člověkem fungovat. Pamětníků, kteří by mi mohli poradit,
jaká byla, moc není, v podstatě
už asi skoro žádní, takže si Věru
Holanovou dělám tak, jak si
myslím, že by mohla fungovat.
Luboš: Řekl bych, že i proto
jsme v tomto souboru. Dramaturgický plán je ve Švandově divadle zajímavý a není ani potřeba někdy říct: „Jé, v tomhle
nechci dělat.“ Na druhou stranu, kdybych přišel za uměleckým šéfem nebo ředitelem divadla a řekl, že nějakou práci
nechci dělat z těch a těch důvodů, a ty by byly vážné, tak ta
možnost tu je, a určitě by na ni
brali zřetel.
● Luboši, vy jste nějakou
dobu žil v Praze 6. Líbila se
vám?

Luboš: V Dejvicích jsem nějaký čas opravdu bydlel, protože Zdeněk Potužil, který byl
šéfem Divadla na okraji, tam
měl velký barák, vilu. Když
jsem se vrátil z vojny, neměl
jsem kde bydlet a on mi nabídl,
abych u nich v přízemí bydlel.
Bydleli tam s Miki Jelínkem a já
s nimi, než mi Ondra Pavelka
nabídl garsonku ve Všehrdově
ulici na Malé Straně, zase kousek od Prahy 5. Na šestce se mi
moc líbilo a bydlelo se tam dobře.
● Partnery jste nejen na jevišti, ale i v životě. Nosíte si práci domů, pomáháte si třeba
při zkoušení rolí?
Bohdana: Určitě nosíme, ono
to ani jinak nejde, protože náš
okruh komunikace je zúžen na
naši práci. Samozřejmě prožíváme ve svých dialozích svou
práci, ať je to třeba zrovna věc,
kterou zkoušíme dohromady,
ale i když jsme při zkoušení
nebo natáčení rozděleni, mluvíme spolu o tom, co nás zaujalo, co nás baví nebo naopak
nebaví, na co jsme naštvaní.
Luboš: Ta divadelní rodina je
s naší rodinou propojena, je to
prorostlé, takže to ani nejde nějak odstřihnout. Oba dva máme
divadlo hodně rádi a naštěstí
máme i hodně podobné názory
jak na politiku, tak na divadlo
i na život, takže pořád o tom
meleme.
● Takže vám nehrozí nějaká
„ponorka“?
Luboš: To určitě hrozí, ale naštěstí ještě žádná nebyla.
Bohdana: Na to, že spolu pracujeme a žijeme, tak opravdu
spolu netrávíme čtyřiadvacet
hodin denně, že by to do té ponorky nějak přerostlo. Mám teď
rodinu na Šumavě, a protože
jsem jedináček, snažím se tam
jezdit co nejvíc. Máme každý
svoje aktivity a myslím, že si vycházíme vstříc. Dojdeme tak
vždycky do fáze, kdy se nám po
sobě stýská, protože se třeba
dva tři dny nevidíme.
● Kudy vedla vaše cesta k herectví?
Luboš: Byl jsem hodně živé
dítě, pořád jsem někde běhal,
hrál hokej nebo fotbal. Zhruba
v deseti letech jsem ale měl úraz

Úklady a láska

s kolenem a musel být v klidu.
Naštěstí se jednou během vyučování zjevila ve škole paní
Pejskarová-Pavelková, maminka Ondřeje Pavelky, a přišla
„verbovat“ děti k divadlu. Potřeboval jsem asi nějakou náhradu
za to běhání, tak jsem se přihlásil. Začal jsem chodit do Lidové
školy umění, kterou manželé
Pavelkovi vedli, a pak jsem si
ještě přibral housle. Měli jsme
soubor Minidiv, byl tam tenkrát
ještě Ondra Pavelka, ale ten už
odcházel. Dělal kulisáka ve Varech, gympl v Ostrově nad Ohří
a pak se dostal na DAMU. Ještě
tam byl jeden človíček František
Staněk, který je teď v angažmá
v Hradci Králové, pokud se něco
nezměnilo, a ten se dostal na
konzervatoř. Moje představa
byla, že se přihlásím na automechanika a potom budu jezdit
s tirákem. Paní Pavelková mi ale
říkala, ať určitě také zkusím
konzervatoř, tak jsem to zkusil
a vzali mě. Konzervatoř jsem
nakonec nedodělal, protože
jsem začal lajdačit. Potom jsem
šel na vojnu, ale mezitím už
jsem spolupracoval s Divadlem
Na okraji, kam jsem po vojně
nastoupil do angažmá jako herec, a pak už se to herectví se
mnou táhlo.
Bohdana: Maminka byla učitelka ruštiny a němčiny, tatínek
mimo jiné opravoval varhany,
sochy v kostelích a tak, takže
jsem byla spíš nasměrovaná
k těm humanitním oborům. Ří-

kala jsem si, že půjdu na gympl,
pak studovat jazyky jako maminka a stejně jako ona budu
učitelka. Jenže v prvním ročníku na gymnáziu jsme byli
nahnáni na představení teplické
operety, která tam tenkrát fungovala. Byla to opereta Nejkrásnější válka a mně se tam hrozně
líbil představitel Juliána, pan
Martin Táborský. Najednou
jsem si říkala, že by mě strašně
bavilo být také na jevišti. Byla
jsem vždycky výřečnější, asi po
rodičích, kteří byli oba rázní
lidé, a tak už to šlo ráz na ráz.
V operetě v Teplicích mě vzali
do sboru, po dvou letech jsem
zkoušela přijímačky na DAMU,
ale nevzali mě. Na gymplácké
nástěnce jsem objevila letáček,
že Střední škola dramatických
umění při Severomoravském
divadle v Šumperku otevírá ročník a dělají se talentovky. Jela
jsem tam, talentovky udělala
a s kufříkem odjela studovat na
tři roky do Šumperku, kde si mě
pak rovnou nechali v angažmá.
● Pamatujete si svou úplně
první roli?
Bohdana: První věc, kterou
mi divadlo v Šumperku nabídlo,
když nepočítám studentská
představení, byla Girl ve hře Jonáš a tingltangl. Měla jsem tam
i sólovou písničku Zlá neděle
Hany Hegerové. Bylo mi nějakých devatenáct dvacet let, takže to pro mě bylo veliké.
Luboš: U mě to bylo takové
pásmo básniček, které jsme dě-
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lali v té Lidové škole umění. Nepamatuji se už od koho, ale text
si pamatuji dodnes: „Hop, hop,
hop, byl jeden strop. Na tom
stropě byla díra pro velkého netopýra. Hop, hop, hop byl jeden
strop...“ Tak to byla moje první
role na jevišti v jedenácti letech
a klidně bych si ji zopakoval. Objížděli jsme s tím pásmem
různé festivaly lidových škol
umění, vyhrávali je a bylo to
moc hezké, rád na to vzpomínám.
● A máte vysněnou roli?
Bohdana: Když jsem v Teplicích dělala sboristku, hrál se
tam muzikál Kabaret. Posléze
jsem viděla i ﬁlm, který mě
úplně uhranul. Hrozně se mi líbila hlavní role zpěvačky Sally
Bowles. Asi po deseti letech byl
v Šumperku tento titul nasazen
na repertoár, a aniž bych nějak
za sebe lobbovala, byla jsem do
role Sally Bowles obsazena, takže tím mám svou vysněnou roli
za sebou.
Luboš: Mám asi tři takové postavy. Stepního vlka bych asi

rád hrál, ten titul se mi líbí
a moc se mi líbí Tulák po hvězdách, to už je ale asi všechno
pryč. Hrozně rád bych si zahrál
Meﬁsta. Nemyslím Goethova,
ale postavu, co hrál Klaus Maria
Brandauer ve ﬁlmu režiséra
Istvána Szabó, natočeného podle stejnojmenného románu
Klause Manna. Toho herce, jak
prochází, proplouvá různými
režimy, bych si rád zahrál.
● Zahráli jste si v nekonečném seriálu Ulice. Jaké to je
hrát v takovém seriálu, baví
vás to, ovlivnilo vás to nějak,
poznávají vás třeba lidé na
ulici?
Bohdana: Zrovna teď mám
nějakou stopku, protože prý asi
půl roku mou postavu nečeká
žádný vývoj. Lidé mě na ulici
poznávají, určitě se to nějak
muselo zúročit. Sem tam někdo
povykoval, ale zatím byli ti lidé
milí, ona ta moje postava negativní v pravém slova smyslu nebyla. Myslím, že jsem se nedostala do takové fáze, jako třeba
někteří kolegové, kteří hrají ne-

Hadry, kosti, kůže
gativnější postavy a od diváků,
kteří nedokážou rozlišit ﬁlmovou postavu a herce, si to schytávali mnohem hůř.
Luboš: Díky jiným ﬁlmům
jsem právě teď třeba zarostlý,
takže lidem docela trvá, než si
mě zařadí. Zvláštní na tom je,
že stačí, aby se člověk víckrát
mihl v Ulici nebo Ordinaci a po-
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dobných seriálech, a najednou
ho lidi hned poznávají. Ze začátku mi to bylo i líto, protože
jsem si říkal, že člověk má nějakou popularitu na základě seriálu, i když je v žádném případě nehaním, ale daleko víc
jsem si třeba vážil jiné práce
u ﬁlmu a té si lidé nevšimli,
nebo si ji nedávají do spojitosti.
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PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz
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Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.
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veřejný prostor

Přechod na DVB-T2 se blíží,
řestup na nový vysílací
standard pozemního vysílání DVB-T2 je za rohem. Vypínání stávajících sítí
DVB-T začne v Praze a středních Čechách již 27. listopadu.
Pokud tedy nechcete přijít o své
oblíbené televizní kanály, je na
čase začít hledat řešení. Nemusíte se však stresovat nákupem
drahé televize nebo set-top boxu. Jednoduché a výhodné řešení přináší telekomunikační
operátor Nordic Telecom v podobě Nordic TV, což je televize
šířená přes internet, která nabízí chytré funkce.
Při přechodu na DVB-T2 je
vhodné zohlednit několik kritérií, která mají pro každého
jinou prioritu. Jde především
o programovou a obsahovou
nabídku a v neposlední řadě
o cenu. Všechna tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televize vysílané přes internet, která je odborníky často
označována jako televize budoucnosti. A přesně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k jejímu pořízení je nutnost internetového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.
Nordic TV je nyní možné pořídit s 50% slevou na čtvrt roku.
Nabídka se vztahuje na oba

P

televizní tarify a lze ji využít zadáním promo kódu „volnost“
při objednávce.
Pokud je vaše domácnost připojená k internetu, mohou si
všichni její členové vychutnat
výhody Nordic TV a jejích chytrých funkcí, které si zamiluje
celá rodina. Ostatně posuďte
sami.

Až 7denní zpětné
přehrávání
Funkce zpětného přehrávání
umožňuje zhlédnutí jakéhokoli
pořadu až 7 dní zpětně. Díky
tomu už nikdy nemusíte spěchat domů, aby vám neutekl
váš oblíbený seriál. S touto
funkcí se totiž nemusíte přizpůsobovat času televizního vysílání. S Nordic TV se televizní
vysílání přizpůsobí vám.

Možnost připojení
až 4 zařízení současně
Už žádné hádky o ovladač!
S Nordic TV můžete televizní
program sledovat až na čtyřech
zařízeních najednou. To znamená, že si každý může pustit
televizní kanál dle vlastního výběru. Kromě televizní obrazovky můžete vysílání sledovat na
notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu, do kterých si jed-

noduše stáhnete aplikaci Nordic TV.

Pozastavení, přeskočení
a spuštění od začátku
Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo přetočení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
nezajímá. Přišli jste pozdě
z práce? Pusťte si pořad od začátku. Televizní zábava je
zkrátka plně ve vašich rukou.

Nahrávání
až 20 hodin pořadů
Máte rádi ﬁlmové maratony?
Nebaví vás čekat na jednotlivé
díly napínavého seriálu a raději
je sledujete za sebou? Pak si oblíbíte funkci nahrávání. Stačí si
vybrat, jaké díly seriálu nebo
jaké ﬁlmy chcete nahrát, a pak
se na ně můžete podívat ve své
videotéce po dobu 30 dní.

Prémiový obsah
a HD kvalita
Nordic TV má standardně
mnohem více kanálů, než které
si naladíte přes pozemní vysílání. Navíc obsahuje i prémiový
obsah, který zákazníci využívající DVB-T nemají. Mnoho kanálů je v HD kvalitě a můžete je
přepnout do původního znění.

Vybíráte si ﬁlmy podle hodnocení na ČSFD.cz nebo
IMDB.com? Funkce EPG+ nabízí kombinaci takového hodnocení u každého pořadu. Pokročilé vyhledávání pak umožní
najít ﬁlm nebo seriál podle oblíbeného herce, režiséra nebo
žánru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochutnejte pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit webovou stránku www.koukejkdychces.tv nebo zavolat na telefonní číslo 800 666 777.

Nordic Telecom
nabízí víc
Telekomunikační operátor
kromě Nordic TV nabízí také
vysokorychlostní připojení k internetu Nordic 5G. Pevné připojení k internetu vzduchem je
stabilní a hlavně se „neseká“. Je
totiž postaveno na nejmodernější 5G-ready technologii. Navíc je bez závazku a datových
limitů. Ověřte si dostupnost
Nordic 5G internetu u vás doma na www.5Gvevzduchu.cz.
Nordic 5G internet mohou nyní
noví zákazníci získat stejně
jako Nordic TV s 50% slevou na
čtvrt roku a instalací za 495 Kč
namísto původních 1850 Kč.
Pro získání výjimečné nabídky stačí do objednávky zadat
promo kód „volnost“. Akce platí
do 31. 12. 2019.
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Romantika
nepočká
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma
klidně až 7 dní. Akce platí do 31. 12.

50%

www.koukejkdychces.tv

Překvapivá volnost

www.vase6.cz
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s Nordic TV máte vyřešeno

EPG+

PŘIPRAVILA RED, FOTO MEZI NÁMI

veřejný prostor
O jaký svět jde? Jedná se o mezigenerační
svět seniorů a nejmladší generace. Proto
v roce 2013 vznikla nezisková organizace
Mezi námi o.p.s., která propojuje děti
z mateřských a základních škol se seniory.
Chce přispět mimo jiné také k tomu, aby už
i děti věděly, že stáří je přirozenou součástí
života.

Mezi námi
propojuje svět dvou generací
ezi námi má několik
programů, které se zaměřují na mezigenerační problematiku, hlavními
z nich jsou programy Povídej
a Přečti. Do pravidelných mezigeneračních setkávání Povídej
je v současnosti zapojeno 115

M

mezigeneračních skupin z celého Česka.
„Velmi nás těší, že počet těch,
kteří mají zájem se zapojit, stále roste. Základem programu je
propojení mateřské/základní
školy a blízkého seniorského
zařízení. Setkání dětí z mateř-

ské nebo základní školy se uskutečňují vždy jednou za tři až
pět týdnů. Jsou organizována
individuálně, na míru školce
a domovu seniorů. Zorganizovat takováto setkání není jednoduché. Setkáváme se i s názory,
že je to zbytečné. Proto vznikla
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Skrytý klenot
Prahy 13
Star Casino Ohrada
v nákupním centru Velká Ohrada!
Občerstvení, parkování, odpočinková
místnost, rozmanité VLT a mnoho dalšího
vás čeká pouze v Star Casinu Ohrada.
Centrum Velká Ohrada,
Prusíkova 2577/16, Praha 13 – Stodůlky

www.starcasinoohrada.cz

Již brzy
jedinečný
mezisystémový
nás.
jackpot jedině u
š
Sledujte ná
web.

organizace Mezi námi jako spojovací článek mezi těmito dvěma světy, aby dávala odborným
pracovníkům potřebnou podporu a metodické vedení,“ vysvětluje Klára Peterková, koordinátorka programu Povídej,
s tím, že důležitým momentem

veřejný prostor
v daném programu je blízkost
školky, školy a seniorského zařízení. Jde totiž o to, aby se
účastníci programu mohli setkávat pravidelně a třeba i v běžném životě.
Druhým úspěšným programem je Přečti. V jeho rámci
proškolení senioři navštěvují
jednou týdně mateřské školy
a čtou dětem pohádky. Propojuje se tak příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů,
dětí a knížek. Děti se učí schopnostem soustředění, pozornosti a rozvíjení komunikačních
dovedností.
„Svůj vliv to má i na bohatost
slovní zásoby dětí včetně vyjadřovacích schopností. V řadě
případů se tato forma přenáší
do společných chvil předčítání
v rodinách a bezesporu to má
i vliv na citovou vazbu mezi dětmi a rodiči. Chceme tento program dále rozvíjet. Zájem ze
strany školek je veliký, proto
hledáme stále další pohádkové
babičky a dědečky,“ dodává Klára Peterková. Současně organi-

zace Mezi námi oceňuje i úspěšné zapojení spolupracujících
institucí do mezigeneračních
aktivit prostřednictvím značky
Mezigeneračně. Ta je oceněním
dětí, seniorů i personálu za jejich dosavadní aktivitu v oblasti
propojování generací. Znamená, že organizace je součástí
dlouhodobého projektu, který

napomáhá sbližování generací,
nese v sobě prestiž, výjimečnost a ukazuje na zapojení do
netradičních aktivit. Je důkazem, že mezigeneračně žije!
V městské části Praha 6 takto mezigeneračně žije: Domov
seniorů Centrin CZ v Liboci/MŠ
Sbíhavá, Klub seniorů v Nebušicích/MŠ Nebušice, Centrum
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sociálních služeb/ZŠ Nebušice,
dále MŠ Čínská, MŠ Velvarská,
MŠ Na Okraji, MŠ Bubeníčkova,
MŠ Motýlek a MŠ Bílá.
Nenašli jste mezi zde uvedenými vaše zařízení a zajímala
by vás podobná aktivita?
Ozvěte se a společně to změňte. Kontaktujte organizaci na
e-mailu info@mezi-nami.cz.

veřejný prostor
ak pořadatelé výstavy prozrazují, expozice návštěvníkům představí unikátní sbírku lidových čepců ze Slovenského národního muzea v Martině, která
ve své úplnosti čítá několik tisíc kusů:
„Čepec v minulosti tvořil velmi důležitou
část slovenského tradičního ženského
oděvu, která se ve své živé podobě zachovala až do poloviny 20. století.“ Výstava
však vedle čepců z konkrétních lokalit ukazuje také čepce různých sociálních vrstev
obyvatelstva.
Pod Centrum památek moderní architektury Muzea hlavního města Prahy patří
také národní kulturní památka Müllerova
vila a kulturní památka Rothmayerova
vila. Müllerovu vilu si můžete prohlédnout
vždy v úterý, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli,
v říjnu vždy v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00
a 17.00 hodin, v listopadu a prosinci
v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin, výjimkou je jen 24. a 31. prosinec, kdy se prohlídky konají pouze v 10.00 a 12.00 hodin.
Ve stejné dny a hodiny je možné navštívit
i Rothmayerovu vilu.
Studijní a dokumentační centrum Norbertov pořádá také přednášky, na něž je
třeba si rezervovat místo pomocí rezervačního formuláře na www.muzeumprahy.cz.
Třeba 6. listopadu od 17.00 hodin se bude

J

Krása pro ženu stvořená

na Norbertově
Novou výstavu připravilo pro následující měsíce Centrum
památek moderní architektury Muzea hlavního města
Prahy. Jmenuje se Krása pro ženu stvořená a k vidění je ve
Studijním a dokumentačním centru Norbertov od 10. října
do 29. března.
konat doprovodná přednáška ke zmiňované výstavě Krása pro ženu stvořená.
Cílem přednášky je představení tradiční
ženské pokrývky hlavy v širších souvislostech. Začátkem posledního měsíce v roce
2019, konkrétně 9. prosince v 17.00 hodin, bude potom připomenuto výročí 111.
narozenin bratrů Šlapetových. Povídání
pod názvem Lubomír a Čestmír Šlapetové
– život a dílo představí tyto dva moravské
architekty, jejichž společný architektonický ateliér se soustředil především na
stavby vil a rodinných domů, jež měly výji-

mečný ohlas nejen na Moravě, ale i ve Svazu československého díla v Praze. O osudech bratrů Šlapetových a jejich architektonické tvorbě bude hovořit potomek
jednoho z bratrů Vladimír Šlapeta.
Kdo se nebojí podzimního chladného počasí, může vyrazit i na komentovanou vycházku okolím Müllerovy vily, která je vždy
zahájena přímo ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov. V listopadu,
přesně 11. listopadu, se půjde od Müllerovy vily starými Střešovicemi do evangelického sboru.

Představujeme Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára,

špičku v přípravě budoucích stavitelů

ž název této školy i její tradice zavazují pedagogy, aby své žáky připravovali na budoucí povolání v co
možná nejlepší kvalitě. Nesmějí zklamat
ani odbornou veřejnost, ani ﬁrmy zaměstnávající absolventy školy. Zároveň musí
absolventy připravit 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 prostředí, kousek od stanice metra
Pankrác, a poskytuje tak žákům výborné
podmínky pro jejich rozvoj odborný i lidský. Budoucí žák si může vybrat ze tří odborných zaměření:

U
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■ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ zahrnuje
nejširší oblast výstavby, a to realizaci budov a hal pro různé funkce. V tomto tradičním odborném zaměření je žák postupně
seznamován se širokou tvůrčí problematikou projektování a výstavby, a to od průzkumů území, tvorby studie, navrhování
a kreslení stavebních výkresů až po realizaci budov.
■ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA
jsou dvě profese, které nelze od sebe oddělovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla.
Odborné zaměření je vhodné pro chlapce
a dívky s technickým a estetickým cítěním,
prostorovou představivostí a výtvarným
nadáním.

■ ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ
DESIGN se zaměřuje na komplexní návrh
interiéru v návaznosti na celkový architektonický a konstrukční koncept stavby a na
získání odborných znalostí v oblasti projektování pozemních staveb.
Přijďte se podívat na dny otevřených
dveří, které škola pořádá ve dnech 6. 11.,
21. 11. a 4. 12., vždy 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
webových stránkách www.spsgocar.cz.

INZERCE V6-1011

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.

restaurace

Café Sofa

je prostor pro inspiraci

Nově otevřená kavárna v srdci Dejvic se vzdušným interiérem.
Menu, které dává na výběr ze snídaňových specialit, salátového
baru a celodenní nabídky, je pod taktovkou člena českého
národního kuchařského týmu Petra Vláska. O dezerty a croissanty
domácí výroby se stará šéfcukrářka Ilona Tunková.
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Metro na Petřinách, tunely na Bateriích.
Lidem vadí podzemní stavby

Čipy pro psy do konce roku,
připomíná Státní veterinární správa

S velkým zpožděním začalo na jaře před čtyřmi lety jezdit
metro do Motola, a to přes zastávky Bořislavka, Nádraží
Veleslavín a Petřiny. Někteří obyvatelé Petřin si dodnes
nezvykli a říkají, že i přes ujištění, že se jich metro nijak
nedotkne, pocítí každou soupravu, která stanicí projede.
„Vibrace rozhodně cítíme a každé ráno je pro nás metro
spolehlivým budíčkem. Vyslechli jsme si, že metro na Pe-

K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární
léčebnou a preventivní činnost, jsou tedy registrovaní u Komory veterinárních lékařů České republiky. „Dlouhodobě je

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
www.vase6.cz
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Divadelní kroužky
Paměti národa
31. října
■ Pro děti od deseti do osmnácti let jsou určeny kroužky
Paměti národa, které pořádá organizace Post Bellum v KC Kaštan. Aktivita je určena dětem
a mladým lidem se zájmem o divadlo a historii. „Zajímat nás
budou příběhy 20. století, které
se odehrávaly v bezprostřední
blízkosti těchto prostor, abychom zároveň oživili zapomenutá místa,“ slibují pořadatelé.

Life sciences
ﬁlm festival
4. listopadu
■ Life sciences ﬁlm festival,
tedy mezinárodní festival dokumentárních ﬁlmů s tematikou
věd o životě pořádá 4. listopadu
Česká zemědělská univerzita.
Pokračovat bude až do 8. listopadu. Jak pořadatelé slibují, festival je otevřen všem tématům
přírodních věd, zejména těm,
která souvisejí se zemědělstvím, potravinami, přírodními
zdroji, s lesem, vodou, s ochranou životního prostředí, se
zdravím, ekonomikou či udržitelným rozvojem. „Zajímají nás
základní výzkum i nejnovější
poznatky aplikovaných oborů,
inspirace přírodou, porozumění
vývoji živých forem, ale také
nová řešení pro praxi.“

Cestovatelská
projekce
5. listopadu
■ Poutník a spisovatel Ladislav Zibura zavítá na Dlabačov,
a to 5. listopadu. Povypráví zde
o své cestě po Arménii, Gruzii
a Náhorním Karabachu. Cestovatelská projekce Ladislava Zibury je plná humoru, lidských
příběhů a lidové moudrosti.
Projekce se jmenuje Už nikdy
pěšky po Arménii a Gruzii.

váci možnost potkat se v knihovně v Břevnově s pohádkovou myškou. Přijede sem totiž
loutkové divadlo, které zahraje
představení O myšce, která se
nebála. Součástí představení je
i dílnička. Hra je vhodná pro děti od dvou do pěti let, začíná se
v 17.00 hodin a vstup je zdarma.

Dokument Displace
6. listopadu
■ Premiérově bude na Dlabačově 6. listopadu promítnut dokument Displace. Popisuje dancehallovou scénu v Kingstonu
na Jamajce, vytvořila ho kameramanka Veronika Donutková,
hudebník Radim Vychopeň
a slovenská dancehall tanečníce
Beshiu. Cílem je ukázat dancehall jako životní styl na Jamajce
a ne jen jako tanec nebo hudební žánr.

Šansoniéra pro Kuře
7. listopadu
■ Beneﬁční večer plný hvězd
se bude konat 7. listopadu na
Dlabačově. Tématem večera
jsou emoce, písně plné příběhů,
šansony plné citů. Za akcí, na
které vystoupí například Saša
Rašilov, Patrik Děrgel, Lukáš
Pavlásek nebo Prague cello
quartet, stojí herečka Marie Doležalová.

Trénování paměti
na Břevnově
7. listopadu
■ Kurz trénování paměti pořádá břevnovská pobočka pražské knihovny. Je určen především pro seniory. Účastníci se
seznámí s různými technikami
a vyzkouší si je na konkrétních
příkladech a úkolech. Na kurz
je třeba se registrovat, a to buď
osobně na pobočce, telefonicky
na čísle +420 770 130 235 nebo
e-mailem na knihovna@mlp.cz.

O myšce,
která se nebála

Čtyři období vegetace

6. listopadu

■ Výstava Čtyři období vegetace začne 11. listopadu v Galerii
Makráč. Jde o expozici plasto-

■ Dvakrát, tedy 6. a 21. listopadu, budou mít nejmenší di-
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11. listopadu

vých rostlin z nalezených pet
lahví sochařky Veroniky Richterové. Exponáty z nalezených
pet lahví vznikaly od roku
2004.

Devětaosmdesátej
Revisited
13. listopadu
■ Novou výstavu připravilo na
podzimní měsíce břevnovské
Popmuseum. Jmenuje se Devětaosmdesátej Revisited a připomíná hudební události roku
1989, kdy se „popkultura pojila s velkými dějinami: koncert
pro Arménii, Joan Baez a Ivan
Hoffman na Bratislavské lyře,
Michael Kocáb na Děčínské kotvě, PunkEden, Koncert pro
všechny slušný lidi a mnoho
dalšího“. Na 13. listopadu bude
připraven i doprovodný program k výstavě pojmenovaný
Stálo to za to. Je to večer Popmusea a Ústavu pro soudobé
dějiny AV ČR k 30. výročí
17. listopadu 1989. Na programu bude například uvedení
knih Sto studentských revolucí a Sto studentských evolucí,
dokument R(E)VOLUCE 1989,
koncert skupin Čistírna, Našrot, The Agony a Plexis.

Břevnovská nokturna
19. listopadu
■ Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty pořádá v listopadu a v prosinci
další koncerty v cyklu Břevnovská nokturna. Konají se v Tereziánském sále Břevnovského
kláštera. Na 19. listopadu od
19.00 hodin je naplánován koncert Mozart? Mozart! Vystoupí
Smyčcové kvarteto Sirius, Tereza Štěpánková – soprán, Daniel Klánský – baryton. Prosincový koncert cyklu Břevnovská
nokturna bude vánoční, v úterý
10. prosince zazní Adventní
hudba v Tereziánském sále.
Účinkují Consortium Pragense
Orchestra, sólisté a Břevnovský
chrámový sbor.

Vánoce na Ořechovce
24. listopadu
■ Předvánoční Jarmark se
koná 24. listopadu na Ořechovce. Příchozí budou mít šanci pořídit originální dárky přímo od
výrobců nebo si je ve výtvarných dílničkách sami vyrobit.
Začíná se v 10.00 hodin, akce
se koná v Restauraci na Ořechovce. Zakoupit si bude možné
třeba malovanou keramiku,
drátované dekorace, vitráže,
dřevěná zvířátka, šperky, výrobky z Fimo hmoty, bylinné
a ovocné sirupy, koláčky či vánoční dekorace. Ve výtvarných
dílnách se budou tvořit dekorace nebo přáníčko, bude se malovat na textil, vyřezávat dřevěná zvířátka, zkoušet práce
dráteníků nebo malovat keramické dekorace. Jarmark na
Ořechovce má i další rozměr,
bude se totiž vybírat ﬁnanční
částka na podporu pacientů,
kteří trpí nevyléčitelnou nemocí
tzv. motýlích křídel – EB Syndrom.

Beneﬁční koncert
v Tereziánském sále
2. prosince
■ Beneﬁční koncert Jaroslava Svěceného se bude konat
začátkem prosince v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Pořádá ho Nadační fond
Umění doprovázet. Svěcený
vystoupí za doprovodu akordeonisty Ladislava Horáka.

Zelňačka
2. prosince
■ „K čemu vylepšovat svět,
když to nejlepši bylo již davno
vymyšleno?“ Na tuhle otázku
se ptají autoři divadelní hry Zelňačka, kterou můžete zhlédnout začátkem prosince na Dlabačově. V hlavních rolích se
představí Oldřich Vízner či Otakar Brousek ml. Děj hry je zasazen do vinařského kraje sladké Francie.

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

volný čas

Prohlédněte si sklo a porcelán

Ten druhý život

z Hotelu Praha

ukazuje druhou tvář
života vojáků

olekce nápojového skla a porcelánu,
které byly na zakázku zhotoveny
pro dnes už neexistující Hotel Praha, si mohou zájemci prohlédnout díky výstavě Muzea hlavního města Prahy. A to
z pohodlí domova, výstava je totiž webová.
Ucelený soubor nápojového skla a porcelánu z hotelu představilo muzeum veřejnosti v loňském roce, a to v rámci cyklu výstav Předmět sezony. Muzeum připomíná,
že stavba Hotelu Praha na pražské Hanspaulce v prostoru bývalé Petschkovy zahrady probíhala v letech 1975 až 1981 podle návrhu kolektivu architektů Jaroslava
Paroubka, Arnošta Navrátila a Radka Sedláčka, pod vedením arch. Radka Černého.
„Na uměleckořemeslných realizacích se
v unikátní materiálové souhře skla, keramiky, kamene a dřeva podílela řada uznávaných výtvarníků 2. poloviny 20. století,
mezi jinými Stanislav Libenský, Jaroslava
Brychtová, Pavel Hlava, Zbyněk Hřivnáč,
Karel Volf, Benjamin Hejlek či Antonín
Hepnar. Komplexnost interiérového vyba-

utovní výstava fotograﬁí z vojenských misí Ten druhý život dorazila do Prahy 6. K vidění je do začátku listopadu v Ústřední vojenské
nemocnici. Ukazuje druhou tvář života vojáků v misích a jejich profese. Ve
Vojenské nemocnici se výstava koná
poprvé. Jejím cílem je veřejnosti přiblížit práci válečných veteránů a armády
na misích a zejména prostředí, v němž
na těchto misích působí. Pořádá ji Ministerstvo obrany a Ústřední vojenská
nemocnice, potrvá do 7. listopadu
a zhlédnout ji můžete v prostorách pavilonu A v pracovní dny od 6.00 do
18.00 hodin, o víkendu potom od 7.00
do 18.00 hodin. Dělí se na tři části: první Tobruk–Bagram je mostem mezi zahraničními operacemi tehdy a nyní,
druhá zachycuje současnou službu vojáků v zahraničních operacích v Afghánistánu a Iráku a třetí část nabízí pohled do života lidí v prostoru nasazení.

P

vení dokresloval i kompaktní soubor na zakázku realizovaných užitkových předmětů
– nápojové a jídelní soubory ze skla a porcelánu, textilní doplňky, nábytek a další.“
INZERCE V6-1008

Sta se hrdým dárcem azískej

3000 K

*

za 5 odbr istého na ruku
P i prvním odbru dostanete knáhrad ve výši
600 K dalších 200 K jako náhradu za registraci.
Za každých 5 odbr tak získáte celkem 3 000 K
vhotovosti adárek znašeho vrnostního programu.
Unás vdárcovském centru
Amber Plasma vPraze – Nových Butovicích.

Objednejte se na telefonním ísle
220 513 160 nebo na *www.amberplasma.com

www.vase6.cz
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PŘIPRAVILA RED, FOTO WIKIPEDIE

K

servis

Velkoobjemové

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

Do těchto kontejnerů dále
patří třeba i autosklo a nejrůznější kovové předměty.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich.
Odkládat sem nelze ani bioodpad (tzn. veškerý rostlinný
odpad), stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky, mrazáky
a sporáky.

4. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Vojenské nemocnice
x U Třetí baterie
■ Na Bateriích (u č. 27)
■ Ve Střešovičkách x Pod Andělkou

14. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Pod Královkou x Nad Kajetánkou
■ Liborova x Šlikova

K

5. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Radimova (u nákupního střediska)
■ nám. Před Bateriemi x U Páté baterie
■ Na Petřinách x Křenova
6. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Petynce (proti bývalému
autobazaru)
■ Střední x Pod Petřinami
7. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Okraji x Krásného
■ Stamicova x Brixiho
■ Na Okraji x Na Větrníku
11. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Větrníku x Dusíkova
■ Nad Alejí x Šantrochova
■ Brunclíkova x Nad Alejí
12. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sestupná x V Domcích
■ Zeyerova alej x Nad Alejí
■ Heyrovského náměstí (u obchodu)
13. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Hradním potokem x Potoční
■ Parléřova x Myslbekova
■ Libocká (u č. 39)
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18. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Patočkova x Junácká
■ Kopeckého x Pod Věží
19. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Kutnauerovo nám.
■ Hošťálkova x Štefkova
■ 8. listopadu x U Kaštanu
20. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Ladronky x Kopeckého
■ U Ladronky x Oddělená
21. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Za Oborou x Pozdeňská
■ Břevnovská (vedle bývalého
kina)
25. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Haberfeldova x Anhaltova
■ Moravanů x Libovická
26. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Ve Višňovce x K Mohyle
■ Ruzyňská x Ledecká
■ nám. Čs. povstání
27. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sestupná x Sbíhavá II
■ U Silnice x Nová Šárka
28. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Brodecká x Únětická
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Radistů x Navigátorů

Kontejnery
na bioodpad
lužba bude poskytnuta
v následujícím režimu:
kontejner bude přistaven
v určeném termínu na maximálně tři hodiny. Po naplnění
kontejneru před koncem doby
přistavení dojde k jeho výměně.
Odkládat lze komunální bioodpad (především ze zahrad, jako
je listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu). Nelze odkládat živočišné
zbytky.

S

2. 11. 2019 9.00–12.00 hod.
■ Vostrovská x Na Pernikářce
■ Dělostřelecká x Spojená
2. 11. 2019 13.00–16.00 hod.
■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Na Větrníku x Dusíkova

9. 11. 2019 9.00–12.00 hod.
■ Pelikánova (za domem č. 4)
■ Kralupská x Dobrovízská
9. 11. 2019 13.00–16.00 hod.
■ Sibeliova x Farní
■ Brixiho x Rejchova
16. 11. 2019 9.00–12.00 hod.
■ V Středu x Na Volánové
■ Slunná x U Laboratoře
16. 11. 2019 13.00–16.00 hod.
■ 8. listopadu x U Kaštanu
■ Hošťálkova x Štefkova
23. 11. 2019 9.00–12.00 hod.
■ Heyrovského nám.
■ Na Padesátníku III.
23. 11. 2019 13.00–16.00 hod.
■ Zličínská x U Světličky
■ Bolívarova (před č. 35)
30. 11. 2019 9.00–12.00 hod.
■ Kladenská x Nad Tratí
■ Macharovo náměstí

Objemný
odpad a bioodpad
a stanoviště budou kontejnery přistaveny ve
dvou variantách. Kontejnery přistavené od pátku do
soboty budou přistaveny vždy
v pátek nejpozději do 12.00
hod., odvoz bude proveden v so-

N

botu ve 22.00 hod. Kontejnery
přistavené od neděle do pondělí
budou přistaveny vždy v neděli
nejpozději do 12.00 hod., odvezeny budou v pondělí ve 22.00
hod. V případě naplnění bude
zajištěna jejich výměna.

pá–so 1.–2. 11.
■ Bolívarova (před č. 25)
■ Malobřevnovská x Falcká
■ Šárecká x Na Pískách
■ Na Vlčovce x Mydlářka
■ Na Kuthence x Na Čihadle

ne–po 10.–11. 11.
■ U Kolejí x U Stanice
■ Na Bateriích (u č. 27)
■ Pod N. lesem x Nový Lesík
■ Nad Šárkou x Krocínovská
■ Na Míčánce x Na Klimentce

ne–po 3.– 4. 11.
■ Cukrovarnická
■ Ruzyňská x Únětická
■ Sestupná x Sbíhavá II
■ Vostrovská x Na Pernikářce
■ Na Fišerce x Na Špitálce

pá–so 15.–16. 11.
■ U Kolejí x Za Vok. vozovnou
■ V Podbabě (proti č. 28)
■ Ovocná (u č.p. 454)
■ Stochovská x Sobínská
■ Fragnerova x Na Ostrohu

pá–so 8.–9. 11.
■ Nad Šárkou x Na Beránce
■ Padesátník
■ Pod Drinopolem x Mládeže
■ V Sedlci (proti č.p. 9/23)
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou

ne–po 17.–18. 11.
■ Horoměřická (proti č.p. 2334)
■ Na Okraji x Polní
■ Na Pučálce (u tř. odpadu)
■ Sibeliova x Na Hubálce
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)

veřejný prostor

Lidé z Baterií chějí
jinou trasu trati na letiště
elký zájem provázel minulý týden
setkání zástupců Správy železniční
dopravní cesty (SŽDC) s lidmi z Baterií. Dozvědět se měli podrobnosti o tunelech trati na letiště, které by v takzvané
jižní variantě vedly pod ulicemi Svatovítská, Norbertov a U Vojenské nemocnice.
Mluvilo se třeba o tom, jak by vedení tunelů ovlivnilo pacienty Vojenské nemocnice. Někteří odpůrci jižní varianty totiž
upozorňují na to, že třeba metro na Petřinách místní obtěžuje, a ptají se, jak by se
tedy vlaky dotkly pacientů nemocnice.
Zajímavé je i to, že SŽDC sice tvrdí, že
o trasování tunelů průběžně komunikuje
s nemocnicí, která prý již dříve dala najevo,
že „s tak hluboko uloženými tunely nemá
žádný problém“. Jenže to byla řeč o jiné
než zmíněné jižní variantě, a navíc komunikace měla probíhat před třemi lety.
Na setkání minulý týden dokonce zaznělo z úst zástupce nemocnice, že je sice
nemocnice všude zmiňována v tom ohledu,
že projekt podpořila, ale že ho přitom neviděla a seznámena byla jen se studií. Zástupce SŽDC poté připustil, že nemocnice
může být o stanovisko požádána, až bude
hotová projektová dokumentace. „ÚVN byla v květnu roku 2016 oslovena s žádostí
o vyjádření k jedné ze tří variant Tech-

V

nicko-ekonomické studie podzemního vedení trati v úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín. ÚVN si tehdy vyžádala, aby jí
bylo předloženo k vyjádření stavebně-technické řešení v následujících stupních projektové přípravy. Další dokumenty k vyjádření jsme ale již neobdrželi,“ sdělila
mluvčí nemocnice Jitka Zinke.
SŽDC se snaží vyvrátit negativní informace, které se v souvislosti s jižní variantou trati objevují. „Máme k dispozici nejen
průzkumné vrty, ale rozsáhlý geologický
průzkum, který jednoznačně poukazuje na
to, že jižní varianta má nejlepší geologické
podmínky ze všech zvažovaných variant.
Nehledě na to zdůrazňuji, že 73 % raženého úseku leží více než 50 metrů pod
zemí. První dům nad tunelem má pod
sebou asi 53 metrů… To prakticky minimalizuje dopady výstavby či provozu na povrchovou zástavbu,“ uvedla mluvčí SŽDC
Radka Pistoriusová.
Přitom ve zprávě z letošního srpna, kterou si Správa železniční dopravní cesty
objednala, se píše, že: „Ražba tunelů
ovlivňuje okolní horninový masiv, mění
jeho původní napjatost a vyvolává jeho deformace. Tento děj se částečně přenáší na
povrchovou zástavbu, inženýrské sítě
a další stavby, a projektová dokumentace
INZERCE V6-1043

Střešovických tunelů musí proto respektovat i požadavky na jejich ochranu.“ Místní
myslí na situace spojené se stavbou tunelu
Blanka, kdy došlo k několika propadům
půdy. Obyvatelé Baterií dokonce navrhli
vlastní trasu tunelů. SŽDC připouští, že ji
prověřuje, nicméně tvrdí, že „záměr nesplňuje základní požadavky, vyžadoval by
například omezení provozu, či dokonce
úplnou demolici Teplárny Veleslavín“.
„Z mapy vyplývá, že při troše snahy by
samozřejmě teplárna šla obejít,“ odmítá argument Roman Mejstřík, předseda Spolku
za ochranu Střešovic a Břevnova, do něhož
se lidé z Baterií před časem spojili.
Tunely na letiště nejsou žádnou novinkou a jižní varianta je už několikátou
v řadě. Předchozí dvě počítaly s tím, že povedou pod Ořechovkou. Proti první se však
„vzbouřil“ Fyzikální ústav Akademie věd,
když vědci poukazovali na to, že by vlaky
jezdící pod budovou narušily jejich práci.
A tak se trasa posunula o něco severněji.
Jenže tady plány narazily pro změnu na
odpor místních obyvatel. Argumentovali
špatným podložím. Podle některých kritiků však může být důvod jiný. Trasa vedená pod Ořechovkou totiž vedla pod lukrativními stavebními pozemky, které by
stavbou mohly ztratit na hodnotě.

téma čtenářů

Jižní varianta
železnice do Kladna
ako obyvatel Prahy 6 rád
čtu Vaše 6. Mne osobně se
jižní varianta železnice do
Kladna a na letiště netýká,
a proto se také zdržím posouzení jižní varianty. Na straně
druhé však nemohu souhlasit
s nápadem vedení železniční
tratě v trase Veleslavín – Břevnov – Anděl – Karlovo náměstí
– hlavní nádraží, i když vím, že
kritici nějaké varianty vždy vymýšlejí ještě nesmyslnější varianty. Námitky proti uvedené
variantě jsou následující:
Je nesmyslné, aby ze stanice
Praha-Ruzyně vlaky jely na severovýchod a pak se prudce stáčely na jih. Tím by se jenom
cesta vlakem prodlužovala. Pokud by náhodou někdo chtěl

J

vést železnici na Karlovo náměstí a na hlavní nádraží, tak
by musela tunelová varianta
začít už na stanici Praha-Ruzyně a vést pod oborou Hvězda.

Trasa železnice by
neměla valný význam
Při trase na hlavní nádraží by
vlaky musely zdolávat velký
spád, zejména při překonávání
potoku Brusnice a dále na Smíchov. Aby bylo dosaženo hloubky dejme tomu 50 metrů pod
domy na Smíchově a na Novém
Městě, ten spád by asi byl okolo
pěti procent.
A je ještě otázka, zda by se
obyvatelé v blízkosti potoka
Brusnice, Smíchova a Nového
Města nebouřili. Trasa želez-

INZERCE V6-1010

Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Jižní varianta železnice
do Kladna zaujala čtenáře
magazínu Vaše 6. Co si
o plánech Správy železniční
dopravní cesty myslí?

nice by rozhodně neměla valný
význam pro návštěvníky letiště, protože na trasu metra B by
pro ně bylo i nadále lepší jezdit
autobusem č. 100 a na trasu
A autobusem č. 119.

Lepší by bylo
prodloužené metro
Praha hlavní nádraží je už
dost přeplněné nádraží, nové
vlaky se tam prostě nevejdou.
Uvažuje se o novém spojení –
nové nádraží Opera (v blízkosti
hlavního nádraží) – Karlovo náměstí – Praha-Smíchov, ale to
bude trvat pomalu jednu generaci, než se postaví.
Celá trať by nestála 14 miliard, ale vzhledem k množství
tunelů (prakticky po celé trase)

by její cena byla dvojnásobná,
předpokládám tak 30 miliard
korun.
Jistě je možné, že Negrelliho
viadukt bude kapacitně nedostatečný pro vlaky vedoucí
z Ruzyně a od Kralup. Nicméně
nové nádraží v Bubnech by kapacitně postačovalo, takže pokud bude postavená dvoukolejná elektrizovaná trať do Buben,
tak vlaky určitě nebudou končit
ve Veleslavíně.
Pokud taková dvoukolejná
trať postavena nebude, tak
nemá smysl stavět jakoukoliv
odbočku železniční tratě na letiště, ale lepší by bylo, kdyby na
letiště bylo prodlouženo metro
trasy A.
Mgr. Ondřej Wagner

INZERCE V6-1033

Svatomartinské hody
v české restauraci V Zahradě.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140 Kč/hod.), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup.

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy
obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,
e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330
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Svátek svatého Martina se blíží a k tomu neodmyslitelně
patří svatomartinská husa a svatomartinské víno.
Letos začínáme již od 8.listopadu večer
a naše speciální menu bude v nabídce až do 11. 11.
Vzhledem k velkému zájmu
si raději rezervujte svůj stůl na telefonu 723 698 288.

Adresa:
Schwaigerova 59/3,Praha 6 – Bubeneč
Tel.: 723 698 288
www.vzahrade.com

Otevírací doba:
11.30–23.00 (po–pá)
12.00–23.00 (so)
12.00–22.00 (ne)

INZERCE V6-1001

luštení
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

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
V tajence naleznete ruské přísloví.

INZERCE V6-1013
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rozhovor
Šestý beneﬁční koncert pod názvem Šansoniéra pro Kuře pořádá
herečka Marie Doležalová. Charitativní setkání, které podpoří
projekt Pomozte dětem, proběhne 7. listopadu v břevnovském
Kině Dlabačov. Tématem jsou tentokrát emoce a hosté, mezi něž
patří například Eliška Balzerová, Iva Pazderková, Tamara Klusová,
Luděk Sobota, Lukáš Pavlásek, Petr Forman či Marek Zelinka,
zazpívají písně plné příběhů a šansony plné citů...

Marie Doležalová:
trem Formanem. Oba se bojí
zpívat a společně trénují už dva
měsíce. Přijde i Adam Mišík, Iva
Pazderková, kteří naopak nemají problém zazpívat.
● Jak se vám povede přemluvit osobnosti, aby přišly a zazpívaly? Odmítl vás někdo?
Párkrát se mi to stalo, ale většinou ne proto, že by někdo ne-

Kuře mě strašně baví, vnímám
ji jako oslavu pomáhání. Spočívá v tom, že přemlouvám
nejrůznější osobnosti, herce
i zpěváky, aby přišli zazpívat,
předvést něco, co od nich ještě
nikdo neviděl, aby svým způsobem vystoupili ze své komfortní
zóny. Třeba můj partner Marek
Zelinka letos zazpívá duet s Pe-

Jiří Bernátek

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

www. postupnekaceni.cz
www.stopzatekani.cz

Práce

*)('& % $##"! &

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné
pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

tel: 777 850 070
e-mail: j.bernatek@centrum.cz

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

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK
◗ široká nabídka masa a masných výrobků
z vlastní výrobny
◗ zvěřina
◗ lahůdky, saláty, chlebíčky
◗ grilovaná kuřata
INZERCE V6-1015
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◗ rizikové kácení
a prořezy stromů
◗ řešení zatékání
◗ čištění žlabů
◗ protisněhové zábrany
◗ zastřešení světlíků

INZERCE V6-1025

ve výškách





INZERCE V6-1044

   %%

chtěl pomoct dětem, ale proto,
že se bojí veřejně zpívat! Oslovit zkusím každého, kdo mi je
sympatický, a dopředu si vybírám lidi, u kterých mám pocit,
že by do toho šli. Nejsem zas až
takový střelec, že bych vzala telefon a zavolala třeba Lucii Bílé.
Ale jakmile se mi někdo přichomýtne do zorného pole, zkusím

Navštivte nás, těšíme se na vás!

INZERCE V6-1012A

● Představte projekt Šansoniéra pro Kuře…
Koná se pošesté a jde o charitativní zpívání, přičemž všechny získané peníze jdou na projekt Pomozte dětem. Poprvé
jsem se rozhodla uspořádat
akci v místě svého bydliště, bydlím na Břevnově a vybrala jsem
Kino Dlabačov. Šansoniéra pro

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV ŠANSONIÉRA

Šansoniéra pro Kuře je oslavou pomáhání

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice
www.vase6.cz
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rozhovor
to. Letošní program jsem vymyslela tak, že jsem si sedla a řekla si, koho bych chtěla slyšet
zazpívat moje oblíbené písně.
A nemusela to být vyloženě
známá osobnost. Vystoupí třeba jeden skvělý student konzervatoře a poslechnout si ho bude
zážitek.
● Jak dlouho trvá příprava?
Kolem půl roku. Letos budou
hlavním tématem emoce, zazní
herecké, přednesové, šansonové věci. Někteří interpreti mají
vlastní představu o tom, co
chtějí zazpívat, některé písně
vybírám já. Letos se mi povedlo
přesvědčit Lukáše Pavláska
a Luďka Sobotu, aby spolu zazpívali. Jsou to dva komici, ale
já chtěla, aby zazpívali melancholický šanson. Uvidíme, jak
to dopadne, nejspíš to stejně
nakonec bude v jejich podání legrace. Baví mě lidi vytrhávat
z kolejí, udělat něco, co nikdo
nečeká. Někdy jsem ale tak ráda, že ten člověk vystoupí, jako
když jeden rok zazpíval pan Nohavica, že mi bylo úplně jedno,

s čím vystoupí. Jde mi vždy o to,
aby i pro ty, kteří zpívají, to byla
výzva, ne aby zpívali nějakou
svoji nejzpívanější pecku. Hlavní pro mě je, aby to byly dvě hodiny, za kterými si stojím. Organizačně náročné je domluvit se
s každým vystupujícím, aby si
ten večer pro mě rezervoval, je
to přece jen dlouho dopředu
a musí kvůli tomu třeba odmítnou nějakou lukrativní nabídku.
● Jaký máte největší zážitek
z minulých ročníků?
Třeba když jsme přemluvili
Jiřího Bartošku, aby se znovu
naučil dvacet let starý recitativ
z písně Klíč ke štěstí. Naučil se
ho a vystoupil. Hodně pro mě
znamenalo, když Dagmar Havlová přišla a vyprávěla o svém
manželovi, panu prezidentovi,
a zazpívala nám jeho oblíbenou
lidovku. To byl silný moment.
● Zmínila jste, že váš partner
letos zazpívá duet s Petrem
Formanem. Marek Zelinka je
tanečník, bude to pro něj nová role?

Marie Doležalová
a Marek Zelinka
Asi před rokem začal sám od
sebe chodit na hodiny zpěvu,
tím mě překvapil, říkal, že by se
chtěl vzdělat. Duet je pro něj samozřejmě nová role, bude to
první veřejné pěvecké vystoupení. Přiznávám, že tu jeho písničku už nemůžu ani slyšet, už
dva měsíce chodí a zpívá si ji, do
toho občas přijede i Petr a zpívají ji společně. Jsou vystresovaní, ale já jim věřím.
● Jak vlastně začala vaše spolupráce s Pomozte dětem?
Děti si spíš vybraly mě, protože jsem byla oslovena, abych

se stala partnerkou Pomozte
dětem. Já ale cítím, že u dětí je
mé srdce. Někdo se cítí být spojený se zvířaty, někdo se starými lidmi, to je strašně fajn. Mě
ale baví pomáhat dětem.
● Je to pro vás jiné od momentu, kdy jste sama maminkou?
Určitě ano. Najednou si víc
dovedu představit některé situace, do kterých se rodiny dostávají. Zajímají mě hodně opuštěné děti, protože teď, s dcerou,
mě víc napadá, jaké to pro ně
musí být.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,

◗ široká nabídka masa a masných výrobků
z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle
vašeho přání
◗ každých 14 dnů akční cenová nabídka
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prodej zlatých a stříbrných šperků
výměna baterií do hodinek
výkup zlata a stříbra
e-mail: zlatysen@volny.cz G wwww.zlatysen.cz

tel.: 224 322 101 G V. P. Čkalova 11 G 160 00 Praha 6

INZERCE V6-1018

Opravy šperků
a zakázková výroba
– rychle a levně
INZERCE V6-1012B

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

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

ZLATNICTVÍ

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

Navštivte nás, těšíme se na vás!

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

INZERCE V6-1019

INZERCE V6-1017

příspěvková organizace hl. m.

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli.

Pronájmy luxusních bytů na Praze 6,
od 1+kk až 5+kk
Pro bližší informace
nebo virtuální prohlídku
navštivte www.abareal.cz nebo
http://docekalova-vlasta.cz/byty-k-pronajmu-heleny-malirove.

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
INZERCE V6-1009

veřejný prostor

Už jste přemýšleli nad snadným řešením pro nástup DVB-T2?

Nechte si poradit jednu z možností

o tedy dělat, když si nechcete pořizovat novou
televizi? Zkuste pevné
internetové připojení s přechodem na chytrou telku Kuki.

C

● Jak na to?
Pokud si nechcete pořizovat
nové zařízení, jednoduše využijte možnosti internetového
vysílání. Díky tomu můžete sledovat více než stovku oblíbených TV stanic včetně možnosti jejich nahrávání, pouštění si
pořadů až o týden zpětně, stopování živého vysílání, přehrávání pořadu od začátku a mno-

pojení k internetu a internetovou televizi Kuki na rok zdarma. Stačí, když si posluchači
mezi 15. a 18. hodinou zapnou
Rádio Impuls, které v odpoledním vysílání „Fanda a jeho česká banda“ hraje o jedno internetové připojení a televizní
službu Kuki na rok zdarma.
Podmínky dlouhodobé soutěže jsou jednoduché. Poslouchat Rádio Impuls, vyřešit zadání soutěže a zavolat do
studia. Kompletní informace
jsou dostupné na stránce Impulsovictarify.cz, kde si lze také
rovnou ověřit dostupnost vysokorychlostního internetu na
konkrétní adrese. Společnost
AIM nabízí internet jak na
vlastních optických sítích, tak
na sítích společnosti CETIN,
která v současnosti pokrývá
98 procent území České repu-

ho dalšího. K pohodlnému sledování internetového televizního vysílání potřebujete kvalitní
a stabilní internetové připojení.
● Jak ušetřit?
Internet a televize zdarma?
Český poskytovatel internetu
AIM a Rádio Impuls připravili
pro posluchače speciální nabídku vysokorychlostního internetu na doma a internetové
televize Kuki za skvělé ceny.
Kromě toho mohou posluchači o internetové služby také
soutěžit, a to po celý rok. Každý
všední den mohou vyhrát při-

bliky. AIM má v nabídce také internetovou televizi Kuki, která
díky kvalitnímu připojení nejlépe řeší blížící se digitalizaci
a přechod na televizní standard
DVB-T2. K internetové televizi
tak není nutné pořizovat nová
zařízení pro příjem signálu.

INZERCE V6-1038

Přechod na DVB-T2 a blížící se vypnutí
první generace digitálního vysílání
v jednotlivých multiplexech zajímá téměř
každého diváka televizního vysílání.

AKČNÍ ZBOŽÍ

Hovězí falešná svíce

199,00 Kč/kg 224,90 Kč/kg

Krušnohorský salám

173,00 Kč/kg 195,00 Kč/kg

Šunka standard

142,00 Kč/kg 159,00 Kč/kg

Řeznictví U Rudolfa, Kamýcká 1077, Praha 6
Řeznictví U Rudolfa, Čílova 304/9 1077, Praha 6 – Petřiny
Řeznictví U Rudolfa, Jana Palacha 506 Roztoky

INZERCE V6-1016

114,00 Kč/kg 124,00 Kč/kg

INZERCE V6-1020

149,00 Kč/kg 179,00 Kč/kg

Vepř. pečeně sk a panenkou

INZERCE V6-1014

Anglický bok

INZERCE V6-1021

od 7. 11. do 23. 11. 2019

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

V současné době
hledáme vhodné kandidáty
na níže uvedené pozice:
REFERENT
TECHNICKO-PROVOZNÍHO DOZORU
Náplň práce:
• Kontrola sjízdnosti a čistoty vozovek v zimním období.
1. Provádění fyzické kontrolní činnosti
• kontrola dodržování technologického postupu strojního čištění
vozovek
• kontrola sjízdnosti a čistoty vozovek v zimním období
2. Zajištění administrativních agend
• zpravování výstupů z kontroly provozu
• vedení evidence provozních záznamů
• vyhodnocení kontrol a optimalizace stávajícího stavu
• kontrola provozu v logistických aplikacích
3. Prověřování a řešení reklamací a stížnosti od zákazníků
a občanů
• komunikace se zákazníky
• zajištění konzultací a poradenské činnosti pro
MHMP zákazníky
Požadujeme:
• ŘP sk. B – aktivní řidič s praxí; znalost Prahy;
• znalost IT technologií a zájem o ně;
• schopnost řešit krizové situace; rozhodovací schopnosti,
• osobnost s přirozenou autoritou/zkušenosti s prací s lidmi;
• časovou flexibilitu; práce ve 3 směnném provozu;
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí na komunikacích
v silničním provozu,
• zkušenosti s monitoringem vozidel výhodou;
• zkušenosti s logistikou / plánováním dopravy vítány.
Mzdové ohodnocení: 25–35 tis. Kč/měsíc
Nástup: 1. 11. 2019
Pracovní poměr: na dobu určitou do 31.3.2020
Pracovní doba: 3 směnný provoz
Místo pracoviště: Drnovská 18, Praha 6 Ruzyně
Kontakt: Petr Matějovský, tel.: 739 682 189 (6.00–14.00 hod.)

METAŘ
Náplň práce:
• ruční čištění chodníků, pěších zón a úseků motoristických komunikací
• údržba odpadkových košů
Požadujeme:
• spolehlivost, chuť pracovat, pravidelnou docházku,
• přiměřenou fyzickou zdatnost,
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí na komunikacích
v silničním provozu.
Mzdové ohodnocení: 15–19 tis. Kč/měsíc
Výše mzdy je závislá na množství a charakteru odvedené práce
a poskytnutých příplatcích.
Pracovní doba/směnnost: 6.00–14.00 hod.
Spojení:
• Petřiny bus č. 168 a 108 do zastávky Staré náměstí
• Veleslavín – bus č. 142 a 108 do zastávky Staré náměstí
• Sídliště Řepy – Slánská – bus č. 142 do zastávky Staré náměstí
Provozovna se nachází přímo proti prodejně Barvy – laky (žlutý rohový
dům)
Kontakt: Vendula Kubrychtová, tel. 284 091 681; 605 939 460
(7.00–14.00 hod.)

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
(PROVOZY S TŘÍDĚNÝM ODPADEM)
Náplň práce:
• třídící činnosti, obsluha lisu,
• komunikace se zákazníky,
• práce na PC.
Požadujeme:
• fyzickou zdatnost,
• dobrý zdravotní stav,
• uživatelská znalost práce na PC výhodou.
Mzdové ohodnocení: 18–24 tis. Kč/měsíc
Výše mzdy je závislá na množství a charakteru odvedené práce
a poskytnutých příplatcích.
Kontakt: Petr Sedláček, tel. 736 518 112 (8.00–14.00 hod.)

PRACOVNÍK ÚDRŽBY ZELENĚ – ZAHRADNÍK
Náplň práce:
• sekání trávy,
• odstraňování náletové zeleně,
• pletí záhonů a zalévání,
• práce s křovinořezem.
Požadujeme:
• vyučení v oboru zahradník nebo praxe v uvedeném oboru,
• schopnost práce s křovinořezem,
• výhodou ŘP sk. B, C,
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí.
Mzdové ohodnocení: 20–31 tis. Kč/měsíc
Výše mzdy je závislá na množství a charakteru odvedené práce
a poskytnutých příplatcích.
Pracovní doba: 6.00–14.00 hod.
Kontakty pro informace:
Dušan Kolář, tel. 736 518 230 (6.00–14.00 hod.)
Jiří Balcar, tel.: 603 883 185 (6.00–14.00 hod.)

NABÍZÍME:
• náborový příspěvek 5000,-Kč (metař, popelář, manipulační
dělník)
• stabilní zázemí v české společnosti je pro vás zárukou jistoty
práce i v budoucnosti
• okamžitý nástup se smlouvou na hlavní pracovní poměr
• mzda je vyplácena každý měsíc pravidelně včas bez
zpoždění
• výkonnostní prémie, proplácení přesčasů a svátků
• stravenky v hodnotě až 160,- Kč/za směnu
• roční kupon MHD (metař, popelář, manipulační dělník)
• 5 týdnů dovolené
• poukázky Flexipass jako příspěvek na vzdělávání, zdravotní
pomůcky, sport, kulturní akce, na preventivní rehabilitační
masáže apod. ve výši až 600,-Kč/měs.
• příspěvek na penzijní připojištění až 1200,-Kč/měs.
• v podzimních měsících Vám zajistíme a uhradíme očkování
proti chřipce
• v případě dobrého hospodaření zajímavé roční odměny
• vánoční dárky atd.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Nástup: možný ihned nebo dle dohody
Adresa: Pod šancemi 444/1, 19000 Praha 9 – Vysočany, ČR
Email: personalni@psas.cz
V případě zájmu kontaktujte přímo jednotlivé vedoucí středisek
na telefonních číslech uvedených u příslušné pozice.
INZERCE V6-1045

doprava

Opravy na Evropské
komplikují cesty po Praze 6
Už tak dopravně přetíženou Prahu 6 ještě
víc zatěžují opravy na Evropské. Potrvají
podle počasí buď do konce roku, nebo
možná až do jara.
echnická správa komunikací (TSK) uzavírá Evropskou třídu po etapách,
jsou celkem tři, a to jak ve
směru do centra, tak směrem
k letišti. „Evropská je páteřní
komunikací hlavního města ve
směru na letiště a dále na severozápad republiky. Protíná Prahu 6 od Dejvic až na hranici Prahy. Místo úplné uzavírky jsme
se proto rozhodli pro částečné
uzavírání v místech, kde to bude nezbytné, a práce jsme roz-

T

dělili do tří etap,“ uvedla mluvčí
Technické správy komunikací
Barbora Lišková.

Práce může
zastavit zima

První etapa
je hotova

„Na Evropské opravujeme téměř dva kilometry dlouhý úsek.
Musí se zde nejdříve odstranit
staré vrstvy vozovky, měřicí body a otvory po sanačních vrtech,
které tu zbyly z doby ražby metra. Poté se položí nový asfaltový povrch a na silnici necháme nanést nové vodorovné
značení,“ popsala mluvčí Barbora Lišková, co se na hlavní

V první etapě došlo k opravě
úseku od Thákurovy po Šáreckou ulici ve směru z centra, kdy
se tudy jezdilo jen jedním jízdním pruhem. V sobotu 12. října
začaly práce na druhé etapě ve
stejném směru (k letišti), v úseku od Šárecké po ulici Na Sekyr-

Hájek-zednictví-malířství

Vhodné
reklamní plochy,

 777 100 405
INZERCE V6-1042

INZERCE V6-1032

facebook.com/nasregion

AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice

Mediální agentura hledá

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

Přidejte se!

 224 314 361
www.vecar.cz
Svatovítská 7
u Kulaťáku

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická
Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od
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Mobil: 777 670 326

Jsme také na Facebooku

GARÁŽE
DEJVICKÁ

2.800,- Kč/měsíc
Pronájem skladových prostor

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

INZERCE V6-1024

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

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

INZERCE V6-1041

v dílně i u zákazníka.
Rozpočty a konzultace zdarma.

INZERCE V6-1029

provádí práce

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

INZERCE V6-1031

Š + M

INZERCE V6-1030

F I R M A

šestkové komunikaci děje a co
se změní. TSK vybrala podzimní měsíce s ohledem na po
létě polevující turistický ruch.
Práce v protisměru, tedy cestou
do centra směrem k Vítěznému
náměstí, začnou mezi Gymnasijní ulicí a Šáreckou. Datum zahájení je závislé zejména na počasí.
Následovat budou práce
v úseku od Šárecké po Hadovka
Ofﬁce Park a zakončí se etapou
od této kancelářské budovy po
Horoměřickou ulici. Dokončení
je sice naplánováno na konec letošního roku, plány ale může
ohrozit počasí. Pokud nebude
pracím příznivé, bude se na Evropské pracovat až do jara roku
příštího se zimní přestávkou.

ce. Řidiči v této etapě jedou jedním jízdním pruhem vyhrazeným v protisměru. Stejné omezení se týká i třetí etapy, kdy se
nového povrchu dočká vozovka
mezi ulicemi Na Sekyrce a Vilímovská.

INZERCE V6-1006

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %
na
slevaroku
t
čtvr

Výlet
nepočká

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 12. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
INZERCE V6-1005

