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Vážení čtenáři,
uvažujete o koupi bytu na
Břevnově, ale sumy, které
byste museli za nové bydlení
vydat, se vám v dnešní době
zdají přemrštěné? Jste na
omylu, malý byt v této loka-
litě je laciný… Tedy alespoň ve
srovnání s tím, kolik radnice
šesté městské části vydala za
veřejné toalety, které najdete
v parku vedle dětského hřiště
na Markétě. Proč utratili po-
litici za záchodky několik mi -
lionů korun? A co si o tom

my slí politici, kteří šestku vedou, a jaký názor má opozice?
Vá noce jsou opravdu na dohled, přinášíme vám tipy na
celou řadu zajímavých akcí, a to jak adventních, tak i zcela
„nevánočních“. Zajděte třeba do Villy Pellé a připomeňte si
hudebníka, výtvarníka a divadelníka Jiřího Šlitra. A po kud
máte před svátky chuť pomáhat, zapojte se do připravova-
ného Vánočního Bazáááru, který sedmým rokem pořádá
Nadační fond Šestý smysl. Můžete přinést věci, které už ne-
potřebujete, ale někomu ještě poslouží, a pomoci tím dobré
věci. Letos nadační fond pomůže čtyřem dětem z Prahy 6,
které trpí poruchou autistického spektra. Pěkný předvá-
noční čas. Vaše Zuzana
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Na nádraží Bubeneč
bude Stanice 6

Praha 6 vybrala provozovatele bý-
valé nádražní budovy Praha-Bu-
beneč. Jako nejlepší byl zvolen

projekt Richarda Preislera, Martina
Kon try a Martina Krba nazvaný Sta-
nice 6. Objekt nádraží nyní projde re-
konstrukcí, pronajat bude na deset let
za 100 tisíc korun ročně.

Oprava
střešovické vozovny

Opravu haly a dvora střešovické
tramvajové vozovny plánuje do-
pravní podnik. Opravena má být

hala a dvůr, konkrétněji třeba koleje
a výhybky, ty budou navíc vytápěny. Do-
pravní podnik proto nechá vypracovat
projekt oprav, ten bude zajímat i pa-
mátkáře. Vozovna Střešovice oslavila
v říjnu 110 let fungování a je tak dru-
hou nejstarší pražskou vozovnou.

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

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Nastartujeme Váš obchod!

Ušijeme Vám telemarketing na míru

OBCHOD
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.

MARKETING
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. 
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Novinku připravilo pro své fanoušky
dejvické divadlo Semafor. Začátkem
listopadu byla otevřena výstavní

síňka pojmenovaná Kufřík. Navštívit ho lze
od pondělí do pátku mezi 11.00 a 17.00 ho-
dinou. Prohlédnout si vystavenou „hrst di-
vadelních vzpomínek“ bude možné i od
17.30 do 18.45 hodin, kdy bude součástí

prohlídky projekce filmového dokumentu
natočeného speciálně pro Kufřík. O víken-
dech, respektive v sobotu, sem lze přijít
také, a to od 11.00 do 14.00 hodin a od
14.30 opět i na projekci. V neděli má Kufřík
zavřeno. Kufřík se nachází v Kyjevské uli -
ci 4. Divadlo Semafor má letos významný
rok, slaví 60. narozeniny.

Výstavní síňka
divadla Semafor

Modré zóny
byly rozšířeny

Na dalších místech je od poloviny lis-
topadu nutné počítat s placeným
parkováním. Takzvané modré zóny

byly v šesté městské části rozšířeny na Dě-
dinu, do Dolní Liboce, do části Hanspaulky,
na Baterie a do části Ořechovky. K rozšíření
zón placeného stání došlo kvůli žádostem
místních obyvatel. Modré zóny prozatím

nezačnou platit ve vnitřní části Ořechovky.
Někteří obyvatelé totiž podali do řízení
o organizaci dopravy námitky na podjatost
městského úřadu, se zavedením zón do
zby lé části Ořechovky se počítá až na jaře
příštího roku. Rezidenti si mohou parko-
vací opravnění vyřídit ve výdejně v Uralské
ulici každý všední den.
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Technici mají
polytechnické hnízdo

Polytechnické hnízdo funguje ve
Stanici techniků. Žáci a učitelé
základních škol zde mohou na -

vštěvovat výuku dílen a robotiky. Cílem
vzniku polytechnických hnízd je vytvo-
řit vybavené dílny a umožnit tak míst -
ním školám zařadit do vzdělávacích
programů polytechnickou výchovu.
V Pra  ze už takovýchto hnízd funguje
deset. 

Cesta ke svobodě
ve Skleňáku

Výstava cesta ke svobodě 1989–
2019 je k vidění až do začátku
prosince v Galerii Skleňák. Při-

pomíná třicet let svobody, respektive
události, které provázely sametovou
revoluci. Na třech desítkách panelů ve-
řejnost uvidí velkoformátové fotografie
z Národní třídy 17. listopadu a následu-
jících dní.

Borislavka_KKCG_Vase6_203x131_2019-11.indd   1 12.11.2019   12:38:40
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Vynikající učitel
Prahy 6

Učitelé ze škol v šesté městské části
byli oceněni tradičním titulem Vyni-
kající učitel. Uznání za zvlášť vyni-

kající výsledky vzdělávací a výchovné čin-
nosti v každodenní pedagogické praxi se
dočkaly Helena Benkovská ze Základní
ško ly Hanspaulka a MŠ Kohoutek, Ivana
Majerčíková ze školy T. G. Masaryka, Anna
Rysová ze Základní školy Pod Marjánkou,
Monika Sujová ze Základní ško ly a mateř-

ské školy Červený vrch a Zuzana Schäffe-
rová z Norbertova. Coby vynikající začína-
jící učitel s méně než tře mi roky pedago-
gické praxe byly vybrány Barbora Jůzová
ze ZŠ a MŠ Červený vrch a Aneta Štěpá-
nová ze ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek. Za
dlouhodobé zásluhy o vzdělávání byly oce-
něny Markéta Gorenčíková ze ZŠ a MŠ
A. Čer máka a Alena Šperlová ze Základní
ško ly Marjánka.

Kácení stromů
při stavbě tramvajové tratě

Aktualizaci úprav řešení zeleně pro
stavbu tramvajové tratě Divoká Šár -
ka – Dědinská schválili rad ní hlav-

ního města Prahy. Dopravní podnik nyní
zpracuje oponentní posudek stávajícího
řeše ní, díky němuž se má minimalizovat

kácení stro mů. Výsledné řešení bude za-
hrnuto do dokumentace v rámci navazují-
cího stupně projektu tramvajové trati ke
stavebnímu povolení a nevyžaduje změnu
územního rozhodnutí, proto stavbu ne-
zdrží.
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Roznášení Betlémského
svě tla hanspaulskými
skau ty je tradiční, jde

o společnou akci skautů z hans -
paulských středisek Pplk. Vally
a Javor. Letos můžete světlo zí-
skat na čtyřech zastávkách. 

První bude v 16.30 hodin na
Hanspauce před Tescem, odtud
se skauti přesunou na Ducho-
slávku ke kapli sv. Micha la, kde

budou v 16.45 hodin. Poté je
najdete v 17.10 hodin na Ha-
dovce v parku pod panelákem
a poslední zastavení je napláno-
váno u kina Ořechovka v 17.30
hodin.

Pořadatelé doporučují, aby si
zájemci o Betlémské svě tlo při-
nesli ideálně uzavřenou lam-
pičku, aby jim je ne sfoukl vítr.
Betlémské světlo je plamínek

Skauti rozdají

Betlémské světlo

Kde získat
Betlémské světlo od skautů
Betlémské světlo se bude roznášet 22. prosince:

■ v 16.30 hodin ho můžete získat na Hanspaulce před Tescem
■ v 16.45 hodin ho budou skauti rozdávat na Duchoslávce
u kaple sv. Michala
■ v 17.10 hodin si pro něj přijďte na Hadovku do parku pod
panelákem
■ v 17.30 hodin bude k mání na Ořechovce u kina

Betlémské světlo mohou i letos získat
obyvatelé Prahy 6 od hanspaulských
skautů. Roznášet ho budou 22. prosince.
Heslem pro letošní rok je „Odvážně
vytvářet mír“. Na kterých zastávkách lze
světlo získat?

zapalovaný každoročně před
vánočními svátky v betlémské
jeskyni, v níž se podle tradice
naro dil Ježíš Kristus. Skauti ho
rozvážejí po evropských ze-
mích. Letos vyrazí skauti pro
Betlémské světlo do Vídně
14. prosin ce.

Česká restaurace
V Zahradě v Bubenči 

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

Chcete ochutnat jídlo,
které se pro Vás stane

gastronomickým zážitkem.
Jak jinak to zjistíte

než Vaši návštěvou.

Pro tento čas mimo jiné
máme k dispozici vouchery
v různých hodnotách. 
Skvělý dárek
pod stromeček.
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Pokud ale čekáte nějakou
luxusní stavbu, jste na
omy  lu. Vedle hřiště vy-

rostla nevzhledná plechová
bud ka. Ta přišla na necelé dva
miliony, další peníze bylo nutné
vydat třeba za terénní úpravy,
napojení na elektřinu či vodo-
vodní a kanalizační přípojku.
Přitom konkrétně u hřiště
v Anastázově už veřejný zácho-
dek byl. Stála tady mobilní
toale ta, kterou po otevření no-
vého záchodu radnice nechala
přesunout na Ladronku.

Místostarosta Prahy 6 pro
ob last majetku Jan Lacina
(STAN) tvrdí, že výběr doda -
vatele k výstavbě záchodků
v par ku při Anastázově ulici se
rozběhl v minulém volebním
ob do bí. „Měl ji tehdy na starosti

pan zastupitel Roman Mejstřík
(t. č. v opozici). Odbor dopravy
a životního prostředí letos již
rozběhnutý proces pouze do-
končil,“ argumentuje místosta-
rosta.

Opoziční zastupitel Roman
Mejstřík (ANO) nepopírá, že za
nápadem umístit do parku toa -
lety stojí on, mělo jít však úpl ně
o jiný park než ten na Markétě,
který navštěvují zejména ro-
diče s dětmi z přilehlého síd-
liště, pro něž není problém „od-
skočit si“ na toaletu domů.

„Nikdy jsem neplánoval tyhle
toalety na Břevnov. Měly být
v parku Maxe van der Stoela.
Mimo to, že je tady hřiště, se ta -
dy také konají promítání v rám -
ci letního kina. Přijdou stovky
lidí a nemají si kam dojít na to-

aletu. Upozorňuji ale, že když
jsem byl radní, zahajovala se
projektová dokumentace. Má -
me rok od voleb a pan starosta
a jeho rada mohli za tu dobu
udělat cokoliv, třeba vše zru-
šit,“ oponuje bývalý radní Ro -
man Mejstřík s tím, že do Anas-
tázovy podle něho tento typ
veřejných záchodků nepatří
a stačila mobilní toaleta.

To, že veřejné záchodky ne-
byly nikdy masově využívány,
potvrzuje i pirátská zastupi-
telka Eva Tichá. „Radnice nej-
dříve na šestce otestovala vy-
užívání pěti chytrých WC za
jednotkovou cenu 250 tisíc
a zjistila, že je v průměru po-
užijí maximálně dva lidé denně.
Radní tedy zareagovali tím, že
schválili veřejné venkovní WC

v Anastázově ulici za neuvěři-
telných 3,7 milionu korun,“ po-
znamenává zastupitelka, podle
níž je otázka, zda jde o službu
pro občana, nebo o sna hu ne-
chat někoho dobře vydělat.

„Nebo je to pokus o nové
umělecké dílo v době nedostup-
nosti bytů, kdy radnice pláče,
že nemá finance na stavbu či re-
konstrukce. S takovým hospo-
dařením nám na byty nezbude
nikdy,“ dodává Eva Tichá.

Kdyby vedení Prahy 6, re-
spektive TOP 09, jejíž starosta
v čele radnice sedí už pátým ro -
kem, mělo sepsat seznam to ho,
co na šestce vybudovalo, byl by
to zajímavý seznam. Vedle dra-
hého záchodku by na něm byly
třeba dvě více než dva roky sta -
ré keramické sedačky – jed na je
na louce na Červeném vr chu,
druhá na Petřinách. Stá ly bez-
mála půl milionu korun, za tuto
cenu by se daly pořídit desítky
klasických laviček.

Šestka na sebe upozornila
i dal ším místem k sezení, a to
lavičkou Václava Havla, respek-
tive Ferdinanda Vaňka, před
Ná rodní technickou knihov-
nou. Ta byla odhalena předloni
a stála 850 tisíc korun. A do tře-
tice – památník ve tvaru letadla
spitfire, který měl připomínat
československého pilota Franti-
ška Fajtla. Stál 400 tisíc ko run,
ale protože jde o pomník trav-
natý, tráva odrůstá a usychá.
Často tak není silueta letadla
vůbec k poznání.

Záchod na Břevnově
stál stejně jako menší byt
Hledáte bydlení na Břevnově a vždy, když zabrousíte na realitní
weby, šokují vás ceny, za něž se tady malé byty prodávají? Nad
Kajetánkou teď můžete koupit třeba 2+kk 40 m² za bezmála
3,8 milionu, v Patočkově je na prodej 1+kk 31 m² za 3,2 milionu.
Věřte, že ceny jsou nízké. A to s ohledem na to, kolik na Břevnově
utratila Praha 6 za veřejný záchod. Je u hřiště v Anastázově ulici
a stál 3,5 milionu.
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Dobrý hospodář
utrácí s rozumem

Veřejná WC u dětských hřišť a sportovišť
nám smysl dávají. Oceňují je děti, mládež
i dospělí. Ovšem dobrý hospodář utrácí
s rozumem a citem, jako by platil z vlastní
kapsy. Proto radnice nejdříve na šestce
otestovala využívání pěti chytrých WC za
jednotkovou cenu 250 tisíc a zjistila, že je
v průměru použijí max. dva. lidé denně. Radní tedy zareagovali
tím, že schválili veřejné venkovní WC v Anastázově ulici za neuvě-
řitelných 3,7 milionu korun! A pak šli ještě výš: na realizaci čeká
další luxusní nerezový veřejný záchod v parku Maxe van der Sto-
ela za ještě neuvěřitelnější sumu 6,981 mil., 5 mil. z peněz měst-
ské části a zbytek z dotace od Magistrátu HMP. Místo jednoho WC
bychom uvítali tři desítky těch otestovaných, které by občanům
sloužily stejně dobře. Jde tedy o službu pro občana, nebo o snahu
nechat někoho dobře vydělat? Nebo je to pokus o nové umělecké
dílo v době nedostupnosti bytů, kdy radnice pláče, že nemá finance
na stavbu či rekonstrukce, ale přitom dokáže do veřejného zá-
chodu spláchnout skoro 7 mil. korun? S takovým hospodařením
nám na byty nezbude nikdy.

Eva Tichá (Piráti)

Veřejné záchodky jsou třeba,
otázkou zůstává kde

Otázku veřejných toalet jsem začal v mi-
nulém období řešit v rámci příslušného re-
sortu, který jsem měl na starost do října
2018, a to po neustálých stížnostech ob-
čanů. Zákoutí některých dětských hřišť
a sportovišť čpící po moči začínala opráv-
něně vyvolávat nevoli. Nejpalčivější místa
jsme se snažili řešit pomocí mobilních toalet. Výstavba pevných
toalet je, bohužel, velmi nákladná. Skládá se nejen z ceny samot-

ného modulu, ale zahrnuje i náklady na vybudování přípojek, vy-
řízení stavebního povolení a další náležitostí. Pro tento typ řešení
je proto nutné vytipovat místa s vysokou frekvencí návštěvnosti,
aby byla taková investice odůvodnitelná. A to zjevně v případě
Anastázovy ulice splněno není. Co vedlo k výběru této lokality, je
na současném vedení radnice, jmenovitě na panu starostovi Ko-
lářovi, který má tuto gesci už více než rok na starost.

Roman Mejstřík (ANO)

Pojďme hledat 
jiné způsoby řešení

Umísťování toalet na hřiště a do parků je
veřejnou službou městské části občanům
a je zcela zjevné, že takovou „investici“
nen í možné poměřovat z hlediska komer -
ční ho zisku. Otázkou WC Anastázova se
zabý val Kontrolní výbor a členka výboru
po věřená kontrolou (zastupitelka za Pirá -
ty) při pečlivé kontrole položkového rozpočtu stavby konkrétní
pochybení neshledala. Přesto však výbor jednomyslně doporučil,
aby městská část pečlivě promyslila, zda pokračovat v investování
do venkovních veřejných WC i nadále, neboť jejich pořízení je in-
vestičně velmi nákladné. Alternativou jsou tzv. SMART WC, což
jsou ovšem mobilní záchodky typu TOI TOI bez tekoucí vody, pou -
ze s lepším designem a přístupem regulovaným pomocí SMS/pla-
tební karty. Za Zelené dodávám, že by městská část měla hledat
i další způsoby řešení. Jednou z možností je dohoda s živnostníky
v okolí parků a hřišť, zvláště s těmi, kteří jsou v nájmu ve měst-
ském prostoru anebo kterým městská část povoluje zřízení za-
hrádky. Takový systém už několik let funguje v Praze 7.

Petr Píša (SZ)

Zastavili jsme další
stavby záchodků

Výběr dodavatele k výstavbě záchodků
v parku při Anastázově ulici se rozběhl
v minulém volebním období, měl ji tehdy na
starosti pan zastupitel Roman Mejstřík
(t. č. v opozici), Odbor dopravy a životního
prostředí letos již rozběhnutý proces pouze
dokončil. Po poradě ve vedení radnice jsme
zatím zastavili další stavby záchodků v parcích, projekty se chys-
táme prověřit. Je ovšem nutné si uvědomit, že toaleta v provedení
z kvalitních materiálů bude vždy výrazně dražší než kadibudka
z umělé hmoty, která na místě vydrží zhruba tři sezóny. Takže
nejde jen o stavební cenu, ale i o to, jak dlouho potom veřejná
toale ta vydrží a jaké jsou náklady na její běžnou údržbu. STAN,
který v radě zastupuji, prosadil do koaliční smlouvy této rady, aby
Praha 6 začala systematicky zpřístupňovat toalety v restauracích
a kavárnách na našem území. Ať už jako podmínku při prodlužo-

Veřejný záchod u Anastázovy ulice

za 3,5 milionu korun
Nový veřejný záchod v parku v Anastázově
ulici zaplatila radnice šesté městské části. Po
drahých lavičkách či travnatém památníku
je to několikátý počin šestkové radnice,
který zaujal veřejnost. Co na vysokou
pořizovací cenu toalety říkají opoziční
zastupitelé? Jak novinku vedle dětského
hřiště v Břevnově hodnotí zástupci
koaličních stran? A jaký je váš názor?



politika

vání nájemních smluv v našich nebytovkách, nebo jako podmínku
při poskytování tradičních slev na provoz letních předzahrádek.
Prosím tímto provozovatele pohostinství, aby se na to od příštího
roku připravili. Samozřejmě jim v dohledné době dáme vědět
spolu s dalšími užitečnými informacemi oficiálním dopisem.

Jan Lacina (STAN)

Břevnovské 
Zvonokosy

Historie má tendenci se cyklicky opako-
vat a je ve svém důsledku jedno, je-li to his-
torie reálná, smyšlená nebo upravená.
A tak jsme si 82 let po vydání legendárního
českého překladu nadělili kauzu stejně ma-
kabrózní jako zvěčnělí obyvatelé městečka
Vaux en Beujolais – radnice postavila zdě -
né veřejné toalety. Publikum se zcela očekávatelně rozdělilo na zá-
chodomilce a záchodobijce a rozhořela se nelítostná řež. Kolik lidí
si bude muset jít ulevit, aby byla vynaložená částka obhajitelná?
Je to čin revoluční, nebo zpátečnický? Bude záchod svým zápa-
chem přehlušovat Vafo? Popravdě nevím. Osobně jsem toho ná-
zoru, že je vždycky dobře mít si kam odskočit, ale jedno vím zcela
jistě – při nejbližší bitce učitele Kulíška a faráře Calaby se na věc
zapomene, vstanou noví bojovníci v nových šicích a na záchodek
si zase někdo vzpomene teprve až bude zoufale stát uprostřed
parku Maxe van der Stoela, kde navíc tak pěkně zurčí potůček.
A tak to má být, tak to máme na té naší malé vesnici v srdci Evropy
rádi. S úctou navždy Váš Ruda Sakumpak.

Vladimír Šuvarina (ODS)

Toalety jsou součástí 
civilizovaného světa

Veřejné toalety vždy dokázaly přilákat
pozornost a nejinak je tomu i teď, kdy rezo-
nuje téma veřejné toalety u hřiště Čtyřlís-
tek. Zájem tentokrát kupodivu není způso-
ben linoucím se zápachem, ale cenou této
novostavby. Jde o modulové WC v prove-
dení z nerezu připojené na inženýrské sítě.
A v tom je „zakopaný pes“. Je to jako ve slavném filmu Na samotě
u lesa – to máte výkop, trubky, kolena, výpustě, kabely, beton a tak
dále. Bohužel vysoké ceny ve stavebnictví se nevyhýbají ani veřej-
ným zakázkám a i na první pohled tak banální stavby jako záchody
stojí majlant. Proč ale bylo zvoleno toto konkrétní řešení bude nej-
lépe se ptát zastupitele za ANO pana Mejstříka, který v minulém
volebním období tento typ toalety vybral. Vzhledem k negativnímu
ohlasu se ovšem nabízí otázka, zda vůbec stavět další veřejné to-
alety, a to i přesto, že je po nich poptávka a jsou samozřejmou sou-
částí civilizovaného světa. 

Ondřej Dušek (KLID – TOP 09)

■ Využíváte veřejné záchodky v Praze 6?
■ Je jich podle vás dostatek, nebo je šestka pozadu?
■ Myslíte si, že by restaurace, které mají prostory pronajaty
od radnice, měly umožnit veřejnosti využívat své toalety?

Napište nám na zuzana@vase6.cz

Výzva

INZERCE V6-1128
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L ● S kapelou Bílá nemoc jste dosud vy-
dali pět alb, zatím poslední byla deska
z roku 2004 Stíny a Stouni. Patnáct let
je docela dlouhá doba. Proč jste s vydá-
ním další desky tak dlouho otáleli?

Říkali jsme si, že patnáct let je už oprav -
du hodně a že bychom mohli vydat další
desku. Materiálu bylo vcelku dost, ale
chlap ci z kapely byli trochu nerozhodní
a chtěli ještě počkat, aby prý uzrála. Oslavil
jsem letos šedesátiny, tak jsem dostal ná -
pad, že bych si novou desku dal jako dárek
k narozeninám. Na to konečně kývli a des -
ku jsme natočili u kamarádů na Nouzově
ve studiu SONO Records.  
● Fanoušci Bílé nemoci se na nové CD
jistě těší. Jaké je?

Je to naše šestá deska a jmenuje se
„... v tichu mezi slovy …“, což je část textu
z jedné z naší písničky, která na ní také
zazní. Původně se měla jmenovat „Ticho
mezi slovy“, ale říkali jsme si, že kdyby se
deska plná písniček jmenovala „Ticho“, byl
by to trošku paradox. Název „…v tichu me -
zi slovy...“ má evokovat takový ten trošku
magický okamžik, kterým jsou chvíle mezi
slovy, kdy třeba člověk odpočívá a myslí si
na svoje věci nebo přemýšlí, co bude dál.
● Jakým způsobem jste vybírali písničky
na nové album? Za těch patnáct let se
jich muselo nashromáždit asi hodně.

Právě že zase tolik ne. Za těch posled-
ních patnáct let jsme moc produktivní ne-
byli. Nejsme už přece jen už ti teenageři, ze
kterých emoce jen stříkají v podobě muziky
a textu. Pomalu, pozvolna se to ale přece
jen střádalo. Nebylo to tak dramatický, že
bychom vybírali ze sta písní jako bratři
Ned vědi, ale tím, že to bylo takhle nadlou -

ho, vykrystalizovaly ty nejkvalitnější sklad -
by. Hraním na koncertech jsme konfronto-
vali, která písnička má šanci přežít a dostat
se na desku a která už ne. 
● Několik písniček pro Bílou nemoc na-
psal Ivan Hlas nebo Radůza. Podíleli se
i na vaší nové desce?

S Ivanem Hlasem mě pojí dlouholeté ka-
marádství, známe se léta letoucí. Zatím
měl na každé naší desce jednu dvě písničky,
vždycky byl tak hodný a otextoval nám
hudbu. Tentokrát se to ale dlouho nedařilo
a nevěděli jsme, jak by došlo k tomu, aby
i na nové desce Ivan nějak zaúčinkoval. Na-
konec se nám podařilo najít jednu píseň,
kterou oba máme velmi rádi. Je to písnička
Andělé a s Ivanem ji zpíváme jako duet. Ra-
důza je novinka. Oslovil jsem ji, protože se
mi moc líbí její tvorba. Shodou okolností
jsme byli v kontaktu ohledně péče o zdraví
jejích blízkých, a potkali jsme se tak i osob -
ně. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že budeme to -
čit novou desku, měl Ivan Němec, který je
naším jediným a kvalitním tvůrcem hud by,
hotovou jednu pomalou a jednu rychlou
skladbu. A chyběl jim text. Zavolal jsem Ra-
důze, jestli by byla tak hodná a otextovala
nám tyhle dvě písničky. Souhlasila a jsou
na naší desce. 
● Bývá zvykem, že skupiny s vydáním
nové desky pořádají také koncerty nebo
vyrážejí na turné. Co chystá Bílá nemoc?
Můžeme se těšit na nějaký koncert
v Pra ze?

V poslední době jsme hodně intenzivně
pracovali na tom, aby se deska kvalitně na-
točila. Máme v kapele velkou demokracii,
a protože je nás hodně, bylo to celé o vel-
kých zádrhelech a rozhodných počinech,

jestli zařadit tuhle nebo tuhle písničku.
Potom nastala otázka obalu, protože jsme
dostali několik návrhů od našeho dvorního
grafika Ondřeje Tůmy. Kdyby nám dal dva,
tak jsme si vybrali a byl klid, jenže takhle
nám zase další chvíle zabralo rozhodování,
kterou verzi použijeme. Zatím jsou i proto
všechny koncerty k vydání nové desky
v jed nání. Měli jsme něco jako předkřest
v Medovém Újezdě, kde jsme desku poprvé
představili. Následoval velký křest a kon-
cert v Malostranské besedě. Samozřejmě
bychom rádi udělali těch koncertů víc,
třeba i takové menší turné po Čechách, po
klubech a tak. Všech no je ale zatím v jed-
nání. Dou fám, že do konce roku ještě pár
koncertů stihneme domluvit.
●Bílá nemoc je amatérská skupina. Jak
vlastně vznikla a je mezi vámi ještě ně-
jaký lékař?

Všichni jsme ryzí amatéři, každý z nás
má civilní povolání. Jediný profesionální
muzikant, který se muzikou živí, je Vladi-
mír Boryš Secký, který hrál i s Karlem Got-
tem, a my jsme ho ukecali, aby s námi na-
hrál předposlední desku. Líbila se mu naše
muzika, a tak jsme ve spolupráci pokračo-
vali, pokud má čas, hraje s námi. Bílá ne -
moc vznikla v devadesátých letech z kapely
Bonsai, kde jsme byli tři lékaři, pak se to
pomaličku redukovalo a nakonec jsem v ka-
pele zůstal jako lékař jen já. Říkají nám sice
doktorská kapela, ale je to vlastně postave -
né jenom na mě. Název Bílá nemoc má evo-
kovat čapkovskou ideologii a postavu lidu-
milného a blahodárného doktora Galé na.
Tím je to takové propletené, ale legitimní
povolání lékaře mám v kapele pouze já. Náš
první koncert byl kousek od mého bydliště

Zdeněk Hříbal:
Energií mě nabíjí moje práce

Mnoho lékařů je velkými milovníky umění, někteří jej
dokonce sami provozují jako muzikanti, malíři, spisovatelé
nebo fotografové. Jedním z nich je MUDr. Zdeněk Hříbal,
vedoucí lékař dětské sonografie na Klinice zobrazovacích
metod ve Fakultní nemocnici v Motole, kterému se
podařilo propojit své dvě životní lásky, medicínu
s hudbou. Kromě lékařské praxe je Zdeněk Hříbal již řadu
let zpěvákem rockové kapely Bílá nemoc, se kterou právě
připravil nové album.
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Na Petynce, kde byl rockový klub. Dokonce
je ještě někde zaznamenaný na VHS a mys-
lím, že to bylo hodně pionýrské, byli jsme
hodně odvážní, hrát v takovém renomova-
ném a populárním klubu. Naším prvním
kytaristou byl tenkrát Honza Ponocný,
který je teď kapelníkem Meky Žbir ky a ještě
má svůj projekt Ponorka. Pozval jsem
Ivana Hlase, ať se přijde podívat, že taky
umí me hrát. No a ten nám ho samozřejmě
ihned přetáhl k sobě do kapely Nahlas.
Chvíli jsme pak neměli kytaristu, ale zase
se vrátil Jirka Podzimek, který s námi hrál
už v Bonsai, takže něco zlého bylo k něče -
mu dobré. Měli jsme folkový repertoár, kte -
rý jsme oblékli do bigbeatového hávu, pís-
niček jsme měli dost a hrálo to pěkně.  
● Z čeho máte největší radost, co pova-
žujete za zatím největší úspěch Bílé ne-
moci?

Jedním z našich největších úspěchů bylo
turné s Čechomorem. Hvězdou společných
koncertů byla Suzanne Vega. Byl to asi nej-
důležitější a nejpříjemnější okamžik naší
kariéry, který nás mohl potkat, a samo-
zřejmě i nezapomenutelný zážitek. Byla to
veliká radost, spolupráce s muzikanty z Če-
chomoru a se světovou hvězdou Suzan
Vega. Jinak velkým zážitkem je pro mě po-
každé, když se nám podaří natočit desku.
Z toho máme všichni velkou radost.
● Máte nějaký hudební sen, který byste
si chtěl splnit?

Jedním z nich bylo natočit k mým šede-
sátým narozeninám novou desku. Samo-
zřejmě by mě bavilo udělat někdy velký
koncert i se spřízněnými kapelami, a aby
přišlo hodně lidí. Bylo by to fajn, vždycky je
to mocná droga a nabití. Myslím, že každý
koncert, který je vyprodaný, je velkým zá-
žitkem. 
● Které hudební styly nejvíce ovlivnily
repertoár a směrování skupiny, měl jste
nebo máte nějaké hudební vzory?

Vyrostl jsem na folkové muzice, takže
můj velký vzor vždycky byli Bob Dylan,
James Taylor nebo mám rád taky Leonarda
Cohena. Z českého bigbeatu to bylo od Blue
Effect přes Matadors, Flamengo po Mišíka
a další. V Bílé nemoci to máme tak, že
z kaž dé kapely, kterou máme rádi, je tam
vždycky nějaký náznak inspirace, ale jinak
je naše tvorba originální.  
●Navštěvují vás v ordinaci kolegové mu-
zikanti a naopak, chodí kolegové lékaři
na vaše koncerty? 

Mám v muzikantské branži spoustu ka-
marádů, kteří mě v ordinaci navštěvují
nebo volají velmi často o radu. Muzikanti,
když vidí v ordinaci známou tvář, tak jsou
klidnější. Na druhou stranu je to ale trochu
dvousečné, protože za mnou vždycky při-
cházejí jako za kamarádem, a mnohdy

i s pr kotinami. Často jsem něco jako „distri-
butor“ nemocných muzikantských schrá-
nek a domlouvám ošetření u svých kolegů.
Kamarádi tomu říkají „agentura hory do -
ly“. Naše muzika je příjemná a pohodo vá,
takže kolegové lékaři naše koncerty navště-
vují. Takové akce, kdy chodilo na náš kon-
cert třeba celé oddělení, to už asi ne, pro-
tože času je málo, ale věrní fanoušci na nás
chodí pravidelně. 
● Vy jste také jedním ze zakladatelů ob-
líbeného hudebního festivalu, přehlídky
lékařských kapel Doktorfest. Kolik ta-
kových kapel existuje a jak vznikla myš-
lenka uspořádat akci pro uměnímilovné
doktory? 

Lékařských kapel existuje spousta. Je -
nom v Motole je asi pět nebo šest hudeb-
ních uskupení, která hrají kvalitní muziku.
Hlavní myšlenkou a jedním z inspiračních
momentů k založení Doktorfestu bylo uká-
zat doktory z jiného úhlu pohledu. Jinými
slovy, že jsou schopni nejen léčit a opero-
vat, dobře psát a publikovat odborné práce,
ale že jsou také schopni se příjemně odvá-
zat a hrát velmi kvalitní muziku. V rámci
této akce se prezentují nejen lékaři hudeb-
níci, ale také malíři, fotografové, divadel-
níci, zkrátka všichni, kdo se vedle medicíny
věnují i umění.
● A co pacienti v ordinaci, poznávají
vás?

Ano a je to docela příjemné. Mají pocit,
že mě znají, ale kazí jim to prostředí ordi-
nace. Vždycky říkají: „Pane doktore, my
vás odněkud známe.“ Obávám se, odkud co
zase přivane, ale pak se domluvíme, že
jsem ten z té kapely. Dokonce i mnozí mě
oslovují přes Facebook a stávají se z nich
také moji internetoví přátelé. Je to fajn,
protože když potom jezdí do Motola třeba

na kontroly, vědí, že nemusí mít strach,
a spíš se těší, což je pro mě velmi příjemné. 
● Byl to váš dětský sen stát se lékařem,
nebo jste uvažoval i o jiném povolání?
Čím jste chtěl být?

Přímo z lékařské rodiny nepocházím, ale
téma zdraví a zdravotnictví bylo u nás na
denním pořádku. Moje maminka je dětská
zdravotní sestra a táta byl vedoucím zubní
laboratoře. I proto jsem se chtěl lékařství
věnovat. V rodině maminky byli zase všich -
ni kováři a kovář se zubařem měl dřív hod -
ně společného, protože kováři trhali zuby,
takže se jisté geny propojily. Na zubařinu
se mi ale dostat nepodařilo. Řekl jsem si
tedy, že zkusím dětské lékařství. Nebyl
jsem přijat napoprvé, takže jsem si medi-
cínu nejdřív osahal v nultém ročníku, kdy
jsem pracoval jako sanitář na dětské neu-
rologii. Druhá lékařská fakulta, kam jsem
se po roce dostal, byla takový rodinný pod-
nik, v ročníku byla výborná parta lidí, a tak
se mi dětská medicína nakonec zalíbila.  
● A k muzice jste se dostal jak, jaké byly
vaše hudební začátky?

Bylo to trošku zvláštní. Táta si na pá-
skový magnetofon Sonet Duo z rádia natá-
čel hudbu všech žánrů, takže muzika u nás
hrála permanentně. Vyrůstal jsem v Soko-
lově, kde jsme měli možnost sledovat ně-
mecké televizní stanice, a tak jsem se po-
stupně seznamoval se světovou hudbou.
Na té jsem vyrůstal a říkal si, že bych se rád
naučil hrát na kytaru. Bylo to složité, pro-
tože jsem byl samouk. Na základní škole
jsem chodil do pěveckého sboru a k tomu
jsme se doprovázeli na kytaru. Horší byl ale
repertoár, protože jsme hráli budovatelské
písně a jim podobné. S nastupující puber-
tou a mutováním jsem se na nějakou dobu
od kytary a zpěvu odloučil. Až když jsem
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MUDr. Zdeněk Hříbal
■Vedoucí lékař dětské sonografie ve Fakultní nemocnici v Mo-
tole a zpěvák skupiny Bílá nemoc.
■ Narodil se v Rychnově nad Kněžnou, dětství a mládí prožil
v Sokolově.
■ Vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze-Motole,
atestoval v oboru radiodiagnostika.
■ Jako lékař působil v okresní nemocnici v Mladé Boleslavi,
poté na základní vojenské službě ve Výzkumném ústavu letec-
tví a kosmonautiky v Praze-Kbelích, v současné době je vedou-
cím oddělení dětské sonografie na Klinice zobrazovacích metod
FN v Motole.
■ Patří k zakladatelům folkové skupiny Bonsai, v současné
době je zpěvákem pražské rockové skupiny Bílá nemoc, která
má v repertoáru jemné folkrockové balady, ale i nefalšované
bigbeatové vypalovačky.
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přišel do Prahy do zmíněného
nultého ročníku, začal jsem
poslouchat Vlastu Třešňáka,
Ja roslava Hutku nebo Vladimí -
ra Mer  tu. Zjistil jsem, že folk je
mi blízký, a za čal jsem si tyhle
písničky nahrávat, poslouchat
a hrát. To už byla moje cesta
k folkové kapele Bonsai a od ro -
ku 1983 je muzika nedílnou
součástí mého života.
●Zmínil jste, že bydlíte v Pra -
ze 6. Co na ní máte rád?

Šestka se mi líbí ze všech
čtvrtí úplně nejvíc, je to tady
krásné. Je tu opravdu všech no,
co potřebuji ke spokojenému ži-
votu: spousta zeleně, obchůd -
ky, kavárny, bohatá historie.
Navíc to tu žije až takovým
rodin ným způsobem. Moc rád
cho dím na farmářské trhy
a účastním se různých akcí Pra -
hy 6. Mám rád park Kajetánku,
který mi připomíná mo je stu-
dijní léta, mám tady prostě
všech no hezky pohromadě
a oprav du bych neměnil. 
●Příliš volného času nemáte.
Pokud si ale nějaký najdete,

čemu se rád věnujete? Máte
kromě zpívání ještě nějaké
zájmy, záliby, koníčky?

Moc rád chodím na procház -
ky s pejskem do parku Kajetán -
ka. Rád poslouchám hud bu
svých kolegů, moc mě baví des -
ky Ivana Hlase. A kdokoliv
z mé ho okolí natočí něco no-
vého, rád si jej poslechnu. Mu-
ziku obec ně se snažím hodně
poslouchat a taky rád čtu. Mám
rád každou dobrou knížku, ale
nejčastěji vyhledávám životo-
pisy a literaturu faktu.
● Jak se těšíte na blížící se vá-
noční svát ky? Dodržujete ně-
jaké vánoční zvy ky, tradice?

Na Vánoce se těším. Letos
máme v plá nu, že bychom je
prožili na naší chaloupce v Pod-
krkonoší. Dodržujeme s rodi-
nou svát ky se vším všudy, od
rybí polévky přes cukro ví po
další různé dobroty. Vánoční
atmosféra s ozdobeným strom-
kem a dárky má pro mě stále
velké kouzlo.
● Co novoroční přání a před-
sevzetí, dáváte si něja ké?

Přál bych si žít optimisticky
a stále mít před sebou něco, na
co se můžu těšit. Těším se na
novou desku a koncerty s kape-
lou v příštím roce. Úplně jasné
je ale předsevzetí udělat všech -
no pro to, aby se naše muzika lí-
bila co nejvíc lidem a aby se po-
vedl další Doktorfest. 
● Co byste popřál čtenářům
magazínu Vaše 6 do nového
roku?

Určitě takové to obligátní
štěs tí, zdraví a dlouhá léta.
Pře ji všem lidem, aby byli
zdra ví a dobře se jim dařilo,
aby žili s optimismem a s ra-
dostí. Myslím, že radost je taky
důležitá, protože když upad-
nete do deprese a pesimismu,
tak život nestojí za nic. Oprav -
du je důležité dívat se do bu-
doucna s ví rou v lepší a ještě
lepší časy.
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Sing and Move
■Žáci a žákyně Střední odborné školy pedagogické z Evropské
navázali po dvouleté pauze na velmi úspěšný projekt „PRA-
ACH – Didaktické zpracování pražských a cášských pověstí pro
předškolní a mladší školní děti“.
■ Ve spolupráci s cášskou Käthe-Kollwitz-Schule připravují
projekt nový Sing and Move.
■ První projekt skončil v roce 2017 mezi čtyřmi nejlépe hod-
nocenými projekty v rámci celé Evropské unie.
■ Škola se zaměří na oblíbené dět ské písničky a di dak ticky je
zpracuje.

„V tomto projektu se za-
měříme na oblíbené
dět ské písničky a di -

dak ticky je zpracujeme,“ před-
stavuje projekt Olga Se d lá řová,
vedoucí projektu.

V prv ním projektovém roce
vypracují žá ci a žákyně ke kaž -
dé písničce paletu výtvarných,
komunikačních a pohybových
aktivit, kte ré následně „otestu -
jí“ v pražských mateřských ško-
lách.

Během projektového setkání
v březnu v Cáchách představí

české písničky dětem v cáš-
ských mateřských školách
a cáš ští žáci o týden později své
písničky v pražských mateř-
ských školách. Ve druhém pro-
jektovém roce nacvičí žáci a žá-
kyně z těchto písniček hudebně
pohybové pásmo, se kterým vy-
stoupí před vybraným dětským
publikem v Cáchách a v Praze.

Čtyři nejlépe
hodnocené projekty

„První projekt skončil v roce
2017 mezi čtyřmi nejlépe hod-

S písničkou
do Cách
Žáci a žákyně Střední odborné školy
pedagogické z Evropské navázali po pauze
na projekt PRAACH – Didaktické zpracování
pražských a cášských pověstí pro předškolní
a mladší školní děti a ve spolupráci
s cášskou Käthe-Kollwitz-Schule připravují
projekt nový s názvem Sing and Move!
Písničky pro děti a pohybové aktivity pro
pražské a cášské mateřské školy.

nocenými projekty v rámci celé
Evropské unie, a proto bych si
přála, aby i tento projekt byl
úspěšný. Důležitější ale pro mě
je, že práce na projektu bude

všechny zúčastněné bavit a bu -
de pro ně přínosem nejenom
v jejich profesním, ale i soukro-
mém životě,“ dodává Sedlářo -
vá. 

Žáci a žákyně Střední odborné školy pedagogické z Evropské
připravují projekt Sing and Move
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Z tohoto důvodu dokonce vzniklo Me-
morandum o společném zájmu. Stu-
die IPR má přijít s řešením, které

zlepší prostředí pro studenty a zaměstnan -
ce škol, ale i veřejnost.

„Zahájili jsme proces úprav veřejných
prostranství jednoho z nejvýznačnějších
univerzitních kampusů v naší zemi. Kam-
pusu, který již dnes obsahuje významné
mezníky české architektury. Počínaje urba-
nistickým návrhem profesora Engla přes
objekty elektrofakulty profesora Čermáka,
Národní technické knihovny ateliéru Pro-
jektil nebo Fakulty architektury od Aleny
Samkové,“ uvedl náměstek primátora pro
územní rozvoj Petr Hlaváček s tím, že areál
Kampusu Dejvice byl dlouhá léta zanedbá-
ván, a nyní proto neodpovídá svým mož-
nostem. 

Studie se má zaměřit zejména na zkulti-
vování veřejných prostranství, dopravu,
zeleň, ale i akce, které se v areálu odehrá-
vají. Dále bude řešit využití jednotlivých
budov a jejich hospodárnost. Kampus má
zároveň sloužit jako klidová zóna pro rela-
xaci studentů a občanů. Konat se tady bu -
dou také koncerty nebo třeba výstavy. „Klí-
čovou součástí proměny Kampusu Dejvice
bude komunikace mezi všemi zaintereso-
vanými institucemi a občany,“ řekl ředitel
IPR Praha Ondřej Boháč.

Na memorandu se hlavní město Praha
dohodlo s Českým vysokým učením tech-
nickým, Vysokou školou chemicko-techno-
logickou, Univerzitou Karlovou, Ústavem
organické chemie a biochemie AV ČR, Ná-
rodní technickou knihovnou a šestou měst-
skou částí.

Šesté městské části se ale týká i další stu-
die, na které nyní pracuje Institut pláno-
vání a rozvoje. Dočkat se jí má Vítězné ná-
městí. Koncepční materiál bude vycházet
z anonymně odevzdané studie vzešlé ze
soutěže o návrh celkového řešení Vítězné -
ho náměstí.

„Vítězné náměstí se má stát reprezenta-
tivním místem Prahy, které bude dobře
sloužit všem obyvatelům metropole. Od
koncepční studie očekáváme nejen doprav -
ní řešení, ale především posílení všech zá-
kladních funkcí náměstí – pobytové, spole-
čenské či reprezentativní funkce. Počítá me
například s pěší zónou směrem na hlav ní
osu kampusu vysokých škol, s oblíbenými
vodními prvky, novými umělecký mi díly
a snížením hlukové zátěže v okolí,“ doplnil
Hlaváček. 

Dejvický kampus projde proměnou,
přibude zeleň
a kulturní akce
Proměnou má projít dejvický kampus. Má se stát
prestižním a atraktivním místem vzdělávání a výzkumu.
Pražský Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)
proto pracuje na koncepční studii. Té se má dočkat
i Vítězné náměstí.
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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.
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Přijímá se odpad maxi -
málně do objemu 2 m3

v jednom týdnu od jedné
oso by a to zdarma. Objemný od -
pad, dřevěný odpad, kovový
odpad, ve vymezeném objemu
listí a vět ve.

Nepřijímá se stavební suť, ze-
mina, pneumatiky a směsný
odpad, nebezpečné odpady
(bate rie – monočlánky, akumu-
látory, oleje a tuky, ředidla, sta -
ré barvy, kyseliny a hydroxidy,
lepidla a pryskyřice, odmašťo-
vací přípravky, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a ostatní
předměty s obsahem rtuti),
chladničky, televizory a další
elektronika.

Sběrné dvory
v šesté městské části

Přijímá se objemný odpad
(nábytek, zařízení do -
mác nos ti), suť z byto-

vých úprav v množství do 1 m3

za měsíc zdarma (nad 1 m3 za
poplatek), dřevěný odpad, od -
pad z údržby zeleně, kovový
odpad, papír, sklo, plasty, nápo-
jové kartony, nebezpečné slož -
ky komunálního odpadu (bate-
rie – monočlánky, akumulátory,
ole je a tu ky, ředidla, staré bar -
vy, léky, kyseliny a hydroxidy,
lepidla a pryskyřice, odmašťo-
vací přípravky, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a ostatní
předměty s obsahem rtuti),
pneumatiky za poplatek 50 Kč
bez DPH za jeden kus z osob-

SBĚRNÝ DVŮR PROBOŠTSKÁSBĚRNÝ DVŮR JEDNOŘADÁ

Provozní do ba
zimní období

po–pá 8.30–17.00
so 8.30–15.00

Provozní doba
zůstává nezměněna po celý rok

po zavřeno
út, čt 8.30–18.00
st 8.30–16.00
pá, so 8.30–12.30
ne 13.00–17.00

ního automobilu a 100 Kč bez
DPH za pneumatiku z náklad-
ních automobilů.

Dále vyřazená elektrozaříze -
ní (lednice, prač ky, televize,
rádia, sporáky, počítače, vi -
dea – vše ekologicky zpracová -
no na třídicí lince).

Nelze odevzdávat nebezpeč -
né složky stavebního odpadu
(např. asfaltová lepenka obsa-
hující dehet, azbest apod.)
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Zážitky 
nepočkají
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma 
klidně až 7 dní. Akce platí do 5. 1. 2020 
www.koukejkdychces.tv

Překvapivá volnost

50%

Přechod na DVB-T2 se blíží,
s Nordic TV máte vyřešeno
Přestup na nový vysílací

standard pozemního vy-
sílání DVB-T2 je za ro -

hem. Vypínání stávajících sítí
DVB-T začne v Praze a střed-
ních Čechách již 27. listopadu.
Pokud tedy nechcete přijít o své
oblíbené televizní kanály, je na
čase začít hledat řešení. Nemu-
síte se však stresovat nákupem
drahé televize nebo set-top bo -
xu. Jednoduché a výhodné ře -
še ní přináší telekomunikační
operátor Nordic Telecom v po-
době Nordic TV, což je televize
šířená přes internet, která na-
bízí chytré funkce. 

Při přechodu na DVB-T2 je
vhodné zohlednit několik krité-
rií, která ma jí pro každého
jinou priori tu. Jde především
o programovou a obsahovou
na bídku a v neposlední řadě
o cenu. Všech na tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televi ze vysílané přes in-
ternet, která je odborníky často
označována jako televize bu-
doucnosti. A přes ně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k je-
jímu poříze ní je nutnost inter-
netového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.

Nordic TV je nyní mož né po-
řídit s 50% slevou na čtvrt roku.
Nabídka se vztahuje na oba

televiz ní tarify a lze ji využít za-
dáním promo kódu „volnost“
při objednáv ce.

Pokud je vaše domácnost při-
pojená k interne tu, mohou si
všichni její členové vychutnat
výhody Nordic TV a jejích chyt-
rých funkcí, které si zamiluje
celá rodina. Ostat ně posuďte
sami.

Až 7denní zpětné
přehrávání

Funkce zpětného přehrávání
umožňuje zhlédnutí jakéhokoli
pořadu až 7 dní zpětně. Díky
tomu už nikdy nemusíte spě-
chat domů, aby vám neutekl
váš oblíbený seriál. S touto
funkcí se totiž nemusíte přizpů-
sobovat času televizního vysí-
lání. 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 zna-
mená, že si každý může pustit
televizní kanál dle vlastního vý-
běru. Kromě televizní obrazov -
ky můžete vysílání sledovat na
notebooku, tabletu nebo chyt-
rém telefonu, do kterých si jed-

noduše stáhnete aplikaci Nor-
dic TV. 

Pozastavení, přeskočení 
a spuštění od začátku

Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo pře-
točení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
ne zají má. Přišli jste pozdě
z prá  ce? Pusťte si pořad od za -
čát ku. Televizní zábava je
zkrát ka 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 ob-
líbíte 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 standard ně
mnohem více kanálů, než které
si naladíte přes pozemní vysí-
lání. Navíc obsahuje i prémiový
obsah, který zákazníci využíva-
jící DVB-T nemají. Mnoho ka-
nálů je v HD kvalitě a můžete je
pře pnout do původního znění.

EPG+ 
Vybíráte si filmy podle hod-

nocení na ČSFD.cz nebo
IMDB.com? Funkce EPG+ na-
bízí kombinaci takového hodno-
cení u kaž dého pořadu. Pokro-
čilé vyhledávání pak umož ní
najít film nebo seriál podle oblí-
beného herce, režiséra nebo
žán ru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochut nej -
te pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit we-
bovou stránku www.koukej -
kdy chces.tv nebo zavolat na te-
lefonní číslo 800 666 777. 

Nordic Telecom
nabízí víc

Telekomunikační operátor
kro mě Nordic TV nabízí také
vysokorychlostní připojení k in-
ternetu Nordic 5G. Pevné při-
pojení k internetu vzduchem je
stabilní a hlavně se „neseká“. Je
totiž postaveno na nejmoder-
nější 5G-ready technologii. Na -
víc je bez závazku a datových
limi tů. Ověřte si dostupnost
Nordic 5G internetu u vás do -
ma na www.5Gvevzdu chu.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 nabíd -
ky stačí do objednávky zadat
promo kód „volnost“. Akce platí
do 5. 1. 2020.
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Dobročinná sbírka
a Vánoční Bazááár 2019 
Vánoce se pomalu blíží a s nimi také
tradiční krásná kulturně-charitativní akce
Vánoční Bazááár, kterou již sedmým rokem
pořádá Nadační fond Šestý smysl.

Součásti Vánočního bazá-
ááru je dobročinná sbírka
předmětů. O víkendu

30. 11. a 1. 12. vždy od 14.00
do 18.00 hod. můžete přinést
do TJ Sokol Dejvice, vstup z Bu-
benečské ulice č. 4, pěkné a ne-
poničené věci, které by vám po
vánočním úklidu doma překá-
žely a mohly by někomu další -
mu udělat ještě radost. Pošle te
dál hračky, oblečení, sportovní
potřeby, bižuterii, keramiku,
vánoční ozdoby, věci do domác-

nosti atd. Tedy vše, co je funk -
ční, nerozbité, ale doma vám
zbytečně zabírá místo.

Divadlo pro děti,
koncert pro dospělé

V pátek a v sobotu 6. a 7. pro-
since (pátek od 15.00 hodin,
sobota od 11.00 hodin) pro-
běhne Vánoční Bazááár s boha-
tým kulturním programem pro
celé rodiny, který bude spojený
s prodejem předmětů z této
charitativní sbírky, a to v Kině

Dlabačov, Bělohorská 24 (hotel
Pyramida). Kromě zajímavých
typů na dárky vás čeká bohatý
program pro děti (dětský film,
divadlo, klaun, malování na ob-
ličej) a ve černí koncerty pro
dospě lé a větší děti (kapela Zr -
ní, Sunflower Caravan, Yellow

Sister s a další). Veškerý kultur -
ní program je pro návštěvníky
zdar ma.

Z výtěžku Bazáááru budou
podpořeny čtyři děti s porucha -
mi autistického spektra, kte ré
byly vybrány sociálním odbo-
rem městské části Praha 6.

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice

◗ široká nabídka masa a masných
výrobků z vlastní výrobny

◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé

◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle
vašeho přání

Navštivte nás,
těšíme se na vás!
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veřejný prostor

Star Casino Ohrada 
v nákupním centru Velká Ohrada!

Již brzy 
jedinečný 

mezisystémový 

jackpot jedině u nás. 

Sledujte náš 
web.

Občerstvení, parkování, odpočinková 
místnost, rozmanité VLT a mnoho dalšího 
vás čeká pouze v Star Casinu Ohrada.

Skrytý klenot 
Prahy 13

www.starcasinoohrada.cz

Centrum Velká Ohrada, 
Prusíkova 2577/16, Praha 13 – Stodůlky

INZERCE V6-1122

Saša S. (11 let) je chytrý
kluk s těžkým autismem. Slov -
ně komunikuje jen velmi ome-
zeně, nerozumí běž né řeči a ne-
dokáže se orientovat v běžných
situacích okolního světa. Nej-
lepším dárkem pro něj proto
bude služba asistenta, s kterým
bude chodit na procházky.

Eliška J. (9 let) trpí poru-
chou autistického spektra, má
postižení i jemné motoriky
a grafomotoriky. Eliška si přeje
nový tablet, který využije k růz-
ným elektronickým i vzděláva-
cím hrám.

Josífek D. (6,5 roku) má
diagnostikovanou poruchu po-

zornosti s hyperaktivitou
ADHD, úzkostnou poruchu, po-
ruchu emocí a chování, kom-
plexní vývojové trauma. Dárek
pro něj bude nová postel. 

Jakub T. (7 let) je z dvojčat.
Po narození vážil pouze 630 g
a musel podstoupit tři operace.
Trpí syndromem krátkého stře -

Zapište si
do diáře

■ DOBROČINNÁ SBÍRKA:
30. 11. a 1. 12. 2019
(14–18 hod.)
TJ Sokol Dejvice,
Bubenečská 4

■ VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR:
6. 12. (od 15 hod.)
a 7. 12. (od 11 hod.)
v Kině Dlabačov,
Bělohorská 24

va. Nedokáže vstřebat dostatek
živin, a tak je o 15 kg lehčí
a 15 cm menší než jeho bráška,
který je zdráv. Kubík má i další
diagnózy – ADHD, nerovno-
měrný vývoj, sociální nezralost
a také vadu řeči a oční vadu.
Moc by si přál odlehčené kolo
a koloběžku, aby mohl se svou
rodinou sportovat.

Více informací najdete na
www.nfsestysmysl.cz nebo na
facebookovém profilu nadač-
ního fondu. 
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Vánoční balíček – roční předplatné 

699 Kč + tričko Sorry 
s novými vtipy

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

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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8. 12. 2019, 13:00 - 22:00
Více informací na www.kdbh.cz 

 
pro všechny generace
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kultura

Jako na geniálního autodidakta s mnoha
talenty, kte rý se stal slavným díky hud -
bě a divadlu, ale sám se nejvíc ze všeho

cítil výtvarníkem, na něho vzpomínají ve
Ville Pellé. A proč Šlitr zrovna letos? Na-
povědí čísla. Narodil se před 95 lety, od jeho
smrti letos uplynulo 50 let a divadlo Sema-
for taktéž letos slavilo – šedesátku.

Galerie slibuje, že představe no bude od
konce listopadu do poloviny února příštího
roku Šlitrovo dílo posledních 35 let. „Do-
minující kresby výjevů z městských ulic,
kaváren, divadel, črty z koncertů, svérázné
karikatury muzikantů a zpěváků a samo-
zřejmě četné kres by žen i erotických variací

doplňují i autoportréty,“ popisují autoři vý-
stavy. A protože, jak připomíná gale rie, stá-
lou výbavou Jiřího Šli tra byl skicář, a to
doma i na četných pracovních cestách v za-
hraničí s Laternou Magikou či Semaforem,
může výstava před stavit v části Cesty
ojedině lé kresby krajin, originální zábavné
studie městského živo ta, rozsáhlou sérii
výjevů z ba rů a kaváren, které byly Šlitro-
vým světem. V části Ženy a erotika budou
vystaveny momentky žen, ry chlé portréty
v kres bě i akvarelu i stylizované akty v kres -
bě barevnými fixy, akvarelu i malbě. 

Kabinet bude patřit prostředí koncertů
a osobitým karikaturám hudebníků a zpě-

Šlitr Šlitr Šlitr
ve Ville Pellé

Od posledního listopadu do poloviny února si můžete
v Galerii Villa Pellé zavzpomínat na Jiřího Šlitra. Jeho dílo
připomene výstava a unikátní kniha jeho kreseb
a korespondence s Voskovcem.

Jiří Šlitr – Kytaristka

Jiří Šlitr kreslí v atélieru

Jiří Šlitr – Brusel

váků. V prvním patře Villy Pellé bude při-
pomenut talent Jiřího Šlitra jako muzi-
kanta a divadelníka a na schodišti galerie
uvidí návštěvníci autoportréty Jiřího Šlitra.
Na půdě potom bude přes dvacet dobových
publikací a dobové dokumenty, mapující
autorovu hudební a výtvarnou tvorbu.
A třešničkou na dortu bu de dosud nepubli-
kovaná korespondence Šlitra s Voskovcem.

Galerie navíc plánuje vydat unikátní pub-
likaci Šlitr Šlitr Šlitr, pomoci jejímu zrození
může každý, kdo přispěje prostřednictvím
HitHitu. „Po některých výstavách zůstane
prázd ná vila, po jiných prázdné srdce. A Jiří
Šlitr nám za dobu, po kterou na výstavě
pracuje me, k tomu našemu přirostl. Chce -
me, aby po skončení výstavy zůstala jeho
a naše práce svázaná pohromadě v publi-
kaci, ke které se budou lidé rádi vracet,“
popsala ředitelka Galerie Villa Pellé Vla-
dana Rýdlová. 
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servis

     Pop-up PARKet  
     

     Zázemí pro maminky

      

www.centrumstromovka.cz                         CentrumStromovka 

Dárek
pro celou
Letnou

INZERCE V6-1126

Kontejner bude přistaven
v určeném termínu pou -
ze na maximálně čty ři

hodiny – po celou dobu bude od-
borná obsluha monitorovat je -
ho naplňování odpadem, evido-
vat počty návozů a zodpovídat
za čistotu vysbíraného odpadu.
Kontejner je určen pouze pro
občany hlavního města Pra hy.

Do velkoobjemových kontej-
nerů lze odkládat starý náby-

tek, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, sta -
ré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty. Do kontej-
nerů nelze odkládat živnosten-
ský odpad, ne bezpečný odpad,
bioodpad (tzn. veške rý rostlin -
ný odpad), sta vební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky, mra záky
a sporáky.

■ Sestupná x Sbíhavá II 
■ U Silnice x Nová Šárka (pod
separací) 

■ Brodecká x Únětická 
■ U Silnice x Ke Džbánu 
■ Radistů x Navigátorů 

■ Vlastina x U Silnice 
■ Ciolkovského x U Valu 

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

■ José Martího (proti číslu 123) 
■ Za Vok. vozovnou x U Kolejí 
■ Evropská x Přední 

■ Osamocená 
■ V Nových Vokovicích x U Vo-
kovické školy

■ Manská zahrada (proti číslu
309/67) 
■ Kralupská x Dobrovízská 

■ Zličínská x U Světličky 
■ Na Okraji x Polní 

■ Nad Motolskou nemocnicí x
Kukulova 
■ Bolívarova (před číslo 35) 

■ Říčanova x Řečického 
■ Šultysova x Pětipeského 

■Anastázova (parkoviště u Pa-
točkovy ul.) 
■ Za Kajetánkou (proti číslu 2) 

■ Talichova (slepý úsek) 
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlíd-
kou

27. 11. od 16.00 do 20.00 hod. 

28. 11. od 16.00 do 20.00 hod. 

2. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

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. 

9. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

10. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

12. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

16. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

17. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 11. 12. od 16.00 do 20.00 hod. 

Velkoobjemové kontejnery
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„Za téměř deset let pů-
sobení měl náš sou-
bor tu čest vystoupit

na jevištích divadla Semafor,
Činoherního klubu nebo Diva -
dla Husa na provázku, a to ať
už s autorskými počiny princi-
pála divadla, pana docenta Bo-
humíra Štědroně, nebo napří-
klad s dramatizací povídek
Ka r la Čapka,“ popisuje za diva -
dlo Aneta Sekeráková. Momen-
tálně soubor ve spolupráci
s česko-rakouským výtvarní-
kem a spisovatelem Janem Bra-
bencem pracuje na inscenaci
s názvem Radeckého pochod ži-
votem. Ta vypráví o peripetiích,
které provázely život nejslav-
nějšího vojevůdce narozeného
v Čechách, Josefa Václava Ra-
deckého.

● Jak soubor vznikl?
Soubor Comica Economica

vznikl v roce 2010 na Vysoké
škole ekonomické. Panu docen -
tu Štědroňovi se tehdy nezdařil
původní záměr založit jazzový
orchestr, a tak se rozhodl ini -
ciovat vznik studentského diva -
dla. Postupně se k souboru při-
dali studenti ČVUT, Univerzity
Karlovy a Vysoké školy meziná-
rodních a veřejných vztahů.
● Kde všude jste hráli?

Za svých téměř deset let
půso bení soubor opakovaně vy-
stoupil na jevišti dejvického di-
vadla Semafor, ale také v Čino-
herním klubu, v Divadle Husa
na provázku nebo ve Sloven-
ském domě.
● Jaká představení máte za
sebou?

Radeckého pochod životem

v divadle Semafor
Deset let vystupuje divadlo Comica
Economica na několika pražských
divadelních scénách. Nejde přitom
o ledajaký soubor, složen je totiž nikoli
výhradně, ale především ze studentů ČVUT,
VŠE a Univerzity Karlovy. 

Zakladatel a principál diva -
dla, pan docent Bohumír Ště-
droň, je zároveň autorem něko-
lika divadelních her, kterým je
společná satirická linka. Jedná
se např. o představení Globální
slavnost, Facenet nebo Zkou-
ška z politologie. Začátkem ro -
ku 2019 jsme pak vystoupili na
soutěži amatérských divadel
POPAD, a to s dramatizací poví-
dek Karla Čapka, Případ s dítě-
tem a Smrt barona Gandary. 
● Vaše poslední hra vznikla
ve spolupráci s česko-rakou-
ským výtvarníkem a spiso -
vatelem Janem Brabencem.
Jme nuje se Radeckého po-
chod životem. O čem hra je?

Radeckého pochod životem
je hra o životních peripetiích
nejslavnějšího vojevůdce naro-
zeného v Čechách, maršála Jo-
sefa Václava Radeckého. Hlavní
postavou však je Radeckého
osobní sluha Vencl, který ho
provází životem, ale především
svými glosami ukazuje poně-
kud neslavnou tvář doby –
hrůz né dobyvatelské války, ná-
rodní osvobození Italů nebo ko-
rupční obchody s vojenským
erárem. 

● Diváci mohou hru vidět na
prknech divadla Semafor.
Kdy se na šestce představíte?

Po premiéře 10. listopadu se
do divadla Semafor vrátíme na
začátku nového roku, kon krét -
ně v termínech 12. ledna
a 23. úno ra. Srdečně tak čte-
náře na Radeckého zveme.
● Co pro vás znamená mož-
nost hrát v Semaforu?

S divadlem Semafor máme
dlouhodobě krásný vztah a je
nám velkou ctí a potěšením, že
právě na tomto místě s nezamě-
nitelným geniem loci můžeme
opakovaně vystupovat. Pro
kaž dého člena souboru je to zá-
žitek, na který se rozhodně ne-
zapomíná.
● Jaké má soubor plány nebo
sny do budoucna?

Co se týče nejbližších plánů,
soubor Comica Economica vy-
stoupí s Radeckým začátkem
prosince v divadle Rokoko
a v no vém roce kromě divadla
Semafor také na jevišti české
školy ve Vídni. Ke snům a přá-
ním souboru patří další zahra-
niční vystoupení, a to např. pro
českou komunitu v Berlíně ne -
bo New Yorku.
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bydlení

●Co je nového v oblasti realit
v Praze 6?

Dá se říct, že dlouhodobě je
situace na Praze 6 stejná. Pra -
ha 6 je stále považovaná za lu-
krativní lokalitu, a proto je stále
velký zájem o malé i velké byty.
Menší byty se kupují primárně
pro účely dalšího pronájmu.
Právě po bytech 2+kk nebo 2+1
je totiž ze strany potenciálních
nájemníků největší zájem.
Opro ti tomu velké byty jsou nej-
častější volbou pro mladé páry,
které výhledově plánují založit
rodinu. 
●Polevuje v poslední době zá-
jem o bydlení v téhle městské
části?

Ani zdaleka nepolevuje a není
se čemu divit. Vždyť Praha 6
dlouhodobě patří mezi nejžáda-

nější lokality.  Najdete zde vše,
co potřebujete ke spokojenému
životu – zajímavou a funkční ar-
chitekturu, hodně zeleně, ve-
škeré služby – od škol a školek
přes obchody všeho druhu až
po nemocnici, perfektní spojení
s centrem města a v neposlední
řadě i určitou prestiž, která se
s bydlením v Praze 6 pojí.
● Objevují se v nabídce zají-
mavé nemovitosti?

Samozřejmě se v nabídce ob-
jevují i takové objekty. Je však
otázkou, co považujete za zají-
mavou nemovitost. Pro někoho
to je vila na Ořechovce či Han-
spaulce, pro jiného malý byt
o 30 m2, avšak na takovém mís -
tě a tak šikovně řešený, že přes -
ně odpovídá představám ku -
pujícího. Obojí Vám umíme

na bídnout. Zajímavost a atrak-
tivita jsou určeny optikou zá -
jem ce.
● Lidé si stěžují, že by napří-
klad v oblasti Břevnova rádi
pořídili byt, ale žádný zají-
mavý a rozměrově vyhovující
není…

Trochu to navazuje na Vaši
druhou otázku. Buďme upřím -
ní, komu by se chtělo z této části
Prahy? Samozřejmě jsou lidé,
kteří se stěhují, dochází ke ge-
nerační výměně, ale protože až
na pár výjimek se v této lokalitě
nestaví, respektive není kde sta-
vět, tak logicky nabídka zdaleka
není schopna uspokojit poptáv -
ku. 
● Co si počít v situaci, kdy na
koupi nového bydlení spě-
chám? Je lepší si dočasně byt
pronajmout, nebo je lepší sle-
vit ze svých požadavků a kou-
pit jinou než vysněnou nemo-
vitost?

Vždy je potřeba přihlédnout
k důvodu, proč na koupi tak
spěcháte. Je to z rodinných dů-
vodů, máte schválenou hypo-
téku a musíte ji čerpat či je to
z důvodů zdravotních? Ale
obec ně se dá říct, že slevit ze
svých nároků a spěchat v otázce
takové investice, jako je nové

bydlení, by se mohlo velmi pro-
dražit, a to nejen finančně. Vy
byste snad byli šťastni v místě,
kde se Vám nelíbí? 
● Z výše uvedené otázky vy-
plývá, že najít vhodnou nemo-
vitost může být běh na dlou-
hou trať. V čem je v tomto
ná pomocný zkušený realitní
makléř?

Každou takovou situaci je po-
třeba řešit individuálně a reálně
zhodnotit své možnosti. Od
toho tu jsou právě zkušení rea -
litní makléři. Je jejich denní čin-
ností sledovat vývoj trhu s ne-
movitostmi, mívají své stálé
klienty, takže vědí, že určitá ne-
movitost půjde do prodeje
a mnohdy již také vědí, kdo
přesně takovou nemovitost hle -
dá. Často řeší i případy prodeje,
bytů při rozvodu či z pozůsta-
losti a v těchto případech bývá
jejich emocionálně nezaujatý
pohled k nezaplacení. Tým na-
šich poradců zná dlouhodobě
tuto lokalitu, žijeme tady. V pří-
padě Vašeho zájmu o prodej,
koupi, pronájem, hypotéku ne -
bo jen tak na nezávaznou kon-
verzaci Vás uvítáme na našich
pobočkách na „Kulaťáku“ nebo
v OC Šárka (Billa) při dobré ká -
vě v příjemném prostředí. 

Odborníci z Reality18:
Zájem o bydlení na šestce nepolevuje
Zkušení realitní makléři ze společnosti
Reality18 vám pomohou najít bydlení
v Praze 6. A to i v situaci, kdy je zrovna
o tuhle část metropole obrovský zájem.
Jak postupovat, když hledáte byt, čeho se
vyvarovat a proč si přizvat realitního
odborníka?

Pobočka Červený vrch
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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.

V tajence naleznete citát Maxima Gorkého.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

Oslavte s námi Vánoce, akce platí od 5. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Hovězí svíce pravá 320,- Kč/kg (původní cena 429,- Kč/kg)

Uzená krkovice bez kosti 164,- Kč/kg (původní cena 189,- Kč/kg)

Vepřová šunka výběrová 197,- Kč/kg (původní cena 219,- Kč/kg)

Klobása papriková 193,- Kč/kg (původní cena 215,- Kč/kg)

Vinná klobása od 17. 12. do 23. 12. 109,90 Kč/kg (původní cena 119,90 Kč/kg)

Našim zákazníkům přejeme klidné prožití svátků vánočních,
pevné zdraví a těšíme se na Vaši přízeň i v roce 2020
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❚ Hadovka – Health and Fitnes Evropská 33A
❚ Stadion Hvězda Na Rozdílu 1
❚ Cordeus Vokovice Na Dlouhém lánu 563/11
❚ FTVS José Martího 31
❚ Sport centrum Evropská José Martího 31
❚ Masna Hudera Nad Hradním vodojemem 17/25
❚ Kolej Kajetánka Radimova 12
❚ Poliklinika Pod Marjánkou Pod Marjánkou 12
❚ Městská knihovna Bělohorská 56
❚ Technická knihovna Technická 6
❚ Městská knihovna Technická 6
❚ Billa Evropská 73
❚ Billa Žukovského 2
❚ Billa Na Petřinách 55
❚ Billa Bělohorská 101
❚ Žabka potraviny Evropská 35
❚ Potraviny Esso Jugoslávských partyzánů 28
❚ Kaufland Pod Paťankou 2743/1b
❚ Městská knihovna Mahulenina 31/17
❚ Na Slamníku Wolkerova 12/1a
❚ M+D Bufet – jídelna Jugosláv. partyzánů 1091/11
❚ Kavárna Café Flow Jugosláv. partyzánů 1091/11
❚ Café Záhorský Eliášova 279/1
❚ Ovocná Cukrárna H. Rašínová Terronská 582/15
❚ Tcaffe – Růžový transporter Bělohorská 62
❚ Panos Bělohorská 416/25
❚ Jídelna U Slávisty Bělohorská 1688/122
❚ Řeznictví Miloš Křeček Bělohorská 1689/124
❚ AMUNÌ Slow Food Pizza H. Malířové 272/17
❚ DAM poliklinika Stamicova 1968/21
❚ Kavárna Villa Pellé Pelléova 91/10

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

Seznam distribučních míst časopisu Vaše 6

Už 21 let tu lidé s různými
formami mentálního, fy-
zického či kombinova-

ného postižení vyrábějí svíčky
z včelího vosku, keramiku a no -
vě od letošního září i dřevěné
předměty. Keramika je hlavním
oborem a po letech zkušeností
dílna dnes nabízí pestrou paletu
výrobků, které vznikají růz-
nými výrobními postupy. Je to
lisování do forem, točení na
kruhu, lití keramických nádob,
malování keramiky nebo tvorba
z ruky, při které vznikají origi-
nální výrobky. Lisování do fo-
rem umožňuje vytvářet kera-
mické předměty i lidem, které
jejich ruce moc neposlouchají.
Svíčky se vyrábějí technikou
máčení anebo odlévání do fo-
rem různých tvarů.

Aktuálně dílnu navštěvuje
24 klientů. Do dílny přicházejí
každý všední den střídavě
v osmi členných skupinách. Ke-

ramiku a svíčky vytvářejí pod
vedením tří pracovníků, ve stře -
du a v pátek docházejí profe -
sionální keramičky, aby pomá -
ha ly klientům točit na kruhu.

Dílna klientům též nabízí eu-
rytmii, arteterapii a muzikote-
rapii. Společně se všichni podí-
lejí na zabezpečení denního
cho du dílny, starají se o kočku,
ptáčky ve voliéře, připravují sto-
lování, perou prádlo a tak dále.

Společné akce probíhají i mi -
mo prostory Dílny Eliáš. Letos
v červnu si celá dílna vyrazila
do Zoo Praha a na začátku října
do Toulcova dvora. V minulosti
byl uskutečněn výlet do plane-
tária, do botanické zahrady či
jízda na koních…

Výrobky si je možné zakoupit
přímo v dílenském obchůdku
v Eliášově ulici. Potkat můžete
partu z Eliáše také na vánoč-
ních trzích na různých místech.
Také Eliášův obchod v ulici Ju-

Svíčky a keramika z Dílny Eliáš 

Kolik obyvatel Dejvic, kteří denně
procházejí Eliášovou ulicí, asi otevřelo
dřevěná vrata v čísle 20, aby prošli
průchodem na dvorek s dílnou v pavilonku
a koupili si svíčky z včelího vosku nebo
keramiku? Vyrábí je tady už 21 let
mentálně, fyzicky či kombinovaně
postižení lidé.

goslávských partyzánů nabízí
naše výrobky. 

V prosinci se v prostorách
dílny uskuteční benefiční kon-
cert písničkáře Oldřicha Janoty,
konat se bude 12. prosince od
19.00 hodin.

Přijďte se podívat a třeba už
koupit vánoční dárky nebo něco
sobě pro radost. Otevřeno je
každý všední den od 9.00 hodin
do 16.30 hodin. Podívat se
může te na webové stránky
www.dilnaelias.cz.
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Mediální agentura hledá

Vhodné reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty a podobně

k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

Pro více informací, prosím, pište na info@a11.cz
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Domov sv. Karla
Boromejského
v Řepích hledá

ZDRAVOTNÍ
SESTRU
A SANITÁŘKU
(SANITÁŘE)
Pracujeme v pěkném
prostředí a hezkých
vzájemných vztazích, je
dostatek pomocných sil
v přímé péči, pacienti
i příbuzní jsou spokojení.

Podívejte se na
www.domovrepy.cz,
napište na mail
konsolata@domovrepy.cz
a přijďte se podívat.
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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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Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

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

2.800,- Kč/měsíc
Pronájem skladových prostor

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

GARÁŽE
DEJVICKÁ

■ Přednášku psycholožky Kateřiny
Šma tlákové připravuje Občanská inspi-
race, a to v Centru Spolu v Jaselské 3.
Téma tem povídání bude dětský strach
a úzkosti, dozvíte se, jak je překonávat či
jak utvářet odolnou psychiku u dětí. 

■ Cestopisnou přednášku je možné na -
vští vit na konci měsíce v břevnovské
knihov ně. Mluvit se bude o krásách Make-
donie, popsány budou vodopády v pohoří
Belasi ca, křesťanské kláštery, folklórní
zvyklosti, galičská svatba, Prespanské je-
zero, řecké ostrovy, hadí ostrov a další.

■Poslední listopadový den rozsvítí Břev-
novští svůj vánoční strom. Ozdoben bude
tradičně živý stromek u Kaštanu, začíná se
v 17.00 hodin. Koledy zazpívá pěvecký
sbor ZŠ Marjánka.

Dětský strach a úzkost
26. listopadu

Rozsvícení
břevnovského stromu

30. listopadu

Historická Makedonie
27. listopadu

Festival o jídle
ovládne technickou knihovnu

Cílem festivalu je představit aktuality
z gastronomie, ale také trendy ve
stravování a další zajímavosti o jídle.

To vše prostřednictvím filmu, a to s mot-
tem „Co na plátně, to na jazyku“. Program
festivalu se odehraje ve dvou sálech – Bal-
lingově a ve Vzdělávacím centru knihovny. 

K vidění bude třeba kanadský dokument
o superpotravinách pojmenovaný Řetězec
superpotravin nebo francouzský snímek
Mikrobiota: Úžasná moc střev. Na progra -
mu budou i témata vanilka, sója, vitamíny
a víno.

Poslední listopadový den budou Dejvice, respektive
Národní technická knihovna patřit jídlu. Konat se tady
totiž bude další ročník Life Sciences Film Festivalu. K vidění
budou, a to zdarma, nejlepší filmy o jídle. Komu koukání
na nejrůznější dobroty nebude stačit, má možnost dopřát
si i degustace a ochutnávky.
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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

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...

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli. 

INZERCE V6-1139
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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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®ZLATNICTVÍ

Opravy šperků 
a zakázková výroba  

– rychle a levně

e-mail: zlatysen@volny.cz � wwww.zlatysen.cz

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

prodej zlatých a stříbrných šperků
výměna baterií do hodinek

výkup zlata a stříbra

„My, níže podepsaní
obyvatelé Střešovic
a Břevnova, tímto

důrazně žádáme, aby v úseku
Praha Dejvice – Praha Velesla-
vín bylo upuštěno od vedení
trasy ‚jižní variantou‘ ražený mi
tunely vedenými Střešovickým
masívem a věc byla řešena nej-
lépe v původní variantě V1, pro
niž již bylo vydáno územní roz-
hodnutí,“ stojí v textu peti ce.
Zatím ji podepsalo několik sto-

vek lidí, kdo by chtěl svůj pod-
pis připojit, může kontaktovat
Petra Duba z petičního výboru
na adrese petrdub@iol.cz.

Proti jižní variantě trasy pro-
testují obyvatelé Baterií už ně-
kolik měsíců. Podpory z Pra -
hy 6 se však zřejmě nedočkají.
Starosta Ondřej Kolář (TOP 09)
se dokonce sešel s generálním
ředitelem SŽDC Jiřím Svobo-
dou a s premiérem Andrejem
Babišem (ANO). „Jde o důleži-

tou stát ní stavbu a ujistil nás,
že o její vybudování oprav du
stojí, a to nejpozději do roku
2028,“ napsal Kolář na svůj
face booko vý profil.

Vybudování železnice na le-
tiště je zásadní, protože praž-
ské letiště plánuje vybudovat
druhou paralelní dráhu. Tím
vzro ste počet cestujících míří-
cích z a na letiště. Lidé z Baterií
to hle chápou, neprotestují pro -
to proti vedení tunelů jako tako-

Lidé podepisují petici
proti tunelům na Bateriích
Obyvatelé Baterií hledají další možnosti, kterými by upozornili na
to, že se obávají tunelů trati na letiště, které by v takzvané jižní
variantě vedly pod ulicemi Svatovítská, Norbertov a U Vojenské
nemocnice. Rozhodli se proto pro sbírání podpisů pod petici.

vému, mají však obavy z jejich
ražení pod svými domy.

„Buštěhradskou variantu ve
stávající stopě, kterou negovalo
zastupitelstvo MČ Praha 6 v ro -
ce 2016, považovali odborníci
za nejlepší (a samozřejmě nej-
levnější) a několik jejích užších
hrdel jistě má další řešení (za-
hloubené antivibrační stěny
u vo dojemu Bruska, např. za
ušetřené peníze v porovnání
s variantou JIH, motivovat lidi
případně bouraných domů
smluv ně finančně s tím, že se
po dokončení vrátí zdarma do
zcela nových domů, před vibra-
cemi ochráněných moderními
metodami stavby). I nad tunely
by šla dělat pěší zóna. Kdyby se
o ní podařilo znovu otevřít ve-
řejnou a odbornou debatu, při
troše dobré vůle by se přijatelná
řešení jistě našla,“ pozname-
nává Petr Dub.
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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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Pronájem ordinací
v lékařském domě

na Vítězném náměstí

K nastěhování – 12/2019
Více informací na tel.:

724 370 009
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■ Le Mans '66 (Ford vs. Fer -
rari) je film, který vychází ze
skutečného příběhu Ford vs.
Ferra ri. Vidět můžete snímek,
v němž hrají třeba Matt Da -
mon, Christian Bale nebo Jon
Bernthal,  v kině Dlabačov.

■ Vzdělávací centrum Bělo-
horská připravuje na následu-
jící týdny celou řadu aktivit
v rámci klubu pro děvčata. Tře -
ba 26. listopadu od 16.00 hodin
to bude divadlo s vánoční tema-
tikou. Kurz je určen pro dívky
od devíti do jedenácti let.

■ Benefiční koncert Jarosla -
va Svěceného se bude konat

začátkem prosince v Terezián-
ském sále Břevnovského kláš-
tera. Pořádá ho Nadační fond
Umění doprovázet. Svěcený vy-
stoupí za doprovodu akordeo -
nisty Ladislava Horáka.

■ „K čemu vylepšovat svět,
když to nejlepší bylo již davno
vymyšleno?“ ptají se autoři
diva delní hry Zelňačka, kterou
je možné zhlédnout začátkem
pro since na Dlabačově. Před-
staví se Oldřich Vízner či Ota-
kar Brousek ml. Děj hry je zasa-
zen do vinařského kraje sladké
Francie.

■Zajímavé přednášky pořádá
pravidelně Studijní a dokumen-
tační centrum Norbertov. Místo
si je však třeba vždy předem re-
zervovat pomocí rezervačního

Skutečný příběh v kině
26. listopadu

Divadlo s vánoční
tematikou

26. listopadu

Benefiční koncert
v Tereziánském sále

2. prosince

Zelňačka
2. prosince

Oslava narozenin
bratrů Šlapetových

9. prosince

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

formuláře na www.muzeum-
prahy.cz. Začátkem posledního
měsíce v roce 2019, konkrétně
9. prosince v 17.00 hodin, bude
připomenuto výročí 111. naro-
zenin bratrů Šlapetových. Poví-
dání pod názvem Lubomír
a Čest mír Šlapetové – život
a dílo představí život a dílo
těch to dvou moravských archi-
tektů, jejichž společný archi-
tektonický ateliér se soustředil
především na stavby vil a rodin-
ných domů, jež měly výjimečný
ohlas nejen na Moravě, ale i ve
Svazu československého díla
v Praze. 

■ Malá galerie Tudy v bada-
telně Vojenského ústředního
archivu pořádá výstavu sesta-

venou z kolekce prvorepubli -
kových hudebních písňových
dvou listů. Převažují materiály
s tematikou vojenských pocho -
dů, k vidění jsou však i dvoulis -
ty písní Osvobozeného di va dla
nebo první vydání nejrůzněj-
ších slavných tanečních, es -
trád ních a kabaretních skladeb.

■ Pro děti od šesti do patnác -
ti let jsou určeny šachové lekce
v pobočce břevnovské knihov -
ny. Přijít si zahrát mohou jak
začátečníci, kteří se chtějí hru
naučit, tak i pokročilí. Vstup na
šachová setkání je zdarma. Při-
jít mohou ve stejný den do kni-
hovny i menší děti. Uvidí před-
stavení Husa Líza a vánoční
hvěz da.

Písně
(nejenom) do kroku

15. prosince

Šachy v břevnovské
knihovně

19. prosince



Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem.  
Akce platí do 5. 1. 2020 
 
800 666 777 
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité

INZERCE V6-1127



Přednosti
naší soukromé ordinace:
Téměř 40 let praxe
Vysoce erudovaný a zkušený stomatolog
Moderní technologické vybavení
Profesionální a plně individuální přístup
Bezbolestné ošetření
Přednostní důraz na prevenci, léčbu násled-
ků nevhodně použitých materiálů v oblasti 
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organis-
mu
Používání zcela konvenčních a ověřených 
metod celostní a psychosomatické medicíny
Příznivé ceny

Mezi naše standardní
stomatologické služby patří:

Kompletní stomatologické ošetření pro děti i dospělé 
(prevence zubního kazu, fotokompozitní výplně, 
odstranění zubního kamene)
Stomatologická chirurgie (ošetření zánětů, odstranění 
přespočetných zubů, plastické operace kostí, augmentace, 
sinus lift )
Parodontologie (léčba a ošetření onemocnění závěsného 
aparátu zubů a kostí)
Implantologie (náhrada chybějících zubů)
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků, léčba prasklých 
zubů)
Dentální hygiena

Kde nás najdete?
MUDr. Jiří Benda
IČ: 45720339
Lidická 26,
150 00 Praha 5

Naše ordinační hodiny:
Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 13:00 - 19:00
Čt 13:00 - 19:00
Pá 09:00 - 15:00

Kontakt:
Telefon: +420 271 961 817
email: jbenda777@seznam.cz
www.celostnistomatologie.cz

Nabízí komplexní stomatologickou péči

MUDr. Jiří Benda

INZERCE V6-1144


