
Překvapivá volnost

Pořady v Nordic TV na vás 
počkají doma klidně až 7 dní. 
Nyní navíc s parádní slevou a 

úplně bez starostí.

800 666 777 
www.koukejkdychces.cz

Zážitky 
nepočkají

50 %
sleva na 

půl roku
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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
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Přechod na DVB-T2 je tady!
S Nordic TV o své oblíbené pořady nepřijdete

Vypínání stávajících sítí
DVB-T je tady! V Praze
a středních Čechách za-

čalo již ve středu 27. listopadu.
Přejít na DVB-T2 ale stále mů-
žete bez stresu a starostí. Ne-
musíte ani utrácet za drahou
televizi. Jednoduché a praktic -
ké řešení přináší telekomuni-
kační operátor Nordic Telecom
v podobě Nordic TV. Tedy televi -
ze přes internet, která nabízí
super chytré funkce a přináší
tak překvapivou televizní vol-
nost. Při přechodu na DVB-T2
je vhodné zohlednit několik kri-
térií, která mají pro každého
jinou prioritu. Jde především
o programovou a obsahovou
na bídku a v neposlední řadě
o ce nu. Všechna tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televize vysílaná přes in-
ternet, která je odborníky často
označována jako televize bu-
doucnosti. A přesně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k je-
jímu pořízení je nutnost inter-
netového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.

https://www.koukejkdy -
chces.tv je nyní možné pořídit
s 50% slevou na půl roku. Na-
bídka se vztahuje na oba tele-
vizní tarify a lze ji využít zadá-
ním promo kódu „VÁNOCE“ při
objednávce. Pokud je vaše do-

mácnost připojená k internetu,
mo hou si všichni její členové
vychutnat výhody Nordic TV
a je jích chytrých funkcí, které si
zamiluje celá rodina. Ostatně
posuďte sami.

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.

Prémiový obsah
a HD kvalita

Nordic TV má standardně
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
přepnout do původního znění.

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
funk cí se totiž nemusíte při-
způsobovat času televizního vy-
sílání. S Nordic TV se televizní
vysílání přizpůsobí vám.

Pozastavení,
přeskočení
a spuštění od začátku

Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo pře-
točení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
nezajímá. Přišli jste pozdě
z prá  ce? Pusťte si pořad od za-
čátku. 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, které díly seriálu nebo
které filmy chcete nahrát, a pak
se na ně můžete podívat ve své
videotéce po dobu 30 dní.

EPG+
Vybíráte si filmy podle hod-

nocení na ČSFD.cz nebo

IMDB.com? Funkce EPG+ na-
bízí kombinaci takového hodno-
cení u každého pořadu. Pokro-
čilé vyhledávání pak umožní
najít film nebo seriál podle oblí-
beného herce, režiséra nebo
žánru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochut-
nejte pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit
stránku http://www.koukej -
kdychces.tv nebo zavolat na te-
lefonní číslo 800 666 777.

Nordic Telecom
nabízí víc

Telekomunikační operátor
kro mě Nordic TV nabízí také
vyso korychlostní 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
Nor dic 5G internetu u vás do -
ma na http://www.5gvevzdu -
chu.cz/. Nordic 5G internet mo -
hou nyní noví zákazníci získat
stejně jako Nordic TV s 50% sle-
vou na půl roku a instalací za
495 Kč namísto původních
1850 Kč. Pro získání výjimečné
nabídky stačí do objednávky
zadat promo kód „VÁNOCE“.
Akce platí do 5. 1. 2020.
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Oslavte svátky
v Praze 6

Vánoce

Kniha příběhů
ze života

Kultura

Najdete nás na
www.vase6.cz
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pro Prahu 6
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Jitka Smutná:
Velké role ke mně

přicházejí úplnou náhodou
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Vážení čtenáři,
cítíte se na šestce bezpečně,
žije se vám tady dobře, nebo
vám něco vadí či máte z něče -
ho strach? A jaký názor mají
na bezpečnost městské části
koaliční a opoziční politici?
Přečtěte si jejich názory a na-
pište nám ten svůj. Herečku
Jitku Smutnou, s níž vám
při nášíme rozhovor, dobře
zná te. A to jak z divadelních
prken, tak i z filmů a v posled -
ní době zejména seriálů. Ny -
ní se objevuje každý všed ní

den v nekonečném seriálu Ulice. Na šestce to má ráda, do-
konce zde má velmi oblíbené místo. Které to je a co Jitka
Smutná právě dělá a co ji těší a baví? Rozhovorů je ve vá-
nočním vydání magazínu Vaše 6 více, třeba ten s muzikan-
tem Markem Zvolánkem. Tradičně přijde po novém roce
zahrá t do Břevnovského kláštera. Jaký má vztah k této šest -
kové dominantě a jaké zajímavosti ze života trumpetisty
prozradil? A povídání do třetice, Michalea Mlíčková Jelín-
ková v sobě objevila literární talent a po velmi úspěšné dět-
ské knížce napsala jednu i pro dospělé. Jak k tomu došlo
a o čem je? Přejeme vám krásné vánoční svátky a v novém
roce ať jste spokojení. Vaše Zuzana

PARKet = pop-up zóna s pohodovou atmosférou   
Centra Stromovka.

 
kávu   

Tree baru.

PARKet akce, hudba,  
. 

      

www.centrumstromovka.cz                        CentrumStromovka 

Po nákupech 
to rozjedu 
na PARKetu

INZERCE V6-1210



6 www.vase6.cz

aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz
PŘ

IP
R

A
V

IL
A

 R
ED

Děti
vytvořily betlémy

Výstavu betlémů je možné až do
5. ledna zhlédnout v Galerii Skle -
 ňák. Zajímavá je tím, že vysta-

vené betlémy vytvořily podle známých
českých vzorů děti ze základních škol
z šesté městské části. Vystavena je také
část perníkových jesliček z farnosti sv.
Matěje.

Zpěv noci vánoční
v Dejvicích

Vánoční koncert Zpěv noci vá -
noční představí sopranistky Ada
Bílko vá a Lucie Laubová. Zazní

netra diční melodie Vánoc, a to 18. pro -
since v Anti.kvariátu Dejvického di-
vadla. Slyšet budou méně známé ko-
ledy české, ale i zahraniční.

Nová otevírací doba
asistovaných služeb

Novou otevírací dobu mají pulty
asistovaných služeb Národní
technické knihovny. Návštěvníci

mohou využít služeb knihovníků v pon-
dělí a úterý od 9.00 do 20.00 hodin, ve
středu, čtvrtek a pátek do 17.00 a v so-
botu od 10.00 do 17.00 hodin.

INZERCE V6-1209

Tramvaj s číslem 8085, která připo-
míná 30. výročí posledních týdnů re-
volučního roku 1989 a také 30 let od

kandidatury Václava Havla, jenž ji použil
při své prezidentské kampani, jezdí po Pra -
ze 6. „Součástí prezidentské kampaně Vác-
lava Havla byla i revolučními hesly pole-
pená tramvaj s číslem 8085, která dodnes
vozí cestující ve službách Dopravního pod-

niku. Ke 30 letům svobody jsme se rozho -
dli ji znovu ‚obléknout‘ do jejího revoluční -
ho hávu,“ uvedl náměstek primátora pro
dopravu Adam Scheinherr. Výtvarný ná -
vrh podle dobových fotografií připravil
autor loga Občanského fóra Pavel Šťastný.
Tramvaj jezdí do konce roku ve všední dny
jako historická linka 23 a o víkendech jako
linka 2.

Tramvaj Václava Havla
jezdí po šestce

Petici proti vedení tunelů trati na
praž ské letiště, které by v takzvané
jižní variantě vedly pod ulicemi Sva-

tovítská, Norbertov a U vojenské nemoc-
nice, mohou i nadále podepisovat odpůrci
plánované stavby. Zatím svůj podpis připo-
jily bezmála čtyři stovky lidí, podepisovat
lze petici do konce ledna, kontaktovat lze

Petra Duba z petičního výboru na adrese
petrdub@iol.cz. Kromě lidí z Břevnova
a Střešovic projevili zájem i lidé bydlící
v uli ci Pod Hradbami, kteří mají z minulosti
negativní zkušenost spojenou s výstavbou
tunelového komplexu Blanka, ke zvážení
požádaly petici zaslat také některá vysla-
nectví.

Lidé podepisují
petici proti tunelům

Vyhozené vánoční stromky nepatří do
nádob na směsný odpad, protože
tím snižují jejich kapacitu. Pokud

obyvatelé Prahy 6 mají veřejně přístupnou
popelnici nebo kontejner na směsný odpad,

lze stromky volně odložit vedle nich. V pří-
padě rodinné zástavby, či pokud je kontej-
ner uvnitř činžovního domu, je třeba stro-
mek odložit k nejbližším kontejnerům na
tříděný odpad. 

Kam s vánočními stromky

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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Kluziště na Kulaťáku
bude do února

Zabruslit si je opět po roce možné
na Kulaťáku v prostoru, kde se
konají farmářské trhy. Kluziště

bude v provozu do 23. února, zabruslit
si je možné každý den od 9.00 do 21.00
hodin. Vstup je zdarma, využít lze půj-
čovnu bruslí nebo školičku bruslení.

Nominujte učitele
na Zlatého Ámose

Už jen do konce roku mají žáci
a studenti možnost nominovat
oblíbeného kantora na titul Zla -

tý Ámos. Anketa má více než čtvrtsto-
letou tradici. Děti musejí vyplnit přihlá-
šku, sepsat stručnou charakteristiku
a společnou příhodu, sehnat dostatek
podpisů a souhlas nominovaného.
V led nu a únoru proběhnou regionální
kola, šestnáct kantorů postoupí do se-
mifinále. 

Borislavka_KKCG_Vase6_203x131_2019-12.indd   1 11.12.2019   14:36:10
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Sdopravními omezeními musejí počí-
tat řidiči v šesté městské části. Ně-
které však skončí do konce roku. Na-

příklad do 20. prosince potrvá uzavírka na
náměs tí Bořislavka, kde probíhají stavební
práce, a do konce letošního roku se pracuje
na inženýrských sítích v ulici Jaselská

v úseku Dejvická – Eliášova. Obnovuje
se zde vodovodní řad. Na Patočkově ulici
v úse ku ulic Bělohorská a Pod Královkou
budou pokračovat práce až do konce ledna,
je zde zúžená vozovka na jeden jízdní
pruh, pracuje se tady na obnově vodovod-
ních řadů.

Uzavírky
v šesté městské části

Velkým úspěchem se může pochlubit
šestkové Gymnázium Jana Keplera.
Dva z tamních studentů  totiž uspěli

v posledním ročníku esejistické soutěže,
kterou tradičně vyhlašuje Knihovna Vác-
lava Havla. Studenti se tentokrát zamýšleli
nad tématem „Tvář naší země aneb Jak vní-
máte tvář země, v níž žijete? Je Česko zem-
ský ráj to na pohled?“ Nejlepší práce vybí-

rala pětičlenná porota, v níž zasedli spiso-
vatelka Petra Dvořáková, básník a hudeb-
ník Jonáš Hájek, kritička a editorka se za-
měřením na architekturu a urbanismus
Karolína Jirkalová, novinář z týdeníku Re-
spekt Ondřej Kundra a geobotanik Jan Al-
bert Šturma. První místo obsadila Eliška
Peřichová z Gymnázia Jana Keplera, druhé
její spolužák Samuel Šmíd.

Studenti uspěli
v esejistickém klání
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volný čas

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

■ Novou výstavu připravilo na
podzimní měsíce břevnovské
Popmuseum. Jmenuje se Devě-
taosmdesátej Revisited a připo-
míná hudební události roku
1989, kdy se „popkultura poji -
la s velkými dějinami: koncert
pro Arménii, Joan Baez a Ivan
Hoffman na Bratislavské lyře,
Michael Kocáb na Děčínské kot -
vě, PunkEden, Koncert pro
všech ny slušný lidi a mnoho
dalšího“. 

■ Slavné vily v Bubenči aneb
Po stopách malířů, sochařů
a umělců se jmenuje vycházka,
která se bude konat 22. prosin -
ce, pořádá ji Praha neznámá.
Účastníci se dozvědí zajíma-
vosti o vilách architektů, uměl -
ců a předních kulturních osob
své doby.

■ Vycházku do mystických
míst pořádá koncem měsíce
Praha neznámá. Skupina bude
putovat oborou Hvězda po mís-
tech a poblíž míst, kam ukazují
paprsky Hvězdy a kde se pře-
krývají různé historické vrstvy.
Dozvíte se, jaká číselná symbo-
lika se skrývá v architektuře le-
tohrádku a proč bývá nazýván
Příbytkem filozofů nebo jak
souvisí výzdoba letohrádku
s mís ty zastavení a jejich pří-
rodními, historickými i archi-
tektonickými zajímavostmi. 

■ S dvěma nešiky Patem
a Ma tem a jejich novým zfilmo-
vaným příběhem Kutilské
tram poty mohou děti zakončit
letošní rok. Film bude promít-
nut na Dlabačově, a to 29. pro-

Devětaosmdesátej
Revisited

20. prosince

Slavné vily v Bubenči
22. prosince

Vycházka
do mystických míst

27. prosince

Kutilské trampoty
na Dlabačově

29. prosince

since od 14.00 hodin. „Pat
a Mat se vracejí! Jak již jsme
u nich zvyklí, pro malé i velké
přinášejí zábavu na ostří šrou-
bováku a legraci, až se hřebíky
budou prohýbat,“ slibují autoři.

■ Výstava Čtyři období vege-
tace je k vidění v Galerii Ma-
kráč. Jde o expozici plastových
rostlin z nalezených PET lahví
sochařky Veroniky Richterové.
Exponáty z nalezených PET
lahví vznikaly od roku 2004.
Autor ka uspořádala přes pade-
sát samostatných výstav v Če-
chách i zahraničí, zúčastnila se
řady mezinárodních přehlídek,
sympozií a skupinových výstav
a v různých lokalitách realizo-
vala nesčetně workshopů. Od
roku 2007 nashromáždila víc
než 4000 PET lahví ze 120 stá -
tů světa, tato unikátní sbírka
tvoří základ budoucího PET-
ART muzea. Mi mo to dokumen-
tuje příklady DIY recyklace, vě-
nuje se tematickým fotosběrům
a autorským knihám.

■ Na začátek nového roku je
naplánovaná další procházka,
kterou pořádá Praha neznámá.
Nese název Břevnovem, po
prou du Brusnice a proti proudu
času, začne u brány Břevnov-
ského kláštera a projde až ke
křižovatce Malovanka.

■ Další Novoroční koncert
uspořádá začátkem ledna Spo-
lek břevnovských živnostníků
a Základní škola Marjánka.
Konat se bude v Břevnovském
klášteře v bazilice sv. Markéty.
Na trubku zahraje Marek Zvo-
lánek, na varhany Pavel Svobo -
da, doprovodí je pěvecký a flét-
nový sbor ZŠ Marjánka.

■ DIvadlo Kubko přiveze 11.
ledna do KC Kaštan Pirátskou
pohádku. Jde o hranou i loutko-
vou pohádku, která vypráví
o dobrodružství, o kterém sní
každý malý kluk, na lodi, které
velí krásná kapitánka. „Když
jste kluk, co nemá ruku, každej
vás má na háku a chcete háko-
vat na lodi, máte jedinou šan -
ci – stát se pirátem. Těm na ně-
jaké té haksně nesejde. Když
navíc lodi velí holka vašich snů,
není co řešit. Prostě se po jejím
boku postavíte Neptunovi, siré-
nám, Krakenovi a zákeřné Kre-
vetě, abyste pak spolu zachrá-
nili jejího taťku.“

■ Benátky pod sněhem je ná -
zev situační komedie o pozvání
na večeři a zmatení jazyků,
odehrána bude 20. ledna na
Dlabačově. V hlavní roli diváci
uvidí Veroniku Arichtevu, Miru
Noska a Lucii Štěpánkovou. Be-
nátky pod sněhem vypráví pří-
běh jedné „večeře s přáteli“,
která konfrontuje dva mladé
páry s opravdovostí a falší jejich
lásky. Představení se hraje
s vel kými úspěchy po celé Fran-
cii, ale viděli ho i diváci v Ně-
mecku, Rumunsku, Polsku,
Vel ké Británii nebo Kanadě. 

■Duchařskou komedii, u kte -
ré se nebudete bát, ale smát,
představí koncem ledna divadlo
Dlabačov. Děj zavede diváky do
okamžiku půlnoci, kdy se ote-
vírá možnost pro duchy odejít
a splynout s velkým Já. Ale ne-
bude to tak jednoduché. I zde
probíhá administrativa a úřed-
ník z určitého nebe musí prově-
řit, zda duch je dostatečně uvě-
domělý a může se stát duší
a odejít…

Novoroční koncert
7. ledna

Pirátská pohádka
11. ledna

Benátky pod sněhem
20. ledna

Čtyři období vegetace
3. ledna

Putování Břevnovem
4. ledna

Hodina duchů
30. ledna

INZERCE V6-1233

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

   

ZDARMA
  

GRAV-IN je unikátní,  
a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu. 
Obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který pomáhá 
udržovat normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající 
k regulaci hormonální aktivity.  
Neobsahuje žádné hormony! 
 

Požadujte vždy originál
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causa

Byť se politici napříč šest -
kovým zastupitelstvem
shodují, že šestka je bez-

pečná, zároveň někteří z nich
připouštějí, že by mohlo být ješ -
tě lépe. Třeba i v tom, že by byl
vyřešen podstav strážníků a po-
licistů – v Praze 6 chybí cca 35
policistů a 21 strážníků.

Lidé si svoje zkušenosti s kri-
minalitou často sdělují ve sku-
pinách na sociální síti. V Dej-
vické partě se často řeší špatné
parkování a doprava obecně, na
Petřinské se zase v uplynulých
týdnech objevilo upozornění na
časté vykrádání bytů. Detailně
je zde popsáno, jak se gang zlo-
dějů do bytu dostane, jak postu-
puje a kdy nejčastěji „řádí“.

„Na Petřinách bylo v poslední
době vykradeno několik bytů,
ale i sklepů, přičemž byly zám -
ky u zadních vchodových dveří
poškozeny,“ komentuje situaci
jedna z uživatelek Facebooku.

Vykradené byty ale není to je-
diné, co Petřinské trápí. „Vím,
že se tady ztrácí hodně kol, a to
jednak ze sklepních kójí, jednak
i z balkonů v nižších patrech
obytných domů. A samozřejmě
se vykrádají i auta. Mluvívá se
tady o tom, že to na Petřiny mají
blízko gangy z Kladenska, které
dodávají auta na zakázku na ná-
hradní díly,“ popisuje jedna
z míst ních rezidentek.

Petřinám navíc zásadně chy -
bí služebna strážníků městské
policie. Dříve tady byla, potom
se ale stěhovala do areálu kolejí

Větrník, kde docházelo opako-
vaně k útokům se sexuálním
podtextem na tamní ubytované
studentky. 

Jenže Petřinským služebna
blíž hlavnímu centru schází, ze-
jména po zprovoznění stanice
metra, která do míst přivedla
větší počet lidí. Před časem to
dokonce vypadalo, že by se mo -
hla služebna otevřít naproti me-
tru, zatím se tak ale nestalo.
Metro přitom na Petřiny při-
vedlo i další problémy. V jeho
okolí se často vyskytují bezdo-
movci či narkomani.

„Narůstající počet obyvatel
s sebou přináší vyšší nároky na
zajištění bezpečnosti. A tak se
potýkáme s chybějícími počty
jak městských policistů, tak pří-
slušníků Policie ČR a rovněž ha-
sičů. Na bezpečnost je třeba po-
hlížet komplexně, nejedná se
jen o přítomnost policistů v ran -
ní špičce u přechodů či u zá -
kladních a mateřských škol. Jde
o ce lý systém opatření,“ připou -
ští předsedkyně bezpečnostní
komise Kateřina Bartošová
(ODS).

Další bezpečnostní riziko vní-
mají na šestce rodiče, kteří kaž -
dý všední den vodí své dítě do
některé ze základních škol. Pro-
tože velká část rodičů vozí po-
tomka až před vchod do školy
a parkovacích míst v jejich okolí
je minimum, pletou si často řidi -
či chodník s místem pro zasta-
vení. A tak dětem, kterým čas -
to nezbude na chodníku místo,

Bezpečná šestka?
Lidi trápí krádeže i parkování
Vykradené byty a rodinné domky, auta
parkující na chodnících u škol, ale
i nedostatek policistů a strážníků v ulicích.
Statistika kriminality v Praze za končící rok
bude k dispozici až po novém roce, už teď
je ale jasné, co nejvíc trápí obyvatele
šestky.

nezbývá než přeběhnout kus po
silnici. 

Řada rodičů tak volá po opa-
třeních – návrhů je několik: buď
před školy, kde je to možné, in-
stalovat zábradlí či podobný
bezpečnostní prvek, nebo se po-
kusit ve vymezeném časovém
úseku ulici zneprůjezdnit nebo
donutit městské strážníky, aby

všem parkujícím na chodníku
den co den rozdávali pokuty
a od stání na chodníku je tak po-
stupně odradili.

Máte nějakou špatnou či dob-
rou zkušenost s bezpečností
v Praze 6? Připadá vám šestka
bezpečná? Napište nám o ní na
e-mailovou adresu zuzana@va -
se6.cz

Co vás trápí v Praze 6
v oblasti bezpečnosti?

Vadí mi, že nikdo neřeší parkování u škol. Někteří rodiče
parkují na chodníku, najíždějí na něj ráno ve chvíli, kdy děti
spěchají do školy a často nenechají prostor na chodníku. Děti
potom auta obíhají po silnici a hrozí průšvih. Nevím, jak to ro-
diče odnaučit, ale pokud se nic nezmění, skončí to možná
špatně. 

Jarmila Čechová
Vadí mi hodně bezdomovců, kteří posedávají na lavičkách,

popíjejí alkohol, jezdí tramvajemi. Samozřejmě chápu, že jsou
třeba v obtížné situaci, ale je třeba to řešit. Když mi nedávno
přišlo dítě domů úplně vystresované a ptala jsem se, co se děje,
ukázalo se, že po něm nějací lidé na ulici kousek od školy že-
brali peníze. Nedalo jim je a začali ho slovně napadat.

Adéla Čermáková
Na Petřinách mi v posledních letech celkem šestkrát po sobě

vykradli auto a nakonec mi ho ukradli celé. A vím, že v tom ne-
jsem sama, vykrádání aut na Petřinách je velmi častý problém.

občanka Prahy 6
Bydlím na Petřinách přes dvacet let, ale co se děje v posled-

ním půlroce, to nepamatuji. Neustálé rušení nočního klidu
opilci, víc narkomanů, kteří si píchají drogy u dětských hřišť,
kálející bezdomovci. Městskou policii tady nevidíme, jen pro-
jíždějící auto, které kontroluje auta na modrých zónách.

Helena B.
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Na Praze 6 řádí Gorila.
Jinak je tu bezpečno

Praha 6 je dlouhodobě jednou z nejbez-
pečnějších městských částí. „Běžná“ kri -
minalita je díky dlouhodobé práci policie
a pra covníků v sociálních službách a pre-
venci na dlouhodobém minimu. Jak vypadá
propojení vlády obchodních zájmů, vidíme
na Slovensku. Tam propojení skupiny Pen -
ta a vládnoucí garnitury vedlo až k nechvalně proslulé kauze Go-
rila. Na jejím konci byla vražda nepohodlného novináře a jeho
snou benky. Tak hluboko naštěstí Praha 6 ještě neklesla, ale pro-
pojení vládnoucí koalice v čele se starostou Kolářem se skupinou
Penta je pro ni nebezpečné. Zatím jen pro městskou kasu, která
tratila při prodeji pozemků tomuto developerovi. Ať už „Ledního
medvěda“ na Vítězném náměstí nebo areálu Draček, který už v tu -
to chvíli vyšetřuje policie kvůli odevzdání 34 milionů Kč z kasy
městské části do kapes developera. Na Praze 6 naštěstí bezpečno
je. Ale v její městské kase nikoliv.

Jiří Hoskovec (Piráti)

Zbytečná
neohleduplnost lidí

Praha 6 patří bezesporu ke klidné a bez-
pečné městské části. Nicméně tento stav
trochu narušuje několik negativ, která se
poslední dobou stávají téměř každodenní
samozřejmostí. Jedním z nich je někdy
zbytečná neohleduplnost lidí, zejména ně-
kterých řidičů, navzájem. Z každodenních
zkušeností uvádím např. ranní, často nebezpečné, kličkování dětí

mezi auty před základní školou nebo nevhodné parkování bloku-
jící provoz ostatní dopravy. Řidiči nerespektující dopravní značení
vytvářejí každodenně na mnoha místech řadu nepřehledných si-
tuací, které se opakují a nejsou účinně řešeny. Dalším negativem
z oblasti bezpečnosti, které by stálo za větší pozornost, je chování
osob povalujících se a popíjejících například u vchodů do metra
a na dalších místech městské části. Na příslušníky městské policie
je toho prostě moc. Zřejmě i kvůli nedostatku zaměstnanců vzni -
ká často dojem, že za normálního dne na strážníka takřka nena-
razíte. Statistiky na konci roku ukážou, jak moc se tento stav od-
ráží na růstu počtu trestných činů.

Roman Mejstřík (ANO)

Bezpečí máme 
ve vlastních rukou

Praha 6 je jedním z nejbezpečnějších
míst naší země. Hrozbou je proto hlavně
usí nání na vavřínech a plíživá stagnace
kvůli přehlížení důležitých věcí, které ob-
čany trápí. Vysoké nájmy, jež nutí staro -
usedlíky k hledání nového domova. Nedo -
stupné bydlení pro mladé. Přeplněné třídy
a obavy, zda se dítě dostane do spádové školy. Auta, která mají
pořád přednost před chodci. Hrozící zdravotní problémy kvůli hlu -
ku a emisím z neúnosné míry dopravy. Nešťastné žabomyší války
magistrátu a městské části. Nezapomínejme také, že na území
Prahy 6 sídlí instituce, jejichž programem je podrývání demokra-
cie a svobody v naší zemi. To, zda Praha 6 i celá naše země bude
dál svobodná a víceméně bezpečná, závisí i na vás. Zkuste se za-
pojovat do řešení každodenních problémů ve svém okolí, aby lidé
neztráceli důvěru v politiku a naději na svobodu, bezpečí a zdraví
pro svoje děti. Nevyklízejte pole rádoby spasitelům a šiřitelům fa-
lešných zvěstí. Bezpečí i budoucnost máme ve vlastních rukou.
Poklidné svátky všem.

Pavla Ducháčková Chotková (SZ)

Podstav
policistů a strážníků

Nebojím se říct, že ano. Praha 6 je po Ře-
pích nejbezpečnější městskou částí. Přes
90 % lidí odpovědělo, že se zde cítí bezpeč -
ně. Z toho máme velikou radost, ale záro-
veň víme, že se jedná i o velkou zodpověd-
nost. Proto přicházíme s novými projekty,
úspěšné a zaběhnuté akce udržujeme. Po-
silujeme spolupráci se složkami integrovaného záchranného sy-
stému, která je v Praze 6 na nadstandardní úrovni. Velká část pro-
jektů je realizována v oblasti prevence, kde se věnujeme všem od
mateřských škol až po seniory. V této oblasti jsme inspirací pro
ostatní městské části. Často se setkáváme s názorem občanů, že

Je Praha 6
bezpečnou městskou částí?
Jak se žije lidem v šesté městské části? Je
tady bezpečno? V čem jsou mezery a kolik
například na šestce momentálně schází
policistů či městských strážníků? Nad
bezpečností v šesté městské části se
zamýšlejí politici zvolení do zastupitelstva
Prahy 6 v loňských komunálních volbách.
Jaký názor mají zástupci koaličních stran,
které radnici vedou, a co si myslí ti
zastupitelé, jejichž strany skončily po
volbách v opozici?
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by si přáli více strážníků v ulicích. A tím se dostáváme k hlavnímu
problému, kterému dlouhodobě čelíme, a tím je podstav policistů
a strážníků. Policii ČR na Praze 6 chybí oproti tabulkám cca 35 po -
licistů a městská policie má ze 115 tabulkových míst nyní naplně -
no 94, tedy 21 osob pod stav. Snažíme se tedy pomoci i v náborové
kampani. Praha 6 přispívá každý rok na stabilizační a motivační
příspěvky pro městskou policii částkou 1,2 milionu, což je v rámci
Pra hy ojedinělé.

Zdeněk Hořánek (STAN)

Neměli bychom 
usnout na vavřínech

Podle aktuálních dat policie i na základě
průzkumů z posledních let je opravdu Pra -
ha 6 jednou z nejbezpečnějších městských
částí Prahy. To nás samozřejmě velmi těší,
ale zároveň bychom neměli usnout na va-
vřínech. Praha 6 je oblíbeným místem pro
život jak pro mladé rodiny, tak pro starší ge-
nerace. Narůstající počet obyvatel však s sebou přináší vyšší ná-
roky na zajištění bezpečnosti. A tak se potýkáme s chybějícími
počty jak městských policistů, tak příslušníků Policie ČR a rovněž
hasičů. Na bezpečnost je třeba pohlížet komplexně, nejedná se jen
o přítomnost policistů v ranní špičce u přechodů či u základních
a mateřských škol. Jde o celý systém opatření. Nesmíme zapomí-
nat ani na bezpečnost našich seniorů – připravujeme pro ně kaž-
doročně populárně vzdělávací projekt, jež má přispět k lepší
osvětě a prevenci. Na prevenci dbáme i u žáků základních a ma-

teřských škol ve formě dlouhodobě úspěšných projektů. Doba je
rychlá, před námi jsou další nové výzvy, ať už to je problém mo-
derního digitálního kamerového systému či kybernetická bezpeč-
nost a ochrana dat.

Kateřina Bartošová (ODS)

Řadě míst je třeba 
věnovat pozornost

Patříme mezi nejbezpečnější městské
části Prahy. Existuje však celá řada situací
a míst, kterým je potřeba věnovat svou
pozor nost jako jsou přechody, méně fre-
kventované části Prahy 6, nákupní centra,
podchody a další. Jsme v úzkém spojení
s měst skou i státní policií, se kterými moni -
torujeme bezpečnostní situaci. Pravidelně také zasedá bezpeč-
nostní komise v naší městské části, která řeší mimo jiné i podněty
občanů. V této oblasti by možná stálo za úvahu znovu zavést čin-
nost místních strážníků tzv. Jsem váš strážník. Jednalo se o služ -
bu, kde jednotlivé domácnosti měly na strážníka, který zodpovídal
za bezpečnost v dané lokalitě, přímý kontakt. Kromě mnohdy vět-
šího pocitu bezpečí šlo o konkrétního policistu, který dané úze mí
zná a má k němu vazbu. Co samozřejmě považujeme za velký
problém, je doprava. Z bezpečnostního hlediska dochází ke stře-
tům vozidel s tramvajemi. V širším kontextu dopravy je naprosto
nezbytné jednání na všech politických úrovních a vytváření pod-
mínek pro vznik městského okruhu.

Dominika Klepková (KLID – KDU-ČSL)
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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



12 www.vase6.cz

osobnost Prahy 6
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● V celosvětovém divadelním hitu ze
soudní síně Teror se diváci stávají soudci
a hlasováním rozhodnou, jaký konec uvi -
dí. Co to pro vás jako herce znamená,
musíte být připraveni improvizovat? 

Improvizovat nemusíme, hra Teror je
technicky napsána tak, že konce jsou dva.
Podle počtu hlasů, které se na konci sečtou,
vyhraje jedna verze, která by měla zaznít
jako rozsudek. Obecně celosvětově vítězí
jedna verze. Zajímavé je, že jen málokdy
se odehraje, aby zazněl ten druhý závěr
hry. 
● Jaký je váš názor obecně na angažo-
vané divadlo? Může něco změnit, nějak
nás ovlivnit? 

Divák je tvor poměrně přemýšlející,
orien tovaný v prostoru i čase, čili divadlo
ho může ovlivnit, uvést do nějakého prob-
lému, připomenout osobní zkušenost či po-
cit. Myslím, že je dobré mít režiséry, kteří
tvoří inscenace s aktualizací divadelních
textů, kdy se třeba historický text Shake-
speara vykládá jako příběh ze současnosti.
Nejsem zastáncem toho, že bych říkala:
„Ale vždyť tam nebyly historické kostýmy,
krajky, čepce, oni tam chodili v oble ku…“
Mám aktualizace ráda, protože Shake -
speare mluví pořád stejným jazykem, říká
pořád ty samé věci. 
● Prošla jste mnoha divadelními sou-
bory, včetně Národního divadla, kde jste
působila šestnáct let. Na které angažmá
vzpomínáte nejraději?

Upřímně řečeno, nejvíc vzpomínám na
lidi. Práce je v mém hereckém životě tolik,

že z některých představení zůstává jen ta-
kový pocit, i když krásný, ale detaily bych
už vám asi neřekla. Ve své době byla před-
stavení a režie Jana Kačera v Ostravě úplný
zázrak. Bylo to za totality a my jsme byli
takové akvárko uprostřed toho normalizač-
ního světa. Žádná sláva nás nečekala, ne-
měli jsme žádné kritiky, nikde se o nás ne-
psalo, peníze jsme měli tenkrát všichni
stejné, jenom jsme prostě to divadlo s Hon-
zou Kačerem rádi dělali, bylo to takové čiré.
Národní divadlo pro mě byla velká zodpo-
vědnost. Poznala jsem lidi, kteří už dnes
mezi námi třeba nejsou, a já s nimi měla
možnost hrát, případně se i přátelit. Skvělá
společnost byla v naší dámské šatně, kde
seděla Jana Březinová, vynikající herečka
Vlasta Chramostová a Blanka Bohdanová.
Hodně jsem se od těchto tří dam nechávala
učit a chtěla jsem, aby mi vyprávěly o tom,
jak hrály, s jakým dobrým režisérem pra-
covaly vůbec ještě předtím, než já přišla
k divadlu. Z těch hereckých historek, i když
se zdá, že jsou legrace, se mnohdy dozvíte
spoustu zásadních věcí, a to je moc hezké.
Samozřejmě jsem v Národním divadle na-
vázala za ty roky spoustu přátelství, ně-
která představení mi nikdy z paměti nevy-
mizí. Potkala jsem tam jednoho zásadního
kolegu, se kterým se potkávám dodneška,
a to je Jan Vlasák. S Honzou jsme byli v Os-
travě, pak jsme se potkali v Národním, a do-
konce jsme spolu hráli první představení,
Vančurova Pekaře Jana Marhoula v režii
Jana Kačera. Hrála jsem jeho ženu Josefinu
a můj tenkrát sedmiletý syn Jakub si zahrál

malého Jana Josefa. Právě s Honzou Vla-
sákem se spolu potkáváme pořád. Měla
jsem tam ještě dalšího člověka, který mě
provází celý můj život, a to je moje nejlepší
kamarádka Zuzana Němečková. Nápověda,
která byla s námi celá ta léta v Ostravě, pak
byla v Národním divadle a teprve nedávno
přešla do Divadla pod Palmovkou. Zuzana
je divadelní člověk, jsme spolu stejně staré
a je to taková kamarádka, jakou mají všech -
ny ženský, ta nejlepší, pravá, která o vás ví
úplně všechno, které se můžete úplně se
vším svěřit. 
● Kromě divadla hrajete často ve fil-
mech i v seriálech, a navíc se již léta vě-
nujete zpěvu, hraní na kytaru a ukulele,
sama si také skládáte písničky. Kde čer-
páte inspiraci? 

Je to taková moje soukromá krajina, ve
které se pohybuji jako já, Jitka Smutná,
žádná herečka, žádná veřejně činná osob-
nost. Mám ráda příběhy, ale nejsem schop -
ná je psát třeba jako povídky, to neumím.
Jsem takový básník romantik, a tak se sna-
žím a přijde mi přirozené psát písňové
texty. Inspiraci čerpám ze života, který pro-
žívám, z kontaktu s lidmi, z příběhů, ať už
vymyšlených nebo pravých, je to prople-
tená pravda s fikcí.     
● Založila jste si dokonce kapelu Jitka
Smutná – Rodinná fúze. Kdo všechno
v ní kromě vás hraje? 

Kapela je také úplná náhoda, protože
jsem potřebovala někoho, kdo by se mnou
hrál. Moje dcera Terezka mi doporučila Mi-
lana Kramaroviče, který bydlí kousek ode

Jitka Smutná:
Velké role ke mně
přicházejí úplnou náhodou

Usměvavou, energickou, osobitou herečku
s nezaměnitelným projevem znají divadelní, filmoví
i televizní diváci. Hlas Jitky Smutné mohou slýchat
i posluchači rozhlasu, herečka se věnuje ale také zpívání,
sama si i písničky skládá a hraje na kytaru nebo ukulele.
V současné době Jitka Smutná například exceluje v roli
státní zástupkyně na scéně Vršovického divadla Mana,
kam se přestěhovala aktuální hra o právu a vině Teror. 
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mě ve Vršovicích. Milan má dva syny, oba
jsou kytaristé a hráli takovou tvrdou, pun-
kovou muziku. Bylo jim kolem dvaceti,
když chodili na naše koncerty, a já si vždyc -
ky říkala, co tam dělají, jsou přece úplně
jiná generace a ty naše písničky jsou úplně
jiné. No a oni se chodili tak dlouho koukat,
až jednou řekli tátovi, jestli by nemohli hrát
s námi, tak hrají. Chtěla jsem dělat jenom
autorské texty, nechtěla jsem převzaté věci,
proto jsem prosila svoji dceru Terezu Ne-
kudovou, která výborně zpívá a píše texty,
ale většinou v angličtině, jestli nemá nějaké
české věci. Terezka je také herečka, zpívá
ještě v dalších hudebních formacích a k to -
mu má dva malé kluky, takže toho má až
nad hlavu, ale na mou nabídku kývla, a po-
kud má čas, hraje s námi. 
● A co nějaká deska, plánujete nějakou
vydat?

Nikdy jsem nepočítala s tím, že bych se
herectvím, potažmo zpěvem stala nějakým
způsobem známou. Rozhodně písničky by -
ly amatérská část mého života. Začínala
jsem zpívat na folkových festivalech, mezi
amatérskými hráči a vůbec to nebylo o tom,
mluvit o mém zpívání do novin. Postupně
se všechno ale nějak vyvinulo, lidi mé zpí-
vání nějak těší a mají o ně zájem. Ve mně
ale pořád zůstává ten amatér, který si říká,
že to přece nemůžu dát na nějaký nosič.
Ne dovedu si představit, že si nějaký člověk
odnese takový nosič domů a bude ho po -
slou chat, jako posloucháme ty úžasné zpě-
váky, které já miluju a které si doma pou -

štím. Do toho přece určitě nepatřím. Kon-
certy, to je něco jiného, tam lidem ten záži-
tek dát umím. Jsem herečka a na koncertě
lidi vidí, co prožívám, jsou tam blízko mě
a ta energie se předává úplně jinak, je to
prostě jiný zážitek. V legraci velmi ráda ří-
kám: „Desku ne, Jitku Smutnou můžete
mít jenom živou!“ 
● Byl to vždy váš sen stát se herečkou,
nebo jste někdy uvažovala i o jiném po-
volání? 

Stejně jako asi většina dětí jsem měla
strašně plánů, asi nejdéle jsem chtěla být
zvěrolékařkou. Milovala jsem zvířata, ale
nemohla jsem žádné mít, protože jsme měli
malinký byt. Velmi brzo jsem si čichla k di-
vadlu, kam mě naši odmala vodili. Později
jsem už sama jezdila v sobotu i v neděli
tramvají z Nuselského údolí do ulice Dlou -
há, kde bylo divadlo pro děti a mládež Jiřího
Wolkera. Později jsem chodila na bidýlko
do Národního divadla a vůbec mě nenapa -
dlo, že na tom jevišti, kde hráli ti velcí mi -
stři, budu jednu stát. Bylo to tenkrát mimo
všechny moje sny a přání. Jsem Beran, kte-
rého často věci nadchnou, a tak mě v růz-
ných etapách mého života nadchlo něco
jiné ho. Chtěla jsem třeba být basketbalist-
kou, ale ne nějakou obyčejnou, já chtěla
hrát na olympiádě. Akorát jsem měla smů -
lu, že jsem vyrostla jenom do sto padesáti
osmi centimetrů. V době kolem roku 1968,
kdy se otevírala novinářská práce v téhle
zemi směrem k prav dě, k větší informova-
nosti, jsem chtěla dělat novinařinu a odkrýt

všechny ty lži, které jsme slýchali předtím.
Od té doby mě zajímá veřejný prostor a fun-
gování médií. Takhle se to nějak přelévalo,
ale asi od čtrnácti jsem už strašně toužila
hrát v divadle. Pak už byla ta cesta zvlášt -
ním způsobem přímá, protože v osmnácti
letech jsem šla na přijímačky na DAMU
a najednou jsem tam byla. Byla jsem vydě-
šená ne z toho, že mě vzali, ale že jsem tu
školu vůbec absolvovala. Pořád pro mě byla
absurdní představa, že nějaká holka z Nu-
selského údolí má hrát veřejně pro lidi, ty
lidi budou na to divadlo chodit a ještě jí za
to budou platit. 
● Působila jste také v pražských Dejvi-
cích, konkrétně v Dejvickém divadle. Ja -
ký máte vztah k Praze 6? Co se vám na
šestce líbí?

Na šestce mám jedno moc oblíbené mís -
to. Na takovém hezkém místě na kraji lyso-
lajského údolí mám zahradu. Musím ale
říct, že je to pro mě daleko, hodně z ruky,
takže mám nájemce, který tam se svojí
přítelkyní bydlí. Neplatí za to nic, ale hlídá,
protože kdyby nehlídal, tak mi tam někdo
přiveze automobilové vraky a budu z toho
mít skládku. Vyřešila jsem to takhle a s ob-
libou říkám, že mám svého soukromého
squattera. Komunikujeme spolu a je úžas -
ný.
●Volného času jistě moc nemáte. Pokud
si ale nějaký najdete, čemu se věnujete
nejraději?

Na koníčky mi opravdu moc času ne-
zbývá. Ráda čtu, mám ráda filmy a ráda jez-
dím do přírody. Sama, s vnuky nebo s ka-
marády jezdím moc ráda na výlety vlakem.
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space4u.cz

SPACE 4U s.r.o., 
Na Úseku 1249/4, 

100 00 Praha 10 - Strašnice

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T 
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

David Mikula

d.mikula@space4u.cz

+420 777 850 606

Kontakt
Volejte
kdykoliv

KRÁTKODOBÝ 
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

Miloš Křeček KK, s.r.o.
MASO UZENINY

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

Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice

◗ široká nabídka čerstvého masa
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle
vašeho přání
◗ velký výběr uzených mas a uzenářských
výrobků z vlastní výrobny

K přání příjemného prožití
vánočních svátků

a mnoha úspěchů v novém roce 2020
připojujeme poděkování za vaši důvěru.
❅ ❆

Jitka Smutná
Herečka, zpěvačka 

■ Narodila se v Praze, vystudovala herectví na DAMU.
■První angažmá ve Východočeském divadle Pardubice jí sice
umožnilo zahrát si pár pěkných rolí, ale už v roce 1976 ji zlá-
kal do Ostravy režisér Jan Kačer. V té době rozvinula další ze
svých talentů – zpěv. Párkrát si i zazpívala na společných
koncertech s Jarkem Nohavicou.
■ V současné době je členkou souboru Městských divadel
pražských, diváci ji mohou vídat také na scéně Divadla Un-
gelt, Divadla na Vinohradech, Vršovického divadla Mana ne -
bo Klicperova divadla Hradec Králové. 
■ Známá je z českých filmů, například Sedm hladových, Ná-
vrat idiota, Otesánek a mnoha dalších. Ještě populárnější je
díky televizi, kde v současnosti hraje v nekonečném seriálu
Ulice.

I když mám řidičák, tak už ne-
jezdím a zno vu jsem, dokonce
dnes už z přesvědčení, chodec.
Udržuje mě to v dobrém zdra-
votním stavu, v dobré kondici
a po Praze je to asi nejrychlejší
způsob dopravy.  
● Jaké jsou vaše nejbližší
plány, co vás čeká, na co se tě-
šíte, co připravujete?

Začínám a budu až do začát -
ku února zkoušet Čapkovu Mat -
ku v Divadle Mana s režisérem
Petrem Gáborem. Legrační je,
že jsem hrála dvanáct let ve
slav ném představení Zlomatka
v Divadle v Řeznické, a teď budu
hrát Matku, obě v režii Petra
Gábo ra. Doufám, že si tím na -
pravím reputaci. Myslím, že
k to mu budou koncerty, předsta-
vení, a to mi úplně stačí ke
štěstí. Mám teď, co se týká prá -
ce, absolutní stop stav přibírání
si nějaké práce, protože bude
docela oříšek udělat dobře tu
Matku. Těším se, že budu víc
s vnuky, a dokonce už i s vnuč-
kou, protože mám od syna ještě
dvouletou vnučku Andulku.

Dou fám, že si jich hodně užiju
a moc se těším na přírodu, pro-
tože když máte volné jenom do-
poledne, tak nikam nevyjedete,
v zimě už vůbec ne. Předpoklá-
dám, že když budu mít víc vol -
na, najdu si čas jezdit i na výlety. 
● Jak nejraději trávíte vánoč -
ní svátky, dodržujete nějaké
vánoční zvyky, tradice?

Kluci jezdí o Vánocích na naši
starou chalupu u Ostravy, kde
si užijí všeho. Beru si je ale před
svátky na nějaký čas, kdy spolu
pečeme cukroví a děláme různé
vánoční ozdoby, lepíme je z pa-
píru a tak, takže to určitě bu-
deme dělat. Zvyky jsem naučila
své dvě děti, které jsem vycho-
vala, a myslím, že teď je na nich,
aby zase všemu, co pochytily
ode mě, naučily své děti. 
●Co byste popřála čtenářům
do nového roku?

Myslím, že úplně stačí přát si
zdraví a lidi, kteří budou o na-
šem městě a městských částech
rozhodovat s láskou a se zna-
lostí věcí, které jsou v moder-
ním světě, v moderních evrop-

ských metropolích běžné a os -
věd čené. Nikdy bych nevymý-
šlela nějaké novinky, ale po -
dívala bych se po těch městech,
kde to funguje, nebo dokonce po
těch městech, kde to nefunguje.
Tam bych se poučila víc, protože
se těch chyb můžeme vyvaro-
vat. Máme někde trošičku zpož-
dění a vůbec bych se nebála to -

ho, že naše město je takový sle-
penec moderního s historic-
kým. Jedno je ovlivněno dru-
hým a tak jako se mění doba,
tak mohou ty historické a mo-
derní věci růst vedle sebe. Vů-
bec mi to nevadí, neuráží mě to,
naopak někde to vypadá výbor -
ně, takže bych nechala stavět
moderní architekty krásné věci.
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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.



Pravda o střešovických tunelech
Správa železniční dopravní cesty reaguje na dezinformační
kampaň o železnici na letiště šířenou na území Prahy 6 a uvádí
na pravou míru osm nejčastějších mýtů o sledované jižní 
variantě střešovických tunelů.

Skutečnost
Na trati v úseku Bubny-Veleslavín
budou jezdit pouze moderní elektrické 
jednotky osobní dopravy maximální 
délky 200 metrů. S provozem nákladní 
železniční dopravy se v tomto úseku 
nepočítá a s ohledem na limity trati 
(návrhové zatížení 18 tun na nápravu) 
není ani realizovatelný. Toto opakovaně 
deklarovali i zástupci Sdružení 
železničních nákladních dopravců ČR 
(ŽESNAD) na několika veřejných fórech 
a konferencích.

Mýtus č. 1
Stromovkou a střešovickými tunely budou 
jezdit nákladní vlaky a převážet na letiště 
letecké palivo. Hrozí výbuch, který zničí 
domy nad tunelem.

Skutečnost
V dotčené lokalitě byl proveden rozsáhlý 
geologický průzkum, který potvrdil, že 
jižní varianta má ze všech navrhovaných 
řešení nejlepší geologické podmínky. Riziko 
propadů, sesuvů a úbytku podzemních 
vod při výstavbě bude minimální,protože 
navržená nejbezpečnější technologie TBM 
se obejde zcela bez trhacích prací, při 
ražbě hned zabezpečuje klenbu betonovým 
ostěním a osvědčila se při prodloužení 
metra linky A do Motola. 

Dle informací od zhotovitele se poklesy 
zeminy při výstavbě metra pohybovaly 
kolem pouhých 3 mm. V případě 
střešovických tunelů bude navíc ražba 
razicími štíty probíhat v hloubce
50-80 m pod zástavbou. Vznikne tak 
nejhlubší železniční tunel v Česku.
Pro srovnání: nejhlubší stanice pražského 
metra Náměstí Míru leží 53 m pod zemí. 

tromovktromovk
zdit nákzdit nák
tecké pké p1omy nadnad

2
Mýtus č. 2
Střešovický kopec má velmi nestabilní
podloží, při výstavbě tunelu hrozí
propady a sesuvy a také ztráta
podzemní vody.

Skutečnost
Ve prospěch železnice hovoří rychlost,     
kapacita, komfort, méně stanic
a zastávek a lepší dopravní 
obslužnost i pro Kladno. Výstavbu 
metra by navíc musela financovat 
Praha bez přispění státu a vzhledem 
k odbočení trasy na Motol by to bylo 
investičně velice náročné.

Z těchto důvodů investor již několikrát 
deklaroval, že výstavbu metra na 
letiště odmítá.

3k t

Mýtus č. 3
Metro na letiště by bylo vhodnější
než vlak.



Skutečnost
Je prokázáno, že již provoz mělce 
uložených podzemních linek metra
je na povrchu rozpoznatelný jen zcela 
výjimečně. Střešovické tunely budou ze 
73 % podcházet terén v hloubce přes
50 metrů a obytné domy v hloubkách
53 – 83 m. Investor navíc nad rámec 
hygienických podmínek plánuje umístit 
v tunelu antivibrační opatření, která 
budou na míru navržena předními 
evropskými firmami dle stavby, geologie 
a nemovitostí nad tunelem. Šíření 
vibrací či hluku až na povrch je tak 
absolutně vyloučeno.

Skutečneč

Mýtus č. 4
Po zprovoznění trati budou vibrace
z tunelů rušit každodenní život
na povrchu. 

Skutečnost
Výstavba rodinných domů, podzemních
garáží, plošně založených konstrukcí 
ani většiny hlubinných základů nebude 
tunelem nijak ovlivněna. Výjimkou jsou 
hloubkové vrty v bezprostřední blízkosti 
trati, které budou posuzovány individuálně 
dle jejich možných dopadů na tunel. 

Mýtus č. 5
Nad tunely vznikne ochranné pásmo 
železnice, v němž už nebude možné
nic postavit.

ad tunely vad tunely v5eleznice, v nleznice, v
ic postavit.c postavit.

Skutečnost
Železniční trať bude podcházet 
nemocnici v hloubce kolem 80 metrů, což 
jakékoliv dopady během stavby i provozu 
prakticky vylučuje. Nicméně jde o prioritní 
objekt, kterému bude v rámci projekčních 
prací věnována nadstandardní míra 
pozornosti. V roce 2016 dala nemocnice na 
úrovni technické studie kladné stanovisko 
k variantě, která se od sledované varianty 
v daném místě liší jen o několik desítek 
metrů. Nyní probíhají další jednání, z nichž 
vzešla mimo jiné dohoda, že SŽDC požádá 
nemocnici o stanovisko v předstihu.

Mýtus č. 6
Ústřední vojenskou nemocnici ve 
Střešovicích ohrožuje výstavba
i provoz tunelu. 

Skutečnost
Vibrace z výstavby či provozu tunelu se
šíří kulovitě, při posuzování eventuálních 
vlivů není rozhodující, co přesně se nachází 
přímo nad tratí. Nicméně v hloubkách 
50-80 metrů je požadavek stejně 
bezpředmětný, protože dopady

Mýtus č. 8
Průchod území Dejvice-Veleslavín
by se dal vyřešit tunely vedoucími
pod nezastavěným územím,
což by minimalizovalo dopady
na povrchovou zástavbu.

6Ústřední vojeřední v6Střešovicíchtřešovicíc
provoz tuneprovoz tune

8růchod územrůchod úze
y se dal vyřey se dal vyře
od nezastavd nezasta
ož by minimož by minim
a povrchovoa povrchovo

budou minimální. Pod územím s menším 
podílem zástavby vede varianta navržená 
zastupitelem Romanem Mejstříkem 
a SŽDC ji zpracovává. Již nyní je však 
zřejmé, že řešení má řadu zásadních 
nedostatků – místy snižuje výšku nadloží 
až o 30 metrů. 

V rámci povolovacích procesů obecně 
přibyde stavebníkům pouze formální 
vyjádření SŽDC, které se zcela standardně 
vyřizuje na stavbách po celé republice 
a v drtivé většině případů je souhlasné.

7
Mýtus č. 7
Modernizovaný úsek Dejvice-Veleslavín
by mohl zůstat ve stávajícím koridoru.

Skutečnost
Při prověřování tohoto řešení SŽDC zjistila, 
že povrchové i podpovrchové vedení ve 
stávající stopě by mělo drastické dopady 
na okolní zástavbu. Vzhledem k tomu, 
že podstatou modernizace je proměna 
neelektrifikované jednokolejné trati na 
elektrifikovanou dvoukolejnou, výstavba by 
se neobešla bez demolic domů a provoz by 
vyžadoval vysoké protihlukové stěny. 
V území by vznikla významná bariéra, která 
by trvale rozdělila Dejvice na dvě části. 
Proto zastupitelstvo MČ Praha 6 již v roce 
2016 rozhodlo o tunelovém vedení trati 
mimo stávající stopu. Díky tomuto řešení 
by v uvolněném prostoru místo železnice 
mohla vzniknout tzv. zelená radiála, což již 
potvrdilo uzavřené memorandum.

INZERCE V6-1201
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■ Kurz pro děvčata ve věku od devíti do
jedenácti let pořádá v úterý 17. prosince od
16.00 do 18.00 hodin Vzdělávací centrum
Bělohorská. Tématem tohoto klubu budou
jak jinak než Vánoce, konkrétně se účast-
nice budou učit vyrábět andělíčky z těsto-
vin. V pátek 20. prosince od 16.30 hodin se
koná další kurz, vyrábět se budou vánoční
dekorace.

■ Sváťovo dividlo oslaví s dětmi Vánoce
o něco dřív v Kaštanu. Přiveze sem totiž
představení Jak kočička s pejskem slavili

Vánoce, a to 18. prosince. Jde o klasickou
loutkovou hru na motivy kreslených pří-
běhů Josefa Čapka. Hrát se začíná v 16.00
hodin.

■ Adventní koncert kapely Nerez, na
němž vystoupí Lucia Šoralová – zpěv, Vít
Sázavský – zpěv, kytara, viola, Zdeněk
Vřešťál – zpěv, kytara, foukací harmonika,
Robert Fischmann – flétna, perkuse, klá-
vesy, zpěv, Greg Brun – kontrabas, zpěv
a David Lomič – akordeon a saxofon pořádá
18. prosince Písecká brá na. Koncert se ko -
ná v rámci Jazz Gate. Vystoupení začíná
v 19.00 hodin. Písecká brána pořádá řadu
dalších vánočních akcí.

■ Betlémské světlo mohou i letos získat
obyvatelé Prahy 6 od hanspaulských skau -
tů. Roznášet ho budou 22. prosince. Hes-
lem pro letošní rok je „Odvážně vytvářet
mír“. Roznášení Betlémského světla han-
spaulskými skauty je tradiční, jde o společ-
nou akci skautů z hanspaulských středisek
Pplk. Vally a Javor. Letos můžete světlo zí-
skat na čtyřech zastávkách. První bude
v 16.30 hodin na Hanspaulce před Tescem,
odtud se skauti přesunou na Duchoslávku
ke kapli sv. Michala, kde budou v 16.45 ho -
din. Poté je najdete v 17.10 hodin na Ha-
dovce v parku pod panelákem a poslední
zastavení je naplánováno u kina Ořechov -
ka v 17.30 hodin.

Andělíčci z těstovin
17. prosince

Pejsek s kočičkou slaví Vánoce
18. prosince

Nerez & Lucia
18. prosince

Betlémské světlo
22. prosince

Vkouzelné atmosféře světla svíček se
v klasicistním kostele sv. Gotharda
v Bubenči zpívají adventní zpěvy ro-

ráty. Také letos jsou rorátům vyhrazeny
čtvrteční ranní mše, které začínají v 6.30
hodin. Poslední roráty se zpívají ve čtvrtek
19. prosince.

Rybovka o půlnoci
Na Štědrý den odpoledne bude kostel

sv. Gotharda otevřený speciálně dětem. Vá-
noční modlitbičky nejmenších dostanou
prostor při mimořádné dětské mši v 16.00
ho din. Přesně o půlnoci na Štědrý den pak
začne v bubenečské farnosti tradiční „půl-
noční“. Během mše zazní Česká mše vá-
noční od J. J. Ryby.

Jesličky si mohou návštěvníci prohléd-
nout také mimo plánované mše svaté. Bě -

hem vánočních svátků bude kostel sv. Go-
tharda otevřen ve dnech 25. a 27. prosince,
1. a 3. ledna vždy od 15.00 do 17.00 hodin. 

Slib lásky o Vánocích
Manželé, kteří chtějí upevnit a občerstvit

svůj vztah každoročním Obnovením man-
želských slibů, jsou vítáni v kostele sv. Go-
tharda v neděli 29. prosince v 9.00 hodin
a 10.30 hodin. Obnovení slibu lásky, úcty
a věrnosti proběhne během obou mší sva-
tých.  

Říše loutek v kostele
Vánoční loutkové představení „Nám,

nám narodil se“ zahraje v neděli 5. ledna
2020 v 16.00 hodin soubor divadla Říše
loutek. Unikátní propojení příběhu o naro-
zení Ježíška a prostor klasicistního kostela

Vychutnejte si
advent v Bubenči
Nejkrásnější období roku je tady! Tiché soustředění, ranní
zpěv rorátů při svíčkách anebo slavná Rybovka, která
zazní během půlnoční mše na Štědrý večer. Bohatý
duchovní i kulturní program čeká v prosinci všechny
příchozí v Římskokatolickém kostele svatého Gotharda
v Praze-Bubenči. Připraven bude pro diváky i vánoční
loutkový příběh, který začátkem nového roku publiku
představí soubor divadla Říše loutek.

sv. Gotharda v Praze 6 – Bubenči doplní
známé koledy, které si mohou s herci zazpí-
vat také diváci. Děti a rodiče v představení
uvidí tři krále a pastýře u jesliček.

Příběh hráli ve Francii
A zlý vládce Herodes donutí Josefa

s Marií a malým Ježíškem uprchnout do
Betléma. Autoři hry obohatili klasický pří-
běh o bandu loupežníků nebo postavu po-
stiženého chlapce Janíka. Toho Ježíšek na-
konec uzdraví. 

Vánoční příběh divadla Říše loutek
„Nám, nám narodil se“ v režii Jana Nováka
se úspěšně hrál ve Francii, Irsku nebo na
Ukrajině. Vstupné na představení je dobro-
volné. Místo konání: kostel sv. Gotharda,
Krupkovo nám. 32 v Praze 6 – Bubenči.
Kostel je částečně vytápěný.
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Dominantou staroměstských trhů je
pochopitelně jako každý rok ozdo-
bený strom, letos přijel do metropo -

le z Libereckého kraje. Jde o urostlý smrk,
který vyrostl na soukromém pozem ku ve
městě Semily na dosah Českého ráje, Krko-
noš a Jizerských hor. Celkem přišlo dvaač-
tyřicet tipů od veřejnosti.

Problematické je to letos s novoročním
ohňostrojem. Nové vedení metropole se to -
tiž rozhodlo ho nahradit videomappingem,
tedy světelnou projekcí. Důvodem jsou prý
negativní důsledky klasických ohňostrojů,
například hluk. Novoroční videomapping
bude promítnut na budovu Národního mu -
zea a půjde o příběh metropole doprováze -

ný hudbou. Promítat se bude dokonce tři-
krát po sobě.

Ohňostroj možná nakonec bude
Pražané však možná o svoji světelnou

show nakonec přece jen nepřijdou. Organi-
zátoři minulých ročníků pražských novo-
ročních ohňostrojů totiž chtějí uspořádat
ohňostroj i přes „stopku“ magistrátu. Ne-
oficiální pražský novoroční ohňostroj chtě -
jí „odpálit“ také na Nový rok, aby se mohl
uskutečnit, vybírají pořadatelé příspěvky
od veřejnosti. 

Trhy a ohňostroj jsou tradiční akce, kte -
ré v Praze navštěvují celé rodiny.  Tradiční
jsou ale i zvyky, které se s vánočními svátky

pojí. Veděli jste, že oblíbený kapr na štědro-
večerní tabuli je relativně novým zvykem?
Naši předci dávali přednost luštěninám
a polévkám a mlsali sušené a vařené ovoce
a kaše. Ryby si dopřávali bohatí měšťané
a na vesnici se zvyk dostal až ve 20. století. 

Naopak starý je zvyk svobodných dívek,
které chtějí zjistit, zda půjdou brzy z do -
mu. Hází se střevícem, a když se špička bo -
ty otočí směrem ke dveřím, znamená to, že
dívka odejde z domu a vdá se. Dívky si ta ké
mohou zatřást stromkem, odkud usly ší psí
štěkot, odtud přijde ženich. Na svátek sva -
té Barbory je také dobré si utrhnout vět vič -
ku třešně. Pokud rozkvete do Štědrého
dne, do roka bude svatba.

Vánoce v Praze.
Trhy, tradice, pranostiky

Centrem pražských oslav jsou každoročně tři náměstí.
Václavské, náměstí Republiky a zejména Staroměstské
náměstí. Na náměstí Republiky jsou trhy od 30. listopadu
do 30. prosince, na Václaváku a Staroměstském náměstí
také od konce listopadu až do 6. ledna.

Prosincové
pranostiky

■ Když na Boží hod prší, sucho úrodu
naruší.
■ Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
■Padá-li na Boží narození sníh, hodně
obilí bude na polích.
■ Když Kateřina po ledě už chodívá,
Eva potom blátem oplývá.
■ Je-li na Štědrý večer nebe hvězdna -
té, bude rok úrodný.
■ Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda
malá.

Vánoční pověry
■ Na Štědrý den se nesmí zametat ani
vynášet odpadky. Vyneslo by se štěstí.
■ U stolu musí sedět sudý počet osob,
pokud tomu tak není, prostřete pro ne-
čekaného hosta.
■ Od stolu smí vstát během štědrove-
černí večeře jen hospodyně. Kdo ten -
hle zvyk nedodrží, hrozí mu, že příští
rok už k večeři nezasedne.

Centrem pražských vánočních oslav je tradičně Staroměstské náměstí
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Kvýzvě se přidala dokonce i americká
ambasáda v Praze, která na svém
face bookém profilu sdílela odkaz na

sbírku. Dočasný domov by trolejbus našel
ve střešovickém Muzeu MHD, až poté by se
přesunul do Strašic na Plzeňsku. 

Proč ale vůbec nápad dostat jeden trolej-
bus domů vznikl? „Česká republika je ze -
mě s bohatou strojírenskou historií a já
věřím, že i budoucností. Trolejbusy jsou
jedním z našich nosných programů. Český
vynález laminátových trolejbusových sbě-
račů se používá v celém světě. Jsme oprav-
dová trolejbusová velmoc. Exportní úspěch
v USA je něčím, co se počítá. Myslím si, že
bychom měli mít jedno z těchto vozidel
jako připomínku naší historie a tohoto mi-
mořádného úspěchu. Mít možnost si srov-
nat české a americké provedení téhož typu
vozidla,“ popisuje autor nápadu Libor Hin-
čica s tím, že by do budoucna byl rád, aby
trolejbus získal potřebná povolení pro svůj
příležitostný provoz jako historického vo-
zidla, což však záleží na podmínkách Dráž -
ního úřadu. 

„Slýcháváme pochopitelně různé po-
chybnosti, například, kdo zaplatí jednou
jis tě potřebnou opravu trolejbusu, kde bu -
de trolejbus jezdit atp. V tento okamžik je
ale na řešení této problematiky poněkud
brzy. V Americe hrozí trolejbusu šrotace,

takže jej buď zachráníme teď, anebo nikdy,
a pak můžeme řešit jeho další osud, opravy
a tak dále,“ doplňuje Libor Hinčica.

A tak se fanoušci trolejbusu pokoušejí
potřebné peníze určené na jeho přepravu
do Česka sehnat prostřednictvím Starto-
vače. Potřebují 700 tisíc korun, za tím mají
zhruba polovinu a ještě měsíc ča su. Dostat
trolejbus z Ameriky do Česka ale není jen
tak. „Obnáší to už dnes spoustu nervů. Ta
přeprava bude nesmírně nároč ná, protože
trolejbus musí být přepravován na silnič-
ním trajleru, nevejde se do kontejneru, ne -
smí být nakládán jeřábem a tak podob ně.
To vše nám přepravu nesmírně kom pli -
kuje. Ostatně oslovili jsme řadu fi rem zabý-
vajících se přepravou nákladů do a z USA
a většina od toho dala ruce pryč, že na tro-
lejbus si zkrátka netroufnou,“ popisuje tra -
ble Libor Hinčica.

V USA jsou i české tramvaje
Občas ho mile překvapí, kdo na sbírku

přispěje. „Od jednoho sponzora máme teď
přislíben dar ve výši 10 % cílové částky, což
by tomu jistě velmi pomohlo. Koukal jsem
na některá jména přispěvatelů a samozřej -
mě mezi nimi byli i lidi, co znám. Viděl jsem
tam příspěvek od studenta gymnázia, kte -
rý chodí na brigádu informovat cestující.
Nedávno jsem s ním mluvil a v nějakou ne-

křesťansky brzkou ranní hodinu mi ří kal,
že má zrovna brigádu někde v Praze u Ná-
rodního divadla. Vydělá si těžce peníze,
které jako student může použít na tisíc uži-
tečnějších věcí, ale přesto se rozhodne pod-
pořit těmi penězi přepravu trolejbusu. To
mi přijde až neuvěřitelné.“ Dal ší z jeho zná-
mých zase opravuje dům. „Před zimou mu
padá střecha na hlavu a on přispěje na tro-
lejbus. To odhodlání, láska k technice,
k historii, chuť účastnit se něčeho takto
bláznivého. I kdyby to nedopa dlo, jen za to
zjištění, že lidi jsou ochotni se na tomto po-
dílet, to jednoduše stálo. Třeba si to vy-
zkoušíme na jiném projektu. Ostat ně
v USA jsou i české tramvaje…,“ naznačuje
Hinčica další možné plány.

A jak že se vůbec české trolejbusy do
Ameriky dostaly? Stalo se tak díky 57ku-
sové dodávce pro Dayton ve státě Ohio.
„Konstruktéři Škody Ostrov začali na no -
vém typu trolejbusu 14 Tr pracovat již
v roce 1970. Přes těžkosti vývoje vytvořili
trolejbus, který se stal jedním z nejúspěš-
nějších československých strojírenských
výrobků a který si našel cestu do řady zemí
světa. Ještě v porevoluční éře – prakticky
čtvrt století od zahájení vývoje – se poda-
řilo s tímto modelem prorazit také na ná-
ročném trhu v USA. Obrovský exportní
úspěch přivedl trolejbusy za velkou louži

Lidé chtějí dostat
„Čechoameričana“ zpátky domů
Peníze na přepravu českého
trolejbusu Škoda 14 TrE ze
Spojených států do České
republiky shání parta
nadšenců. Trolejbus se do
USA před lety dostal jako
součást 57kusové dodávky
pro Dayton ve státě Ohio,
teď ale trolejbusy dosloužily
a lidé sdružení kolem
časopisu Československý
Dopravák by rádi alespoň
jeden z nich dostali zpět do
Česka.
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do měst Dayton v Ohiu a kalifornského San
Franciska. V obou provozech se trolejbusy
mimořádně osvědčily a udělaly dobré jmé -
no umu českých konstruktérů,“ stojí v po-
pisu sbírky na Startovači.

Vozovna slavila 110 let
Citován je zde i Pat O’Malley z daytonské

dopravní společnosti RTA. „U sériových vo -
zů jsme chtěli oproti prototypům udělat ně-
jaké úpravy, ale jak se později ukázalo, měli
jsme to nechat tak, jak to vymysleli v Ev-
ropě. Češi prostě věděli, jak má trolejbus
vypadat,“ pochválil konstruktéry. 

Střešovická vozovna, kde sídlí Muzeum
MHD a kde by trolejbus, pokud se ho do
Česka podaří přepravit, našel domov, má
za sebou bohatou historii. Na podzim osla-
vila 110 let svého fungování a za ty roky
tady našly „střechu nad hlavou“ tisíce do-
pravních prostředků. Zajímavá je tím, že si
jako jediná z pražských vozoven zachovala
takřka beze změn svoji původní podobu. 

„Vozovna Střešovice je unikátní a cennou
ukázkou dobové dopravní architektury
a technického zázemí. Její hala, na které
jsou díky postupnému rozšiřování patrné
tři různé stavební postupy a typy střešních
konstrukcí, se dochovala prakticky v pů-
vodní podobě. V současnosti se v ní nachází
Muzeum MHD, jež návštěvníky pravidelně
provází historií pražských tramvají,“ říká
Pet r Malík, vedoucí jednotky Historická vo-
zidla.

Trolejbus jezdí v americkém městě Dayton ve státě Ohio
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●Máte za sebou hodně ús pěš -
nou knihu o panu Kolečkovi.
O čem je vaše nová kni ha Ma-
ličkost pro premiéra a jiné
povídky?

Čtenáři mi říkají, že jsou to
příběhy„fakt ze života“, což mě
hrozně těší. Hrdinové jsou lidi
jako my, akorát jsou všichni
svým způsobem „magoři“. S tě -
mi se totiž člověk nenudí a já
jsem chtěla, aby ta kniha byla
zábavná a děj táhl čtenáře do-
předu. Že se to povedlo, řekl
i kmotr knihy, slavný psychiatr
Radkin Honzák. Přirovnal kni -
hu dokonce k povídkám Roalda
Dahla, což byl geniální povíd-
kář. To byla velká pocta. 
● Povídky vznikaly docela
dlouhou do bu.

Zároveň jsem totiž psala po-
hádky o panu Kolečkovi. Přes
den jsem psala povídky, pohád -
ky večer. Nejdřív jsem synovi

odvyprávěla nový příběh a pak
ho utíkala přepsat.
● Jak povídky vznikaly?

Dlouho jsem chtěla napsat
knihu, ale pořád jsem to odklá-
dala. Pak přišlo těžké období,
odešla jsem z dobře placeného
mís ta v zahraničí, abych mohla
být v Česku nablízku nemocné
mamince. Když se vše dalo čás-
tečně do pořádku, přehodnotila
jsem svůj život, sedla si a začala
psát. Každý den jsem proseděla
u počítače, nebrala telefony,
psa la a psala. Moji známí si my-
sleli, že se flákám. Ale ono se
pros tě nemůžete osm hodin
zvednout ze židle, podobně ja -
ko v kanceláři. Takhle to šlo půl
roku.
● Byl velký rozdíl psát pro
děti a pro dospělé?

Je to úplně jiný druh psaní,
pohádky jsem vlastně hned sdí-
lela se svým synem, kdežto po-

vídky mi zrály v hlavě a byla
jsem na ně sama. Kniha poví-
dek má mnohem více stránek
než pohádky, jsou tam vedlejší
linie, drsné příběhy, nesmí chy-
bět napětí, pointa, trocha čer-
ného humoru. Co mají povídky
i pohádky společného, je to, že
se vždycky něco pokazí. V po-
hádkách se to vždycky vlastně
vyřeší, v povídkách to tak jisté
není. Své hrdiny, leckdy padou-
chy, si ráda vychutnám.
● Bavilo vás tedy víc psát pro
děti, nebo pro dospělé?

Psát pro děti bylo vždycky ra-
dostné, povídky byly nároč-
nější, byl to větší objem práce.
Ale není to tak, že bych něco
z toho měla raději. Naštěstí
jsem měla možnost jak dospělé,
tak dětské psaní na kom testo-
vat. A to na manželovi a na sy-
novi!
● A teď máte dalšího, menší -
ho syna. Nezasloužil by si ta -
ké svoji knížku? Děti by rá dy
pokračování příběhů pana
Ko lečka a jeho kamarádů…

Uvidíme. Oba moji synové
jsou neuvěřitelně zábavní a vel -
mi mě inspirují. Ale nechci
před bíhat… Jsem pověrčivá.
Vím ale, že je poptávka po tom,
co bylo s panem Kolečkem dál…
Ale mám rodinu, dvě děti, cho-
dím do práce, jsem klasická ma-
minka, která jede šestnáct ho -

din denně. Takže nic neslibuji,
ale nic nevylučuji!
● Nechcete prozradit, co bu -
de dál. Řeknete tedy, co byste
si přála, jaký máte spisovatel-
ský sen?

Pohádky se vyprodaly během
čtyř měsíců, ráda bych, aby se
i povídky postupně dostaly ke
čtenářům. Mám moc ráda Za-
hradnictví Chládek, chodím
tam relaxovat a povedlo se vy-
jednat, že právě tady si bu dou
moci čtenáři povídky koupit.
● A ten sen?

Paradoxně díky tomu špat-
nému, co se mi v posledních
lete ch stalo, jsem si vlastně
hod ně snů splnila. Ale dobře,
pro zradím to. Ještě před pěti
lety jsem neuměla upéct jediný
dort. A tak když jsem byla na
mateřské dovolené s druhým
synem, zapsala jsem se do re-
kvalifikačního kurzu a díky to -
mu mám dneska v podstatě vý-
uční list v oboru. Jednou bych
rá da měla literární kavárnu,
kde bych zkombinovala lásku
k psaní i k pečení. Obojí je moje
vášeň.

Michaela Mlíčková Jelínková:
Psaní testuji na dětech a manželovi
Před dvěma lety nebylo v Praze 6 snad jediné dítě, které by
neznalo příběhy pana Kolečka. Život dala třem hrdinům
pohádkové knížky – panu Kolečkovi, vysloužilému autobusu
a jejich psímu kamarádovi autorka Michaela Mlíčková Jelínková.
Teď přichází s další knihou, tentokrát však pro dospělé čtenáře.

Soutěž o knihu
První tři čtenáři, kteří správně zodpoví soutěžní otázku,

vyhrají knihu Michaly Mlíčkové Jelínkové.
Kdo je kmotrem knihy Maličkost pro premiéra a jiné povídky?

Odpovědi posílejte na zuzana@vase6.cz



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.

Česká restaurace
V Zahradě v Bubenči 

INZERCE V6-1224
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luštení

V oboře Hvězda
bylo nutno pokácet 11 stromů

www.nasregion.cz

Hniloba, dutiny, proschlé koruny – i stromy mají své zdra-
votní problémy, se kterými se musí potýkat. S některými
se jim podaří vyrovnat, jiné jsou pro ně bohužel fatální. Ve
chvíli, kdy začnou ohrožovat návštěvníky lesů a parků, je
bohužel nutné je definitivně odstranit. Tuto situaci mo-
mentálně řeší Lesy hl. m. Prahy v parkové části obory
Hvěz da. U 11 stromů rostoucích podél frekventovaných

Čtěte na…

Přesun Koněvovy sochy řeší Praha 6
s magistrátem i ministerstvem
Přesun sochy maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády
a vytvoření nového památníku řeší Praha 6 s magistrátem,
o pomoc požádala ministerstvo obrany. O případném umís-
tění sochy na Olšanech jednala se Správou pražských hřbi-
tovů. Magistrátní komise pro umění ve veřejném prostoru
předběžně slíbila pomoc s financováním nového památ-
níku, vyplývá z písemné informace, kterou k pátečnímu jed-

Čtěte na…

INZERCE V6-1229

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete citát Marcela Pagnola.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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■ Václavkova – nádraží Praha-
-Dejvice 
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Ja-
selská 
■ Terronská x Albánská 

■ Puškinovo nám. x Českoma-
línská 
■ Krupkovo nám. (u kostela)
■ Kafkova x Buzulucká 

■ Českomalínská x Juarézova 
■ Čs. armády x Eliášova 
■ Pod Kaštany x Jaselská 

■ nám. Interbrigády 
■ Ve Struhách x Ant. Čermáka 
■ Rooseveltova x Národní ob-
rany (u separace) 

■ Studentská x Zikova 
■ Kolejní x Zelená 

■ K Brusce x Na Valech 
■ Sušická x U Hadovky 

■ Šárecká x Na Pískách 
■ Kozlovská x Na Karlovce 

2. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

6. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

7. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

8. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

9. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

13. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

14. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

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

ních automobilů 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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Kontejner bude přistaven
v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

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 Prahy.

Do kontejneru lze odkládat
starý nábytek, koberce a lino-
lea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-

činí, autosklo a kovové předmě -
ty.

Do velkoobjemových kontej-
nerů nelze odkládat živnosten-
ský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, zářiv -
ky, barvy, rozpouštědla, moto-
rové oleje a obaly od nich), bio-
odpad (tzn. veškerý rostlinný
odpad), stavební od pad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky, mrazáky
a sporáky.

■ Na Kuthence x Na Čihadle 
■ Na Klimentce x Na Míčánce 

■ Na Ostrohu x Průhledová 
■ Na Ostrohu x Fragnerova 

■ Koulova x Čínská 
■ Zengrova x Na Kvintusce 

■ Na Fišerce x Na Špitálce 
■ Šárecká x Mydlářka 

■ Africká x Kamerunská 
■ Cukrovarnická x V Průhledu

■ Arabská x Egyptská 
■ Arabská (u gymnázia) 

■ Kladenská x Nad Tratí 
■ Kladenská x K Lánu 

■ Africká x Alžírská 
■ Africká x Etiopská 

■ Tobrucká (parkoviště) 
■ Horoměřická x Vostrovská 

■ Nad Šárkou x Na Kuthence 
■ Vostrovská x Na Pernikářce

15. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

16. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

20. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

21. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

22. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

23. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

27. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

28. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

29. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

30. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

Velkoobjemové kontejneryVelkoobjemové kontejnery
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● Společně se Spolkem břevnovských
živnostníků připravujete další ročník
novoročního koncertu v Břevnovském
klášteře. Co bude na programu?

Letos jsme s varhaníkem Pavlem Svobo-
dou zařadili na program koncertu českou
renesanční a barokní hudbu. Můj pan pro-
fesor Vaigl mi kdysi na konzervatoři upra-
vil Michnovu Loutnu českou. Ta se do břev-
novského chrámu výborně hodí. Dále pak
zazní díla kroměřížského rodáka, barok-
ního skladatele Pavla Josefa Vejvanovské -
ho. Napsal mnoho skladeb pro trubku
a trombony a k trubce v Čechách neodmys-
litelně patří.
● Pro vás nejspíš klášter hodně zname -
ná, vracíte se sem na novoroční koncer -
ty, na šestce žijete, a navíc zde pořádáte
mezinárodní masterclass pro vý uku hry
na trubku a trombon. O co jde?

Asi s postupujícím věkem mám chuť vy-
tvořit něco, co by přesahovalo rámec mého
hlavního interpretačního zaměření. Mi -
strov ské kurzy v Břevnovském klášteře
jsem měl v hlavě již delší dobu. Budou
v létě příjemným oživením tohoto výjimeč-
ného prostoru. Asi kolem dvaceti trumpe-
tistů a trombonistů, převážně ze zahraničí,
zde bude trávit čas studiem, cvičením
a koncerty. Pevně doufám, že se nám po-
daří v mezinárodním měřítku co nejlépe
ukázat, jak dobře se u nás máme. Celý
komplex kláštera s hotelem, restaurací
a hlav ně Vojtěškou nabízí úžasný komfort
i pro náročné studenty. Rád bych vytvořil
pro budoucí generace studijní projekt,
který se bude těšit oblibě a který bude pří-

jemným i přínosným zážitkem pro všechny
zúčastněné.
●Co nesmí chybět hudebníkovi, předpo-
kládám, že talent, ale i vůle a co dál?

Jak já říkám, hlavně pevná vůle. Musíte
celý život cvičit a cvičit, o sobotách, nedě-
lích, svátcích i dovolených. Nikomu z po -
sluchačů nemůžete po nevydařeném kon-
certě vysvětlovat, že jste nemohl cvičit,
protože jste byl na výletě s rodinou a po-
dobně. To je bohužel velké břemeno. Nátisk
se musí stále udržovat. Další věc je načaso-
vání formy na dané koncerty. Je to trochu
alchymie. Ke všemu tomu musíte mít v ži-
votě štěstí… jako asi každý.
● A musí mít trumpetista ještě něco na -
víc?

Musí být trochu exhibicionista s kapkou
namyšlenosti. Trubka je nástroj vždy slyši-
telný a každé menší zaškobrtnutí vás pro-
zradí. Proto je nutné věřit si, nebát se
a hrát vždy a za každou cenu na maximum.

● Jsou chvíle, kdy se vám nechce cvičit?
Jak je překonáváte?

Samozřejmě jsem občas docela líný.
Ráno mám těžkou zkoušku s orchestrem,
odpoledne prožívám logistický rodinný
šrumec, a když už toho mám dost, obléknu
si boty a bundu a jedu cvičit do ladírny
Obecního domu. A tak je to pořád. Někdy
už mě to docela zmáhá, ale koncert se ne -
ptá.
● Blíží se konec roku, jaké máte plány
na rok 2020?

Na rok 2020 se opravdu moc těším. Mám
v plánu úžasné koncerty různě po Evropě
i na našich domácích větších festivalech.
Také Symfonický orchestr hl. města Prahy
FOK, ve kterém působím, přivítá zahra-
niční soubor deseti trumpetistů Ten of The
Best, jehož jsem členem. Společně s ním
zahrajeme vánoční program na koncertech
abonentní řady FOK. Na to jsem se těšil ně-
kolik let. Jazz a klasika v duchu Vánoc.

Marek Zvolánek:
Na rok 2020 se moc těším

Česká renesanční a barokní hudba zazní 7. ledna od
19.00 hodin v Břevnovském klášteře. Konat se tady bude
další ročník Novoročního koncertu, který pořádá Spolek
břevnovských živnostníků. Vystoupí trumpetista Marek
Zvolánek, na varhany zahraje Pavel Svoboda a doprovodí
je pěvecký a flétnový sbor Základní školy Marjánka. „Dále
pak zazní díla kroměřížského rodáka, barokního skladatele
Pavla Josefa Vejvanovského. Napsal mnoho skladeb pro
trubku a trombony a k trubce v Čechách neodmyslitelně
patří,“ prozrazuje Marek Zvolánek.
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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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AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice
� 777 100 405
� 224 314 361
www.vecar.cz

Svatovítská 7
u Kulaťáku

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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ÚČETNÍ KANCELÁŘ
nabízí zpracování

podvojného účetnictví,
jednoduchého účetnictví

a mezd

Ing. Magdalena Říhová
Mobil: 602 650 114

e-mail: adu@cmail.cz

Autorka oblíbených dět-
ských příběhů a zároveň
paní učitelka ze Základní

školy Antonína Čermáka Mi-
chaela Fišarová vydala další
kni hu. Jmenuje se Natálie: No -
vý bráška a popisuje příběh

zpě vačky třídní kapely Bloudy
z boudy Natálie. Tu trá pí dojem,
že je tlustá, zamilova ná do Pa -
vla, který však chodí s Janou,
a navíc se jí brzy narodí malý
nevlastní bráška. Jde o dal ší díl
knižní série Třídnice 4. B.

Běžci
pomohli charitě

Natálie:
Nový bráška

Charitativního běhu Teri-
bear se zúčastnila Zá-
kladní škola Jana Amose

Komenského, a to již potřetí.

Žáci i učitelský sbor tak pomo -
hli znevýhodněným dětem. Cel-
kem se škole povedlo vyběhat
1737 km a 52 110 korun.

Zápis do prvních tříd
základních škol

Na začátek dubna byl v Pra ze 6 stanoven zápis do prv-
ních tříd základních škol. Zapsat se do první třídy mu-
sejí všechny děti, kterým bude na začátku školního

roku šest let. Povinnou školní docházku sice lze odložit, i tak
je ale potřeba k zápisu přijít. O odklad je nutné požádat v době
zápisu dítěte do školy a je třeba doložit doporučující posouzení
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo kli-
nického psychologa.

Školu navštívili
studenti z ciziny

Projekt EDISON proběhl v Základní škole Norbertov. Do
školy přijeli zahraniční studenti z Mexika, Číny, Ruska,
Brazílie, Gruzie a Indonésie, připravené měli prezentace

a norbertovské děti seznámili s historií, geografií a součas-
ností, tradicemi, ale i se životem mladých lidí či významnými
osobnostmi své země. 

Školáci z Bubenče
předpověděli budoucnost

Děti ze Základní školy Emy Destinnové uspěly v soutěži
Our Future. Obsadily 1. a 2. místo v kategorii 7–12 let.
Klání probíhá v rámci partnerských škol British Council

po celé Evropě. Děti se letos zamýšlely nad tématem Jak bude
vaše škola vypadat v budoucnosti, odpověď musely zpracovat
ve formě obrázku a videa nebo audia v délce 30 vteřin až
2  minut.  

Děti uspěly
v anglické soutěži

První místo obsadily děti
ze Základní školy Bílá
v klá ní pojmenovaném

Pen and Story. Jde o soutěž
kreati vního psaní v angličtině.
Sou těžily děti ze 6. A, které

psa ly anglicky povídky a ko-
miksy. Práce všech žáků ze Zá-
kladní školy Bílá postoupily do
užšího výběru, dvě školačky si
odnesly ocenění, a to za 1. a 3.
místo. 



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. 
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Hledáme 
distributory
letáků a novin

v této lokalitě, 
dobré finanční 
ohodnocení

e-mail: roman.oralek@seznam.cz,
tel. 602 321 261
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Požadujeme:
● Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
● Perfektní znalost účetních

a daňových předpisů
● Znalost účetního programu Money S3
● Pečlivost, schopnost plánovat,

samostatnost

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

Nabízíme:
● Flexibilní pracovní dobu
● Firemní benefity
● 5 týdnů dovolené
● Přátelské pracovní prostředí

Finanční společnost hledá
účetní na poloviční úvazek

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz

Projekty společností Penta
Real Estate a bpd deve-
lopment jsou známé pro

svou vysokou kvalitu a moderní
architekturu a získaly řadu oce-
nění včetně mezinárodních.
„Pen ta si pro své projekty vy-
bírá výjimečné pražské lokality.
Je tedy přirozené, že místo jako

Ořechovka si zaslouží výjimeč -
né kvalitní urbanistické řeše -
ní,“ uvádí Tomáš Laštovka,
sku pinový CEO v Penta Real Es-
tate. Jeho slova potvrzuje jed-
natel bpd development Radek
Pokorný: „Skupina bpd má s re-
zidenčním developmentem vyš-
šího standardu velké zkušenos -

ti. Na Praze 6 působí dlouho-
době a několik podobných pro-
jektů už má za sebou. MAISON
Ořechovka bude opět synony-
mem pro kvalitu v každém de-
tailu. Spolupráce s Pentou je
vzájemně dobrá zkušenost pro
oba týmy.“ První etapa zahr nu -
je celkem 60 bytů a čtyři uni-

kátní střešní penthousy, každá
bytová jednotka má buď vlastní
balkon, lodžii, terasu nebo
před zahrád ku. Samozřejmostí
je vysoký standard vybavení, do
kterého patří například velko-
formátová hliníková okna, dře-
věné podlahy, velkoformátové
obklady a další.

Bydlení na rozhraní
Ořechovky a Střešovic
Z návrhu renomovaného ateliéru QARTA architektura vychází
nový projekt MAISON Ořechovka developerského dua Penta Real
Estate a bpd development. Stavba vyrůstá v prestižní rezidenční
lokalitě Prahy 6, na rozhraní Ořechovky a Střešovic, která je
výjimečná svojí atmosférou a nezaměnitelným geniem loci.
V nabídce jsou byty z první etapy výstavby, která byla zahájena
letos na jaře, a k převzetí budou začátkem roku 2021.
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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 

půl roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité
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