
ZÁŘÍ
Vychází 27. 9. 2021

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6

Klubu přátel ZŠ Hanspaulka došla tr-
pělivost a inicioval pilotní projekt
Školní ulice. Od 13. září do 8. října je

tady proto mezi 7.30 a 8.00 hodinou omezen
vjezd všem motorovým vozidlům do ulice
Na Čihadle v úseku mezi křížením s ulicemi
Finkovská a Na Hanspaulce.

„Se stížnostmi na stále intenzivnější ranní
provoz u školy, situace mezi chodci a auty,
a nedýchatelný vzduch, se na nás a školu ro-
diče obraceli čím dál častěji,“ vysvětlila Mar-
tina Galušková z Klubu přátel ZŠ Hans paul -
ka, občanského sdružení, které chce propojit
školu s místní komunitou.

Konec mamataxi?
Děti v ohrožení kvůli autům

Poslat dítě do školy s jistotou, že tam v pořádku dorazí a nic ho
cestou neohrozí. Samozřejmost? Ne tak docela. Protože stále více
rodičů vozí potomky za vzděláním autem, před základními školami
to leckdy vypadá jako ve špičce na magistrále.

Že je situace opravdu nevhodná a nebez-
pečná nakonec potvrdilo i místní šetření rad-
ničního odboru dopravy. A právě pilotní tes-
tování má za cíl ověřit, jestli opatření situaci
prospělo nebo zda je nutné ho upravit. Pří-
padně však může přinést i ten výsledek, že
omezení pro auta bude zrušeno.

„Připravili jsme doprovodnou kampaň
a materiály, které rodičům poradí, jak jinak
dopravu do školy pojmout. Pevně věřím, že
se podaří i snížit počet dětí, které jsou dová-
ženy těsně ke škole autem,“ doplnila Galuš -
ková.

pokračování na straně 4
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Audi Service

Moje sezonní
nabídka Audi.

Let‘s
Ride

INZERCE V6-0915
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INVESTICE MIMO PRAHU. Prodej
domu k rodinné rekreaci ve Vráži
u Berouna. Celková plocha je cca
100 m2, pozemek je 1.200 m2-

Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

V PŘÍP
RAVĚ

PRODEJ RODINNÉHO DOMU,
CHRÁŠŤANY U ČESKÉHO BRODU
Plocha pozemku je cca 1056 m2

Užitná plocha domu je cca 92 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 022 290

PRAHA 6 – BŘEVNOV,
UL. BŘEVNOVSKÁ. Pronájem bytu
3+1/T, OV, 84 m2. 6. patro skeletového
domu s bezbariérovým přístupem.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

NOVIN
KA

CHIRŠ BĚLOHORSKÁ
CENTRÁLA PRO PRAHU 6       po–pá 10.00–18.00

Bělohorská 85, Praha 6

belohorska@chirs.cz

CHIRŠ Bělohorská, Praha

Tel.: 299 144 444

jsme tu

pro vás již 

18 let

PRAHA 6 – VOKOVICE, UL. JEMENSKÁ
Pronájem bytu 2+1, OV, 52 m2,

2. NP panelového domu s výtahem.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 022 290

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU
V OBCI CHOCERADY
Celková výměra pozemku je 1.130 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 022 290

PRONÁJEM MULTIFUNKČNÍHO
AREÁLU, PRAHA 6 – ŘEPY
Celková výměra pozemku je cca 7 250 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEM KU,
UL. ZA MLÝNEM, HOSTIVICE
Celková výměra pozemku je cca 618 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

KOUPÍM BYT
NA PRAZE 6

Břevnov, Petřiny,
Červený Vrch

2+1, 2+kk
Cena do 6 mil. Kč.

Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

PŘIJMEME NOVÉ
KOLEGY

PRO POSILU
NAŠEHO TÝMU

Pro více info volejte
737 780 071

PRAHA 6 – ŘEPY, UL. LAUDOVA
Prodej bytu 2+kk, OV, 39 m2 včetně
sklepa, 5. patro, klidná část obce.
Pob. Bělohorská Tel.: 608 560 506

NOVIN
KA

„Vážíme si drobných pod-
nikatelů, kteří v Pra -
ze 6 provozují obchody,

restaurace a služby a podporují
tak rozmanitý život v naší měst-
ské části. Proto jsme také těm
z nich, kteří působí v prostorách
v majetku městské části, opako-
vaně ulevili na nájemném. Věří -
me, že tato pomoc místním pod-
nikatelům umožní překlenout
složité období, které je v dů-
sledku pandemie potkalo, a že

tím přispějeme k udržení zdra-
vého podnikatelského prostředí
v Praze 6,“ řekl starosta Šestky
Ondřej Kolář.

„Touto podporou jsme navázali
na předchozí vlnu slev z nájem-
ného ve výši 30 %, která se týka -
la měsíců dubna, května a čer v -
na 2020. Také v tomto případě
městská část zlevnila místním
podnikatelům nájemné v celkové
výši více než 3,2 milionu korun,“
dodal místostarosta pro hospo-

Šestka podpořila
podnikatele postižené pandemií

Praha 6 ocenila
výjimečné osobnosti

Městská část Praha 6 má nové čestné občany. Na cere-
moniálu ve Ville Pellé toto ocenění získali dirigentka
Miriam Němcová, ředitel Národní technické knihovny

Martin Svoboda, in memoriam dlouholetý zaměstnanec úřadu
městské části Jan Hrubeš, bývalá ředitelka šestkové základní
školy Jana Matoušová a neformální kronikář Bubenče Milan Po-
dobský. Cenu městské části pak symbolicky za intenzivní boj
s nákazou covid-19 obdrželi zaměstnanci Ústřední vojenské ne-
mocnice ve Střešovicích. Šéfkuchař a autor kuchařek Cameron
Stauch, který během pandemie nezištně vařil pro azylový dům,
převzal ocenění starosty pro zahraniční osobnost. red

Radnice Prahy 6 podpořila podnikatele, kteří si
od městské části pronajímají provozovnu a ve své
činnosti byli postiženi koronavirovou pandemií.
Za čtvrtý kvartál roku 2020 jim odpustila nájemné
v celkovém objemu přesahujícím 3,2 milionu
korun. Dohromady Praha 6 vyhověla
52 žádostem o slevu z nájemného.

dářskou politiku a správu ma-
jetku městské části Jan Lacina.

Za loňský čtvrtý kvartál Pr a -
ha 6 poskytla dotčeným podni -
ka telům slevy ze základního
měsíč ního nájemného ve výši
50 pro cent. Žádost si mohli do

letošního 21. června podat ti
podnikatelé, jimž mimořádná
vládní opatření znemožňovala
nebo podstatně ztěžovala podni-
kání v provozovně, kterou uží-
vají na základě nájemní smlouvy
uzavřené s městskou částí. red
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Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější základ

do života. Nabízíme Vašim
dětem 1–6 let unikátní
výchovně vzdělávací

program ve dvou třídách.

PŘIHLAŠOVÁNÍ
A ZÁPIS DĚTÍ

PROBÍHÁ PO CELÝ
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

program pro rozvoj dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek

dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání

neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

MONTESSORI AKTIVITY
moderní vzdělávací směr aktivit

podporující u dětí radost
z poznávání okolního světa.

DC MLÁĎÁTKA
jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,

www.skolkamladatka.cz
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Konec mamataxi?
Děti v ohrožení kvůli...

A jak reálně úprava dopravního režimu vy-
padá? Třicet minut před začátkem školního
vyučování do ulice před školou nesmí vjíždět
žádná motorová vozidla. Řidiče na to upo-
zorňují jak dopravní značky, tak i dopravní
kužely. Na místě navíc hlídkují strážníci
městské policie.

Inspirace ze zahraniční
i z domova

Je třeba přiznat, že Praha 6, respektive
školní klub z Hanspaulky, není autorem ná-
padu, nechal se inspirovat v zahraničí. Pro-
tože projekt Školní ulice už funguje řadu let
například v Bolzanu, Haagu, Velké Británii,
Vídni, ale i v Česku. S ohledem na bezpečnost
školáků zavedli omezení pro motoristy třeba
v Praze 20 nebo v Říčanech.

„Pokud se úprava v ulici Na Čihadle osvěd -
čí, bude přeměněna v trvalé řešení,“ uvedl
místostarosta pro dopravu Jiří Lála. 

„Děti, především ty malé, se nebudou mu-
set proplétat při příchodu do školy mezi auty
a budou ve větším bezpečí. Klub přátel za-
nechal na projektu hodně času a práce. Pro-
jekt podporuje to, aby děti v docházkové
vzdá lenosti chodily bezpečnými cestami do
školy pěšky,“ poznamenala ředitelka školy
Marie Pojerová.

Projekt by měl ale také rodiče dětí upozor-
nit na to, že pokud musejí dovážet potomky
do školy autem, mohou zaparkovat jinde než
v bezprostředním okolí školy. Co se konkrét -
ně Hanspaulky týče, je možné auto zanechat

třeba v ulici Na Hans paul ce, kde jsou parko-
vací místa K+R.

Obavy o břevnovské školáky
Podobné omezení by ale jistě přivítali i ro-

diče dětí, které docházejí do dalších šestko-
vých základních škol, i tam totiž řeší každo-
denní nebezpečné situace. Přímo proti sobě
například sídlí dvě školy v Břevnově – Zá-
kladní škola Marjánka a Základní škola Pod
Marjánkou. Zatímco první jmenovaná začíná
vyučování standardně v osm hodin, protější
jazykovka Pod Marjánkou má zvonění na
první hodinu posunuto až na 8.15 hodin.
V opačném případě by nejspíš doprava v ulici
Pod Marjánkou zcela zkolabovala.

I tak zde ale dennodenně dochází k situa -
cím, ze kterých by dopravním expertům pře-
cházel zrak. I když na přechodu sem tam
dohlí ží na bezpečnost školáků městský stráž -
ník a před rokem prošlo bezprostřední okolí
spodní školy stavebními úpravami tak, aby
děti byly ve větším bezpečí, nic nepomáhá.

V relativním bezpečí jsou děti, které do
školy doprovázejí rodiče, ty které přicházejí
samotné, však musejí být neustále ve střehu.
Auta rodičů, kteří přivážejí školáky před bu-
dovu, totiž často parkují na chodníku a děti
se najíždějícím vozům vyhýbají buď po silni -
ci, nebo po chodníku. Pořád ale v bezpro-
střední blízkosti aut.

Možná i ulice Pod Marjánkou, respektive
děti a rodiče, se ale změny dočkají. Po vy-
hodnocení pilotního projektu ve škole na
Hanspaulce by se totiž mohl projekt školní
ulice rozšířit i do dalších škol. red

dokončení ze strany 1
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Přijď cvičit!

www.aikidonabor.cz

INZERCE V6-0901

„Praha zažívá tramvajový boom. Po
letech přešlapování se v Praze ko-
nečně staví nové tratě. Mezi Praž-

ského povstání a Pankrácem už jezdí tram-
vaje. Stavíme trať z Barrandova do Holyně.
U tratě z Modřan do Libuše do jara 2022 za-
hájíme stavbu. Pro Dvorecký most hledáme
zhotovitele a nyní je skvělou zprávou, že pro
tramvajovou trať na Dědinu máme pravo-
mocné stavební povolení a příští rok ji může -
me začít stavět. Díky ní se pražská tramva-
jová síť rozroste o 2,3 kilometru a 5 no vých
zastávek. Zároveň se nám bez jakéhokoliv
zdržení podařilo projekt upravit a vysadíme
tam dvě úplně nové aleje o více než 170 stro-

mech, takže na Dědinu se pojede zelenou
alejí,“ řekl náměstek primátora pro oblast
dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě).

Nová tramvajová trať na Dědinu bude za-
čínat za současnou smyčkou Divoká Šárka,
která i nadále zůstane v provozu a po Evrop-
ské bude pokračovat ke křižovatce s Vlasti-
nou ulicí, kde odbočí vlevo. Po křižovatku
Vlastiny a ulice U Silnice bude tramvajová
trať vedena ve společném koridoru s auto-
mobilovou dopravou.

Od křižovatky s ulicí U Silnice až po křižo-
vatku s Drnovskou dostane Vlastina ulice
díky stavbě tratě novou urbanistickou po-
dobu. Ve středu ulice bude stromořadí, od

něj k oběma okrajům zatravněná tramvajová
trať, jízdní pruhy pro auta a místa pro po-
délné parkování. Vlastina ulice se díky to-
muto uspořádání v souladu s územním plá-
nem mírně rozšíří jižním směrem a ukrojí
část sousedního areálu ve správě Minister-
stva obrany ČR. Na konci Vlastiny ulice nová
trať odbočí doprava do Drnovské ulice, podél
které bude po levé straně vedena do smyčky
Dědinská, kde bude ukončena. Smyč  ka Dě-
dinská se bude nacházet ve smě ru z centra
vlevo od Drnovské ulice, u křižovatky se stej-
nojmennou ulicí, respektive neda leko od sou-
časných autobusových zastávek Dlouhá
Míle. red

Nová tramvajová trať Divoká Šárka – Sídliště
Na Dědině dostala zelenou
Tramvajová síť v Praze se brzy rozroste o další více než dva
kilometry. Dopravní podnik získal pravomocné stavební povolení
na tramvajovou trať Divoká Šárka – Sídliště Na Dědině a ještě letos
vyhlásí veřejnou zakázku na jejího zhotovitele. Začít stavět ji
plánuje na jaře příštího roku. Nová trať bude mít celkem 2,3 km,
pět párů zastávek a bude končit smyčkou Dědinská u křižovatky
Drnovské a Dědinské ulice. Fo

to
 M

et
ro

pr
oj

ek
t.

cz



6Zpravodajství z Prahy 6

INZERCE V6-0917

Pedagogové Českého vysokého učení
technického v Praze představují ukáz -
ky své tvorby ve výlohách galerie Skle-

ňák. Výstava Výtvarníci Katedry architek-
tury Fakulty stavební ČVUT je prvním
výsledkem spolupráce mezi galerií Fakulty
stavební ČVUT a městské části Praha 6. Díla
ve Skleňáku, který je významnou památkou
funkcionalistické architektury, jsou volně
přístupná do 11. října a jsou zde k vidění
malby akademického malíře Jana Bačkov-
ského, kresby akademického sochaře Ctibora
Havelky, abstrakta v technice smaltu od so-
chařky se zaměřením na šperk Kamily Hou-
sové Mizerové, fotografie Miloše Sedláčka,

malby a mezzotintu akademického malíře
Dalibora Smutného, grafiky akademického
malíře Vratislava Ševčíka, dřevořezy akade-
mického malíře Jana Šafránka a počítačová
grafika architekta Jiřího Trojana. „Výstava
představuje výtvarné pedagogy jako své-
bytné umělecké osobnosti a poukazuje na to,
že studenti programu Architektura a stavi-
telství na Fakultě stavební ČVUT v Praze
jsou formováni i významnými umělci růz-
ných oborů a zaměření. Věřím proto, že se
výstava bude líbit a přinese všem, kteří o ni
projeví zájem, krásný umělecký zážitek,“
řekla radní pro strategický rozvoj, památko-
vou péči a výstavnictví Eva Smutná. red

Ve Skleňáku představují ukázky
své tvorby pedagogové ČVUT

Spejbl s Hurvínkem
přivítali prvňáčky

Milé přivítání s oblíbenými lout-
kami z Divadla S+H zažili ško-
láčci na základních školách na

Červeném vrchu a Na Dlouhém lánu.
„Připravte si svačiny, řízek Žerykovi,
chleba Taťuldovi,“ zdravil Hurvínek
děti, které 1. září nastupovaly v Praze 6
poprvé do školy. „Loňský nápad vítat
děti společně s loutkami se velmi ujal,
děti byly nadšené, a tak jsme z toho vy-
tvořili milou tradici,“ řekla radní pro
školství Marie Kubíková s tím, že příští
rok se loutky opět podívají do dalších
dvou škol. Do patnácti základních škol
v Praze 6 letos 1. září nastoupilo
1050 prvňáčků. Pro všechny děti nově
nastupující do škol si městská část při-
pravila drobné dárky – pamětní list,
knížku České dějiny očima psa, batůžek
na cvičební úbor a reflexní vesty pro bez-
pečnou cestu do školy. red
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Sportovní soutěž pro děti ze základních
škol a víceletých gymnázií Prahy 6, Po-
hár Věry Čáslavské, zná své vítěze.

V rámci třetího ročníku měřilo síly na tři
tisí ce žáků. Mladí sportovci se utkávali v šest -
nác ti sportovních odvětvích, mimo jiné v mi-
nifotbale, stolním tenise, házené, minihá-
zené, v přehazované, futsalu, basketbalu,
v atletice, plavání, v šachách nebo ve šplhu.
Většina soutěží byla pořádaná na sportoviš-
tích Prahy 6, bohužel mohly probíhat pouze
od září 2019 do března 2020, kdy musela
být soutěž přerušena s ohledem na epidemi-
ologickou situaci. „Chtěl bych vám všem po-
gratulovat nejen k výborným sportovním
úspěchům, ale také k tomu, že jste vydrželi
u sportu i přes to náročné epidemické období.

A přeji vám při začátku školního roku hlavně
to, aby se nic takového už neopakovalo
a abyste mohli nejen letos už sportovat bez
omezení,“ popřál žákům starosta Ondřej Ko-
lář, který letošní šestici modrostříbrných po-
hárů předával v zimní zahradě radnice.
S přáním, ať vydrží děti u sportu po celý ži-
vot, se připojili také místostarosta pro sport,
kulturu a volný čas Jan Lacina, radní pro ob-
last školství Marie Kubíková a ředitelka
Domu dětí a mládeže Prahy 6, který soutěže
pořádá, Zuzana Prouzová. Vítězem letošního
ročníku se stala ZŠ a MŠ Věry Čáslavské,
druhé místo obsadila ZŠ Pod Marjánkou
a 3. mís to pak ZŠ a MŠ Emy Destino vé. Další
poháry převzali týmy ZŠ a MŠ Červený vrch,
ZŠ a MŠ Bílá a ZŠ Dědina. red

Žáci z Prahy 6 bojovali
o Pohár Věry Čáslavské

Archeologická
vycházka na Babu

Oslavte společně s Muzeem města
Prahy v rámci Mezinárodního
dne archeologie svátek té nejdo-

brodružnější vědy – archeologie. Vy-
dejte se 9. října ve 14 hodin na pozná-
vací procházku na Babu, památku nově
zařazenou na seznam světového dědic-
tví UNESCO. Místo srazu je na zastávce
MHD U Matěje, odkud se účastníci akce
vydají spolu s průvodcem přes hřbitov
Šárka na výšinné sídliště Baba. Procház -
ka je pánovaná na dvě hodiny, vstup je
zdarma. red

Slavnosti sv. Václava
na Hanspaulce

Centrální park na Hanspaulce bude
v úterý 28. září od 15 hodin patřit
Hanspaulským slavnostem sv.

Václava a muzikantům, jejichž hudební
srdce je s Hanspaulkou neodmyslitelně
propojeno. Současně se bude vzpomínat
na Honzu Hrubeše, šestkového patriota
a nadšeného spoluorganizátora míst-
ních akcí, mezi něž hanspaulské slav-
nosti patří. Budou také připomínkou je -
ho nedoži tých 70. narozenin, které by
osla vil 12. zá ří. Na podiu zahrají sku-
piny Ivan Hlas trio, Krausber ry, Bílá ne-
moc, Wooden Shoes, OOZ orchestra,
Bluesberry Boys, Bolesti a řada dalších.
Součástí slavností budou i stánky plné
dobrého jídla i pití. red
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Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
na bioodpad

Kontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny pou -
ze ve vymezeném časo-

vém úseku, který je uvedený ní -
že v harmonogramu vedle da ta.
VOK bude přistaven v určeném
termínu pouze na max. 4 hodiny

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný
komu nální odpad, nebezpečný
od pad, bioodpad, sta veb ní od-
pad, dále pak pneumatiky, elek-
trospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice, mra-
záky a sporáky.

pondělí 27. 9. 2021
■ Na Bateriích 27
■ Stamicova x Brixiho

středa 29. 9. 2021
■ Heyrovského náměstí
■ Nad Alejí x Šantrochova

čtvrtek 30. 9. 2021
■ Brunclíkova x Nad Alejí
■ Parléřova x Myslbekova

pondělí 4. 10. 2021
■ Pod Drinopolem x Mládeže
■ Liborova x Šlikova

úterý 5. 10. 2021
■ Kopeckého x Pod Věží
■ Hošťálkova x Štefkova

středa 6. 10. 2021 
■ U Ladronky x Dvořeckého
■ Šultysova x Pětipeského

čtvrtek 7. 10. 2021 
■ Sibeliova x Farní
■ Za Oborou x Pozdeňská

pondělí 11. 10. 2021
■ Zličínská x U Světličky
■ Malobřevnovská x Falcká

úterý 12. 10. 2021
■ Radistů x Navigátorů
■ U silnice x Ke Džbánu

středa 13. 10. 2021
■ U Silnice x Nová Šárka
■ José Martího

čtvrtek 14. 10. 2021
■ V Nových Vokovicích x U Vo-
kovické školy
■ K Brusce x Na Valech

pondělí 18. 10. 2021 
■ Dejvická x Jaselská
■ Dejvická x Na Hutích

úterý 19. 10. 2021
■ Puškinovo nám. X Českoma-
línská
■ náměstí Interbrigády

středa 20. 10. 2021
■ Čs. Armády x Eliášova
■ Rooseveltova x Národní obra -
ny

čtvrtek 21. 10. 2021 
■ Terronská x Albánská
■ Kozlovská x Na Karlovce

pondělí 25. 10. 2021 
■ Šárecká x Na Pískách
■ Na Fišerce x Na Špitálce

úterý 26. 10. 2021
■ Zengrova x Na Kvintusce
■ Kolejní x Zelená

středa 27. 10. 2021
■ Koulova x Čínská
■ Šárecká x Mydlářka

Zdroj MČ Praha 6

Sběr bioodpadu pomocí vel-
koobjemových kontejnerů
zajišťuje a hradí odbor

ochra ny prostředí pražského
magistrátu z rozpočtu hlavního
města. 

Velkoobjemový kontejner bude
přistaven v určeném termínu na
maximálně 3 hodiny. Po naplně -
ní kontejneru před koncem doby
přistavení dojde k jeho vý mě ně.
Na místě nebude k dispozi ci mo-
bilní drtič nebo štěpkovač.

Do kontejnerů lze odkládat ko-
munální bioodpad především ze
zahrad jako je listí, tráva, větve,
neznečištěná zemina, případně
kuchyňský bioodpad rostlinného
původu. Do kontejneru nepatří
živočišné zbytky. 

Velkoobjemový kontejner je
určen pouze pro trvale hlášené
občany v Praze. Zdroj MČ Praha 6

sobota 2. 10., 9–12 hod.
■ Krohova x Nad Lesíkem 
■ Říčanova x Řečického 

sobota 2. 10., 13–16 hod.
■ Na Ostrohu x Průhledová 
■ U Ladronky x Dvořeckého 

sobota 9. 10., 9–12 hod.
■ U V. Baterie x nám. Před bate-
riemi 
■ Sestupná x Sbíhavá II. 

sobota 9. 10., 13–16 hod.
■ V Středu x Na Volánové 
■ Na Okraji x Polní 

sobota 16. 10., 9–12 hod.
■ Macharovo náměstí

sobota 16. 10., 13–16 hod.
■ Dělostřelecká x Spojená 

sobota 23. 10., 13–16 hod.
■ Sibeliova x Farní 

sobota 30. 10., 9–12 hod.
■ Zeyerova Alej x Nad Alejí 

sobota 30. 10., 13–16 hod.
■ Na Větrníku x Dusíkova

Sběr použitých
olejů a tuků

Do sběrných nádob je třeba
odevzdávat použitý olej či
další tuky v uzavřených

plastových lahvích. Nádoba je
umístěna ve sběrném dvoře Jed-
nořadá 2124 a na těch to stano-
vištích tříděného odpa du.
■ Rooseveltova 400/25
■ Šolínova 344/1
■ Velvarská 1654/1
■ Na Pískách 2091/136
■ Sušická 856/40
■ Na Beránce 2068/17
■ Africká 628/34

■ Půlkruhová 655/29
■ Střešovická 687/36
■ Nám. Před Bateriemi 381/12
■ Pod Marjánkou 1664/6
■ Bělohorská 1686/118
■ Tomanova 2192/10
■ U Silnice 405/44
■ Ciolkovského 858/8
■ Na Petřinách 392/72
■ Heyrovského nám. 288/9
■ Ledecká 85/3
■ Moravanů 2224/70
■ Nad Manovkou 309/67

Zdroj MČ Praha 6

Mobilní sběrné dvory
●Mobilní sběrné dvory Aritma a Zličínská nejsou v letošním
roce z finančních důvodů provozovány. V provozu zůstává bez
omezení mobilní sběrný dvůr Drnovská a s omezením mobilní
sběrný dvůr Radimova.
● Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat pouze ob-
čané s trvalým pobytem v Praze 6. Bude vyžadováno jméno,
adresa a případně SPZ vozidla. Provozní doba mobilního sběr-
ného Drnovská je v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a v sobotu od
6.00 do 14.00 hodin. Ve středu pak od 6.00 do 17.00 hodin.
● Na stanoviště budou kontejnery zavezeny vždy v pátek, nej-
později do 12.00 hodin, odvoz v neděli do 22.00 hodin. Po celou
dobu bude zajištěna jejich průběžná výměna. 
● U všech mobilních sběrných dvorů platí, že do kontejnerů je
zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad, sta-
vební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory
a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
● Veškerý tento odpad přijímá sběrný dvůr Proboštská, Pro-
boštská 1, Praha 6. Zdroj MČ Praha 6

Oleje z fritovacího hrnce
nebo třeba pánve lze ode-
vzdat v každém sběrném

dvoře, kde jsou umístěny nádoby
s nálepkou označující, že jde
o nádoby určené k odkládání po-
užitých kuchyňských olejů z do-
mácností.

Olej musí být zbavený všech
zbytků jídla a musí být nalitý

v pevně uzavíratelných obalech,
ne však skleněných, ale pouze
v plastových PET lahvích,uza-
vřených kbelících nebo kanys-
trech. Použité oleje a tuky jsou
zpracovány a využity na ekolo-
gicky šetrné výrobky. Oleje a tu -
ky vylévané do odpa du zatěžují
kanalizační síť a svo dy v domech.

Zdroj MČ Praha 6

Jak nakládat
s použitým olejem
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KADEŘNICTVÍ V DEJVICÍCH

Vás zve na oslavu
30. výročí založení firmy

dne 14. 10. 2021
Od 14 do 21 hod.

Máme připravené dárky,
občerstvení, konzultace.

TĚŠÍME SE NA VÁS,
kolektiv Salonu Alena.

Bachmačské nám. 6,
Praha 6

Rekonstrukce bitvy, kterou
organizovaly Občanské
sdružení Bílá hora 1620

a spolek Rytíři Koruny České za
finanční podpory pražského ma-
gistrátu a městské části Praha 6,
trvala zhruba 60 minut. Zúčast-
nili se jí jezdci na koních, pěší,
dělostřelci a další oblečení v do-
bových kostýmech. Ztvárnili je
lidé z Česka, Německa, Rakous -
ka či Maďarska. V bitvě se použí-

valy repliky pušek a děl ze
17. sto letí, rovněž nacvičené
způsoby boje byly podle organi-
zátorů rekonstrukce dobové.
Dě ní na bojišti před oborou
Hvěz da komentoval herec Václav
Vy dra a k tomu hrála nová hud -
ba, kterou pro rekonstrukci slo-
žil a nahrál Vít Tůma.

Dva dny trvající rekonstrukci,
která se konala již po sedmnácté,
doprovodily dobové trhy i před-

nášky o životě vojáků v 17. stole -
tí, o době třicetileté války a o vý -
voji střelných zbraní, ukázka
práva útrpného nebo hudební vy-
stoupení s historickými nástroji.

Nošení roušek a respirátorů
organizátoři v areálu u prodej-
ních stánků doporučovali, na tri-
bunách bylo opatření povinné. 

V bitvě na Bílé hoře, která se
odehrála 8. listopadu 1620, po -
tla čila vojska habsburského cí-

saře Ferdinanda II. povstání čes -
kých nekatolických stavů. Bitvě
předcházela v roce 1618 praž-
ská defenestrace. Zástupci stavů
teh dy vyhodili místodržící z ok -
na Pražského hradu. Začal tak
30 let trvající celoevropský kon-
flikt, v němž se střetly katolické
a protestantské země. Po skon-
čení války se české země staly té-
měř na 300 let součástí habsbur-
ské monarchie. čtk

Rekonstrukci bitvy na Bílé hoře
sledovaly stovky diváků
Stovky lidí dorazily v sobotu 18. září na Vypich
v Praze 6, aby si připomněly bitvu na Bílé hoře
z roku 1620. Návštěvníci si mohli poslechnout
hudební představení a podívat se na výcvik
pěchoty a jízdy. Samotné rekonstrukce bitvy se
v sobotu i v neděli zúčastnila asi tisícovka
zbrojnošů. Ti na místo bojů dojeli z Česka
i dalších evropských zemí. Fo
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz
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„Naši unikátní sbírku
jsme vytvořili během
posledních dvou let

a v jejím rozšiřování hodláme po-
kračovat. Desítky a stovky mili-
onů let staré originální kostry
jsme propojili s nejmodernějšími
technologiemi a vytvořili mu-
zeum, které patrně nemá ve svě -
tě srovnání,“ říká majitel sku-
piny KAPRAIN Karel Pražák
a do dává: „Návštěvníky z celého
světa chceme vzít na cestu do
pravěku. Věříme, že milovníkům
prehistorie se v muzeu zatají
dech.“ Dinosauria Museum Pra-

gue je umístěno přímo v areálu
POP Airport v pražských Tucho-
měřicích. 

„Celé muzeum jsme připravili
tak, aby své návštěvníky vzdělá-
valo co nejzábavnější a interak-
tivní formou. Ideálně tak, aby si
vlastně ani neuvědomili, kolik se
toho v průběhu přibližně deva-
desátiminutové návštěvy nauči -
li,“ popisuje koncept Štěpán Pí-
cha. Pro návštěvníky je proto
připravena univerzita Dinosau-
ria s velkoplošnou projekcí od-
borných témat, například s vý-
vojovým stromem dinosaurů

Dinosauria Museum Prague
nově v POP Airport
Jedno z největších a nejmodernějších soukromých
muzeí dinosaurů na světě Dinosauria Museum
Prague přistálo u pražského letiště. Světový
unikát Dinosauria Museum Prague boří zažité
představy o muzeu a otevírá své brány už
4. října. Na čtyřech tisících metrech čtverečních
čeká návštěvníky dobrodružná cesta do pravěku,
na které nebudou chybět originální, až 24 metrů
dlouhé a 154 milionů let staré kostry dinosaurů,
realistické modely tyranosaura rexe a největšího
létajícího ptakoještěra v životní velikosti,
virtuální realita, sbírka více než šesti tisíc
zkamenělin a minerálů či galerie nejznámějších
českých tvůrců paleoartu Zdeňka Buriana, Karla
Zemana a Jana Sováka.

včet ně jejich současných potom -
ků. Paleo stezka představí slo-
žitý proces objevování, vykopá-
vání a restaurování dinosauřích
fosilií. Své znalosti pak může
každý návštěvník otestovat v při-
praveném POP kvízu.

Nedílnou součástí muzea je
také Geosvět – unikátní sbírka
více než 6 000 vystavených mi-
nerálů, která vznikala více než
50 let. Ty pochází z 25 expedic
do 20 různých zemí světa.

Návštěvníci mohou muzeum
projít individuálně i v rámci ko-
mentovaných prohlídek. Těmi je

provede hlavní paleontolog mu-
zea Štěpán Pícha a Dinousaria
tým. Pro školy z celé republiky
je pak připraven speciální pro-
gram včetně balíčku výhod. Žáci
se s historií seznámí názornou
a edukativní formou pomocí nej-
modernějších technologií. Dino-
sauria

Museum Prague otevírá své
brány 4. října v prostorách tu-
choměřického centra POP Air-
port.

Více informací a předprodej
vstupenek za zvýhodněnou cenu
na www.dinosauria.cz.
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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

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
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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

Domov sv. Karla
Boromejského
přijme

FINANČNÍ
A MZDOVOU
ÚČETNÍ
(úvazek dohodou).

Výhodou je zkušenost
s prací v nezisku.

Pěkné prostředí a dobrý
kolektiv.

Více o nás:
www.domovrepy.cz
Kontakt pro zaslání CV:
sestra Konsoláta
konsolata@domovrepy.cz

Štěpán Mollay
Malířské a lakýrnické práce
www.malirlakyrnik-praha.cz

Telefon: +420 777 291 927
+420 603 485 331

E-mail: stepan.mollay@seznam.cz
Práce lze provést i v dílně

MASO UZENINY

MILOŠ KŘEČEK KK

Maso – uzeniny Miloš Křeček KK, s.r.o.
Bělohorská 1689/124,
Praha 6 – Břevnov
www.krecekkk.cz, eshop.krecekkk.cz

◗ široká nabídka masa, uzenin a masných výrob ků z vlastní
výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle vašeho přání

◗ velký výběr lahůdek, salátů, obložených chlebíčků, pečiva
◗ stále nové akční nabídky

Z nabídky pro vás vybíráme:
Vepřový bok s kostí 114,90 Kč 99,90 Kč
Vepřová plec s kostí 116,90 Kč 89,90 Kč
Vepřová krkovice s kostí 134,90 Kč 99,90 Kč
Hovězí zadní vrchní šál 249,90 Kč 229,90 Kč
Eso párky 189,90 Kč 169,90 Kč
Kladenská pečeně 189,90 Kč 169,90 Kč
Paštika s telecím masem 159,90 Kč 139,90 Kč
Křečkova klobása jemná 199,90 Kč 179,90 Kč
Sekaná 139,90 Kč 119,90 Kč
Akční nabídka platná od 27. 9. – 8. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Ceny jsou uvedeny za kg.

Těšíme se na vás!



INZERCE V6-0903



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


