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Poslední tři byty  
ihned k nastěhování 
+ garážové stání zdarma!
 

CHYTRÉ BYDLENÍ CSV@Řepy

Prémiové bydlení v Řepích. Bez kompromisů navržené byty, kde zkušení odborníci skloubili 

prioritní požadavek na funkční a elegantní prostor, který navíc obohatili technologickými prvky 

s cílem dosáhnout maximální spokojenosti budoucích obyvatel.

PENB: B. Více informací naleznete na www.cistovicka.cz

CSV@Řepy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 

Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, 
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

2+kk s terasou
č. 111 / 64,7 m2

2+kk s terasou
č. 112 / 64,6 m2

3+kk s terasou
č. 113 / 90,4 m2

INZERCE V6-0343
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Vážení čtenáři,
netrpělivě očekávají obyvate -
lé Hanspaulky, Veleslaví na,
ale i Dejvic, Baby či Šárecké -
ho údolí novinky z Letiště Vá -
clava Havla. Obávají se to tiž
toho, že plánovaná nová ran-
vej zásadně změní jejich pod-
mínky k životu v lukrativní
části Prahy 6. Co lidem k to -
mu to tématu vzkazují poli-
tici, které si loni na podzim
zvolili do čela městské části?
Přinášíme vám také novinky
ohledně Základní školy Věry

Čáslavské. Situaci ve škole jsme se věnovali už v minulém
vydání a reakce veřejnosti byly velké, řada rodičů se roz-
hodla sdělit magazínu Vaše 6 svoji zkušenost s vedením
školy. A zareagoval i zřizovatel, radní pro školství vyhlásila
výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku školy. Nevy-
nechejte ani povídání se známým zpěvákem Ivanem Hla-
sem. K Praze 6 má velmi blízko, i když tady už řadu let ne -
žije. Co je u něj nového, s čím se v poslední době potýkal
a jaké má plány? Užijte si pěkné nastupující jaro a vydejte
se třeba na nějakou akci, která se na šestce koná, nabízíme
vám spoustu tipů.

Vaše Zuzana

INZERCE V6-0305

AKCE od 10. 4. 2019 do 30. 4. 2019

Řeznictví U Rudolfa • Kamýcká 1077 • Praha 6
Řeznictví U Rudolfa • Čílova 304/9 • Praha 6 - Petřiny

Řeznictví U Rudolfa • Jana Palacha 506 • Roztoky

Uzený bok s kostí 109,90 Kč/kg
(původní cena 119,00 Kč/kg)

Uzený ořez z boku pásky 109,90 Kč/kg
(původní cena 139,90 Kč/kg)

Pirátská klobása 137,90 Kč/kg
(původní cena 155,00 Kč/kg)

Hovězí falešná svíce 208,00 Kč/kg
(původní cena 224,90 Kč/kg)

Bůček na roládu 79,90 Kč/kg
(původní cena 99,90 Kč/kg)

Jako poděkování k nákupu
nad 1 000,- Kč dárek.

SPECIÁLNÍ AKCE ČARODĚJNICE
od 22. 4. 2019 do 30. 4. 2019

RUDOLFŮV TÁBORÁČEK
99,90 Kč/kg

(původní cena 119,90 Kč/kg)



aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Úklid silnic
omezí parkování

Pohlídat by si měli obyvatelé šesté
městské části termíny, v nichž
bude v jejich ulici prováděn jarní

úklid komunikací. Uklízet se bude od
3. dubna do 7. června vždy od 8.00 do
15.00 hodin. Vždy sedm dní před plá-
novaným úklidem budou řidiče upozor-
ňovat na omezení dočasné dopravní
značky zákaz zastavení. Přeparkovat
je třeba v době komplexního úkli du ko-
munikací svá auta, a to nejen z vozo-
vek, ale i chodní ků.
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nadační fond

Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.
Rychle. Seriózně.
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Všesté městské části dojde letos k dal-
šímu rozšíření zón placeného stá ní.
Parkovací zóny budou zavedeny

v dalších třech oblastech, a to v části Dě-
diny, v oblasti Ořechovky a v další části
Hanspaulky. „Máme příslib hlavního měs -
ta, že se na rozšíření začíná okamžitě pra-

covat a zóny by mohly být spuštěny na kon -
ci léta,“ uvedl místostarosta šestky pro do-
pravu Jiří Lála (ODS) s tím, že radnice na-
dále požaduje zavedení zón plošně v celé
Praze 6. „Pro letošek se podařilo vyjednat
alespoň část, a to v oblastech, kde je aktu-
álné problém s parkováním největší.“

Placené parkování
na šestce se rozšíří

Několik uzavírek komplikuje dopravu
po šesté městské části. Do 30. břez -
na platí omezení v ulicích Chotkova,

K Brusce, pracuje se zde na silnici, do květ -
na musejí řidiči počítat s uzavírkou ulice
U Písecké brány a do června s omezením
v ulici Pevnostní mezi křižovatkami ulic
Patočkova a Na Ořechovce, kde probíhají
práce na vodovodním potrubí. Do konce

mě síce pokračují práce na inženýrských sí-
tích v Patočkově u Břevnovské ulice ve
smě ru do centra a začala také oprava ko-
munikace v ulici José Martího mezi křižo-
vatkami ulic Do Vozovny a Za Vokovickou
vozovnou, potrvá do dubna. Začátkem
květ na by potom měly skončit práce v ulici
Proboštská mezi křižovatkami ulic Glin-
kova a Zavadilova.

Dopravní omezení
v šesté městské části



aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Nález staré munice
v Šárce

Pyrotechnický průzkum odhalil
v břez nu v lese na lesnickém úse -
ku Šárka několika kusů staré

mu nice a jejích částí. Vše bylo předáno
policejním pyrotechnikům. Odborníci
varují veřejnost, aby při nálezu, který
může i vzdáleně připomínat pyrotech-
niku, kontaktovali policii a s předmě-
tem v žádném případě nemanipulovali
ani se ho nedotýkali.

Zkáza
Dejvického divadla

Výstava v prostoru Dejvického di-
vadla Anti.kvariát před stavuje
fotografie Aleny Hrb kové, které

zobrazují seriál Zkáza Dejvického di-
vadla vysílaný momentálně Českou te-
levizí. Hrbková je spolu s Hynkem Glo-
sem dvorní fotografkou dejvického
souboru.

INZERCE V6-0334

internet na praze 6 

od 290 kč

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Další vycházku po okolí Müllerovy vily
pořádá Studijní a dokumentační
cen trum Norbertov. Bude se konat

16. dubna od 17.00 hodin a jmenuje se Od
Müllerovy vily do zahradního města. Vy-
cházka provede účastníky částí Ořechovky,
osvětlí jim vývoj a historii oblasti a také pů -
vod místního názvu. Cestou navíc zazní

příběh památníku na Macharově náměstí,
tak jak jej vyprávěl syn architekta Aloise
Dryáka. Vycházka vyvrcholí na zahradním
městě, ve kterém museli jeho obyvatelé do-
držovat určitá pravidla. Na květen je na -
plánována další vycházka Střešovičkami
k břev novským usedlostem, v červnu se
půjde přes Dehnice k usedlosti Hadovka.

Vycházka po okolí
Müllerovy vily

Zrodinného alba se jmenuje nový při-
pravovaný česko-slovenský výstavní
projekt příběhů česko-slovenského

kulturního sbližování, který chystá Památ-
ník národního písemnictví. Začne v první
polovině června a potrvá do začátku září
v letohrádku Hvězda. Zabývat se bude tím,
jak se Češi a Slováci v období let 1800 až

1939 stýkali a poznávali, jak se navštěvo-
vali, inspirovali, jak hledali společnou řeč
i jak si nerozuměli a jaké kulturní výsledky
z jejich zájmu vzešly či jak slovenská lite-
ratura pronikala do českých nakladatel-
ství. Autoři projekt připravují díky inven -
čně nainstalovaným archiváliím, knihám
i uměleckým předmětům.

Výstavní projekt
Z rodinného alba



velikonoce

INZERCE V6-0307

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

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

Avntgarde_CityLive 210x140.indd   1 22.8.2018   20:45:27

Jméno Velikonoc je odvoze -
no od Velké noci, kdy vstal
Ježíš Kristus z mrtvých.

Velikonocemi končí čtyřiceti-
denní období půstu, v takzva-
ném pašijovém týdnu má každý
den své jméno. Květná neděle je
poslední postní neděle a její ná -
zev je odvozen od květů, jež ma -
jí připomínat palmové větve, po-
slední masopustní pondělí je

potom Modré. Šedivé úterý se
neslo ve znamení úklidu obydlí,
Škaredá středa je potom dnem,
kdy podle Bible Jidáš zradil Je-
žíše Krista. Zelený čtvrtek byl
dnem, kdy se konala poslední
večeře Ježíše Krista a na Velký
pátek byl Ježíš odsouzen a ukři-
žován. Na Bílou sobotu končí
čtyřicetidenní půst. Velikonoč ní
neděle – Boží hod velikonoč ní

Jak a kdy oslavit

Velikonoce
Na konec dubna letos připadá největší

křesťanský svátek – Velikonoce. Jméno

Velikonoc je odvozeno od Velké noci, kdy

vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Pro křesťany

jsou nadcházející velikonoční svátky

nejvýznamnějším obdobím v roce.

po tom znamená zmrtvýchvstá -
ní Ježíše Krista. Velikonoční
pon dělí patří koledování.

Ať už pro vás znamenají Veli-
konoce cokoliv, v Praze se koná
řada akcí, které jsou vhodné
třeba i pro rodiny s dětmi, vyra-
zit na ně lze už v průběhu břez -
na. Tradiční jsou velikonoční
trhy na pražském Staroměst-
ském náměstí. Začnou 6. dub -
na a potrvají do 28. dubna.

K Velikonocům patří zvyky
a tradice, některé jsou známé
více, některé méně. Které doma
dodržujete vy? Málokdo si do-
káže velikonoční svátky před-
stavit bez pomlázky, muži ji
uple tou z vrbových proutků
a ozdobí stuhami. I když má
ten hle zvyk své odpůrce, pů-

vodní myšlenka či záměr je ten,
že vyšlehání má ženám zajistit
svěžest, mladost i zdraví. 

Ženy dávají koledníkům ma-
lovaná vajíčka. Podle legendy
Ježíš a jeho učedník Petr bě -
hem svého putování přišli na
sta tek a požádali hospodyni
o kousek chleba, ta je pohostila
čerstvým vejcem, a když po-
cestní odešli z domu, zjistila, že
jsou skořápky zlaté. Na Veliko-
noce byste také neměli zapome-
nout vyzdobit svůj dům a byt.
Hodí se zejména jar ní květiny
nebo proutky vr by, na které za-
věsíte kra slice. Pochutnejte si
také na velikonočním menu, ne-
opomeňte si upéct beránka ne -
bo zajíčka, velikonoční nádiv ku
nebo mazanec či jidášky.

Velikonoční pranostiky
■ Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se vydaří.
■ Na velikonoční Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
■ Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
■ Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
■ Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý.
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Nová letištní dráha přiblíží

letadla k šestce

Dráha letadel se tak Praze 6 přiblíží.
„To je jednoznačně nepřijatelné
z hle diska poškozování životního

prostředí ve zmíněných lokalitách, přede-
vším nadlimitním nárůstem hluku a exha-
lacemi. Letadla zatěžují občany nadměr-
ným hlukem již dnes, což je minimum ve
srovnání se stavem, který by nastal při plá-
novaném nárůstu letecké dopravy v bu -
douc nu,“ tvrdí oponenti plánované dráhy,
kte ří dále varují před nárůstem pozemní
dopra vy, která bude muset tak obrovské
množství osob a nákladů přepravit. Proti
plánům letiště dokonce sepsali petici.

Odpůrci ranveje se snažili bojovat u sou -
du. Neúspěšně. Nejvyšší správní soud loni
v listopadu zamítl kasační stížnost někte-
rých obcí, fyzických osob a organizací proti
rozsudku Městského soudu v Praze. Soud -
ce připomněl, že verdikty týkají cí se územ-
ního plánování vždy upřednost ní některé
zájmy před jinými. 

Za zastánce nové ranveje se nedá pova-
žovat opozice šestkového zastupitelstva.
„Nová ruzyňská ranvej má přinést rozší-
ření kapacity letiště, ovšem za cenu výraz -
ného zhoršení hlukových podmínek v se-
verní části Prahy. Nachází se totiž blíže
centru města než stávající ranvej,“ potvr -
zuje zastupitel Strany zelených Petr Píša.
„Přibližovat leteckou dopravu centru měst
je přitom proti všem světovým trendům.“

„Rostou obavy obyvatel Prahy 6 a dalších
k letišti přilehlých obcí z rostoucího hluku
a znečištění, které by rozšíření bezesporu

přineslo, a to vlivem samotných letadel, ale
také z nárůstu osobní i nákladní automobi-
lové dopravy, která by se logicky se zvýše-
ním kapacity letiště také zvyšovala. I proto
by bylo dobré nejdříve důsledně promyslet
a zvážit možnosti, jak letecký provoz čás-
tečně odklonit i na jiná letiště, která již v re-
publice jsou,“ na bízí řešení zastupitel
Ondře j Chrást (Piráti).

„Je standardem civilizovaného světa, že
se letiště staví mimo zastavěná území a od-
sunují se daleko za města. U nás z pro mě
nepochopitelných důvodů umisťujeme při-
stávací dráhu o dva kilometry blíže centru
a leteckým provozem by mohlo být zasa-
ženo padesát tisíc lidí,“ uvedl starosta Ly -
so lají Petr Hlubuček (STAN), kterých by se
změna také dotkla.

Jeho spolustraník a zároveň místosta-
rosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN) má ale ji -
ný názor. „Dlouho už tvrdím, že politický
střet na komunální úrovni se nevede ani
tak mezi levicovými a pravicovými názory,
ale spíš mezi zastánci modernity a zastánci
statu quo. Jinými slovy: Buďto chceme, aby
na největší české letiště jezdil rychlý a po-
hodlný vlak a časy příletů a odletů do ce-
lého světa byly komfortní, nebo nám spíš
vyhovuje současný stav, kdy na ruzyňské
letiště doskáčeme pravidelnou autobuso-
vou linkou číslo 119 a nabídka letů i přízni-
vých časů je omezena kapacitou hlavní při-
stávací dráhy,“ uvedl Lacina. Ostatně není
sám z šesté městské části, kdo upřednost -
ňuje ekonomické zájmy nad zájmy obyva-

tel šestky. I někteří ostatní politici podobně
uvažují.

Nová dráha Letiště Václava Havla by mě -
la být dlouhá tři kilometry a stát zhruba
devět miliard korun. Stavba má být zaháje -
na v roce 2023 a dokončena o tři roky poz-
ději. Nyní je nová ranvej na prahu podání
žádos ti o územní rozhodnutí. Letiště vznik
nové   ranveje odůvodňuje mimo jiné tím, že
provoz na dvou souběžných drahách bude
efektivnější, bezpečnější a šetrnější k život-
nímu prostředí. Podle letiště bude více než
tři kilometry dlouhá paralelní dráha pri-
márně sloužit pro přistávání letadel, kapa-
city pohybů letadel na letišti, tedy vzletů
i přistání, by se díky ní měly zvýšit až na
72 pohybů za hodinu. Letišti nyní zbývá vy-
koupit poslední pozemek, který je pro vy-
budování dráhy nutný, dohaduje se však
s majitelem na ceně.

Jako poklidné by se dalo
popsat bydlení ve
Vokovicích či na Hanspaulce.
Ta se v posledních letech
proměnila na čtvrť, kde se
pravděpodobnost sehnat
dostupné bydlení rovná
zázraku. Příjemné bydlení je
ale možná v ohrožení.
Letiště Václava Havla totiž
pokračuje v přípravách na
stavbu paralelní ranveje.

Co zaznělo
na Hanspaulce?

■ „O ničem takovém nevím, očekávám,
že pokud by se nás to mělo dotknout, bu-
deme se k tomu moct vyjádřit.“
■ „Nevěřím, že by nám začala letadla lí -
tat nad domy, to bychom přece museli
vě dět, když tady žijeme.“
■ „Pokud se nás letecká doprava do -
tkne, myslím, že letiště nám zhoršení
podmínek k životu bude muset nějak
kompenzovat.“
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Zhoršení hlukových
podmínek

Nová ruzyňská ranvej má přinést rozší-
ření kapacity letiště, ovšem za cenu výraz -
ného zhoršení hlukových podmínek v se-
verní části Prahy. Nachází se totiž blíže
centru města než stávající ranvej. I při po-
užití protihlukových opatření by byla roz-
sáhlá území trvale zatěžována nadlimit-
ním hlukem, proto letiště prosazuje tzv. ochranné hlukové pásmo,
kde limity nemusejí být dodržovány. Přibližovat leteckou dopravu
centru měst je přitom proti všem světovým trendům. Kapacitu le-
tiště navíc není možné navyšovat bez vyřešeného kolejového spo-
jení do centra. Letiště je nadto jedním z největších zdrojů hluku
a emisí, a není proto žádoucí tyto škodlivé vlivy na život Pražanů
zvětšovat. Nemluvě o produkci skleníkových plynů zodpovědných
za změnu klimatu. Místo rozšiřování letiště by stát měl více pra-
covat na urychlené realizaci vysokorychlostních železničních
tratí.

Petr Píša (SZ)

Musí se vyřešit
navazující infrastruktura

Paralelní systém s oddělenou přistávací
a vzletovou dráhou je ve světě nejrozšíře-
nější. Proti současnému stavu, kdy letadla
startují i přistávají z jedné dráhy, se jedná
určitě o zlepšení bezpečnosti provozu. Vý-
stavbou dojde také k úplnému zrušení noč-
ních letů a dnešní dráha 12/30, která míří
na Ruzyň a Dědinu, bude zrušena úplně, čímž si tyto části Prahy
6 významně oddechnou. Proto respektujeme požadavky letiště na
tuto stavbu, ale zároveň je potřeba mít na paměti, že se tímto kro-
kem zvýší kapacita letiště a dramaticky vzroste počet odbavených
cestujících. Proto se musí nejprve vyřešit navazující infrastruk-
tura, především dopravní napojení, zejména MHD. Podmínkou

nejen Prahy 6 by tedy měla být výstavba železničního spojení
s centrem nebo dotažení metra na letiště Václava Havla. 

Martin Polách (ANO)

Kompenzace
pro zasažené oblasti

Nárůst letecké dopravy jde ruku v ruce
s ekonomickou prosperitou země a odráží
se mimo jiné ve větších nárocích na kapaci -
tu letiště. Tyto potřeby by měla uspokojit
prá  vě paralelní dráha. Pro Prahu 6 bude vý-
hodné, že nový letový koridor, který pře-
vezme část provozu, bude mimo zastavě-
nou část naší městské části. Pokud by ke stavbě nové dráhy
ne došlo, hrozí, že část provozu opět převezme stará dráha, jejíž
kori dor vede nad hustě obydlenou Bílou Horou a Ruzyní. Naším
úkolem je, abychom v rámci rozšiřování letiště prosadili kompen-
zace pro zasažené oblasti a abychom z rozvoje letiště dokázali vy-
těžit pro Prahu 6 další benefity. Nemluvím jen o protihlukových

Nová ranvej
na pražském Letišti Václava Havla

IN
ZE

RC
E 

V
6-

03
09

IN
ZE

RC
E 

V
6-

03
02

IN
ZE

RC
E 

V
6-

03
11

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
www.cistirnakobercu.eu

tel.: 723 475 707

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion

KULTURNÍ VEČERY V PROSTORECH BISTRA FARMA JONÁŠ
(Šlikova 293/27, Břevnov)

27. 3., 10. 4. a 24. 4. od 19.30 hod. – hudební akustické duo:
zpěv Dario Beširevič, kytara Martin Homola 

2. 4. od 18.00 hod. – Záhady přírody – Bosenské pyramidy,
přednášející Petr Sumito Mikulka

3. 4. od 18.00 hod. – country zábava
Zajištěno příjemné posezení v restauraci. Dobré pivo a víno.

Nová dráha pražského Letiště Václava

Havla by měla být dlouhá tři kilometry

a stát zhruba devět miliard korun. Stavba

má být zahájena v roce 2023 a dokončena

o tři roky později. Nyní je nová ranvej na

prahu podání žádosti o územní rozhodnutí.

Co obyvatelům šestky vzkazují politici

zvolení do zastupitelstva městské části?



9www.vase6.cz

politika

opatřeních formou omezení nočního provozu, investicích do vý-
sadby stromů a příspěvcích na jazykové pobyty školáků. Mám na
mysli hlavně vyřešení dopravního spojení s letištěm, a to kapacit-
ním, ekologickým dopravním prostředkem. Bez něho bychom ne-
měli s rozšiřováním letištní dopravy souhlasit. Toto propojení by
pak mělo sloužit i k dopravě od tolik potřebných P+R parkovišť na
okraji města.

Jiří Lála (ODS)

Řadím se mezi 
zastánce modernity

Letiště Václava Havla je dynamicky se
rozvíjející společností, patří mezi klíčové
plátce daní i dividend do státního rozpočtu
a řadí se mezi nejvýznamnější zaměstna-
vatele pro Prahu a Středočeský kraj. Je
také jedním z nejvýznamnějších partnerů
Pra hy 6, protože se nachází na našem úze -
mí a finančně významně podporuje jazykové pobyty našich ško-
láků v zahraničí. Počet cestujících na ruzyňském letišti každý rok
přibývá, počet odbavených pasažérů trhá historické rekordy, ale
počet pohybů - tedy vzletů a přistání letadel je omezen dvěma při-
stávacími dráhami, kterými letiště v tuto chvíli disponuje. Další
přistávací dráha by tedy nabídla větší bezpečí při příletech i odle-
tech, ale také by umožnila radikálně omezit a možná i úplně vy-
loučit noční provoz, protože kapacita rozšířená o další přistávací
dráhu by dokázala odbavit všechna letadla během dne. Dlouho už
tvrdím, že politický střet na komunální úrovni se nevede ani tak
mezi levicovými a pravicovými názory, ale spíš mezi zastánci mo-
dernity a zastánci statu quo. Jinými slovy: Buďto chceme, aby na
největší české letiště jezdil rychlý a pohodlný vlak a časy příletů
a odletů do celého světa byly komfortní, nebo nám spíš vyhovuje
současný stav, kdy na ruzyňské letiště doskáčeme pravidelnou
autobusovou linkou číslo 119 a nabídka letů i příznivých časů je
omezena kapacitou hlavní přistávací dráhy. Mám pochopení pro
obě názorové skupiny. Řadím se však spíš mezi zastánce moder-
nity a udržitelného rozvoje, samozřejmě s ohledem na životní pro-
středí a kvalitu našich každodenních životů.

Jan Lacina (STAN)

Rostou obavy
obyvatel Prahy 6

Letiště je branou do světa a k Praze 6 ne-
odmyslitelně patří. Otázkou zůstává, jestli
se má nadále rozrůstat, nebo je na hranici
svých kapacit, které není nutné dále zvyšo-
vat. Častý argument, že pokrok a turismus
nezastavíš, naráží na názory odborníků,
politiků i obyvatel centrálních a turisticky
exponovaných částí Prahy. Zkrátka Praha už více turistů jen těžko
pojme a nyní spíše zvažuje, podobně jako světové „turistické me-
tropole“ Benátky nebo Barcelona, jak turisty dostat mimo nejex-
ponovanější místa, a nejlépe také mimo Prahu. Česká republika
pře ce nabízí mnoho krás a turistického vyžití i mimo svou metro-
poli! Rostou také obavy obyvatel Prahy 6 a dalších k letišti přile-
hlých obcí z rostoucího hluku a znečištění, které by rozšíření beze -
sporu přineslo, a to vlivem samotných letadel, ale také z nárůstu
osobní i nákladní automobilové dopravy, která by se logicky se zvý-
šením kapacity letiště také zvyšovala. I proto by bylo dobré nej-
dříve důsledně promyslet a zvážit možnosti, jak letecký provoz
částečně odklonit i na jiná letiště, která již v republice jsou a pro-
jevují zájem stát se větším dopravním uzlem letecké dopravy.

Ondřej Chrást (Piráti)

Občané Prahy 6 nemají šanci zjistit
názor na podzim zvoleného starosty
Ondře je Koláře (TOP 09) na dané téma,
protože příspěvek neposkytl, přestože
byl s předstihem osloven.

INZERCE V6-0308

INFO@PE3NY.NET WWW.PE3NY.NET +420 222 741 222

BONUSY 
PRO KAŽDÉHO

200 K
CHCI TO

NA PENZI
20/20 Mb/sCHYTRÁ 
TELEVIZE

LEVNÝ 
TELEFON

RYCHLÝ 
INTERNET VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

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

■ Víte o plánech pražského letiště na výstavbu nové ranveje?
■ Máte dostatečné informace?
■ Jste zastánci nebo odpůrci rozšiřování provozu letiště?

Napište nám svůj názor na zuzana@vase6.cz.
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● Zanedlouho vyjde vaše nová kniha
V náručí dejvický noci...

Myslím, že je to moje čtvrtá kniha. První
byla próza Za barevným sklem, na tu jsem
hrdej. Jdeme na jedno, to je takový dopro-
vodný text k fotografiím Františka Dostála
o hospodách. Vybírali prý dlouho „typa“,
který by to zvládl. S velkou poctou pak ří-
kali, že hezky by to napsal Bohumil Hrabal,
ale pak že přišli na mě. Tak to byla opravdu
pocta, ale i velký závazek a těžký úkol, pro-
tože každá ta hospoda měla takový příběh,
že by to bylo na samostatnou knížku. Mu -
sel jsem hodně ořezávat, proto tomu říkám
doprovodný text. Další byla knížka písňo-
vých textů Miláčku, vrať se. Vybíral jsem
z hlavy asi z 360 textů ty, co jsem si pama-
toval. K té poslední knížce V náručí dej-
vický noci jsem se nechal přemluvit a je to
takový velký rozhovor, který dělám s novi-
nářkou Marcelou Titzlovou, se kterou se
znám už od mládí z Hanspaulky. Zjistil
jsem, že dělat takovou knížku je opravdu
danajský dar, protože jestli se tam zase
někdo ze známých nenajde, tak si to schy-
tám. Ale ty zásadní informace, s kým jsem
se potkal a hrál a tak, ty by tam mohly být
úplně všechny, protože je to dost obsažný,
i když nejde zachytit nějaký život v jedné
knížce. Každá ta příhoda je na delší poví-
dání, na mnoho dílů.
● Dětství a mládí jste prožíval na Han-
spaulce, která byla takovou líhní mnoha
známých a populárních osobností. Jak
si to vysvětlujete, čím byla podle vás tato
čtvrť tak výjimečná?

Taky už jsem o tom přemejšlel. Hodně to
asi bylo i tím, že v třicátých letech, když
Hanspaulku postavili, tak jak jsem zjistil,
to tenkrát nebylo ani tak drahý bydlení. Ta-
ková ta nóbl bohatá čtvrť se z toho udělala
až časem. No, a tak se tam tenkrát hodně
stěhovali mladí umělci, kteří pak měli ně-
jaký děti, který tam zůstávaly. Navíc je to
takový malý prostor, kde se znal každý
s každým a lidi se vzájemně ovlivňovali.
Tím pádem i člověk, který by třeba v jiným
prostředí nenapsal básničku, začal psát
a najednou zjistil, že je to dobrý. Vzniklo
tam hodně skvělých věcí. Třeba známá pís-
nička Máš má ovečko dávno spát. Napsal ji
soused, co bydlel přes plot vedle v baráku,
Pavel Dydovič a český text udělal Franta
Řebíček. Málokdo ví, že je o blázinci, ale
když se člověk do toho textu zaposlouchá,
tak je to taková něžná píseň o blázinci.
Ještě před náma tam hrávaly slavný bigbíty
jako třeba B-side, později Orchestrion, to
byli kluci od nás starší tak o pět šest let
a my, když jsme koncem šedesátých let do-
růstali, začali jsme s nima kamarádit a oni
nám pomáhali. Bylo to taky takzvaně za vě-
trem, takže když se někde hrálo nahlas
v hospodě, policajti tam byli až za dlouho,
kdežto ve městě by byli hned. Na Hanspaul -
ku proto začalo jezdit i plno lidí odjinud, ob-
jevovali se tam různí umělci a tím pádem
se to zase obohatilo. Tak asi tím to bylo.  
● Jak na vás působí Hanspaul ka dnes?

Taková ta nostalgie je tam pořád. Pravda
je, když jsem říkal, že jsem vyrostl ve vile,
byla to ale takzvaná činžovní vila. Na Hans -

paulce bylo takových objektů strašně moc,
kdy vilu prostě majitelům zabrali a rozdělili
na menší byty. V té naší vile tehdy bydlelo
sedm rodin čili to bylo opravdu nacpaný, ale
v pohodě, parta dětí mohla vzniknout pří -
mo na zahradě. Dnes, když se podívám na
Hanspaulku, cítím takový odcizení. Vět-
šina lidí naší starý party se odstěhovala,
protože tam nemohli přežít. Vily se vracely
původním majitelům, což je naprosto v po-
řádku, to chápu, ale dějí se tam teď takový
věci, že třeba jedna krásná prvorepubli-
ková vila najednou není. Místo ní vyrostla
taková módní krychle. Kamarádi, co ještě
na Hanspaulce zbyli, říkali, že to není nic
výjimečného, a to mně trochu vadí. Chápu,
že bydlet v tom starým baráku není nic pří-
jemného, vím, jaký jsme tam měli potíže
s topením, to bylo hrozně drsný, ale když
už má někdo peníze na to, aby takovou vilu
koupil, tak by ji mohl nechat aspoň z venku
podobnou. Občas zajedu za kamarádama
na pivo, ale spíš už si dáváme sraz dole
v Dejvicích.
● Co se vám na Praze 6 líbí, kam se rád
vracíte?

Myslím si, že šestka docela kvete, že je to
dobrá čtvrť, tohle je jen taková výhrada.
Když jdu pěšky přes Hanspaulku, zajdu na
velkou louku a koukám do Šárky, na Matě -
je, to mě vždycky vezme. To jsou ta mís ta,
co mám rád...
●Hudbě jste se věnoval už v dětství. Kdo
vás k ní přivedl? Kamarádi, rodina?

Přivedl jsem se vlastně sám. U nás fakt
nikdo na nic nehrál, nikdo nebyl muzikant.

Ivan Hlas:
Mám radost, když svý
písničky slyším od jiných lidí

V letošním roce oslaví autor mnoha hitů, skladatel, textař,
zpěvák, kytarista a také spisovatel Ivan Hlas půlkulaté
jubileum. V dubnu vyjde jeho nová kniha V náručí dejvický
noci, kterou připravil společně s Marcelou Titzlovou. Po
přestávce vynucené zdravotními důvody Ivan Hlas opět
vystupuje. Koncertuje v komorní sestavě Ivan Hlas Trio,
občas společně s Vladimírem Mišíkem a skupinou Etc…
nebo hraje v Městských divadlech pražských v představení
Bedřich Smetana: The Greatest Hits.
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Poslouchal jsem rád věci na otcově magne-
ťáku, on miloval francouzský šansony, a to
nebyly jenom ty prošvihnutý Edith Piaf
nebo Charlesem Aznavourem, ale fakt za-
jímavý věci. A pak se tam najednou objevil
kytarový pásek od kapely The Shadows.
Dnes už je málokdo bude pamatovat, ale
Nebeští jezdci, Pochod apačů atd., to mě
zaujalo hrozně. Po nějakým večírku se
u nás doma objevila kytara, ke které se ni -
kdo pak už nehlásil, tak jsem se jí ujal. Naši
už nemohli vydržet, jak jsem do ní bez ladu
a skladu třískal, tak mě přihlásili k panu
učiteli Mizerovi. Vydržel jsem s ním od je-
denácti do osmnácti let dělat klasiku.
I když už jsem vlastně hrál něco jiného, tak
furt jsem k němu občas docházel. Klasika
mě bavila hodně. Doteď vím, že mi dává ta-
kový harmonický cítění, třeba když hraju
blues, tak si ho obohatím nějakou trochu
jinou harmonií a víc mě to baví.
● Přemýšlel jste už v mládí o dráze pro-
fesionálního muzikanta, nebo jste chtěl
spíš s kytarou balit holky?

Neuvažoval jsem o tom, že bych se mu-
zikou mohl živit, ale naplňovala mě něja-
kým takovým zvláštním pocitem. Když se
mi třeba podařilo zahrát první etudu, jako
že to mělo tu správnou harmonii, tak jsem
najednou cítil takový strašně dobrý pocit,
že už je to podobný něčemu, co jsem někde
slyšel. Dělal jsem to kvůli svému pocitu, ale
jak jsem tu kytaru tahal furt s sebou, tak
byla takovým mým pojítkem s lidmi a při-
znávám, i s těma holkama. Byla pro mě ta-
ková společenská berlička. Nikdy mě nena-
padlo, že bych se někdy mohl muzikou
ži vit, ani dlouho potom, když už jsem byl
poučený, že je dost těžký se jí živit. Proto
bylo i těch mnoho zaměstnání. Můj slavný
kamarád Péťa Kalandra měl takové rčení,
že když děti padaly hlady z postýlek, tak
musel jít do práce. Zní to drsně, ale byla to
pravda.
● Vyučil jste se knihkupcem a knížky
i desky jste prodával ještě i v době, kdy
vyšly vaše první desky. Jaké to bylo pro-
dávat svou vlastní desku?

Bylo to v době, kdy vyšla moje druhá
deska a byl to návrat do knihkupectví, pro-
tože já se tam vždycky vracel po určitých
peripetiích v jiných zaměstnáních. Bylo
tam sice málo peněz, ale zase práce, kterou
mám rád. Mám specializaci knihkupec
v hu debninách a tehdy jsem se vrátil do
prodejny Pantonu v Karlově ulici. Byla tam
úžasná parta, dělal tam Ivan Wünsch,
skvě lej basista Jasný páky, taky knihovník,
jenže ten jezdil ještě do knihovnické a knih-
kupecké školy do Luhačovic. Lidi se chodili
ptát, kdy moje deska vyjde, a pak tam do-
konce stála fronta, tak to jsem byl spokoje-
nej.

● Vaše zatím poslední deska Krásnej
dar vyšla v roce 2016. Připravujete ně-
jaké nové album?

Máme s kluky z tria, ve kterém hrajeme,
s kytaristou Norbim Kovácsem a violoncel-
listou Olinem Nejezchlebem takovou do-
hodu, že se ve vydávání desek střídáme,
protože kluci jsou taky autorsky tvůrčí. Po-
dílíme se na tom všichni, ale jeden pokaždé
táhne to takzvané břímě. Olinovi vyšla des -
ka asi před půl rokem, takže teď to opravdu
zase ukazuje na mě, musím hledat téma.
Dřív jsem udělal písničku za noc a druhý
den se hrála, ke stáru je to takový horší,
tro chu pomalejší.  
● Napsal jste velké množství hitů. Kde
hledáte nápady, čerpáte inspiraci?

Všechno je mezi lidmi, proto mi to šlo
dřív vlastně líp, protože jsem byl pořád ně -
kde takzvaně v luftě. Teď už jsem víc doma,
což je asi manželka ráda, ale to téma se
hledá hůř. Nikdo by mi už asi nevěřil něja-
kou poblázněnou lásku, i když možná, mě
jo, fakt. Občas přijdou lidi, že mi věří i ty
pubertální věci. Dávám tomu ale volný prů-
běh. Třeba tu předposlední desku Vítr ve
vlasech jsem udělal za měsíc a asi kromě
dvou to byly všechno nové věci. Hodně kou-
kám kolem sebe a ono to jednou ťukne
a sep ne se. V nejhorším, těch starých věcí,
který lidi neznají, který neměly to štěstí,
aby se k nim dostaly, mám plno. Vím o pár,
které jsou fakt dobré, třeba ještě jejich čas
přijde.  

● Na vašich koncertech lidé často vyža-
dují vaše staré známé hity. Máte nějakou
svou oblíbenou písničku a naopak, kte-
rou byste už hrát nemusel?

Repertoár se musí nutně obměnit, ne-
chával jsem tam takový stěžejní věci, ale ty
Aranky a Na kolena jsem musel vyhodit.
Hrajeme je jako přídavek. Stává se, jak ří-
káte, že o přestávce přijde kluk a prosí:
„Strejdo, zahraj Na kolena, ještě tam ne-
byly,“ tak ji za hrajeme. Je to takový radost -
ný prokletí, když se nějaká písnička povede
a zná ji víc lidí, je radost, ale hrát ji pořád
dokola je na druhou stranu otrava. Z pro -
gramu, který hrajeme na koncertech, mám
asi nejradši závěrečnou písničku z filmu
Báječná léta pod psa, ale jinak nijak neroz-
lišuju, kterou mám nejradši. Pak mám rád
Miláčku, vrať se, kterou hrajeme, jenom
když hrajeme s Vláďou Mišíkem a s Etc…
a máme jiný program. Ale že bych měl ně-
jakou oprav du nejradši nebo naopak, to ne.
● Zmínil jste společné koncerty s Vladi-
mírem Mišíkem. Jak vlastně došlo ke
spo jení takových dvou legend?

Pravda je, že jsme taková parta kama-
rádů, třeba Olin Nejezchleba hrál s Vláďou
asi třináct let, kytarista Etc… Pavel Skála
hrál sedm let se mnou v Nahlasu a tak
různě. My se spolu s Vláďou známe dlouhá
léta. Kdysi jsem měl v kapele housle, a tak
trochu mě štvalo, když někteří lidi říkali, že
se po Etc… opičím, bylo to ale jenom nástro-
jovým obsazením, ničím jiným. Domluvilo
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se úplně náhodně, že by bylo
zajímavý udělat takový kama-
rádský dojem a zkusit hrát mo -
je věci s tou velkou partou. Vlá -
ďa byl pro, že si aspoň trochu
oddechne, tak takhle to vzni -
klo, muzikanti v Etc… jsou
úžasní a ten kamarádský duch
tam opravdu platí. Pravda je, že
zájem posluchačů o tyto naše
koncerty je až překvapivě vel -
ký. Někdo z Etc… říkal, že je za-
jímavý, když hrajeme takhle do-
hromady, tak těch šedivých
vla sů není v hledišti tolik, jako
když hrají sólo vě. Tak si to tak -
hle čas od času dáme pro radost
a jen doufám, že moje i Vláďovo
zdraví nám to dovolí i do bu-
doucna. To je úděl těch legend…
● Dalo by se říct, že některé
vaše písničky dnes už skoro
zlidověly. Těší vás to?

Mám hroznou radost, když
své písničky slyším někde od ji-
ných lidí. Většinou se hned om-
louvají, že to hrají jinak, blbě,
ale já říkám, naopak, tak to má
být. Pamatuju si jednu z prv-
ních písniček, Bratranec z Kar-

lína. Rozjela se, hrála se trošku
po Praze po hospodách. Jednou
jsem jel vlakem na čundr do Pi-
kovic a ve vlaku ji hrál nějaký
kluk. Kolem něj parta a holky,
tak jsem se jedné zeptal, kdo ji
složil, a ona říkala, tady Franta.
Sklapnul jsem, ale byl jsem rád.
● Připravujete nějaký naro-
zeninový koncert?

Musím přiznat, jak jsem měl
a pořád mám rád toho Jacka
Londona, tak to předpokládalo
furt věřit svému tělu a všechno
se zvládne. No a poslední rok
jsem skoro přestal mluvit, zpí-
val jsem jen stěží. Chodil jsem
na různá vyšetření, ale vůbec
nepřišli na to, co mi je. Až jsem
šel na doporučení kamarádky
lékařky do vojenské nemocni -
ce, kde se pan doktor Filipovský
kouknul takovou kamerkou
a zjistil, že mám rakovinu levé
hlasivky. Doporučil mi, abych
šel rychle na operaci, že by to
mohlo být zachytitelné. Na-
štěstí jsem šel rychle, on roz-
hodl postup, protože jinak bych
si už nezazpíval a spolu by-

Ivan Hlas
skladatel, textař, zpěvák, kytarista, spisovatel

■Narodil se v Praze na Vinohradech, dětství prožil na pražské
Hanspaulce, dnes bydlí s rodinou v Hlubočepích.
■ Hudbě se věnoval od dětství, absolvoval LŠU, obor klasická
kytara, od roku 1968 působil ve školní kapele The Mice, pro
kterou také skládal.
■ Vyučil se a několik let pracoval jako knihkupec, poté vystří-
dal řadu různých zaměstnání, mimo jiné pracoval jako kulisák
i čalouník v Národním divadle, prodavač zeleniny, výstupní
kontrolor u počítačů, dělník na lepičce v papírnách, odečítač
vo dy, stavební dělník, topič, závozník, poštovní doručovatel
atd.
■ Působil v několika skupinách, v současné době vystupuje
spolu s Jaroslavem Olinem Nejezchlebou a Norbi Kovácsem
jako Ivan Hlas Trio.

chom teď neměli o čem mluvit.
Díky panu doktorovi Filipov-
skýmu, který mi udělal dvě ope-
race, se podařilo část té hlasiv -
ky zachránit a teď už se to lepší,
zdravá hlasivka se přiklání k té
nemocné, která se uzdravuje.
Normálně už jezdím a hraju,
takže moje prvotní přá ní je
zdra ví! Zatím to snad vypadá
dobře. Před patnácti lety bych

vám řekl, že chci vyprodat Fó -
rum Karlín, aspoň k těm pěta-
šedesátinám. Teď říkám, že
k narozeninám udělám mejdan
s kamarády, žádný plánovaný
hraní, i když hrát se asi bude,
ale nějaký koncert, to už ne.
Ten jsem zažil k šedesátinám
a byl úžasný. Možná k sedmde-
sátinám, to už bude kulatý jubi-
leum.
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děti

Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější základ

do života. Nabízíme Vašim
dětem 1–6 let unikátní

výchovně vzdělávací program
ve dvou třídách.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2019/2020

PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ

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.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
MENSA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA

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

www.skolkamladatka.cz
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První pražský běh v oboře Hvězda
pod poří rodiny předčasně naroze-
ných dětí a neonatologická centra,

kde o tato miminka pečují. V neděli 5. květ -
na v oboře vyběhnou na trať běžci, aby
v rámci běhu pojmenovaného Miminka do
dlaně dali najevo, že rodiny, kterým děti
při šly na svět dřív, nejsou samy. Akci po-
řádá organizace Nedoklubko.

Startovné použije Nedoklubko pro ně-
které z pěti perinatologických center v Pra -
ze, která se starají o předčasně narozené
děti. Zaregistrovat se je možné přes we-
bové stránky www.nedoklubko.cz/beh. 

Aktivní charitativní odpoledne ve Hvěz -
dě propukne ve 14.00 hodin a potrvá až do
19.00 hodin. Vybrat lze mezi dvou či pěti-
kilometrovým během, připraveny budou
také dětské závody, speciální procházka
i koncert pod širým nebem. Výtěžek bude
rozdělen do pěti perinatologických center
v Praze – ta jsou v nemocnici v Krči, Moto -
le, u Apolináře, v Podolí a na Bulovce. 

Díky Nedoklubku
v tom rodiče nejsou sami

Všemožnou podporu dostávají od orga-
nizace Nedoklubko rodiny předčasně naro-
zených dětí. Situace, kdy dítě přijde na svět
dřív, totiž není pro rodiče vůbec snadná.
„Tak si člověk příchod svého vytouženého
miminka nepředstavuje,“ říká Lucie Žáč ko -
vá, výkonná ředitelka Nedoklubka a ma -
minka předčasně narozené dcerky Elly.

● Proč jste se rozhodli podpořit rodiny
předčasně narozených dětí a neonatolo-
gická centra právě během ve Hvězdě?

Nedoklubko je organizace, která podpo-
ruje rodiny předčasně narozených dětí.
Spolupracujeme se všemi centry, kde se
o nedonošená miminka starají. V Praze je
takových center pět. Tři perinatologická
centra intenzivní péče, kde pečují už o mi-
minka narozená na samé hranici života-
schopnosti kolem 24. týdne, a dvě perina-
tologická centra intermediální péče, kde
jsou pak schopni se postarat o miminka na-

rozená ve 31. týdnu. Vloni jsme uspořádali
v Praze dva běhy, které byly velmi úspěšné
a líbily se všem zúčastněným, a proto jsme
se pro letošní rok rozhodli udělat jeden
velký a to hned pro všech pět neonatologií
v Pra ze. Hvězdu jsme zvolili z toho důvo -
du, že sama bydlím v Praze 6 a ráda tam
chodím běhat, ale především je to podle
mého názoru ideální prostředí pro takovou
akci. Přejeme si, aby se na jednom místě se -
šli lékaři a sestřičky ze zmíněných center,
rodiče, děti a běžci, kteří se rozhodnou za-
běhnout pro dobrou věc. Akce je ale pro ko-
hokoli, kdo chce strávit hezké odpoledne
v krásném prostředí.
● Představte organizaci Nedoklubko.

Jak už jsem říkala, Nedoklubko je nezi-
sková organizace, která podporuje rodiny
předčasně narozených dětí. Působí v celé
republice při celkem 26 centrech, kde za-
chraňují předčasně narozená miminka
a pečují o ně. Máme 30 koordinátorek, kte -
ré dochá zejí do nemocnic, nosí maminkám
dár ky a po vzbuzující publikace. Vydali
jsme například knížku „Vítej, kulíšku“, kte -
rá obsahuje terapeutické pohádky, příběhy
a praktické informace. Také dvakrát za rok
vydáváme časopis s názvem „Nejste v tom
sami“, kte rý obsahuje vždy informace na
určité téma. Poslední číslo jsme připravo-
vali na téma Psychologie a komunikace
a v květnu nám vychází nové vydání s pod-
titulem „Jak to vidí chlapi“. Časopis je celý
psán tatínky, lékaři, dědečky, prostě muži,
kteří mají zkušenosti s předčasně naroze-
nými miminky. Nedoklubko také nově za-
čalo vydávat podcasty na daná témata. Ten
nejnovější má název: Narodilo se předčas -
ně a jak to bude dál? Naší novinkou jsou
také omalovánky s názvem Devatero sil,
které provází miminka do dlaně. Ty jsou
primárně určeny starším sourozencům
předčasně narozených miminek a daru-
jeme jim je zdarma, ale také si je kdokoli
může koupit. Na našem běhu v oboře bu-
deme mít také procházkovou trasu s devíti
stanovišti, která se budou jmenovat právě
jako „našich“ de vět sil…

Nedoklubko ve Hvězdě
podpoří nedonošené děti
Zasportovat si, pobavit se a zároveň pomoci dobré věci

mohou všichni aktivní běžci i ti, které na běhání moc

neužije. Pomáhat se bude začátkem května ve Hvězdě

dětem, které měly start do život ztížený, protože se

rodičům narodily předčasně.
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stomatologie

K zubnímu lékaři by rodi -
če s dětským pacientem
měli zavítat již s prv ními

mléčnými zuby, kdy se dítě se-
znamuje s lékařským prostře-
dím a zdravotnickým personá-
lem. Je nesmírně důležité, aby
získalo pozitivní vztah k ná -
vštěvám u lékaře, což do bu-
doucna velmi usnadňuje spolu-
práci při ošetření. V ideálním
případě dochází k lékaři celá ro-
dina, pak má dítě pozitivní vzor
a oporu v rodinném prostředí.

V rámci preventivních pro-
hlídek pátráme nejen po ka-
zech, ale také sledujeme proře-
závání stálých zubů a skusové
poměry. Na našem pracovišti
pracují bok po boku jednak vše-
obecní stomatologové, tak
i specialist ka v ortodoncii. Díky
tomu mám e možnost meziobo-
rové spolupráce a můžeme do
ortodontických vad zasáhnout
co nejdříve. 

Základním kamenem součas -
né stomatologie je prevence.
Problémům předcházet, než

vů bec vzniknou. U dětského pa-
cienta to platí dvojnásob. Ně-
kteří se mylně domnívají, že je
zbytečné léčit kaz mléčného
zubu, avšak komplikace zubní -
ho kazu mléčného zubu mohou
nepříznivě zasáhnout do vývoje
zubu stálého, a to v podobě tzv.
Turnerova zubu. Proto doporu-
čujeme docházet s dítětem na
preventivní prohlídky každého
půl roku, u zvýšené kazivosti
dokonce každé tři měsíce. Kazy
v dětském věku postupují zpra-
vidla velmi rychle a již za pár
měsíců mohou dosáhnout roz-
sahu, který již není řešitelný
plom bou, ale končívá vytrže-
ním zubu. Nejenže se jedná pro
dítě o velmi traumatizující zá -
žitek, ale takovéto předčasné
ztrá ty zubů mohou do budouc -
na způsobit nedostatek místa
pro prořezání zubů stálých.
Pak je nutné zhotovit tzv. me-
zerník, tedy v podstatě rovnát -
ko, které bude místo držet.

Nedílnou součástí preventiv-
ních prohlídek jsou i návštěvy

MDDr. Magdaléna Cikánová
■ Poskytované služby – dentální hygiena, sto-
matologie, ortodoncie, bělení zubů
■ Smluvní zdravotní pojišťovny – VZP, OZP,
ZPŠ, VoZP, RBZP, CPZP, Cigna direct billing,
BUPA.

Registrujeme nové pacienty
Adresa :

náměstí Interbrigády 4, Praha 6, 160 00
tel.:  +420 606 659 746

e-mail: info@orthopoint.cz,
web: www.orthopoint.cz
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Kdy objednat dítě poprvé

k zubnímu lékaři?

Motto:
„Přála bych si, aby všichni pacienti přicházeli do zubní ordinace
beze strachu, a to jak ti nejmenší, tak i pacienti v dospělém věku.“

MDDr. Magdaléna Cikánová

dentální hygienistky, kdy se
dítě hlavně učí chrup správně
čistit. Dentální hygienistka dítě
motivuje a instruuje. Doporu-
čuje správné pomůcky, které
odpovídají věku dítěte, případ -
ně doporučuje fluoridové pre-

paráty, které působí jako ochra -
na proti zubnímu kazu. V dneš -
ní době už dochází k odklonu od
tzv. celkové fluoridace v podobě
fluoridových tablet a spíše jsou
doporučovány lokální prepará -
ty ve formě laků, pěn či past.
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volný čas

INZERCE V6-0319

■Do konce března si může ve-
řejnost prohlédnout výstavu
v galerii Národní technické kni-
hovny. Vystavují zde studenti
a absolventi Ateliéru Nová Mé -
dia 2 AVU. Autoři expozice
představují výstavu studentů
a absolventů ateliéru Nová mé -
dia jako zmenšenou organickou
situaci v době „po nových mé -
diích“, ale především jako sym-
bolické vyústění dialogu s uměl-
kyní Annou Daučíkovou během
jejího pedagogického působení
na Akademii výtvarných umění
v Praze.

■ Do 29. března potrvá v Ga-
lerii Makráč výstava obrazů,
objektů, fotodokumentace akcí
a happeningů Pierra–Paula
Spies se. Narodil se ve Valence
a ve třech letech se s rodinou
přestěhoval do Čech, kde vystu-
doval Vysokou školu chemicko-
-technologickou v Praze. Stu-
dium chemie mu bylo zároveň
zdrojem inspirace v jeho tvor -
bě, kdy během let objevoval
vlastnosti nových hmot pro své
pastózní malby, špachtláty,
drip pingy, koláže a další kombi-
nované techniky. Galerie Ma-
kráč je výstavní síň Ústavu ma-
kromolekulární chemie AV ČR.
Výstava je k vidění v pracov-
ních dnech od 8.00 do 18.00
hodin.

■ Julia Latynina, ruská novi-
nářka, spisovatelka a moderá-
torka, autorka románů v žánru
politické fikce a politicko-ekono-
mické detektivky, uvádí svoji
novou knihu o historii křesťan-
ství. Potkat se s autorkou mů-
žete 27. března, kdy dorazí na
Dlabačov.

■ Několik kurzů pro děvčata
si na březen a duben připravilo
Vzdělávací centrum Bělohor-
ská. Šachové sušenky se tady
bu dou péct 28. března, od
29. března do 30. března se bu -
de konat Francouzský víkend,
kdy se účastnice naučí připra-
vovat quiche, crepes, cibulačku
či bre taňský koláč.

■ V 15.00 hodin začne v KC
Kaštan představení Divadla
Kasperle pojmenované O hol-
čičce, která zlobila. „Taky se
vám občas stane, že vám na zá -
da skočí Škareďák Vztek nebo
Baba Zlomyslná a Skřítek Ne-
poslucha do ouška našeptává
cosi o Království divočin, kde je
možné divo čit a zlo bit od rána
do veče ra?“ ptají se autoři před-
stavení s tím, že si máte dát po -
zor, aby na vás, jako na hrdinku
hry neposlušnou Božen ku, ne-
přišla pa ní Truda.

■ V tělocvičně Ústřední vo-
jenské nemocnice se konají
pravidelné lekce cvičení pro
zdra ví. Příchozí mají možnost
vyzkoušet si různé druhy cviče -
ní, jako je pohybová gymnasti -
ka, aerobik, cvičení s overbal ly
i na velkých míčích, step aero -
bik, různé formy posilování, pi-
lates či strečink, to vše pod ve-
dením zkušené cvičitelky. 

■ V 19.00 hodin začne na
Dlabačo vě večer plný humoru,
živé hud by a video ukázek
z představení. Během talk
show se divákům představí hu-
debník, dirigent a herec Felix

After new media

26. března

Galerie Makráč

26. března

Julia Latynina
autorský večer

27. března

Sušenky a šneci

28. března

O holčičce, která zlobila

30. března

Cvičení pro zdraví

31. března 

Talk show
s Felixem Slováčkem jr.

31. března

Slováček jr., a to v novém po-
řadu Celebrity s.r.o. LIVE.

■Poslední březnové odpoled -
ne bude na Dlabačově patřit dě -
tem. Přijít mohou na Zapome-
nutou pohádku, a to ve 14.00
ho din. Povídat se bude příběh
o jednom království, kde vládla
lež a nenávist. Kdo přemůže
dvojhlavou saň a zlého krále?
Snad to dokáže Veronika s Fili-
pem.

■ Divadelní spolek The Spis
uvede v Klubovně představení
Zvyk je zvyk. Jde o autorskou

komedii Katky Burgerové, kte -
rá je druhou spolkem uváděnou
v pořadí. Začíná se v 19.00 ho -
din. Jde o veselohru o tom, jak
skvělé a báječné je dodržovat
tradice a jaký vliv to má na zlep-
šování vztahu dvou lidí žijících
v páru. 

■ Z Prahy do ekvádorského
Quita aneb Otto a Karl Kohnovi
se jmenuje přednáška Zdeň -
ka Lukeše, která se bude konat
2. dubna v KC Kaštan. Jde
o další ze sérii povídání s ar -
chitektem Lukešem na téma
archi tektury, v letošním roce
s pod titulem Podivíni české ar-
chitektury.

Zapomenutá pohádka

31. března

Zvyk je zvyk

1.dubna

Z Prahy do
ekvádorského Quita 

2. dubna

Výstavy, pohádky a cvičení
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volný čas

■ Ve 20.00 hodin začne
3. dub na v KC Kaštan koncert
Luboš Pospíšil trio. Pořadatelé
připomínají, že dnes už klasik
tuzemského rockového písnič-
kářství, vystoupí tentokrát
v triu s kapelníkem své dopro-
vodné kapely 5P, klávesistou
a kytaristou Ondřejem Fenclem
a per kusistou Michalem Hnát-
kem. 

■ Kolik toho víte o zemi fjor -
dů, Vikingů a zimních sportů?
Zjistěte své vědomosti díky
kvízu, který se koná 3. dubna
v Kavárně Potrvá od 19.00 ho -
din. Akce se koná v rámci festi-
valu Týdny norské literatury
a těšit se můžete na deset růz-
norodých okruhů a padesát otá-
zek. Prověříte si znalosti o Nor-
sku a dozvíte se, jestli je vaší
silnou stránkou norská kultu -
ra, sport nebo třeba historie.
Tým, maximálně čtyřčlenný, je
třeba zaregistrovat předem,
a to na adrese anezka@skandi-
navskydum.cz.

■ Několik akcí naplánovalo na
duben břevnovské komunitní
centrum Nesedím, sousedím
pro seniory. Konkrétně 5. dub -
na je v plánu vycházka (nejen)
pro seniory na rozhlednu Doub-
ravka. Sraz je v 10.30 hodin na
koneč né zastávce metra B –
Čer ný Most (uprostřed nástu-
piště). Nenáročná čtyřkilome-
trová procházka vede k uni-
kátní rozhledně s průvodcem
Janem Šimlem. Dále se bude
v dubnu, přesněji 9. dubna, ko -
nat komentovaná prohlídka po-
jmenovaná Velikonoční motivy
ve stře dověkém uměni v Anež-
ském kláštere. Sraz účastníků
je v 11.00 hodin u pokladen.
Pro více informací a rezervaci
mohou zájemci napsat na e-
mailovou adresu nesedimsou-
sedim@gmail.com nebo volat
na telefonní číslo 702 816 476.

■ Turné k třetímu albu Pís-
ničky pro (ne)poslušné děti se
zastaví na Dlabačově. Miro Ja -
roš tady přivítá děti na stejno -
jmenném Koncertě pro (ne)po -
slušné děti. Kromě nových ale
zazní i ověřené a oblíbené hity.
Diváci objeví svět strašidel,
jichž se netřeba bát, vydají se
do vesmíru prozkoumat plane -
ty anebo se vrátí do doby dino-
saurů.

■ Neskutečná dobrodružství
Florentina Flowerse je název
představení, které bude 6. dub -
na od 15.00 hodin v Kaštanu
urče no dětem. Jde o interaktiv -
ní pohádku o synkovi z dobré
rodiny, který se ocitne mezi pi-
ráty. Aby přežil, musí zapojit
veškerý svůj důvtip a spoleh-
nout se na svého podivného
spo lečníka.

■Velikonoční koncert se bude
konat 9. dubna v Břevnovském
klášteře, a to v rámci cyklu
Břevnovská noktura, který po-
řádá Benediktinské arciopat-
ství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
v Tereziánském sále kláštera.
Od 19.00 hodin se představí
Štěpánka Heřmánková – sop -
rán, Jana Levicová-Horáková –
mezzosoprán, ženský sbor Bu-
bureza a smyčcový orchestr
Consortium pragense orches-
tra pod vedením dirigenta Adol -
fa Melichara.

■ Tablet a dudlík se jmenuje
přednáška, která se zabývá di-
gitální výchovou pro rodiče dětí
od nuly do šesti let. Mluvit se
bu de o tom, jak seznamovat
děti se světem médií, jak působí
média na děti do tří let a jak
média užívat, abychom se jimi
nenechali využívat. Přednáška

Luboš Pospíšil trio

3. dubna

Norský pub Quiz

3. dubna

Vycházka na rozhlednu

5. dubna

Koncert pro
(ne)poslušné děti

6. dubna

Divadlo Čučka

6. dubna

Velikonoční koncert

9. dubna

Tablet a dudlík

10. dubna

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

se koná 10. dubna od 19.00 ho -
din v Komunitním centru An-
dělka, pořád ji Střešovický oří-
šek.

■Hudbě bude patřit Anti.kva-
riát Dejvického divadla 11. dub -
na, konat se zde totiž bude
Swingový večer. Akce začíná
v 19.30 hodin a vstup je volný.

■ Osmý ročník Strolleringu,
tedy závodů kočárků, se bude
konat 14. dubna. Sportovně-zá-
bavné rodinné odpoledne pro-
pukne v 15.00 hodin na La-
dronce. V plánu jsou závody
s kočárky ve sportovní chůzi ve
třech kategoriích – maminka,
tatínek a celá rodina. Na místě
bude také dětský koutek, ská-
kací hrad a malování na obličej
a také divadélko Mazec. Cílem
akce   je motivovat maminky na
mateřské dovolené k pravidel-
nému pohybu a sportu. „Chce -
me ukázat, že sportovat lze
i s kočárkem,“ vysvětlují propa-
gátorky programu  Strollering  
Sandra Jandová a Andrea Kad-
lecová. „Zároveň pravidelné
sportovní aktivity maminek
probouzí u dětí od raného dět-
ství přirozený vztah ke sportu.
Děti se tak od svých rodičů učí,
že sport patří ke každodennímu
rytmu života,“ dodávají.

■ Polib tetičku aneb Nikdo
ne ní bez chyby je divadelní
představení, v němž se divá-
kům 15. dubna od 19.00 hodin
na Dlabačově představí Jan
Čenský, Miroslava Pleštilová
ne bo třeba Pavel Nový. Jde, po -
dle autorů, o brilantně napsa-
nou anglickou komedii, kte rá
představí nesmělého Leo nar da,
jenž žije po rozvodu v Lon dýně

s pubertální dcerou Didi a se
svým svérázným ot ce m Gu -
sem. Pod ženským pseudony-
mem napíše ženský ro mán…

■ Další díl netradiční talk
show Lukáše Pavláska Večer
jedna báseň je v Anti.kvariátu
Dejvického divadla naplánován
na 29. dubna. Hosty budou od
20.00 hodin Petra Nesvačilová
a Milan Tesař.

■ Do 27. června potrvá nová
vý stava břevnovského Popmu-
sea. Jmenuje se Zabal tu hud -
bu! s podtitulem Obaly česko-
slovenských rockových (nejen,
ale především) gramodesek od
vinylu k iPodu. K vidění jsou
zde obaly singlů, elpíček, kom-
paktních disků a (několika) ka -
zet – tedy čtyřicet let (a pár let
navíc) českého a slovenské ho
gramodeskového desig nu.

■ K čemu vylepšovat svět,
když to nejlepši bylo již davno
vymyšleno? Tak zní stěžejní
otázka divadelního představe -
ní, v němž diváky potěší na Dla-
bačově Oldřich Vízner, Otakar
Brousek ml., Vojtěch Záveský,
Barbora Jánová či Jan Szymik. 

■ AuraMusica pořádá koncer -
ty z cyklu Břevnovská hudební
setkání v Tereziánském sále
břevnovského kláštera. Další
vystoupení je naplánováno na
14. května od 19.00 hodin, a to
koncert Hudba a verše sladké
Francie. Vystou pí Prague Phil-
harmonia Wind Quintet, recito-
vat bude Jan Čenský. 

Večer jedna báseň 

29. dubna

Zelňačka
10. května

Polib tetičku

15. dubna

Swing cabinet 

11. dubna

Závody kočárků

14. dubna
Zabal tu hudbu!

30. dubna

Hudba a verše
sladké Francie

14. května
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inzerce

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

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

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330
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www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

prodávejte s Vilémem

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

Volejte ještě dnes

604 755 473

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz
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Nábor malých
fotbalistů

Fotbalový klub SK ARITMA PRAHA hledá
nové hráče fotbalu ročník narození 2011 a mladší,

ale i starší na doplnění jednotlivých mužstev

V případě zájmu kontaktujte
T. Kubra, tomas.kubr@seznam.cz

tel.: 603 543 937

CO NABÍZÍME?
● tréninky vedené zábavnou formou

● pod vedením kvalifikovaných trenérů

● tréninkový proces je zajišťován na kvalitních

hřištích

● travnaté ploše, hřišti s umělou trávou, v zimním

obdobích v halách a tělocvičnách

Nábory mladých fotbalistů probíhají
každé úterý a čtvrtek od 16.00 h na Aritmě.

(Nad Lávkou 5, Praha 6 – Vokovice)
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servis

■ 8. listopadu x U Kaštanu
■ U Dejvického rybníčku x Na
Rozdílu
■ Pod Petřinami x Střední
■ Na Okraji x Maříkova
■ Hošťálkova x Štefkova

■ Glinkova x Kanadská
■ Na Viničních horách x Na
Karlovce
■ Nad Hradním potokem x Po-
toční
■ Slunná x U Laboratoře

pá–so 5.–6. 4. 2019 ne–po .7–8. 4. 2019

■ José Martího 
■ Osamocená 
■ V Středu x Na Volánové 

■ V Nových Vokovicích x U Vo-
kovické školy 
■ Evropská x Přední 

■ K Brusce x Na Valech 
■ Václavkova – nádraží Praha-
-Dejvice 

■ Dejvická x V. P. Čkalova x Ja-
selská 

■ Dejvická x Na Hutích 
■ Kafkova x Buzulucká 
■ Pod Kaštany x Jaselská 

■ Puškinovo nám. x Českoma-
línská 
■ Krupkovo náměstí (u koste -
la) 
■ Českomalínská x Juarézova 

1. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

2. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

3. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

4. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

8. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemový kontejner

bude přistaven v urče-
ném termínu pouze na

maximálně čtyři hodiny – po
celou dobu bude odborná ob-
sluha monitorovat jeho naplňo-
vání odpadem, evidovat počty
návozů a zodpovídat za čistotu
vysbíraného odpadu.

Velkoobjemový kontejner
je určen pouze pro občany
hlav ního města Pra hy. Odklá-
dat do něj lze starý nábytek,
kober ce a linolea, zrcad la, umý-

vadla, vany a WC mísy, sta ré
sportovní náčiní, autosklo a ko-
vové předměty. 

Nelze do něj odkládat živ-
nostenský odpad, nebezpečný
odpad (například autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich),
bioodpad (tzn. veškerý rostlin -
ný odpad), stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky, mrazáky
a sporáky. 

Velkoobjemové kontejnery
na likvidaci rostlinného odpadu
Vrámci jarního úklidu ko-

munikací budou v šesté
městské části přistaveny

velkoobjemové kontejnery na li-
kvidaci rostlinného odpadu ze
zahrádek, ale i na likvidaci ob-
jemného odpadu z domácností
ve vlastnictví fyzických osob.

Na stanoviště budou kontej-
nery přistaveny ve dvou varian-
tách. Kontejnery přistavené od
pátku do soboty budou na sta-

noviště přistaveny vždy v pátek
nejpozději do 12.00 hod, odvoz
bude proveden v sobotu ve
22.00 hod.

Kontejnery přistavené od ne-
děle do pondělí budou na stano-
viště přistaveny vždy v neděli
nejpozději do 12.00 hod, odvoz
bude proveden v pondělí ve
22.00 hod. V případě naplnění
bude zajištěna jejich pravidelná
výměna.

■ Roztocká (proti Riverside
School)

■ Heyrovského náměstí (u ob-
chodu)
■ Na Petynce x U Střešovic-
kých hřišť
■ U Vojenské nemocnice
x U 4. Baterie
■ Na Větru (u trafostanice)
■ Nad Hradním vodojemem
(před č. o. 8)

■ Zeyerova alej x Na Klášter-
ním
■ Na Větrníku x Dusíkova
■ Horoměřická (proti nemovi-
tosti č. p. 2334)

■ Macharovo náměstí (ul. Zá -
pad  ní)
■ Stochovská x Třebonická

■ Dělostřelecká x Spojená
■ Soborská x Nad Šárkou
■ Vlastina x Častavina
■ Nad Višňovkou x K Mohyle
■ U Ladronky x Kopeckého
(parčík)

■ U 5. baterie (nám. Před bate-
riemi)
■ Moravanů x Libovická
■ U Ladronky x Oddělená
■ Parléřova x Myslbekova
■ Kralupská x Dobrovízská

ZDROJ MČ PRAHA 6

pá–so 12.–13. 4. 2019

ne–po 14.–15. 4. 2019

pá–so 26.–27. 4. 2019

ne–po 28.–29. 4. 2019

■ nám. Interbrigády 
■ Ve Struhách x Ant. Čermáka 
■ Čs. armády x Eliášova

■ Rooseveltova x Národní ob-
rany (u separace)
■ Terronská x Albánská 
■ Terronská x Verdunská

■ Sušická x U Hadovky 
■ Kozlovská x Na Karlovce 

■ Na Kuthence x Na Čihadle 
■ Šárecká x Na Pískách 
■ Krohova x Nad Lesíkem 

■ Na Ostrohu x Průhledová 
■ Na Klimentce x Na Míčánce 
■ Na Ostrohu x Fragnerova 

■ Na Fišerce x Na Špitálce 
■ Zengrova x Na Kvintusce 
■ Kolejní x Zelená 

■ Koulova x Čínská 
■ Studentská x Zikova 

■ Šárecká x Mydlářka 
■ Africká x Alžírská 
■ Kladenská x K Lánu

■ Africká x Kamerunská 
■ Arabská (u gymnázia)
■ Tobrucká (parkoviště)

■ Nad Šárkou x Na Beránce 
■ Horoměřická x Vostrovská 
■ Arabská x Egyptská 

■ Nad Šárkou x Na Kuthence 
■ Vostrovská x Na Pernikářce 
■ Soborská (proti číslu 32)

■ Horoměřická x K Vršíčku 
■ V Šáreckém údolí (před čís-
lem 84/1444)
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)

11. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

15. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

16. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

17. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

18. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

23. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

24. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

25. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

29. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

10. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

9. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 

30. 4. od 16.00 do 20.00 hod. 
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školství

O tom, co se děje ve škole
na Petřinách, která byla
dříve vnímána jako jed -

na z nejlepších na šestce, infor-
moval magazín Vaše 6 v úno -
rovém vydání. Rodiče byli
dlouhodobě nespokojeni s ko-
munikací s vedením školy a ne-
řešením celé řady problémů. Ve
škole pro zajímavost „vládnou“
ženy z jedné rodiny – ředitelka,
její matka a sestra. Protože je
však nynější ředitelka Vladimí -
ra Koreňová už nějakou dobu
na rodičovské dovolené, v sou-
časné době řídí „základku“ její
matka Milena Koreňová coby
statutární zástupkyně.

Školou se zabývala
inspekce

Bývalý radní pro školství Jan
Lacina (STAN) sice tvrdí, že ře-
ditelce školy v minulosti sdělil
své výhrady k tomu, že se ve
vede ní školy navzájem zastupo-

vali rodinní příslušníci, tím
však jeho aktivita skončila
a k rozhodnutí, že škola potře-
buje nového, byť dočasného ře-
ditele či ředitelku, přistoupila
až jeho nástupkyně Kubíková. 

Rodiče i radnice se dokonce
kvůli potížím ve škole obrátili
na Českou školní inspekci, zá-
věry říkají, že došlo k několika
pochybením, zejména v perso-
nální oblasti a v komunikaci
sou časného vedení školy s ro-
diči.

Desítky reakcí
od rodičů

Na situaci ve škole reagovala
po zveřejnění článku celá řada
rodičů. Magazín Vaše 6 přináší
výběr reakcí, s ohledem na citli-
vost tématu i žádost některých
rodičů jsou však reakce zveřej-
něny jako anonymní. Redakce
však má jména všech přispěva-
telů k dispozici. 

Šestka vyhověla rodičům,
hledá nového „šéfa“ petřinské školy
Praha 6 hledá nového ředitele či ředitelku

Základní školy Věry Čáslavské. Radní pro

školství Marie Kubíková (ODS) vyhlásila

výběrové řízení na „šéfa“ školy, který by

však funkci vykonával jen dočasně do

návratu současné ředitelky z rodičovské

dovolené. Vypadá to tak, že by se ve škole

mohla uklidnit situace, na kterou několik

rodičů reagovalo přeřazením dítěte na

jinou školu, část se dokonce rozhodla

stáhnout děti z výuky zcela a raději jim

zajistit domácí vzdělávání.

Temnou situací ve škole Věry Čáslavské je popleněna a potupena

čest slavné sportovkyně a statečné ženy! Radnice Praha 6 dolo-

žitelně věděla o smutku rodičů a dětí z poměrů na této škole,

přesto řešila situaci jen vlažně a neobratně, nedůsledně a liknavě

a bez zjevně prioritního zájmu o nápravu. Pan Jan Lacina nechť

předloží písemné dokumenty, ve kterých zásadním tónem sdě-

luje své výtky ředitelce školy. Co tlumočil ústně nebo telefonem

má charakter loňského listí na kompostu. Ve vedení školy pro-

plouvá střídavě matka, dcera a setra, škola se tím proměňuje

v rodinnou pevnost, nedobytnou a neporazitelnou, odolnou i vů -

či  inspektor ce, vyslané na školu starostou Ondřejem Kolářem. 

Jsem ráda, že situaci na škole řešíte, a doufám, že se něco změ -ní. Rodiče, stejně jako já, se asi nechtějí vyjadřovat, neboť jenám jasné, že si každou stížnost odnesou děti. Již jsem měla párdotazů na paní ředitelku, i jsme se v jistých věcech neshodly. Sa-mozřejmě je těžké vést školu, ale člověk musí vědět na co má a naco ne. Na školu chodí mé dvě dě ti, vyhovuje nám blízkost a majítam přátele. Co se týče kvality výuky, s manželem děti neustáleněco doučujeme, kromě asi dvou před mětů, kde jsou výborníučitelé. Nakupuju pracovní sešity a věnujeme dětem spoustučasu, který bychom mohli využít jinak... Na to, že je škola spor-tovní, stojí její hřiště za nic... A to, že nabízí spoustu aktivit, jesice fajn, ale musíte na ně taky mít. Kapacita družinovýchkroužků je omezena, a když tedy chcete více sportu nebo jinéhokroužku pro děti, musíte si to zaplatit. A co se obecně týče „pos-lušnosti“, si paní ředitelka „libuje“ v poznámkách a třídních důt-kách... Naštěstí toto u svých děti řešit nemusím, až teď, kdy syndostal poznámku, že neměl na stole učebnice. To je naprostoscestné řešení... Na schůzkách jen slyšíte, že děti zlobí, neposlou -chají a máte s nimi něco udělat, řeší se děti před ostatními ro-diči. To se nedělá.

Nedá mi to, abych po přečtení vašeho článku o ZŠ Věry Čáslav-ské Vám nenapsala Díky, díky, díky. Je to přesně tak, jak se pí -še... Dlouhodobě jsme jako rodiče našich dcer navštěvujícíchtuto školu nespokojeni a tímto doufám, že se blýská na lepší ča -sy.

Reaguji na článek „Potíže v Základní škole Věry Čáslavské“.

Jsem velmi ráda, že se tato problematika dostala i mimo školní

budovu. Nejsem sice ze skupiny rodičů, kteří řeší problém ve

4.C. a jejich třídní učitelky, ale jsem součástí skupiny rodičů,

která již měsíc žádá ředitelku školy, školní radu a pořádající

agenturu o řádné vyúčtování lyžařského výcviku. Několikrát

jsme žádali o detailní vyúčtování, a to z důvodu, že jsme byli

upozorněni na nesrovnalosti v desítkách tisíc korun. Další věc,

kterou jsme následně zjistili, je i smlouva s pořádající agentu-

rou. Lyžařský výcvik měla pořádat agentura Plácnem si, kde je

jednatelem Lukáš Bernáth. Letošní smlouva na lyžařský výcvik

byla uzavřena mezi školou a Stavební firmou, kde je jednatelem

pan Bernáth, manžel. Paní Bertnáthová je zase předsedkyní

školské rady, a dle našich zjištěných informací, nebylo ani ško-

lou vyhlášeno vývěrové řízení, protože se celá zakázka rozdělila

na několik menších, které již pod výběrové řízení nespadají.
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školství

Školáci ze ZŠ Věry Čáslav-
ské se vydali na lyžařský
výcvik ve dvou lednových

turnusech, obou se účastnilo
kolem 80 dětí. Ubytovány byly
šest nocí v penzionu Migr v Har -
rachově s plnou penzí, svačinou
a pitným režimem po celý den.
Za lyžařský kurz zaplatili rodiče
za každého žáka 3950 korun.
V ceně bylo ubytování, strava
a doprava. Částku za kurz ro-
diče zaslali elektronicky na ban-
kovní účet školy. Za ni podepsa -
la smlouvu na organizaci lyžáku
v době čerpání rodičovské dovo-
lené ředitelka Vladimíra Kore-
ňová s firmou APJ Stavební spo-

lečnost s.r.o., jejímž jednatelem
je Pavel Bernáth. A této firmě
poslala škola 323 900 korun.
Jde o firmu man žela Julie Ber-
náthové, před sedkyně školské
rady ZŠ Věry Čáslavské. Pro za-
jímavost firma jejich syna Lu-
káše měla se školou uzavřenu
smlouvu na pořádání lyžáku
v loňském roce.

Rodinná škola,
rodinný podnik

„Až na to, že to vypadá jako
jeden velký rodinný podnik, by-
chom tuto částku příliš neroz-
porovali,“ shodují se dvě matky,
které navštívily redakci Vaší 6

a jejichž pravou identitu z dů-
vodu ochrany dětí nezveřejní -
me.

Časopis Vaše 6 ověřil, že ceny
za ubytování i stravu v konkrét-
ním penzionu korespondují
s část kou, kterou rodiče zapla-
tili. Za nocleh si zařízení účtuje
běžně 465 korun za osobu včet -
ně snídaně. Děti zde měly i sva-
činy, obědy a večeře. A v částce
3950 korun byla i doprava
z Pra hy do Harrachova a zpět.

Zvlášť ale rodiče platili ski-
pas. „Nejsou zahrnuté v ceně
kur zu, doporučujeme 1950 Kč,
po kurzu bude vyúčtováno ‚za-
jistitelem‘ kurzu,“ uvádí se ve
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Rodiče dětí z Petřin
žádají o vyúčtování lyžáku
Časopis Vaše 6 ťal do živého. Po popsání situace v Základní škole
Věry Čáslavské se na redakci obrátily desítky rodičů, kteří sdělili,
co se ve škole děje. Z reakcí vyplývá, že atmosféra ve škole je dusná
a že o kompetentnosti vedení školy jsou čím dál větší pochyby.
Mimo jiné rodiče řeší údajně netransparentní vyúčtování lyžařského
výcviku, u něhož není škola s to doložit, kam zmizelo 46 800 korun.

smlouvě mezi školou a „zajisti-
telem“ kurzu stavební společ-
ností Pavla Bernátha. Doporu-
čená cena skipasu je zvláštní
z toho důvodu, že organizátor
lyžáku dopředu věděl, kde bu -
dou děti ubytované, a tudíž mo -
hl znát i ceny skipasů na sjez-
dovce, kde se budou děti učit na
lyžích jezdit. Tady vzni ká roz-
por.

Nápadně
drahé skipasy

Rodiče si totiž spočítali, že
jim „zajistitel“ kurzu ze zapla-
cených 1950 korun měl místo
150 korun vrátit 600 korun.
„Děti jezdily na louce za penzi -
o nem. Nejezdily na žádné dra hé
sjezdovce,“ líčí jeden z rodi čů.
„Dě ti jezdily v re kre ačním stře-
disku, kde nejvyšší denní jízdné
stojí 300 ko run, jezdily čtyři
dny. I kdyby jezdily za nejvyšší
denní sazbu, stále je nevysvět-
lený rozdíl 600 korun na dítě,“
rozčiluje se. Pakliže by byla
pravdivá verze dětí a rodi čů, že
nejdražší skipas pro jednoho na
čtyři dny vyšel na 1200 korun,
ale rodiče zpět dostali jen 150
ko run, dělal by 600korunový
roz díl při násob ku počtu dětí
sumu 46 800 ko run, o kte ré ni -
kdo z rodičů netuší, kam se po-
děla.

Spaly prý
na podlaze

A zaskočeni byli rodiče i z vy-
právění dětí o tom, jak kurz vy-
padal. „Ptám se, jak je možné,
že penzion s kapacitou 36 lů -
žek může pojmout 40 dětí, pe-
dagogický dozor a instruktory
s rodinami? Narážím tím na in-
formaci od dětí, že spaly na ma-
tracích na zemi, případně na
posteli po dvou po třech,“ je šo-
kovaná jedna z maminek.

Vaše 6 pochopitelně kontak-
tovala s žádostí o vyjádření or-
ganizátorku lyžáku Julii Berná-
thovou. Redakci se s ní však
opakovaně nepodařilo do uza-
věrky tohoto vydání telefonicky
spojit.

Milena Petrová
zástupkyně
ředitelky,

sestra ředitelky
Vladimíry

Koreňové, dcera
Mileny Koreňové

Lukáš Bernáth
syn, jednatel
společnosti

Plácnem si! s.r.o.,
agentura loni
organizovala 

lyžařský výcvik

Pavel Bernáth
manžel, majitel

APJ Stavební
společnost s.r.o.,

která
organizovala

lyžařský výcvik

Zuzana Kopasová
zástupkyně

zřizovatele ve
školské radě,
expartnerka

starosty
Ondřeje Koláře

Vladimíra Koreňová
ředitelka školy,

nyní na rodičovské dovolené,
dcera bývalé ředitelky

a nyní statutární zástupkyně

Ondřej
Kolář

starosta MČ
Praha 6

Milena Koreňová
statutární

zástupkyně školy,
matka současné

ředitelky
a II. zástupkyně
Mileny Petrové

Jan Lacina 
místostarosta

Prahy 6
a bývalý radní

pro školství 

Julie Bernáthová
předsedkyně školské

rady ZŠ Věry Čáslavské,
organizátorka lyžařských
výcviků pro danou školu

Vedení školy Zřizovatel školy Školská rada

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VĚRY ČÁSLAVSKÉ
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veřejný prostor

Vminulém čísle Vaší 6 vy -
šel článek o tom, kterak
si 13členný výbor pro

otevřenost, média a participaci
vyrazil počátkem března na mi-
mopražské setkání. Oficiálně
šlo o výjezdní zasedání tohoto
výboru. Redakce ale získala
informa ci o průběhu zasedání
mimo radnici od jednoho
z účastníků, jehož identitu po-
chopitelně s ohle dem na jeho
fungování v rámci šestkové rad-
nice chrá ní. A že nešlo o oby-
čejné, vág ní diskutování nad
vážnými téma ty, dokládá to, že
se na ces tu s politiky údajně
vydal i soudek s pi vem a pípou. 

Tu měl podle zdrojů redakce
vézt ředitel jedné ze základních
škol Petr Karvánek. „Já jsem
nezaznamenal nikoho, kdo by
v době, kdy se jednalo, konzu-
moval nějaký alkohol,“ tvrdí Pe -
tr Karvánek (STAN) s tím, že
výjezdního zasedání se zúčast-
nil a vnímal ho jako příležitost,
setkat se členy výboru, jehož
ne ní členem, ale jehož proble-
matika ho zajímá. Tím nevylou-
čil, že se alkohol během jednání
popíjel a už vůbec ne, že se pil
po skončení oficiální části. To
ještě víc podporuje spekulace,
že více než o zasedání výboru
se jednalo o večírek.

Toto neformální setkání by
přitom nemuselo být vůbec té-
matem, kdyby předseda výboru
Oldřich Kužílek (STAN) dostál
svým proklamacím a byl vůči
občanům šestky a časopisu
Vaše 6 skutečně otevřený a ne
odměřený.

Z pěti otázek – nikterak zá-
keřných, nýbrž čistě ověřova-
cích – zodpověděl pou ze jednu.

A to tuto: Co je důvodem, aby
výbor jednal na výjezdním
zasedání, a nikoli v Pra ze 6
na příslušném úřa dě?

„Členové výboru projevili zá -
jem projednat celkovou koncep -
ci výboru, priority na volební
období ve větším klidu a času,
než umožňuje pravidelné jed-
nání, které obvykle trvá 2 hodi -
ny. Zároveň projevili zájem poz -
nat se navzájem i neformál ně,“
odpověděl Kužílek za 53 ti síc
korun, které mu za uvolněnou
funkci měsíčně hradí daňoví po-
platníci s rezidentním pobytem
na šestce.

Při své chytrosti však otázky
na to, kolik toto výjezdní zase-
dání bude stát a především kdo
jej bude hradit, zodpověděl ne-
určitě až vyhýbavě. „Zatím není
určeno,“ uvedl Kužílek.

Zvída vý čtenář se při přečte -
ní takové odpovědi jistě pozas-
tavil, neboť jde-li o výjezdní za-
sedání zastupitelů, je vysoká
pravděpodobnost, že takové za-
sedání bude platit radnice
z rozpočtu. Jak by to dopadlo,
kdyby se nezávi slý měsíčník
Vaše 6 na okolnos ti výjezdního
zasedání trefně nedotazoval, je
otázkou. Je ale klidně možné,
že vydavatel časopisu ohlídal
mrhání rozpočtem Prahy 6.

Příběh mohl skončit. To by
ovšem ve výboru museli sedět
skuteční odborníci (například
Vítězslav Kozelek byl v minu-
lém volebním období asistent
místostarosty Jana Laciny
/STAN/), v aktuálním volebním
období je odborníkem za
STAN.) Někteří se při své ne-
obratnosti začali na sociální síti
Facebook opírat do článku, kte -

Mejdan za Prahou.

Zasedali s pípou?

Potrefené husy se ozvaly! Vaše 6 informovala o mejdanu za
Prahou pro některé zastupitele Prahy 6. V nahotě se projevilo, jak
moc otevřená je šestková radnice a paradoxně zejména výbor pro
otevřenost, média a participaci. 

S odměřeností
nedojdete k otevřenosti

■ Zastupitelé Martin Baxa a Vladimír Šuvarina označili ve-
řejně článek Mejdan za Prahou pro zastupitele Prahy 6 jako
lživý, tendenční až výslovně nepravdivý. Redakce se proti
tomu ohrazuje. Článek vycházel z dostupných a ověřených
informací a informací od předsedy výboru Oldřicha Kužíl -
ka. Autor článku si odpovědi Oldřicha Kužílka nevymyslel.
Oldřic h Kužílek je při své svéprávnosti odeslal e–mailem tak,
jak byly otištěny. Redakce do nich nijak nezasahovala.
■ Pokud tedy pánové zastupitelé Baxa a Šuvarina mají prob-
lém s tím, že jejich předseda Kužílek neodpovídal otevřeně
a na rovinu, aby vyvrátil pochybnosti o financování výjezd-
ního zasedání, měli by si do svědomí sáhnout především oni.
■ Je zarážející, když lidé, kteří kritizovali předchozí politic-
kou reprezentaci, pak sami stanou v čele radnice a dělají to,
co sami kritizovali. Například že bez faktických argumentů
dehonestují redakci nezávislého periodika a jeho vydavatele. 

rý jim překazil akci placenou
z veřejných pe něz.

Článek Mejdan za Prahou
pro zastupitele Prahy 6 totiž
sdílela na Facebooku stránka
Veleslavín-Vokovice k životu,
spolek. A potrefené husy se
ozva ly. Demokrati Marek Baxa
(TOP 09) a Vladimír Šuvarina
(ODS) žádali stažení článku
z Facebooku, dokonce autora
nazvali lhářem a šiřitelem ne-
pravd.

„V tuto chvíli mi opravdu ne -
jde o vydavatele, ale o sdílení
toho to příspěvku vaším spol-
kem,“ napsal v komentáři na
Facebooku pod sdíleným člán-
kem Šuvarina a dodal, „šíříte
fá my a pomlouváte, lžete.“
O ně co racionálnější byl ve
svých komentářích Marek Baxa
(TOP 09). „Na tomto setkání
jsem byl osobně přítomný a po-
važuji tento článek za velmi

PŘ
IP

R
A

V
IL

 M
A

R
C

EL
 M

IH
A

LI
K

tendenční až vysloveně neprav-
divý. Výjezdní zasedání slouží
k tomu, aby se přítomní členové
v klidu a na delší čas zamysleli
nad potřebami městské části,
a možnost odjet mimo Prahu,
podle mé zkušenosti, znamená
vyšší zapojení a přítomnost
všech lidí na jednání. (…) 1. Vý-
jezdní zasedání není hrazené
z rozpočtu. 2. Způsob vyznění
článku nabízí čtenáři dojem, že
jde o nějakou oslavu za obecní
peníze místo pracovního jedná -
ní o víkendu. 3. Uvedení nesou-
visející informace ohledně od-
měny pro Oldřicha Kužílka má
pravděpodobně vyzývat čtená -
ře ke zpochybnění jeho kompe-
tence být vhodným předsedou
výboru. 4. Posuzování smy slu
výboru nebo případně jeho ote-
vřenosti na základě odpovědí
na e-mailovou otázku od peri-
odika a ne na základě sledování
jeho činnosti či alespoň jednání
je velmi zavádějící.“

Je nutno dodat fakt, že všich -
ni členové výboru a nejen jeho
předseda Kužílek, dostali totož -
né otázky. Redakce jim dala
komfortních 14 dní na zodpově-
zení. Avšak nikdo ze 13 členů
výboru neodpověděl, že by si
náklady na výjezdní zasedání
plánoval hradit ze své ho.

Zajímavé je, že ačkoli je běž -
ně na webu městské části zápis
z jednání výboru, ten z výjezd-
ního zasedání veřejně dostup -
ný není.



ABA REAL s.r.o.,
Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6

Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz

Profesionální služby, odhad tržní ceny nemovitosti

nezávazně a ZDARMA
na základě našeho poptávkového formuláře,

inzerce na nejdůležitějších inzertních portálech,
veškeré smlouvy od renomovaného právního zástupce,
finanční poradenství, prověření zájemců v registrech,

energetický štítek, převody energií, stěhování atd. 

Přijďte k nám nezávazně na kávu
a svěřte vaši nemovitost do našich rukou...

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli. 

INZERCE V6-0331
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luštění

V tajence naleznete citát Epikúra.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 03: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

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

INZERCE V6-0335

V Šárce se našlo několik kusů staré munice.
Odvezli si je policisté

www.nasregion.cz

Práce lesníka může být někdy nebezpečným povoláním.
Kromě pádů stromů či rychle rotujícího řetězu motorové
pily se v lese při práci lze setkat i se starou municí coby
pozůstatkem válečných let. Z toho důvodu je potřeba ve
vytipovaných lokalitách provádět pyrotechnické průzkumy,
které dokážou odhalit potenciálně nebezpečné a zap o -
me nuté předměty.„Proto jsme před zahájením lesnických

Čtěte na…

Divadlo Spejbla a Hurvínka spustilo
vzdělávací projekt
Oblíbené divadlo v těchto dnech slavnostně pokřtilo dva
projekty – nové CD „Hurvínkův kouzelný gramofon“ a speci-
ální vzdělávací projekt pro školy a školky – „Divadlo S+H
školám“. V rámci školního projektu dostanou děti, které se
svou třídou navštíví divadelní představení, možnost účastnit
se po jeho skončení také zážitkového workshopu. „V rámci
workshopu mají děti příležitost dotknout se shlédnutého

Čtěte na…
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Tenerife je největším
a nej lidnatějším ostro-
vem, kte rý také bývá

právem nejvíce opěvován pro
svoji rozmanitost. Najdete zde
nejvyšší horu Španělska a zá-
roveň třetí největší sopku světa
Pico de Teide, která má nesku-
tečných 3718 metrů. Dalšími
převáž ně hornatými ostrovy
jsou Gran Canaria, La Gomera,
La Palma neb o El Hierro. Fuer-
teventura a Lanzarote jsou
spíše kopcovité s občasnými
vrchovinami, ale to jim rozhod -
ně neubírá na kráse.

Ostrov Fuerteventura je
druh ý největší a můžete zde
navštívit mnoho krásných pí-
sečných pláží s černými zka-

Ceny na Kanárských
ostrovech
Jídlo v restauracích
Tříchodové menu 381 Kč
Místní pivo 0,5 l 51 Kč
Cappuccino 30 Kč
Coca-Cola 0,33 l 32 Kč
Voda 0,33 l 19 Kč

Potraviny
Mléko (1 l) 20 Kč
Bageta 22 Kč
Místní sýr (1 kg) 171 Kč
Jablka (1 kg) 41 Kč
Pomeranče (1 kg) 42 Kč
Rajčata (1 kg) 34 Kč
Salát (1 ks) 33 Kč
Voda (1,5 l) 11 Kč

Kanárské
ostrovy 

od 8634 Kč
na vivu.cz

Chcete
poradit

s dovolenou?
Zavolejte 

Lence Kopecké, 
specialistce 
na Evropu,

tel.: 702 011 404 

First minute
za nejlepší

ceny

Vyrazte na Kanárské ostrovy!
Pokud stále přemýšlíte, kam vyrazit za

teplem, divokou přírodou, horami,

oceánem i výborným jídlem, vydejte se na

Kanárské ostrovy. Břehy magického

souostroví sedmi hlavních ostrovů

a několika dalších malých ostrůvků

sopečného původu omývá Atlantský oceán. 

menělými pozůstatky sopeč-
ného běsnění. Na Lanzaro te se
zase setkáte kromě několika
divo kých a liduprázdných pláží
s černými vinicemi, kde se vin -
ná réva pěstuje v důlcích
vyhlou bených do vulkanické
půdy.

Na Kanárské ostrovy nepo-
třebujete pas, postačí občanský
průkaz. Přímé lety už jsou do-
stupné i z Prahy, trvají asi 5 až
6 hodin a cenově se dají zpá-
teční letenky sehnat i kolem
5000 korun. Levněji můžete
letět například z Berlína nebo
jiných německých leťišť, akční
letenky se dají koupit za méně
než 1000 korun.

Týdenní zájezdy na Kanáry
od cestovních agentur se ceno -
vě pohybují už od 12 tisíc ko -
run včetně polopenze, záleží
samozřejmě na místě odletu,
datu pobytu a vybavení nebo
službách konkrétního hotelu.
Počasí na Kanárech láká k výle-
tům, je přívětivé celý rok a díky
němu se ostrovům přezdívá
Ostrovy věčného jara. 

Vyrazte za nádhernou pří -
rodou, zašnorchlujte si v prů -
zrač ně čistém oceánu a ochut-
nejte čerstvé exotické ovoce,
víno avýbornou místní kuchy -
ni.

Věděli jste, že název ostrovů
není odvozen od exotického
ptáč ka kanárka, ale od latin -
ské ho označení pro psa „ca -
nis“? Tyto ostrovy totiž podle
legendy hlídali obrovští psi.

Na koupání v oceánu je nejlepší doba od května do října

Kanárské ostrovy nabízejí písečné pláže, barevné ohňové ho -
ry, bohatou faunu i flóru a vynikající kuchyni 
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SLEVA PRAHA 6 -15%

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
LÁTKOVÉ ROLETY

liborchrast@volny.cz
tel.: 602 332 815

Gensovská 6, Praha 6
www.okna-praha6.cz

Domov sv. Karla
Boromejského
v Řepích přijme

SPRÁVCE
MAJETKU.
● orientace a zkušenosti
v technické, právní
a ekonomické oblasti
● vzdělání technického směru
● na částečný úvazek nebo
DPČ

Životopis prosím na
konsolata@domovrepy.cz,
www.domovrepy.cz.
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❱❱ mytí oken
v domácnostech

❱❱ úklid bytových
domů
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz
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Miniškolka Katka, Praha 6 – Břevnov
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 4. a 25. 4. 2019
Zahájen zápis

na nový školní rok a prázdninové hlídání
Nově organizujeme

příměstský tábor pro děti od 6–10 let.
Více na www.miniskolkakatka.cz
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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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Byť před volbami všichni
politici jako jedno z hlav-
ních témat, které je na

šestce potřeba vyřešit, jmeno-
vali dopravu, městská část na-
dále zůstává dopravně velmi
problematická. A kromě toho,
že její obyvatele čeká celá řada
zásadních dopravní omezení,
ztrpčují řidičům život i některá
politická rozhodnutí.

V dopravní peklo se pro mě -
nila vokovická za hrad ní čtvrť.
Především ulice Na Krutci, kte-
rou využívají Středočeši při ces-
tách do Prahy, se ve špičkách
stá vá nehybnou kolonou. Míst -
ní podepisovali petice a žádají
zjednosměrnění ulice.

„Od samotného začátku ře-
šení této věci bylo nepochybné,

že v dané ulici bude od ledna
2019 navrácen původní (trva -
lý) dopravní režim a v období
prvního čtvrtletí 2019 budou
na základě odborného vyhodno-
cení situace případně učině ny
kroky, které povedou k zahá-
jení procesu vydání opatření
obec né povahy ve formě trvalé
místní úpravy provozu na po-
zemních komunikacích. Trva-
lou úpravu zjednosměrnění uli -
ce Na Krutci lze totiž učinit
pou ze po projednání v řádném
správním procesu, jinou cestou
tak skutečně učinit nelze,“ řekl
místostarosta Jiří Lála (ODS).

To na Břevnově chtěla rad-
nice zavedením jednosměrek
získat co nejvíc parkovacích
míst v souvislosti s rozšířením

placeného parkování. Ale nara-
zila, lidé byli proti a vymohli si
úpravy. „Městská část Praha 6
obdržela celkem 144 připomí-
nek v elektronické či písemné
podobě. V souhrnu rezidenti
nej více požadovali zachování
jednosměrnosti v ulici U La-
dronky v úseku mezi ulice mi
Tomanova–Kopeckého, zobou -
směrnění celé ulice Dvořec kého
nebo zachování součas ného
stavu v uli cích Hošťálkova a Ří -
čano va,“ uvádí Pra ha 6 s tím,
že požadavkům vyhověla.

Pohyb po šestce řidičům však
neustále komplikuje také řada
uzavírek. Třeba až do letních
prázdnin bude uzavřen pravý
jízdní pruh v části Bělohorské
ve směru do centra, protože se

Doprava na šestce.
Lidem dochází trpělivost

bude opravovat protihluková
stě na, a do kon ce května se bez
omezení neprojedete ani po Pa-
točkově, pokračuje tady rekon-
strukce kanalizace a vozovka
bude nadále zúžená. Deset
týdnů potom čeká dopravní
peklo obyvatele ulic Vilímovská
a U Hadovky. Pracovat se bude
v ulici Na Pískách, která nava-
zuje na Evropskou, ulice tak
bude průjezdná jen ve směru
z Evropské ulice a řidiči směřu-
jící z Hanspaulky budou muset
odbočit do Sušické a pokračo-
vat ulicí U Hadovky. Redakce
magazínu Vaše 6 dostává od
čte nářů desítky podnětů k té-
matu dopravních problémů na
šestce. Pošlete nám svůj námět
i vy na zuzana@vase6.cz.
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Výjimečná česká kuchyně z lokálních surovin – to je V Zahradě. Restaurace v Bubenči,
kterou najdete jen pár kroků od vstupu do Stromovky Gotthardskou branou.

Schwaigerova 59/3 Praha 6-Bubeneč l tel.: 723 698 288 l e-mail: restaurace@vzahrade.com
Otevírací doba: 11.30–23.00 (po–pá) 12.00–23.00 (so–ne) 

www.vzahrade.com l Facebook: V Zahradě

STÁLE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NĚCO NOVÉHO,
aktuální dění a veškeré akce sledujte na Facebooku V Zahradě

INZERCE V6-0318

ROZLEHLÁ LETNÍ TERASA
S POKLIDNOU ATMOSFÉROU

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

NOVÉ LETNÍ COCKTAILY
A LIMONÁDY

LÉTO PLNÉ ZÁBAVYVLASTNÍ UDÍRNA
STEAKY

Z ČESKÝCH CHOVŮ

ZMRZLINY ANGELATO

GRILOVÁNÍ KAŽDÝ VEČER I KAŽDÝ VÍKEND
PŘÍMO PŘED HOSTY

PIRA BBQ
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AUKCE UMĚNÍ
28. DUBNA OD 14:00

IN
ZE

RC
E 

V
6-

03
17

A

IN
ZE

RC
E 

V
6-

03
25

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ široká nabídka masných výrobků z vlastní výrobny
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání
Každých 14 dnů pro vás připravujeme akční nabídku
Z nabídky vybíráme: 
Krůtí stehna 99,90 84,90 Kč
Šunka výběrová 199,90 179,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí od 18. 3.–29. 3. 2019 

Navštivte nás i v našich ostatních
prodejnách v Praze. Těšíme se na Vás!

Zrzavý / Šíma / Procházka
Štyrský / Hynais a další

PRAŽSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES
PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA:
13. - 27. 4. od 10:00–18:00,
28. 4. do 13:30

Aukční katalog na: www.aloos.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

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
příspěvková organizace hl. m.
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BŘEVNOVSKÁ 
HUDEBNÍ 
SETKÁNÍ
Pod záštitou starosty MČ Praha 6 
Mgr.  Ondřeje Koláře

středa | 19.30 hod.
Kostel Československé 
církve husitské
Wuchterlova ul. 535/5
Praha 6

24|4| 2 0
1 9

4. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2018/19

Jarní koncert
Královéhradecký
dětský sbor J ITRO
Prof. Jiří Skopal | SBORMISTR

Informace na auramusica@seznam.cz 
nebo na tel. 603 188 500

www.auramusica.cz

Autorem dokumentu je
ATEM – Ateliér ekologic-
kých modelů. První eta -

pa měření proběhla v roce 2015
před zprovozněním Blan ky, ná-
sledující dvě pak v roce 2016 po
jeho otevření. Z výsledků mode-
lových výpočtů je zřejmé, že ve
výchozím stavu bylo zazname-
náno překračová ní imisního li-
mitu ve všech hodnocených lo-
kalitách pro průměrné roční

koncentrace oxidu dusičitého
a pro průměrné roč ní koncent-
race benzo[a]pyre nu.

Na základě výsledků výpočtů
byly identifikovány takzvané
problémové lokality. Jde o mís -
ta, v nichž došlo vlivem provo -
zu tunelového komplexu k ná-
růstu zátěže z podlimitního na
nadlimitní, nebo jde o lokality,
v nichž byla úroveň znečištění
ovzduší nad úrovní limitu již

před zprovozněním tunelu, ale
vlivem zprovoznění došlo k dal-
šímu navýšení zátěže.

Blanka nás dusí!
Potvrzují to odborníci
Tunelový komplex Blanka má dopady na ovzduší. Po jejím

zprovoznění se zvýšil počet jedů ve vzduchu v prostoru

jednotlivých portálů tunelu, případně v okolí navazujících

komunikací. Vyplývá to z Modelového hodnocení kvality ovzduší

na území hl. m. Prahy.

Blanka
a oxid dusičitý
■ Okolí portálů po trase
komplexu – není přímo do-
tčena obytná zástavba,
avšak v některých přípa-
dech se překročení limitu
zástavbě přibližuje.
■ Okolí Patočkovy ulice
v úseku přibližně od ulice
Junácká po Malovanku, kde
je dotčena nejbližší okra-
jová část obytných domů.
■ Okolí Patočkovy ulice
v úseku mezi Malovankou
a ulicí Myslbekova, kde jsou
dotčeny čtyři bloky domů
při této ulici.

Blanka a benzo[a]pyren
■Okolí Patočkovy ulice a širší okolí křižovatky Malovanka – do-
tčena je opět nejbližší okrajová část obytných domů při Patoč-
kově ulici a domy v okolí Malovanky.
■ Okolí portálů po trase TKB – není přímo dotčena obytná zá-
stavba, nachází se však v blízkosti.
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OSTRÉ SLUNCE
ZA ČELNÍM 

SKLEM
měděný odstín zesiluje

červenou a zelenou,
pohlcuje přebytečné světlo

a jeho odrazy

uje
ou,

ětlo
azy

ZATAŽENO

OSTRÉ SLUNCE
VENKU

PRO ŘIDIČE
 A VŠECHNY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ

VŽDY SKVĚLE VIDĚT

w w w . d r i v e w e a r l e n s . c o m
w w w . o p t i k a c i v i c e . c z

pro více informací navštivte

S A M O Z A B A R V O VA C Í  P O L A R I Z A N Í  B R Ý L O V É  O K Y

DRIVEWEAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Younger Optics.  SolFX® je registrovaná ochranná známka společnosti Transitions Optical, Inc..

vysoce kontrastní 
žlutozelený odstín
zlepšuje rozlišení
detailů

tmavě hnědá barva
poskytuje optimální ochranu 
zraku proti UV záření

Optik Plus s.r.o. tel.: 251 097 290
Poliklinika Cordeus e–mail: info@optikplus.cz
Na Dlouhém lánu 11, Praha 6 160 00, stanice metra trasa A – Bořislavka www.optikplus.cz

zakoupíte na
www.optikplus.cz

w w w. o p t i k p l u s . c z
w w w. d r i v ew e a r l e n s . c o m
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MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice

◗ grilovaná kuřata, teplá sekaná
◗ široký sortiment lahůdek, salátů a chlebíčků
Každých 14 dnů pro vás připravujeme akční nabídku
Z nabídky vybíráme: 
Kuře chlazené 64,90 49,90 Kč
Šunkový salám speciál 149,90 129,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí od 18. 3.–29. 3. 2019

Navštivte nás i v našich ostatních
prodejnách v Praze. Těšíme se na Vás!

®ZLATNICTVÍ

Opravy šperků 
a zakázková výroba  

– rychle a levně

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

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

prodej zlatých a stříbrných šperků
výměna baterií do hodinek

výkup zlata a stříbra
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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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DODÁVÁME
výpočetní techniku
notebooky, osobní počítače, periferie
příslušenství, software

OPRAVUJEME
notebooky, osobní počítače
software, sítě

DOJÍŽĎÍME
servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma

Kladenská 57, Praha 6 – Vokovice
Metro A – Bořislavka
www.ntk.cz, E-mail: ntk@ntk.cz
Tel.: 603 824 677, 720 235 285

Před šesti lety byla v Pra -
ze 6 otevřena nová budo -
va mateřinky Meziškol-

ská. Potom došlo k dílčím
rozšířením kapacity  školek, na
další novou budovu si ale šestka
počkala až do letošního března,
kdy byla otevřena dvoutřídní
mateřská ško la Vokovická.
Otáz ka ale je, zda je místo, kde
školka sto jí, vybrá no správ ně.

Vokovice se totiž potýkají se
vzduchem plným škodlivin a je -
dů. Zdraví místních obyvatel
ohrožují prachové částice PM,
benzen či benzopyren, jejich li -
mit je vyšší než povolený. Vy-
plývá to z dokumentu Vyhodno-
cení vlivů znečištění ovzduší na
veřejné zdraví. Vystavení lid-
ského organis mu škodlivinám,

jako je benzen, může mít podle
závěrů studie vliv na probuzení
leukémie. U dětí je náchylnost
ještě vyšší než u dospělých.

S výstavbou dvoutřídní škol -
ky Vokovická bylo počítáno již
v letech 2010–2014. V roce
2015, kdy šest kové školství
vedl Jan Lacina (STAN), probě -
hlo setká ní s občany a následně
šestka rozhodla, jak bu de stav -
ba realizová na. Schvá lena byla
varianta demolice nevyužívané
dřevostavby a vybudování ma-
teřské školy.

„Městská část má záměr pře-
stavět tuto školku na moderní
budovu s parametry odpovída-
jícími 21. století a navýšit její
kapacity, neboť předpokládá, že
tlak na nová místa v mateř-

ských školách bude pokračo-
vat,“ řekl k vokovické školce
před několika lety Lacina.

„Věřím, že pokud by životní
prostředí bylo pro pobyt dětí
v tomto místě zdraví škodlivé,
nikdo by tehdy novou výstavbu
nepovolil. Zároveň je třeba vní-
mat, že předpisy i kvalita ovz-
duší se mohou v čase měnit,“ ří -
ká radní pro školství Marie
Kubí ková (ODS) s tím, že nová
stavba je osazena moderní
technologií větrání s rekuperací
vzduchu, který je filtrován a vy-
čištěn, a že bude jednat o zajiš-
tění měření škodlivin a budou-
li výsledky měření vykazovat
jakékoli nadlimitní výskyty
škodlivých látek, budou filtry
rekuperačních jednotek upra-

veny. Jenže podle místních se
dopravní situace, jež má zne-
čištění na svědomí, neustále
zhoršuje. A údaje dokumen tu
sousedního polyfunkčního do -
mu z ro ku 2014 mluví o tom, že
nejvyš ší koncentrace škodlivin
byly vypočteny u křižovatky Ev-
ropská x Vokovická, do níž je
situ  ována zahrada mateřinky.
V tom případě není dětem hra-
jícím si na zahradě moderní
technologie k ničemu.

Školka ve Vokovicích.
Vybrali politici správné místo?
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• odstranění zubního kamene

• airflow

• fluoridaci zubů

• bělení zubů

• řešení zápachu z úst

• odstranění pigmentací

• sportovní chrániče

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°

www.facebook.com/ArbesPlus

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz
www.arbesplus.cz

VAŠE DENTÁLNÍ HYGIENA V PRAZE 5

Mozek

Srdce

Plíce

Játra

Ledviny

Plod

Umělý
kloub

Krevní
oběh

Zánět dásně

Bakterie

Bakteriální plak

„I zdánlivě čisté zuby potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit!“

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou 

do krevního řečiště, mohou být rozmístěny

do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”

Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního 
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...
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