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Komentovaná prohlídka divadla
Semafor mladé účastníky
očividně bavila

Dětští účastníci hudební
woorkshopu se svojí lektorkou
Kateřinou Molčíkovou

Kulturáček na Bílé Hoře
se předvedl pásmem
písní z muzikálu KAPKA
MEDU PRO VERUNKU

Divadelní přehlídka ŠESTKAfest ve dnech 20.–22. 11.
nabídla společnou prezentaci všech divadelní skupin,
souborů či nadšenců sídlících na území Prahy 6.
Pořádala ji Stanice techniků DDM v Dejvicích.
FOTO: DDM

Rozjaření a spokojení
účastníci ŠESTKAfestu před
divadlem Semafor

Hororová inscenace
DRAMEC byla určena pro
děti od 6 let a pro všechny
nebojácné dospělé

DRAMEC vypráví
o nečekaných situacích
v běžném životě

A ještě jednou účastníci prohlídky
Semaforu – tentokrát přímo na jevišti

Momentka ze zajímavé
dokumentární divadelní koláže,
nazvané NOVINOVÉ DIVADLO
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Vážení čtenáři,
Rok, který zvolna končí, se jevil jako velmi
turbulentní. Třetí svět vyrazil v nekonečných lidských proudech na sever a my zde,
na severu, na to hledíme se směsí úžasu
a obavy. Ta obava pramení jednak z nedostatku věrohodných informací, jednak
z toho, že sami s jistotou nevíme, kým
jsme, kam jdeme a co chceme.
Pak přišly teroristické útoky nejen v Paříži,
ale také v Libanonu, Mali, Egyptě... Jejich
smysl je jediný. Vyvolat paniku a obavu naší evropské civilizace proměnit v trvalý, sebezničující strach.
Právě v takovou chvíli považuji za potřebné důrazně si připomenout,
na jakých základech stojí naše nová, vytoužená, zdánlivě však také
snadno zranitelná Evropa bez bariér: Stojí na římském právu, křesťansko-židovské tradici a na ideálech evropského humanismu. To jsou klíčové hodnoty, k nimž bychom se měli odhodlaně hlásit a důrazně je
bránit.
V neděli 8. listopadu jsem si ve společnosti katolického kardinála Vlka
a evangelíka Joela Rumla – při slavnostním obřadu u mohyly vystavěné
k památce bitvy na Bílé hoře uvědomil, že Evropa potřebovala staletí
velmi krutého náboženského zápasu, než dospěla k dnešnímu náboženskému smíru – ekumeně. Islámský svět má, jak se zdá, tuto kapitolu
teprve před sebou a my jsme toho svědky - původně z povzdálí a teď
už i zblízka. A to nemluvím o jiných rizicích, jakými jsou například trvalé
sucho a nedostatek vody v mnoha oblastech světa. Žijeme v nadmíru
dynamické době, jejímž vyjádřením je „změna“.
Právě proto se mi zdá důležité vracet vánočním svátkům jejich původní smysl a vnímat je především jako příležitost k přemýšlení o těchto
otázkách. Ke zpomalení, ke zklidnění, k přátelským rozhovorům o tématech přesahujících starosti každodenního provozu. A samozřejmě
také k oslavě jednoho ze dvou největších křesťanských svátků v roce
– narození Ježíše Krista, který v tradičním rituálu – jako malý Ježíšek –
přináší na Vánoce dárky.
Spíš intuitivně než vědomě jsme se letos rozhodli situovat epicentrum
vánočních oslav ke kostelu – na bezejmenné „Náměstíčko“ s bronzovými sochami koní před Husův sbor i přímo do něj – do sídla Masarykovy
Československé církve husitské. S vánočními svátky se v Praze 6 setkáte
ovšem i v Břevnovském klášteře, na Farmářských trzích, v divadle Semafor, v Písecké bráně či Kulturním klubu Kaštan.
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Nespěchejte. A nebojte se. Klidné Vánoce.
Jan Lacina, zástupce starosty

Jeden z vánočních stromů Praze 6 věnovala paní
Lenka Janoušková ze Sedlce

31

UDÁLOSTI NA ŠESTCE

Zastupitelé odvolali zelené a zvolili
dva nové radní
PO ROCE SPOLEČNÉHO VLÁDNUTÍ
ODVOLALO V PÁTEK 27. LISTOPADU
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 6 Z ÚZKÉHO VEDENÍ RADNICE DVA REPREZENTANTY STRANY
ZELENÝCH, MÍSTOSTAROSTKU PETRU
KOLÍNSKOU A RADNÍHO ANTONÍNA
NECHVÁTALA.

lených 23. října. Samotné odvolání proběhlo
několik dnů po vypršení třicetidenní zákonné
lhůty. Jednání o odchodu zelených z vedení radnice bylo hned prvním bodem jednání.
Očekávalo se, že bude zdlouhavé a své lídry
přijdou podpořit desítky příznivců Strany zelených. Přibližně patnáct z nich skutečně na jednání přišlo. Hlasování však proběhlo plynule.
Pro odvolání místostarostky Petry Kolínské,

Mgr. Petra Kolínská

mně tímto způsobem vystupovali,“ komentoval výsledek hlasování Antonín Nechvátal,
zodpovědný za životní prostředí. Této oblasti
se podle svého vyjádření hodlá věnovat i poté,
co se ocitnul v řadách opozice.
„Velmi pečlivě jsme věc odvolání zelených z koalice diskutovali a nakonec jsme se rozhodli
k tomu připojit,“ řekl k vypovězení koaliční
smlouvy místostarosta Jan Lacina (STAN). „My
si myslíme, že vypovězení koaliční smlouvy je
věcí koalice,“ podpořil vyloučení Strany zelených mimo jiné také zastupitel Jiří Lála (ODS).
V tajné volbě místo nich zvolilo dva nové, neuvolněné (neplacené) radní. Prvním z nich je
Libor Bezděk (STAN), druhým Zdeněk Hořánek (ANO). Nově byl také zvolen místostarostou dosavadní radní Jaromír Vaculík (TOP 09).
Současně se změnami ve vedení radnice městské části Praha 6 dojde k přerozdělení gescí.
O tom rozhodne na svém nejbližším jednání
Rada městské části. „Zeleným samozřejmě patří poděkování za práci, kterou odvedli, patří
jim i poděkování za to, že současnou situaci si
ve velké většině neberou osobně. Zelení jsou
zkušení politici a věřím, že spolupráce s nimi
bude plodná, přínosná a obohacující. Něco mi
říká, že některým z nich se odchodem do opozice možná i uleví,“ prohlásil k vyloučení Strany
zelených starosta Ondřej Kolář (TOP 09).

Pro hlasovala jednoznačná většina
Koaliční strany TOP 09, ANO 2011, STAN a KDU-ČSL, oficiálně vypověděly smlouvu Straně ze4
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která zodpovídala za dopravu a bezpečnost,
zvedlo ruce 28 zastupitelů, proti bylo 5, 3 se
hlasování zdrželi. Velmi podobně proběhlo
odvolání radního Antonína Nechvátala – pro
jeho odchod z vedení radnice bylo celkem
30 zastupitelů, proti bylo 5, jeden se hlasování
zdržel.

Výsledek nepřekvapil
„Výsledek jsem čekala, považuji to za obrovsku
chybu zbylých koaličních partnerů. Zelení budou opozicí aktivní a konstruktivní. Důvodem,
proč k této situaci došlo, byla nezkušenost, nezkušenost nás všech. Je to otázka a důsledek
chybných očekávání, jak má vypadat správná
koalice,“ řekla po svém odvolání Petra Kolínská.
„Já z toho mám pocit, že rozhodně nejsem odvolán za svoji práci, ale pro různé tlaky z okolí,
tlaky developmentu o majetek městské části. Beru to vlastně jako výraz ohodnocení mé
dobré práce, jelikož jim to stojí za to, aby proti

MUDr. Antonín Nechvátal
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Noví radní Prahy 6

Ing. Mgr. LIBOR BEZDĚK, 44 LET
/neuvolněný radní, zodpovědný za sport
a volný čas/

na vysokých školách vedl malé atlety. Mezi roky
1996–9, po tříleté pauze v zájmovém vzdělávání, kdy mj. vyučoval na gymnáziu zeměpis
a matematiku, se od 1. 7. 1999 stal ředitelem
DDM hl. m. Prahy, kde působí dodnes.
V současné době je členem prezídia Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (SPDDM), což je profesní asociace téměř všech
DDM v ČR a předsedou Evropské asociace
zařízení pro neformální vzdělávání dětí a mládeže (EAICY), která sdružuje podobná zařízení napříč Evropou, a členem Komory mládeže
a Rady pro zájmové vzdělávání (poradní orgány MŠMT).
Do politiky vstoupil v roce 2014. A to prostřednictvím politického klubu Starostové a Nezávislí. V současné době je předseda finančního
výboru, místopředseda mandátového výboru
a člen komise pro sport a volný čas.
Libor Bezděk je ženatý a má dvě dcery. K jeho
zájmům patří mimo jiné hra na kytaru a stavba
železničních modelů.

merční objekty. Postupně spoluzaložil několik
dalších společností, které se zabývají výrobou
nápojů a bytovou výstavbou.
Členem Hnutí ANO 2011 je od roku 2013 a je
místopředsedou oblastní organizace Praha 6.
Dosud v žádné politické straně nebyl. V současné době je předseda komise majetkové politiky, místopředseda dislokační komise a člen
komise pro územní rozvoj.
Zdeněk Hořánek má početnou rodinu, se kterou se snaží trávit maximum volného času.
V mládí se věnoval sportu (včetně automobilového) nebo třeba muzice a mezi jeho současné
koníčky patří cestování, především rybářské
výpravy.

ZDENĚK HOŘÁNEK, 59 LET
/neuvolněný radní pro bezpečnost/

je profesí pedagog a ekonom. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha, obor učitelství:
zeměp, matematika a Fakultu mezinárodních
vztahů VŠE Praha, obor mezinárodní obchod.
Již třicet let se věnuje sportu a trenérství.
Od střední školy, kdy sám přestal s aktivní závodní činností, pomáhal pracovat s dětmi jako
instruktor a od roku 1988 po celou dobu studií

Je profesí obchodník a podnikatel. Vystudoval
střední školu obchodní – obor provoz obchodu. Managementu obchodu se věnuje od roku
1980, nejprve v rámci podniku Domácí potřeby Praha a od roku 1990 pak jako OSVČ. V roce
2001 společně s nejstarším synem založil společnost HZ REAL s. r. o., orientující se na ko-

Vedení radnice provádí
hloubkový audit
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA
6 SE ROZHODLO PROVÉST HLOUBKOVOU KONTROLU SMLUV, UZAVŘENÝCH V MINULÝCH LETECH.
SMYSLEM MÁ BÝT ZJIŠTĚNÍ, ZDA
NĚKTERÉ SMLOUVY NEJSOU PRO
PRAHU 6 NEVÝHODNÉ. VÝSLEDKEM KONTROLY BUDE VYPOVĚZENÍ
NĚKTERÝCH SMLUVNÍCH VZTAHŮ,
PŘÍPADNĚ JEJICH ÚPRAVA.
„Samostatnou kapitolu této kontroly tvoří
poskytování právních a advokátních služeb
městské části. V minulých 5 letech utratila radnice za tyto služby více než 54 milionů korun.
Navíc platila vlastní právní odbor se 6 právníky. Vedení radnice se k této otázce postavilo
velmi rázně. Smlouvy s hlavními advokátními
kancelářemi byly ukončeny, je připravena zá-

sadní reorganizace právního odboru. Většinu
potřebných právních služeb si radnice bude
zajišťovat vlastními silami. Pouze závažné právní problémy budou řešeny prostřednictvím
externích advokátních kanceláří,“ popisuje dosavadní kroky radní Jaromír Vaculík (TOP 09),
zodpovědný za ekonomiku. Předpokládá se,
že celková reorganizace právních služeb bude
ukončena v průběhu příštího roku.
Postupnou kontrolou projdou všechny smlouvy. V současné době je soustředěna pozornost
například na smlouvu na pronájem polikliniky
Pod Marjánkou, pronájem objektu Ladronka,
sportovního areálu Hanspaulka a mnoha dalších. "Na audity má radnice právo a z tohoto
důvodu již roky zaměstnává interního auditora na plný úvazek, který pravidelně informuje kontrolní výbor, který se zprávou zabývá
na svých zasedáních. V případě, že radnice má
některé smlouvy za nevýhodné, musí dát jas-

ný signál kam dále. Zřejmým příkladem pak je
třeba Poliklinika pod Marjánkou,” hodnotí tuto
aktivitu radnice Jakub Stárek, zastupitel ODS.
Výsledky radničních auditů by měly být známy v nejbližších měsících a občané budou
podrobně informováni o změnách, úpravách
a nově nastavených podmínkách. Radnice si
od tohoto kroku slibuje snížení výdajů a růst
výnosů.
(red)
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Praha 6 chce polikliniku Marjánka zpět
PROVOZ POLIKLINIKY POD
MARJÁNKOU, VE KTERÉ PŮSOBÍ
DESÍTKY LÉKAŘŮ NEJRŮZNĚJŠÍCH
SPECIALIZACÍ, BY MĚLA ZNOVU ZAJIŠŤOVAT MĚSTSKÁ ČÁST. PRAHA 6
CHCE VZÍT ZPĚT DO SVÝCH RUKOU
I PRÁCE NA REKONSTRUKCI A DOSTAVBĚ BUDOVY.
Praha 6 chce využít zdroje z fondů Regionálních operačních programů Evropské unie, díky
nimž se naskýtají možnosti rekonstrukce celého areálu a rozšíření poskytování zdravotních
služeb v mnohem širším rozsahu, než bylo
v možnostech soukromého nájemce, který se
o objekt v posledních letech stará. „V rámci
přípravných prací je již na tento projekt vypracována projektová studie a odbornou veřejností je náš záměr hodnocen jako výborný,“
doplňuje radní Jaromír Vaculík (TOP 09), který
má na starosti obecní majetek.
Polikliniku má doposud v pronájmu společnost Poliklinika Marjánka (dříve Comitia Medical), a to od roku 2010 na celkem na 30 let.
To by se mělo změnit. „V minulých měsících
vedení radnice učinilo jasné kroky vedoucí
k navrácení polikliniky městské části. Výsledkem je memorandum o společném postupu
mezi městskou částí a nájemcem,“ uvedl radní
Jaromír Vaculík. Memorandum zároveň stanoví základní podmínky dohody. „V současné
době probíhají práce na finální podobě dohody obou stran,“ dodal. Návrh bude předložen
nejprve radě a poté o něm bude jednat zastupitelstvo.
Na přípravě dohody o narovnání a stanovení
podmínek vyrovnání spolupracuje renomovaná auditorská firma EY Czech Republic (Ernst &
Young) společně s pracovní skupinou radnice
a právníky. Podle Vaculíka je městská část připravena provést finanční vyrovnání za prokázané investice a opravy, které soukromá spo-

V prostorách polikliniky působí kolem
padesáti ordinací. Foto: K. M.

lečnost v uplynulých letech do objektu vložila.
Jedná se například o výměnu oken a úpravy
interiéru.
V minulých letech mnoho občanských sdružení, občanů i lékařů vyjádřilo nesouhlas s převedením polikliniky Marjánka mimo správu
městské části. „Zastupitelé TOP 09 se s tímto
názorem jednoznačně ztotožnili a podporovali ho,“ uvedl radní Vaculík. „Víme, že radnice
nechce dále pokračovat se současným nájemcem, což nám apriori nevadí, ale nevíme jakou
budoucnost pro polikliniku navrhuje. To považuji za polovičatou práci,“ komentuje záměr
radnice zastupitel Jakub Stárek (ODS).
Vedení společnosti, která má polikliniku v nájmu, plánované jednání o převodu zařízení
na Prahu 6 odmítlo komentovat – označilo to
za předčasné. Na svých webových stránkách
zveřejnilo následující vyjádření: „Naše společnost je připravena vyjít Městské části Praha
6 vstříc. Stávající uživatele prostor v budově po-

likliniky chceme ujistit, že budeme trvat na tom,
aby veškeré stávající podnájemní smlouvy byly
převzaty tak, jak jsou nyní v platnosti.“
Budova polikliniky byla postavena v šedesátých letech minulého století a od té
doby do ní stát neinvestoval. V květnu
2006 ji získala městská část od ministerstva zdravotnictví do svého majetku
a uvažovala o rekonstrukci. V roce 2010
se rozhodla objekt pronajmout na 30 let
soukromé společnosti, která se zavázala
investovat do opravy polikliniky 90 milionů korun. Nyní se připravuje opětovné
převzetí správy městskou částí.
V poliklinice ordinují praktičtí lékaři pro
dospělé i děti, jsou zde ordinace očních,
kožních, zubních lékařů, alergolog, ortoped, psychiatr a řada dalších specialistů.
Kompletní seznam nabízených služeb lze
nalézt na www.poliklinikamarjanka.cz.
INZERCE

Bruslení u Kulaťáku
V listopadové Šestce jsme vás informovalio
tom, že ÚMČ Praha 6 plánuje proměnit slepé
rameno Dejvické ulice v napojení na Vítězné
náměstí v užitečně využívaný veřejný prostorv
podobě jedné velké plochy určené pro různé komorní kulturní akce či k posezení. Se
samotnou stavbou se začne na jaře příštího
roku, přes zimu se však rozhodla radnice zřídit
na tomto plácku veřejné kluziště.
Zároveň připomínáme všem, že v minulé Šestce jsme vypsali soutěž o název tohoto místa.
6
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Autor vítězného návrhu bude zveřejněn a čeká
na něj i malý dárek.
(P. V.)

Výhodné parkování
u metra Dejvická
Do konce února 2016 můžete uzavřít smlouvu na pronájem podzemních garáží
v Praze 6 Kafkova-Wuchterlova za zvýhodněných
podmínek. Při uzavření smlouvy na 2 roky budete mít nájem za první 3 měsíce ZDARMA! Garáže
jsou zabezpečeny moderním kamerovým systémem s vjezdem a výjezdem pomocí čipové karty.
Střežený objekt se nachází v těsné blízkosti metra
Dejvická.
Informace na tel. 235 094 031 nebo e-mail:
zcastrillo@sneo.cz
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Praha 6 se o víkendu 28. a 29. listopadu připojila k adventní atmosféře. Vánoční stromy se
rozzářily v Břevnově, v Dejvicích a Vokovicích.

Rozhoduje se co dál
s Břevnovským mrakodrapem
DALŠÍ OSUD „BŘEVNOVSKÉHO MRAKODRAPU“, OBECNÍHO DOMU S VÍCE
NEŽ STOLETOU HISTORIÍ, URČÍ JEDNÁNÍ MEZI MĚSTSKOU ČÁSTÍ A SOUKROMÝM MAJITELEM OKOLNÍCH
POZEMKŮ. JEJICH CÍLEM JE VYTVOŘIT NA TOMTO ZAJÍMAVÉM MÍSTĚ PŘI
RADIMOVĚ ULICI HODNOTNÝ ARCHITEKTONICKÝ CELEK.
„Dům postavený v roce 1911 stojí jako solitér a po celou jeho historii na něj nedokázala
navázat jakákoliv další zástavba. Z hlediska
městotvorného se radnice nyní zamýšlí, proč
se tak stalo a proč ani po stu letech tento dům
nezaložil plánovanou uliční frontu. Tehdejší
předpoklad, že se stane novým jádrem podél
Radimovy – tehdy Boleslavovy – ulice, se nenaplnil“ upřesňuje historii tohoto objektu radní
Eva Smutná (TOP 09), zodpovědná za územní

rozvoj. Podle ní dnešní hodnota Břevnovského
mrakodrapu spočívá spíše v přirozeném sentimentu, který je dán dobou jeho existence, než
v jeho cenných architektonických či urbanistických kvalitách.
Vlastníkem břevnovského mrakodrapu je Praha 6, navazující pozemky ale městská část
v roce 2008 prodala. Podle místostarostky Evy
Smutné tehdy radnice učinila zásadní krok,
kterým své rozhodovací i tvůrčí nároky v území
výrazně paralyzovala. Pozemky na základě výběrového řízení získala za cenu 70 milionů korun společnost Geosan Kappa, s. r. o., která zde
plánuje výstavbu bytového komplexu o kapacitě 5 500 m2 hrubých bytových ploch, včetně
regulací budoucí zástavby. „Jednání aktuálně
postoupila do fáze, kdy se započalo s přípravou architektonické soutěže, která bude vycházet z podmínek výběrového řízení a bude
zohledňovat schválené kapacity. Z hlediska
architektonicko-urbanistického zadání však

Více než sto let stará stavba na snímku
z třicátých let. (Zdroj: MČ Praha 6)

bude respektovat současné nároky na kvalitní
bytovou výstavbu,“ dodává radní Smutná.
Zástupci společnosti Geosan Kappa možnost
vyjádření k tématu nevyužili.
(red, K. M.)
INZERCE

REKONSTRUKCE KOUPELEN
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY
BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.
Tel. 777 317 278

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU
lakýrnické práce lze provést i v dílně

241 493 633, 222 941 998

603 501 166

www.siml.cz

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
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ZAVEDENÍ PARKOVACÍCH
ZÓN SE PŘIBLÍŽILO
PO LETECH JEDNÁNÍ SE ZDÁ, ŽE SE V ULICÍCH PRAHY 6
SKUTEČNĚ OBJEVÍ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ. MĚLO BY SE
TAK STÁT UŽ NA JAŘE PŘÍŠTÍHO ROKU. NOVÉ KONCEPCI
PARKOVACÍCH ZÓN SE VĚNOVALA TAKÉ VEŘEJNÁ DEBATA
19. LISTOPADU, NA NÍŽ VYSTOUPIL MIMO JINÉ PETR
DOLÍNEK (ČSSD), NÁMĚSTEK PRIMÁTORKY HL. M. PRAHY,
ZODPOVĚDNÝ ZA REZORT DOPRAVY.

O PODOBĚ MŮŽE ROZHODNOUT RADNICE
Novinkou modelu z dílny magistrátu je, že jednotlivé městské části, a tedy
i Praha 6, mají možnost přizpůsobit projekt svým potřebám. „Poslední
razítko k projektu dává Praha 6 a je to ona, která rozhoduje. Může některé
ulice ubrat nebo přidat,“ uvedl pražský náměstek pro dopravu Petr Dolínek.
Praha, jako vlastník komunikací, slibuje zavedení zón placeného stání
v Praze 6 k 1. dubnu 2016. Platit za parkování se bude v nejvytíženějších
oblastech, tedy v Dejvicích a v Bubenči, na Petřinách, v Břevnově a kolem
stanic metra. Novou koncepci zón placeného stání představili veřejnosti
zástupci magistrátu a Technické správy komunikací, která bude tyto zóny
spravovat. Návrh počítá se třemi režimy parkování, a to zónou rezidentní,
smíšenou a návštěvnickou. Poměr rezidentních a smíšených zón je 50:50
(v předchozích modelech to bylo 80:20 ve prospěch rezidentů). Cílem
regulovaného parkování má být hlavně ochrana rezidentů, kteří za roční
parkovací kartu budou smět parkovat na všech typech zón. Podle odborníků
se uvolní zhruba dva tisíce parkovacích míst, které aktuálně obsazují řidiči ze
středních Čech. „Máme za to, že většina rezidentů Prahy 6 si zavedení zón
přeje,” uvedla místostarostka Petra Kolínská (SZ), zodpovědná za dopravu.

REZIDENTI ZAPLATÍ ROČNĚ 1 200 KORUN
Parkování by podle magistrátu mělo být regulováno jen po nezbytně
dlouhou dobu, a to ve všední dny od 8 do 20 hod. Praha 6 ale bude
požadovat, aby zóny byly aktivní až do půlnoci. Radní Prahy 6 již také
rozhodli, že rezidenti Prahy 6 za jedno vozidlo zaplatí 1 200 korun. Cenu
navrženou magistrátem tak zvýšili o 500 korun. „Veškeré výnosy budou
ukládány na speciální fond, jenž bude určen výhradně pro budování
záchytných parkovišť typu P+R za účelem ochrany území Prahy 6 před
průjezdnou dopravou,“ upřesnil radní zodpovědný za ekonomiku Jaromír
Vaculík. To samé slibují i zástupci magistrátu. Podle odborníků by už
po roce od zavedení zón v několika městských částech měl projekt vydělat
jednu miliardu korun.
Cena za parkovací kartu bude jednotná pro celé území zón a nebude žádným
způsobem vázána na držení ročního kupónu na městskou hromadnou
dopravu, jak se též uvažovalo. Nepočítá se už ani s rozdělováním území
Prahy 6 na jednotlivé sektory, jak původně navrhovala Strana zelených.
Kartu si budou mít možnost zakoupit všichni občané Prahy 6, i ti, kteří
aktuálně bydlí mimo oblast zón. „Občané Prahy 6 se tak nebudou muset
cítit jako cizinci ve své vlastní městské části,“ vysvětlil tento krok starosta
Ondřej Kolář. Zvýhodněnou cenu budou mít senioři, po území též bude
rovnoměrně vyhrazeno 311 parkovacích míst pro invalidy. O ceně, kterou
zaplatí abonenti, tedy podnikatelé s provozovnou nebo sídlem v Praze 6,
se teprve rozhodne.
8
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Připravil Jiří Mareček

PLATIT PŮJDE KARTOU I TELEFONEM
Projekt magistrátu přináší řadu technických vylepšení. Parkovací karta bude
vázána na registrační značku vozu, a tak veškerá kontrola bude probíhat
porovnáním značky s databází. Přestupky budou odhalovat strážníci
městské policie, jejich řešení bude mít v prvoinstančním řízení na starosti
úřad městské části, magistrát bude až odvolacím orgánem. TSK (Technický
správce komunikací) jako správce zón slibuje novou generaci parkovacích

Petr Dolínek

automatů, které umožní platby hotovostí i kartou, dokážou dynamicky
nastavovat ceníky. Platit půjde i pomocí aplikací v chytrých telefonech.
„Chceme věřit, že nové a moderními technologiemi nabité zóny budou
spolehlivé a uživatelsky přívětivé i pro občany bez nejnovějších modelů
mobilních telefonů,“ věří Alan Zubr, zastupitel za ODS a místopředseda
dopravní komise.
„Praha 6 je městskou částí, do které denně dojíždějí občané z míst v okolí
za prací, je současně vyhledávaná pro parkování návštěvníků historického
centra. To vede k tomu, že obyvatelé Prahy 6 často nemají kde zaparkovat
svá auta. Zásadním krokem k řešení problémů s parkováním bude vybudování zařízení typu P+R na okraji městské části, samozřejmě s propojením
na systém kolejové dopravy. Je ostudou hlavního města Prahy, které je
za stavby tohoto typu a jejich napojení na MHD jednoznačně odpovědné,
že podobné zařízení není v celé oblasti Prahy 6. Nedostatek parkovišť byl
i podkladem pro žádost o zavedení regulace parkování, kterou MČ Praha
6 uplatňuje na hl. m. Praha již od roku 2008,” říká k tématu placených
parkovacích zón zastupitel za ČSSD René Pekárek.
V rámci diskuze organizované radnicí se lidé zajímali například o to, zda
má radnice Prahy 6 k dispozici aktuální data. Dozvěděli se, že poslední
průzkumy jsou z roku 2012, místostarostka Petra Kolínská k tomu uvedla,
že například nelze zjistit počet vozů registrovaných v Praze 6. Lidé dávali
podněty k tomu, aby se pro občany Prahy 6 vyřešila i možnost parkování
vozů z půjčoven, navrhovali zvýhodnění pro elektromobily, dotazovali se
na možnosti rozšíření zón například do oblasti Dědiny.

SOCIÁLNÍ PROJEKTY

V Praze 6 se od 1. dubna chystá spuštění
zón placeného parkování
MARTIN POLÁCH/ANO
To, že Praha 6 potřebuje Zóny
Placeného Stání je bez diskuze.
Prodloužení metra A rozptýlilo
přestupní možnosti Středočechů.
Na to reaguje navržený rozsah Zón, který kromě Dejvic a Bubenče chrání také Vokovice a Veleslavín, Petřiny i Břevnov. Jsem přesvědčen,
že po zavedení bude nutné zóny rozšířit i dále,
například na Dědinu, proto budeme pečlivě
stav vyhodnocovat a do jednoho roku chceme
navrhnout doplnění. Původní sektorový systém
byl na naší žádost přehodnocen a Parkovací
zóna bude pouze jedna, takže platící rezidenti budou moci využívat zónu dle svých potřeb
i pro návštěvy či nákupy. Čistý výnos ze zón by
se měl stejným dílem dělit mezi MČ a Magistrát,
přičemž díl hlavního města by měl jít na fond
pro výstavbu P+R parkovišť. Shodně bychom
rádi použili náš díl na řešení parkování.

MARIÁN HOŠEK/KDU-ČSL
Parkovací zóny v Praze 6 jsou sice
s napětím očekávané, ale samy
o sobě problém parkování nevyřeší. Snad napomohou rezidentům v místě zón s větší jistotou nalézt vhodné
parkovací místo a zajistí snížení „invaze“ těch,
kteří dojíždějí do naší městské části – to ovšem za předpokladu, že tito využijí k dopravě
do centra veřejnou dopravu. Reálné chování
řidičů budeme sledovat a určitě bude nutné reagovat na oblasti, které do zóny nejsou zahrnuty a stanou se objektem většího zájmu těchto
řidičů. Zároveň se městská část intenzivně zabývá vyhledáváním vhodných míst pro parkoviště, čímž řeší dluh zanechaný z minulosti. To
ovšem nelze uskutečnit ze dne na den. Chybějící záchytná parkoviště na okraji městské části
a vhodnou kolejovou dopravu do Kladna prostě
jen tak nenahradíme.

JAN LACINA/STAN
Tlak na zaparkování v Praze 6 především v okolí dopravních uzlů
dramaticky převyšuje nabídku.
Parkovací zóny, které s desetiletým zpožděním budou konečně zprovozněny
od dubna či května příštího roku, zvýhodní
místní proti přespolním. Vznikne jedna společná
parkovací zóna za 100 Kč měsíčně pro obyvatele s trvalým pobytem v Praze 6 (modrá). Systém
umožní přes den na několik hodin za poplatek

zaparkovat i přespolním (fialová a oranžová).
Středočeši se však ocitnou ve velmi složité situaci, protože pražský magistrát z mnoha příčin
zaspal v budování záchytných parkovišť na hranici metropole tak, jak to známe třeba z Vídně,
a to především právě u nás - na severozápadě.
Dlouhodobým řešením je pouze zásadní posun
v myšlení – směrem k veřejné dopravě.

PETRA KOLÍNSKÁ/SZ
Zóny placeného stání chrání rezidenty a místní firmy před návštěvníky. Přitom se podařilo upravit
pravidla tak, aby řemeslníci a návštěvy rezidentů mohli zaparkovat ve všech
ulicích zapojených do ZPS, a to za výhodnějších
podmínek než dosud. Výhodou zón je také možnost upravit jejich hranice podle praktických
zkušeností s jejich fungováním.
Zóny však nejsou zázračným lékem, který vyřeší všechny problémy s parkováním. Důležité je
zrychlit práce na budování záchytných parkovišť na okrajích Prahy, a zejména ve Středních
Čechách v okolí vlakových nádraží. Proto vítám,
že hlavní město vyslyšelo požadavek Prahy 6
a výnos z provozu ZPS investuje do budování
záchytných parkovišť.

HELENA BRIARDOVÁ/KSČM
Zóny jsou jen dočasným řešením.
Celoměstské parkovací zóny s přijatelným poplatkem má ve svém
volebním programu i KSČM. Současné dopravní problémy, které
zavinila nekoncepční politika minulých vedení
radnice hlavního města, ale řeší jen částečně
a dočasně. Účinným řešením bude až dokončení vnějšího okruhu a řetězce parkovacích ploch
P+R s navazující kolejovou dopravou do centra, což by omezilo příjezd mimopražských aut
do Prahy. Příjmy z poplatků za parkování bychom pak měli urychleně investovat do výstavby velkokapacitních podzemních garáží a garážovacích domů pro auta Pražanů, kterých je už
teď víc než míst na ulicích.

ALAN ZUBR/ODS
Neverending Story nebo Happy
End? V ODS chceme věřit tomu,
že po mnoha letech přichází
den D, kdy se zavedení zón

od Magistrátu dočkáme. Vítáme rozhodnutí
vedení radnice, že si nakonec osvojila pohled
ODS a požaduje zavedení zón jednoduchých,
to jest s jedním neděleným územím, pro všechny občany Prahy 6 a bez nutnosti držet roční
kupon MHD. Zároveň však požadujeme, aby
veškeré prostředky, které Praze 6 ze ZPS zůstanou, byly ze sto procent využity na další zvyšování parkovacího komfortu. Co nás naopak
mrzí, je nízká informovanost nejen o detailech
projektu – nebo snad někdo z čtenářů tuší, jakou barvu zóny nalezne 1. dubna před svým
domem?

JAROSLAV BŘEŇ/ČSSD
Zóny placeného stání se řeší
od roku 2008. Otevření Blanky,
prodloužení metra i narůstající
počet aut ze Středočeského regionu podtrhují nutnost parkovacích zón. ČSSD
dlouhodobě prosazuje takové řešení, které
bude zajišťovat cenově přijatelné přednostní
parkování všech občanů Prahy 6. Přitom musí
být využity moderní technologie, např. elektronická evidence parkovacích povolení, nová
generace park. automatů či mobilní aplikace.
ČSSD dlouhodobě preferuje MHD, proto i nám.
primátorky Dolínek (ČSSD) prosadil po krátkém testovacím provozu, aby všechny soupravy metra jezdily do stanice Petřiny. Jsem
přesvědčen, že se projekt zón placeného stání
v Praze 6 úspěšně zrealizuje.

JAROMÍR VACULÍK/TOP 09
TOP 09 podporuje zavedení zón
placeného stání v Praze 6. Budeme intenzivně pracovat na dalším
rozšíření. Jednoznačně odmítáme rozdělování Prahy 6 na sektory i kastování
na občany Dejvic, Bubenče či Břevnova – všichni jsme občané Prahy 6. TOP 09 podpořila roční
poplatek ve výši Kč 1 200 a odmítla jakoukoliv
vazbu na roční jízdenku. Jsme přesvědčeni,
že sto korun měsíčně je pro občany přijatelná
částka. Pilotní projekt zón placeného stání budeme pečlivě sledovat, po několika měsících
vyhodnotíme a navrhneme potřebné úpravy.
Věříme, že tento projekt projekt bude přínosný.
Víme, že zóny nejsou samospasitelné a nutně
musí následovat výstavba P+R parkovišť a dalších parkovacích míst na celém území městské části.
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„Den pro zdraví“ nabídl
sport i divadlo
Sdružení Senior fitnes, o. s., ve spolupráci
s Konto Bariéry/SenSen uspořádali 14. října
na hřišti TJ SaBaT v Praze Tróji další sportovní klání pro aktivní seniory pod názvem
„Den pro zdraví“. Ačkoli počasí této akci
opravdu nepřálo, organizátory příjemně
překvapila vysoká účast aktivních seniorů.
Akci podpořila mimo jiné také Městská část
Praha 6.
„Účastníci tohoto zajímavého projektu si tak
měli možnost vyzkoušet po celý den řadu
sportovních aktivit, jako lukostřelbu, zdravotní cvičení, koloběžky, elektrokola, zařazen byl
i softball nebo baseball. Pro vytrvalce byl připraven nordic walking výšlap po okolí našeho
hlavního města.
Kromě pohybových aktivit byla pro sportovní
nadšence připravena i řada zdravotních aktivit,
a tak si přímo na místě mohli senioři nechat

bezplatně vyšetřit zrak, podstoupit srdeční
zátěžový test nebo navštívit stánek se zdravou
výživou a pleťovým poradenstvím," říká za pořadatele akce Vladislava Suchanová.
Aktivní den zakončili senioři zcela
netradičně – po skončení sportovních disciplín se všichni přesunuli
do Národního divadla, kde pro ně
byla připravena komplexní prohlídka
Národního divadla, přes hlediště a zákulisí až po vyhlídku na střeše, odkud
se naskytl neopakovatelný výhled
na Hradčany, Petřín a další historické
památky Prahy. „Byla to jedna z vůbec nejlepších akcí, a hlavně možnost
prohlídky Národního divadla byla doslova a do písmene úchvatná,“ dělí se
o své dojmy z účasti na Dni pro zdraví
dvaasedmdesátiletá Jana Winterová
z Břevnova. Již teď se mohou všichni

těšit na další plánované setkání plné sportovních, zdravotních i kulturních aktivit. Na duben
příštího roku připravují organizátoři celodenní
akci pro nadšené seniory v ještě větším rozsahu. Bližší informace o dalších plánovaných
projektech mohou příznivci pohybu sledovat
na stránkách www.seniorfitnes.cz.
(red, VSM Production)

PRO6 během pěti let rozšířilo péči o znevýhodněné
„Původní záměr, tedy dát práci dlouhodobě
nezaměstnaným a umožnit výkon obecně
prospěšných prací, s nímž byla PRO6 založena, se postupně rozšířil i na osoby s lehkým
handicapem. Během posledních tří let se
navíc podařilo rozšířit i typ činností, které
PRO6 vykonává. V současné době se tak lidé,

Lidé, kteří zde najdou zaměstnání, podílejí
nejen na úklidu veřejných prostranství
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kteří zde najdou zaměstnání, podílejí nejen
na úklidu veřejných prostranství, ale současně také na běžné údržbě zeleně a zajišťování
úklidů při akcích, které pořádá nebo spolupořádá Městská část Praha 6,“ přibližuje
smysl organizace radní Milena Hanušová,
zodpovědná za sociální záležitosti.

Kromě zmíněných aktivit poskytuje PRO6
například pomoc i základním a mateřským
školám při odvozu či likvidaci biologického
odpadu a v některých případech, například
u osamělých, nepohyblivých seniorů, vypomáhá i s odvozem kusů starého nábytku. Nově
přibyla také spolupráce s organizacemi Naděje
a K srdci klíč. Tyto organizace zajišťují po dohodě s Úřadem městské části Praha 6 úklid na vymezených prostranstvích, včetně odvozu pytlů
s odpadem.
„Nastavený systém, kdy jsou do PRO6 přijímáni
lidé trvale žijící na Praze 6 a dlouhodobě evidovaní na Úřadech práce, nejdříve na krátkodobé
dohody s tím, že po zapracování a určité době
praxe mají šanci získat trvalý pracovní poměr,
se ukazuje jako správně zvolený a pro některé
pracovníky velmi motivační. Z některých se postupem let stali kmenoví, plně proškolení zaměstnanci, kteří v PRO6 našli novou možnost
dlouhodobého uplatnění. Momentálně tak
v OS PRO6 pracuje sedmnáct kmenových zaměstnanců a dalších jedenáct lidí na dohody,“
hodnotí efekt zřízení této městské organizace
radní Hanušová.
Podle ní zřízením takovéto organizace získala
Praha 6 hned dvojí užitek: pomáhá lidem, kteří
mají dlouhodobě z různých důvodů potíže se
sháněním zaměstnání, a současně má zajištěnou úspornější péči o veřejná prostranství
a zeleň.

SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Cesta domů otevřela dobročinný obchod
UŽ DRUHÝ DOBROČINNÝ OBCHOD
OTEVŘEL V ÚTERÝ 1. PROSINCE V PRAZE HOSPIC CESTA DOMŮ. OBCHOD,
JEHOŽ ZISK JEJ PODPORUJE, SÍDLÍ
NA BĚLOHORSKÉ ULICI 90 U ZASTÁVKY DRINOPOL A VZNIKL S PODPOROU
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6.
Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. V Praze působí už 15 let. „Je to

malý, zajímavý obchůdek, který má velký smysl.
V obchodě prodává Cesta domů dárkové a odborné publikace pro dospělé i děti ze svého
nakladatelství, pestré papírenské zboží – bloky,
přání, dárkové papíry, které jinde nedostanete.
Před Vánoci tam nepochybně najdete inspiraci.
Koupit můžete i pestré věci z druhé ruky, které
dostává Cesta domů darem. Každý den je proto
nabídka jiná,“ upozorňuje na výjimečnost této
prodejny Tereza Špinková, vedoucí dobročinných obchodů Cesty domů.

„Podívejte se, co umíme“ – tentokrát po XV.
ŽÁCI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY V ROOSEVELTOVĚ RÁDI HRAJÍ DIVADLO,
TANČÍ, ZPÍVAJÍ, HRAJÍ NA HUDEBNÍ
NÁSTROJE.

Praha 6, která prostřednictvím grantu věnovala
potřebné finanční prostředky,“ říká jedna z organizátorek přehlídky Radka Tesárková.
(red, R. T.)

O tom se 11. listopadu mohlo přesvědčit zcela
zaplněné hlediště Dejvického divadla. Domácí divadelní soubor Pestro nastudoval Exupéryho Malého prince a hostující Domov Sedlec
představil svoji verzi Limonádového Joea. Svůj
velký elán pak předvedli tanečníci ze souboru
Balonky. „Poděkování patří nejen pedagogům
a asistentům škol, kteří se svými žáky denně
pracují, ale také Dejvickému divadlu za poskytnuté zázemí a trpělivou pomoc techniků. Svůj
velký podíl na podpoře celého projektu má MČ

Herci se fotili pod hladinou, aby
pomohli dětem
Křest kalendáře „Ve vlnách 2016 aneb
topíme se pro Ratolest“ se konal v pondělí 9. listopadu v kavárně Dejvického
divadla.

Zdejší herci, společně s dalšími osobnostmi
kulturního i sportovního světa, překonali své
obavy a nechali se nafotit pod vodou.
„Za celým nápadem stojí manželé Řehákovi. Sami mají desetiletého syna
Vojtu, který se narodil s hendikeFoto: Diakonie ČCE
pem a navštěvuje speciální školu. Oslovili známé osobnosti se
záměrem pořídit jejich fotografie
pod vodou, s úmyslem podpořit
znevýhodněné děti,“ přibližuje
smysl tohoto neobvyklého projektu Milan Černý, ředitel MŠ a ZŠ
speciální Diakonie ČCE Praha 5.
Výtěžek z prodeje unikátního
kalendáře je určen právě tomuto
zařízení.
(red, Diakonie ČCE)

Výtěžek z prodeje sortimentu jde na podporu činnosti Cesty domů. „Můžete tady dobře
nakoupit, darovat kvalitní věci, které někomu ještě poslouží, nebo se jen zastavit na kus
řeči nebo pro radu. Konec života nás všechny
trochu leká, ale také se každého z nás týká.
A někdy pár slov nebo šikovný malý leták uleví od starostí, s nimiž jsme často sami,“ dodává
Tereza Špinková.
(red)

Gymnazisté navštívili
potomky českých
emigrantů
STUDENTI A UČITELÉ GYMNÁZIA
NAD ALEJÍ NAVŠTÍVILI NA PŘELOMU
ŘÍJNA A LISTOPADU V RÁMCI PROJEKTU „CZECHAGO“ CHICAGO.
Několik dní strávili v americké škole Walter Payton High School a navštívili mnoho zajímavých
míst tohoto kosmopolitního města. Během svého pobytu strávili celkem 11 dní v rodinách, které se hlásí k české komunitě. Studenti tak měli
jedinečnou možnost setkat se s potomky českých emigrantů a zjistit, jak se české tradice dodržují v dnešním Chicagu. „Pro některé studenty
byla velkým zážitkem návštěva České školy T. G.
Masaryka. Spolu se svými profesory navštívili
tuto školu dvakrát. Poprvé při své prezentaci
pro širokou veřejnost, věnované Karlu Čapkovi
a jeho 125. výročí narození, a podruhé při klasické sobotní výuce. Ta zde probíhá výlučně v češtině. Školu navštěvují děti, které mluví česky,
ale trvale žijí v USA, takže jejich dorozumívacím
jazykem je převážně angličtina,“ přibližuje program studentů profesorka Gymnázia Nad Alejí
Klára Braunová.
(red, K. B.)

Společná fotografie gymnazistů z návštěvy
v Chicagu. Foto: Gymnázium Nad Alejí
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Sestra Konsoláta

představená Domova
sv. Karla Boromejského v Praze Řepích

HODNOTA KRÁSNÝCH LIDSKÝCH
VZTAHŮ JE NADE VŠECKO
Na co si pamatujete z dětství ze svých prvních
Vánoc, jak jste je prožívala, co Vás na nich
okouzlovalo, jak se ve Vaší rodině slavily?
V dětství jsem vnímala Vánoce především jako
velký rodinný svátek. Sváteční atmosféra, byt
provoněný františky, tatínek hrál na klavír koledy, maminka po letech brávala do rukou housle... Trochu to narušila až televize, kterou naši
koupili, když jsem byla v páté obecné. „Ukradla“
nám kousek času z rodinné idyly, ale zase ne
příliš. Uchvacoval mě jako dítě stromeček, ozdobený kousky domácí čokolády, zabalené do staniolu, který jsme přes rok pečlivě sbírali. Tatínek
vybral vždy velký. Po letech mu říkám: „Tati, teď
už nekupuješ tak velké stromky...“ A tatínek se
smál: „To je tím, holka, jak rosteš!“
Jaké dárky jste jako malá nacházela pod
stromečkem?
Vyrůstali jsme ve skromných poměrech, vždycky se kupovaly potřebné věci, nikdy zbytečnosti. Radost byla z toho překvapení... a z toho, že
jsme všichni prožívali dobrý pocit z obdarování
těch druhých.
A co by pro Vás bylo tím nejlepším vánočním
dárkem dnes, třeba v symbolické rovině?
Určitě nějaká životopisná kniha. Byla jsem velká
čtenářka a o knihy u nás, v učitelské rodině, nebylo nikdy nouze.
V dnešní době začínají vánoční svátky už někdy koncem října, obchodní řetězce, a nejen
ony, je začaly využívat jako nástroj ke zvýšení prodeje. Je to podle vás etické?
Není neetické vydělávat si na živobytí tím, co
kdo umí vymýšlet, vyrábět, je nutné umět využít
i této roční doby, kdy je větší poptávka. Neetické
je však přispívat k vytváření konzumní atmosféry, v které se zboží staví na oltář jako věc důle16
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žitější než vztahy, k jejichž upevnění a prohloubení mají dárky posloužit. Tento obrovský tlak
na nás působí nejen před samotnými svátky, ale
už mnohem dřív.
Lidé ztrácejí vnímání pro samotný smysl svátků, podléhají neklidu, otroctví vlastních plánů
a představ, komu co chtějí dát a kde to seženou
nejlevněji. Neuvědomují si, proč ty svátky slavíme a co nám mohou a mají přinést. A uštvaný
advent za sebou nechává nostalgii a únavu.
Jestliže se člověk nechává strhnout honbou
za ziskem za každou cenu, i za cenu vlastního zdraví a rovnováhy, jestliže pak nemá čas
ani na sebe, ani na rodinu, pak to má dopad
na nás všechny, protože se všichni navzájem
ovlivňujeme a tím, co máme v sobě, půso-

bíme i na druhé. Lidé, kteří přicházejí k nám
do Domova, tady vnímají jakýsi klid, úsměv, pohodu – a říkají nám, že tu máme něco, co tolik
postrádají.
Lze se tomu tlaku a neklidu nějak bránit?
Nemůžeme změnit druhé, jedině sami sebe.
Když my sami na první místo postavíme dobré
vztahy sami k sobě a k druhým, když dokážeme
i ve větším pracovním napětí najít pro druhé
úsměv a chvíli času na vyslechnutí, pozdravení,
projevení zájmu – pak vnášíme do neklidu této
doby něco pozitivního a hezkého.
Do péče o seniry se v Domově sv. Karla Boromejského podařilo zapojit také ženy ve vý-
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Připravil Jiří Mareček / Zdroj fotografií: www.domovrepy.cz
Sestra Konsoláta s jednou z klientek domova

konu trestu. Je to unikátní projekt a jistě má
své pozitivní stránky, ale také rizika...
Projekt propojení péče o seniory se zapojením
žen ve výkonu trestu do této služby je užitečný
a smysluplný. Domov má vlastní odborný personál, odsouzené ženy vykonávají pomocné
práce. Propojení není bez problémů, ale přináší hodně užitku všem: jak pacientům, jimž
pomáhá dostatečný počet pomocných rukou,
pak personálu a samotným ženám, které se tak
často poprvé setkávají s nemocí, bezmocí, smrtí.
Pod vlivem této služby leccos ve svém vlastním
životě přehodnocují.
Rizika tu jistě jsou, ale ta jsou kdekoliv jinde
v pracovních kolektivech – zneužití důvěry, zklamání z nespolehlivosti, nenaplnění očekávání
– to je všude. Z druhé strany jsou moc pěkné
chvíle, když vidíte, jak se tyto ženy s úsměvem
a ochotou věnují pacientům a ti jim projevují
spontánní vděčnost.
Čím Vás naopak tato "symbióza" mezi seniory a trestanými ženami překvapila?

Překvapuje mě – a to celý život – jak moje vlastní
poznávání sebe, tak i poznávání druhých. Myslím
si, že takto docházíme k jakési zralosti, trpělivosti,
shovívavosti, nesoudíme ani rychle, ani překotně
o druhých jako v mládí, nejsme tak suverénní, ale
rosteme v pokoře. Překvapuje mě, jak toto prostředí, kde se vlastně setkává člověk trpící tím, že
na čas ztratil svobodu, rodinu, s člověkem trpícím nemocí, nesoběstačností, jak si v tomto světě lidé porozumí a pomáhají si navzájem.
Boromejky našly své místo ve společnosti
v 17. století, v dobách, kdy se jeho řádové
sestry staraly o stižené morem, cholerou...
Co považujete za „mor" české společnosti
současné doby?
Nebylo to jen utrpení způsobené morem, ale
také totálním sociálním vyloučením a zpřetrháním veškerých vztahů, protože lidé, kteří onemocněli morem, cholerou a jinými chorobami,
se nesměli vrátit domů mezi své. Platilo to i pro
ty, kdo se rozhodl je ošetřovat a pomáhat jim.
V dnešní době je největší bolestí vyprázdnění

vlastní identity, slepota v hledání smyslu života, zúžení životních cílů jen na fyzické potřeby,
sobectví a hrozná uspěchanost. Lidé se honí
na úkor svého zdraví, aby co nejvíc vydělali –
a pak utrácejí spoustu peněz na to, aby si dali
do pořádku svoje zdraví. Lidé víc chtějí mít
(a pokud možno instantním způsobem, to je nasypat, zamíchat a hotovo) než být. A zase to neplatí obecně. Je mnoho těch, kteří vědí, proč žijí,
obdarovávají druhé svou službou, šlechetností,
radostností, a mnoho takových znám.
Co ve Vás vzbuzuje odvahu, chuť a sílu věnovat se starým potřebným lidem?
Jejich úsměv, vděčnost, moc hezká týmová spolupráce v našem kolektivu, vědomí, že žiji svůj
život ve službě, nikoliv jenom „v práci“, že mám
každý svůj den vyplněný smysluplně...
Pokud bychom si chtěli užít Vánoce jako skutečné svátky míru a pokoje, což je asi přání
každého z nás, co bychom rozhodně neměli
dělat?
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Neničit si ani zdraví, ani vztahy – k sobě ani
k druhým.
A co nás k tomu vytouženému míru a pokoji naopak přiblíží nejvíc, a mám tím na mysli
třeba i ty, kteří nejsou věřícími?
Máme v Domově hodně pacientů i spolupracovníků, kteří mají víru takovou „svoji“, a jsou
skvělí. Hodnota krásných lidských vztahů je
nade všecko, ale tu si vytváříme mezi sebou neustále každý den. Nelze jen přijímat, každý z nás
ji musí dávat všem, i těm, kteří nám třeba nejsou
sympatičtí.
Každý večer se mohu zeptat, co dnes dali druzí
mně – a co já jim?
Jaké vánoční poselství byste vzkázala čtenářům Šestky?
Posílám naše
vánoční přání:
Neboj se, Maria,
nalezla jsi
milost u Boha.
Josefe, neboj se
přijmout k sobě
Marii,
porodí syna, dáš
mu jméno Ježíš
a on spasí
všechen svůj lid.
Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost,
která bude pro všechen lid!
Neboj se, jen věř!
Kdykoliv člověk otevře bibli, nachází
nespočet povzbuzení a ujištění:
„Neboj se, jsem s tebou, záleží mi na tobě,
nejsi na nic sám. I když tomu,
co prožíváš, nerozumíš, jsem tu, abych ti
pomohl, potěšil tě, uzdravil a zachránil. Vždyť
právě proto jsem přišel...!“

Pastýři se napřed ulekli, když v noci
spatřili anděla, ale uklidnila je jeho slova,
neboť promlouval o radosti a o pokoji.
Jasná zář hvězdy a zpěv andělů
je naplnily touhou jít a uvidět
novorozené Dítě a vydali se hned
na cestu do Betléma.
Zkušenost osobního setkání s Bohem
prožije ten, kdo se vydá na cestu.
Neboj se ani ty,
kdo prožíváš své dny v tomto čase,
i pro tebe má Bůh své slovo, kterým ti chce
dát posilu a jímž tě chce ujistit:
Jsem tu pro tebe, ať procházíš ve svém životě
čímkoliv, jsem s tebou, i kdybys měl jít přes
údolí smrti, jsem s tebou,
v každé tvé noci jsem tvým světlem,

K historii Domova sv. Karla Boromejského
Domov sv. Karla v Řepích byl původně určen
pro péči o sirotky, několik let na to je přeměněn na ženskou věznici, kde sestry pracují spolu
s trestankyněmi v domě i na polnostech a výsledky jejich práce vytvářejí hospodářské zázemí pro Nemocnici Pod Petřínem. Po více než 80
letech plodné činnosti přichází zrušení věznice
a násilné vystěhování sester. Během let umlčení
slouží dům Výzkumnému ústavu zemědělské
techniky.
Po roce 1990 se spojily síly i finanční prostředky
sester Kongregace, Nadace Dobré dílo, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva práce a sociál18
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ních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Vězeňské
služby, mnoha sponzorů tuzemských i zahraničních, aby budova mohla opět sloužit naplňování
základního poslání sester boromejek. Vybavení
Domova se až na malé výjimky podařilo získat
z věcných darů.
Domov dnes naplňuje své zčásti obnovené,
zčásti zcela nové poslání jako ošetřovatelský
ústav, poskytující sociální a zdravotní pobyty
na lůžkovém oddělení i v denním stacionáři
– a současně jako Oddělení výkonu trestu pro
ženy, které zde nacházejí dobré podmínky pro
bydlení a rozmanité pracovní možnosti. Při ka-

v každém tvém strachu oporou,
v každé tvé nejistotě východiskem,
v každé tvé úzkosti útěchou.
Přijď a hledej má slova,
přijď a hledej mou přítomnost,
vstup srdcem do slavení vánočních
tajemství, které tě mohou naplnit důvěrou
a radostí, chceš-li to ty sám.

Aby pro Vás letošní Vánoce nebyly jen
chvílemi dojetí svou krásnou atmosférou,
jen chvílemi vděčnosti za nové dárky, ale
velkým obdarováním, trvalou radostí,
Vám všem ze srdce přejí
zaměstnanci Domova sv. Karla
Boromejského v Praze 6 – Řepích

pacitě 92 lůžek se zde za rok vystřídá asi 500 pacientů, jejichž rodinám se tak dostává potřebné
pomoci v náročné situaci.
Také stacionář, který poskytuje komplexní celodenní péči, významně přispívá k prožití spokojeného stáří v kruhu rodiny. Po dnu, který
klienti stráví v příjemném a k tomu účelu dobře
vybaveném prostředí, a kde se jim dostává všestranné péče, se navracejí domů ke svým blízkým a necítí se takto od nich odloučeni. Cílem
celodenního programu ve stacionáři je udržet
starého a postiženého člověka pokud možno
soběstačným pro běžné úkony denní sebeobsluhy, pomoci mu uchovat fyzickou i duševní
aktivitu, pocit bezpečí a vnitřní pohodu.
(ZDROJ: www.domovrepy.cz)

HISTORIE SPORTU

Nejstarší sportovní organizace
Prahy 6 slaví 130 let
HISTORIE SOKOLA STŘEŠOVICE
MÁ ZA SEBOU OBDOBÍ VZLETŮ
I PÁDŮ, NA BOJIŠTĚ 1. SVĚTOVÉ
VÁLKY ODEŠLA VĚTŠINA JEHO
ČLENŮ, Z NICHŽ DEVĚT NA FRONTĚ PADLO. JEHO ČINNOST POTÉ
ZCELA PŘERUŠIL NÁSTUP NACISTŮ
A PO NICH KOMUNISTŮ.
Ti v roce 1949 odvolali demokraticky zvolené
vedení Sokola a dosadili vlastní funkcionáře.
V tomtéž roce pak činnost původního Sokola
ukončili. Poté vznikla závodní tělovýchovná
jednota Sokol-Stavoprojekt Střešovice a později v roce 1955, po sloučení několika stavebních

závodů, nastupuje TJ Tatran Střešovice SSŽ.
Teprve v roce 1989 se organizaci Sokol Praha
Střešovice podařilo obnovit a mohla znovu navázat na svou bohatou minulost. V 90. letech se
mezi Sokolem a Tatranem rozhořel dvanáct let
trvající spor o Sokolovnu. Obě sportovní organizace posléze dokázaly najít společnou řeč.
Do štítu Sokolovny se po desetiletích vrátilo
logo Sokola, nová pamětní deska ve vestibulu
připomíná Sokoly padlé za 1. světové války a jejich ideály – svobodu, vlastenectví, demokratické zásady.

První sportoviště vzniklo ve stodole
V místech dnešního areálu Tatranu Střešovice
stávala původně zemědělská usedlost Andělka,
založená v roce 1756. Původně patřila Strahovskému klášteru a její součástí byla i kaple Panny Marie andělské, řečené ochránkyně andělů.
Proto se také dvorci začalo lidově říkat Andělka.
Po zbudování kostela sv. Norberta v roce 1891
přestala kaple sloužit svému účelu a při přestavbě byla zbourána. Budova Sokolovny, ve které
se nachází tělocvična, patří mezi nejstarší domy
ve Střešovicích.
Z dobových fotografií je zřejmé, že Sokolovna
bývala původně stodolou. Stačilo zazdít velká
vrata pro vjezd povozů a sportoviště bylo na
světě. Střešovičtí Sokolové vykoupili usedlost
Andělka a přilehlé pozemky od Strahovského
kláštera. Prostředky získali z dobrovolných sbírek a zčásti vlastními silami vybudovali základ
sportovního centra. Do té doby cvičili a scházeli
se porůznu v budovách zdejších hospod. Jednou z nich byla například střešovická restaurace
„Na Velké“.

Sokolovna mívala kino i biograf
Ustavující valná hromada se konala 13. prosince 1885. Tím byl položen základ vůbec
nejstarší sportovní organizace na území dnešní
městské části Praha 6. Teprve s vlastním zázemím, jež ve své době zahrnovalo i divadelní sál
a moderní biograf, přišel rozmach střešovického Sokola. Přispělo k němu též připojení obce
Střešovice k hlavnímu městu Praze. V roce 1935
měla zdejší jednota více než 500 dospělých
členů a početné oddíly dětí a mládeže!
Sokol, to nebývalo kdysi jen cvičení na gymnastických náčiních. Ženy se v jeho barvách
ve 30. letech několikrát staly tenisovými přebornicemi Československé obce sokolské. V zimě je
pak na kurtech vystřídali hokejisté. Plocha se
postříkala vodou a k tréninku vyjeli hráči Sokola Střešovice. V roce 1938 se na zimních sletových hrách v Tatrách probojovali až do finále.

Úspěšné bylo i družstvo lyžařů. Před 2. světovou
válkou byl velký důraz věnován střelbě a dalším branným dovednostem a velké sportovní
úspěchy se do Střešovic vrátily.

Ze Střešovic vzešla řada osobností
Dnes místo zmíněných kurtů stojí hala Tatranu,
jehož pýchou jsou vedle házenkářek a volejbalistek především florbalisté a florbalistky. Oddíl

házené vychoval řadu reprezentantek, volejbalistky s pěti mistrovskými tituly a dvěma stříbrnými medailemi z Poháru mistrů evropských
zemí stále patří mezi historicky nejúspěšnější
české kluby. Florbalisté jsou se šestnácti triumfy
nejúspěšnějším českým klubem historie, ženy
posbíraly celkem pět prvenství.
V průběhu let se na sportovištích Tatranu prostřídalo mnoho různých sportů. Byly tu oddíly
florbalu, fotbalu, házené, kuželek, ledního hokeje, lukostřelby, lyžování, moderní gymnastiky, plavání, rekreační tělesné výchovy, stolního
tenisu, šachů, šermu, tenisu, turistiky, vodního
póla, volejbalu a zápasu. Tatran Střešovice je dokonce mistrem Československa ve vodním pólu.
Dnešní vedení Tatranu Střešovice se k odkazu
Sokola hrdě hlásí a obě organizace, jež působí
pod jednou střechou, úzce spolupracují.
Zdroj: TJ Tatran Střešovice
(Redakčně upraveno)
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BÝVALY VÁNOCE…
VÁNOCE BÝVALY, JSOU A BUDOU.
VĚTŠINOU JENOM OD NÁS ODVISÍ, JAKÉ SI JE DOVEDEME UČINIT
PRO SEBE A SVÉ BLÍZKÉ. NE ŽE BY
VŮBEC NEZÁLEŽELO NA PENĚZÍCH,
ZEJMÉNA KDYŽ MÁ NĚKDO HODNĚ NÁROČNÉ SNY. ATMOSFÉRU SI
VŠAK PŘECE JEN T VOŘÍME SAMI.
Kdysi, ještě v polodětství, jsme hned po štědrovečerní půlnoci jezdívali s oddílem na hory,
Orlické. Nad chatou za krajem lesa byla vybrána
rostoucí jedlička. Oklepali jsme z ní sníh, tehdy
ještě nebyl technický. Stromek ozdobily „dárky“
pro obyvatele lesa a ptáky nebeské. Před silvestrovskou půlnocí jsme na stromku s pochutinami, z většiny již rozebranými, zapálili svíčky
a zazpívali si u něj. Jen tak polohlasem, bylo nás
hodně. Docela si ty chvíle pamatujeme. Zazněla
i státní hymna, tehdy měla dvě části, někdy bylo
trochu slyšet zvon odkudsi z údolí. Jinak nic nerušilo tmu noci a třepotající se hvězdy…
Když se člověk narodí, bere všechno, s čím se
pak potkává, jako skálopevné, „věčné“ jistoty. Později bývá v životě zaskočen změnami.
Různé se proměňuje, ale vánoční tradice usilujeme udržet. Přispívají k propojení s rodinou,
s minulostí i s komunitou, se sousedy. „V naší
obci a okolí zachovalo se nejvíce starých zvyků
a pověr, vížících se ke kouzlu Štědrého večera
a Nového roku,“ zapsal po roce 1923 kronikář
jedné tehdy příměstské obce. „O Štědrém dni
každá světnička má svůj stromeček s dárky pro
všechny členy rodiny. Ten den bývá v některých
rodinách i dnem přísného postu. Aby i děti se
zdržely jídla, slibuje se jim, že uvidí zlatá prasátka. Den tento, možno bez obalu říci, jest ode
všech lidí bez rozdílu náboženského přesvědčení považován za nejdůležitější a nejvýznamnější
svátek v roce. Těm členům rodiny, již nemohou
se dostaviti, jakož i známým přátelům posílá
se písemné přání šťastných a veselých svátků.
Zvyk tento opakuje se i o Novém roce a svátcích
velkonočních. Po večeři štědrovečerní (oblíbena jest v ten den ryba) tu a tam ještě sesedne
se rodina, aby podle obyčeje starých předků
zkoumala svoje příští osudy.“ Nešlo o praxi lokální, ale obecnou. Po spojení příměstských
obcí s Prahou v nich došlo k prudkému vzrůstu
zástavby. Břevnov, Dejvice, Veleslavín a ostatní
získaly základ současné podoby. Do ulic dnešní Prahy 6 se tenkrát stěhovali vedle domácích
mnozí lidé odjinud z Prahy i zvenčí.
Představa Vánoc u obyvatel současné Prahy 6
vyrůstá ze společného základu, ovlivňovaného
20
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po celá staletí středoevropským vývojem. Vše,
co považujeme za starou českou vánoční tradici, v něm má ohraničitelný počátek. Spojování
s údajnými keltskými zvyky je až novodobé.
Také české pohanství bylo vymýceno natolik, že
hledání souvislostí zůstává na úrovni spekulací.
Nejstarší české koledy se ale zpívaly již ve středověku. Betlémy čili jesličky pronikly z italského prostředí prvně do katolických pražských
chrámů, ale díky českým kutilům a umělcům

vstoupily až do domácností a od nich dokonce na světové výstavy. Dejvický kostel svatého Matěje je od roku 1971 proslulý betlémem
perníkovým. Vánoční stromky prý začaly prvně
dotvářet sváteční pohodu evangelických rodin
poblíž Severního moře. První soukromý ozdobený stromek v Praze zřejmě stál roku 1812
v libeňském zámečku. Vánoční kapr nahradil
tradičního českého „kubu“ ještě později. Ozdobené vánoční stromy na veřejnosti stály snad
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poprvé u pražských škol roku 1893, při výročí
panování Františka Josefa I. Chudí žáci u nich
dostávali dárky. Dnes proslulý Silvestr se výrazně prosadil až na přechodu z 19. do 20. století.
Brzy po vzniku Československa se začaly vztyčovat Vánoční stromy republiky. Již roku 1925
stál v Praze. V teskném roce 1939 využil výročí
břevnovského Vincentina „státní president“ Emil
Hácha. Na Štědrý den navštívil ústav a zamýšlel se před chovanci u vánočního stromu nad

RADNÍ RADÍ V KUCHYNI

Vanilkové
a karamelové rohlíčky
Potřebujeme:
320 g hladké mouky, 240 g másla, 160 g ml.
vlašských ořechů, 80 g mouč. cukru, 2 žloutky, moučkový + vanilkový cukr na obalení.
Postup přípravy:
Ze surovin zpracujeme těsto a necháme
v lednici odpočinout. Poté z těsta vytvoříme
rohlíčky nebo vykrojíme měsíčky, které klademe na plech vyložený pečicím papírem
a pečeme na 180 stupňů dorůžova. Teplé
rohlíčky obalíme ve směsi moučkového a vanilkového cukru. Výsledkem jsou křehké rohlíčky. Jako variantu můžete místo vlašských
ořechů použít mleté mandle.
Nyní můžeme přistoupit k druhé variantě.
Z hotových rohlíčků, které ale neobalíme
v cukru, si připravíme druhé vánoční cukroví.
Plechovku kondenzovaného mléka (Salko)
ponoříme do vody a vaříme cca 3 hodiny,
poté má mléko krásnou karamelovou barvu.
Mléko necháme vychladnout a vyšleháme
s máslem (půlkou kostky) hladký krém. Po
Pomocí cukrářského pytlíku nebo mikroteno
mikrotenového sáčku s ustřiženým rohem nastříkáme
krém na rohlíčky a nakonec jeden po dru
druhém namáčíme do čokoládové polevy. Před

potřebou lidského soucitu.
Po roce 1948 byly snahy nahradit ve státem ovlivňovaném prostoru vánoční stromek „jolkou“ a Ježíška Dědou
Mrázem. Od druhé poloviny
20. století mění skladbu svátečních dnů rodin televize.
Často příjemná, ale omezuje
prostor pro chvíle zamyšlení
a lidských kontaktů. V současné komerční době útočí
na naše vědomí jiný děda,
Santa Claus. Existuje i snaha
změnit advent, v křesťanské tradici dobu očekávání,
ve stupňování nákupní horečky. Lze však odolat. Ne ustrnout, život jde stále dál. Některé rodiny udržují pravidelný průběh, zvyky, jídelníček, jinde je průběh spontánní. Platí, že je lepší
rozsvítit malou svíčku než lát temnotě. Vánoce
bývaly, jsou a budou. Ty letošní možná i mrazivé. Na svátek Martinů, který máme již za sebou,
vždy v Praze dokejhala spousta hus a lidé říkávali: Když husa o Martině chodí po ledě, budeme
o Vánocích chodit po blátě. Snad to platí také

namáčením je lepší dát rohlíčky do mrazničky, lépe se s nimi pracuje.
Výsledkem je křehké, chutné cukroví.

Ořechové nebe v hubě
Potřebujeme:
250 g hladké mouky, 150 g krupicového
cukru, 200 g tuku, 3 žloutky, 150 g mletých
vlašských ořechů,
na potírání vanilkový krém, marmeládu a čokoládovou
polevu.
Postup přípravy:
Ze surovin vypracujeme hladké těsto, zabalíme do fólie a necháme v ledničce odležet.
Na pečicím papíru vyválíme slabší, přibližně
3 milimetry silnou vrstvu a pečeme v troubě
na 160 stupňů, dokud těsto nezíská růžovou
barvu. Z vlažného, hotového těsta vykrajujeme malá kolečka nebo srdíčka. Jednu třetinu koleček namažeme vanilkovým krémem,
druhou třetinu marmeládou. Postupně spojíme a přidáme poslední třetinu koleček.
Hotové cukroví nazdobíme čokoládovou polevou. Necháme alespoň jeden den odležet.
A potom už nás čeká jenom nebe v hubě.

obráceně a staropražská průpovídka soudí, že
jsou lepší Vánoce třeskuté než-li tekuté. Hezké
vánoční svátky, třeba i trochu příjemného mrazu ve tváři, a bezpečné vykročení do nového
roku!
KrB

CENTRUM ČESKÉ HISTORIE
zve na tematické podvečery Cesty
do minulosti v Praze 6
Místo konání: Společenský sál MČ Praha
6, tzv. Skleněný palác, nám. Svobody 1
Termíny a hosté

9. 12. 2015 od 18.00 hodin
TÉMA: VÁNOČNÍ TAJEMSTVÍ
Staré české zvyky a obyčeje, zvyky
v jiných zemích a jejich původ
Host: PhDr. Valburga Vavřinová, historička,
památkářka, spisovatelka
Tento projekt byl podpořen Městskou částí
Praha 6

Skauti přinesou světlo
z Betléma
V úterý 22. prosince se skauti z Hanspaulky vydají do ulic Prahy 6, aby lidem přinesli Betlémské světlo, symbol Vánoc. Lidé si mohou svíčky
či lampy rozsvítit světlem z Betléma v uvedený
den na následujících místech: 16:30 Fišerka (před Albertem), 17:00 Hanspaulka (před
Tescem), 17:20 Duchoslávka (Pernikářka –
u kaple sv. Michala), 17:40 Hadovka (v parku
pod panelákem), 18:00 Ořechovka (u kina).

VÝSTAVA NEJHEZČÍCH ČESKÝCH
A CIZOKRAJNÝCH BETLÉMŮ

23. 12. 2015 – 2. 1. 2016

Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha
6, spojení tram. č. 22, stanice Pohořelec
Otevřeno každý den 10–17 hodin
24. 12. a 31. 12. 2015 10–14:30 hodin
1. 1. 2016 13–17 hodin
2. 1. 2016 10–14:30 hodin.
Více na: www.betlémy.eu, tel. 607 175 255

Přeji všem dobrou chuť.
Jaromír Vaculík
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Z úřední desky
ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ (VOK)
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2015 zorganizoval opět projekt sběru
objemného odpadu z domácností pomocí velkoobjemových kontejnerů. Kontakt: Ing. Janda,
tel. 236 004 263.
Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:
● VOK bude přistaven v určeném termínu pouze
na max. 4 hodiny
● po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňování odpadem, evidovat

počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu
● VOK je určen pouze pro občany hlavního města Prahy
DO KONTEJNERU LZE ODKLÁDAT:
Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.
DO KONTEJNERU NELZE ODKLÁDAT:
Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad (tzn. veškerý rostlinný odpad), stavební odpad, dále pak pneumati-

ky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Další informace získáte na odboru dopravy
a životního prostředí Ing. Beranová, telefon:
220 189 554. Projekt sběru objemného odpadu z domácností pomocí velkoobjemových
kontejnerů (dále jen VOK) Odbor ochrany
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Akci zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí MHMP
z rozpočtu hl. m. Prahy (z paragrafu prevence
vzniku odpadů), kontakt na jeho pracovníka
je Ing. Janda, tel. 236 004 263.

3.12. 2015 od 16.00 do 20.00 hod.

9.12. 2015 od 16.00 do 20.00 hod.

15.12. 2015 od 16.00 do 20.00 hod.

Bělohorská x Kochanova

Cukrovarnická x V Průhledu

Moravanů x Libovická

Kladenská x Nám. Bořislavka

U Vojenské nemocnice x U III. baterie

Libocká – na chodník u zast. MHD směr Petřiny

Dělostřelecká x Slunná

K Červenému vrchu x Na Luzích

Na Okraji x Na Větrníku

7.12. 2015 od 16.00 do 20.00 hod.

10.12. 2015 od 16.00 do 20.00 hod.

16.12. 2015 od 16.00 do 20.00 hod.

Dělostřelecká x Spojená

Ve Střešovičkách x Pod Andělkou

Heyrovského náměstí (u obchodu)

Cukrovarnická x U Laboratoře

Patočkova x Junácká - chodník

Staré náměstí

Za Vokovickou vozovnou x U Kolejí

nám. Před bateriemi x U V. baterie

Na Větrníku x Dusíkova

8.12. 2015 od 16.00 do 20.00 hod.

14.12. 2015 od 16.00 do 20.00 hod.

17.12. 2015 od 16.00 do 20.00 hod.

Pod Vyhlídkou mezi č. or. 4-6

Radimova u nákupního střediska

Nad Alejí x Šantrochova

Sibeliova x Na Hubálce (před zeď č. 23)

Pod Dvorem – u železniční tratě

Brunclíkova x Nad Alejí

Nad Hradním potokem x Potoční

Na Petynce (proti autobazaru)

Na Petřinách x Křenova

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY 2015
Mobilní sběrný dvůr Unhošťská a Aritma (u koupaliště Džbán)
Kontejnery budou pravidelně přistaveny každý pátek od 12.00 hod. do neděle 22.00 hod. Po celou dobu bude zajištěna jejich průběžná výměna.

vozovány 1x14 dní vždy v pátek od 12.00 hod. do neděle 22.00 hod. v níže
uvedených termínech: 11.–13. 12. 2015 a 25.–27. 12. 2015

Mobilní sběrné dvory Zličínská a Radimova
Mobilní sběrné dvory Zličínská (konečná MHD BUS) a Radimova jsou pro-

U všech mobilních sběrných dvorů je nutno dodržovat třídění odpadu dle
označení kontejnerů. Je zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD

PÁ–SO 4.–5. 12.

NE–PO 6.–7. 12.

V režimu přistavování kontejnerů na objemný odpad došlo ke změně.
Na jednotlivá stanoviště budou přistavovány ve dvou variantách.
Kontejnery přistavené od pátku do soboty, budou na stanoviště instalovány vždy v pátek nejpozději do 12.00 hod, odvoz bude proveden v sobotu
ve 22.00 hod.
Kontejnery přistavené od neděle do pondělí, budou na stanoviště přistaveny vždy v neděli nejpozději do 12.00 hod, odvoz bude proveden v pondělí
ve 22.00 hod.
Je nutné dodržovat třídění odpadu dle označení kontejnerů.

Šárecká x Na Pískách

Krohova (u objektu č. p. 2190)

José Martího u lávky k zahrádkám

Fragnerova x Na Ostrohu

Sestupná x Sbíhavá II

Paťanka x Lindleyova

K Brusce – slepá část (zadní vstup
u Písecké brány)

Haberfeldova x Anhaltova

U Ladronky x Kopeckého (parčík)

Na Fišerce x Na Špitálce

Terronská x nám. Interbrigády

Macharovo nám. (ul. Západní)

DO KONTEJNERU NELZE ODKLÁDAT:
Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly
od nich), stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
22
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Případné dotazy zodpoví pracovníci oddělení inspekce odboru
dopravy a životního prostředí na tel. číslech 220 189 379, 220 189 905.

Z ÚŘEDNÍ DESKY

SNĚHOVÁ POHOTOVOST – NÁBOR BRIGÁDNÍKŮ

Oznámení Ministerstva vnitra o odstávce pro přijímání
a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů
Ve dnech 24.–31. prosince 2015 bude odstaven systém pro přijímání
žádostí a předávání OP a CD.
Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují tuto
odstávku.
Podávat žádosti o vydání OP a cestovního pasu a předávat vyhotovené
doklady bude možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností, v hlavním městě Praze a na úřadech městských částí.
Nejpozději do 23. 12. 2015 včetně

Od 2. 11. 2015 probíhá nábor brigádníků na sněhovou pohotovost pro
Prahu 6. Vzhledem k tomu, že v několika oblastech naší městské části
je doposud obsazeno poměrně málo úseků, prosíme všechny občany,
kterým není lhostejný stav chodníků v zimním období, aby se zapojili
do projektu sněhové pohotovosti.
Pokud vás tato nabídka sezonní práce zaujala, dostavte se na ÚMČ Praha 6,kulturní
Čs. armádyservis
23, do 2. patra. Tam s vámi na recepci bude uzavřena
Dohoda o provedení práce. Rádi bychom vás ještě upozornili, že nově se
od letošního zimního období brigádníkům už nevyplácí částka 2 000 Kč
za tzv. dosažitelnost, ale 600 Kč za každý odpracovaný sněžný den.

Servis a ozn

PR

Proč je dentální hygiena tak důležitá?
Dentální hygienou lze předejít zubnímu kazu, zánětu dásně, parodontitidě. Je to profesionální čištění zubů a ošetření dásní, odstranění povlaků,
zubního kamene a všech nánosů a pigmentací, které do úst nepatří, také
nalezení a odstranění zdrojů nepříjemného zápachu z úst. V naší ordinaci
si zakládáme na citlivém ošetření a přistupujeme k dentální hygieně jako
k léčebnému zákroku. To však neznamená, že bychom podceňovali estetický výsledek naší práce. Ten je viditelný hned po první návštěvě. Zuby jsou
zdravější, bělejší, hladší, ale i mezizubní prostory jsou průchodnější.

K dentální hygienistce od dětsví

S dentální hygienou je vhodné začít již v dětství, první návštěva se doporučuje dětem od pěti let. Pravidelné návštevy u dentální hygienistky minimalizují onemocnění chrupu a nejvíce je oceníme a zhodnotíme až ve stáří.
U prvního vyšetření zjistí hygientistka stav parodontu a měkkých zubních
tkání a zkontroluje, zda pacient nemá kazy. Pokud budete chtít, můžete si
svůj chrup prohlédnout opravdu zblízka díky intraorální kameře, která obraz přenáší na monitor, umístěný přímo nad zubním křeslem.

Ošetření parodontitídy jen s lékařem

V případě parodontitidy základní ošetření nestačí, zubní kámen se musí
odstranit i pod dásní. Sestaví se tedy léčebný plán a hloubkové čištění se
provádí ve více návštěvách. V případě pokročilé parodontitidy se stav musí
předem konzultovat s ošetřujícím zubařem, jeho indikace je nutná.

Naučíme vás správně čistit zuby

Ani nejmodernější dentální hygiena dnes však nedovede sejmout z pacienta zodpovědnost za stav vlastního chrupu. Proto je součástí ošetření i instruktáž správné péče o zuby, nácvik čisticích technik, odstranění zlozvyků
a doporučení vhodných pomůcek pro čištění.
Článek připravila Petra Bechyňová, DiS, z ordinace dentální hygieny Eustoma na Veleslavíně.
www.eustoma.cz, tel. 777 172 308
INZERCE

AeroAgency s. r. o. Letiště Praha
Hledáme zaměstnance
(muže 18+) na Letiště Praha
Pozice:
1. Nakládka vykládka zavazadel
(možno bez ŘP)
2. Nakládka, vykládka zavazadel,
řidič sk. „B“

Brigáda – vhodné pro studenty,
DPČ – přivýdělek při HPP.
Výdělek 90 – 130 /hod., krátké směny
i dlouhé směny, možnost si směny
přizpůsobit svým časovým možnostem,
Nepřetržitý provoz 24 hodin.
Více info. na: tel. 778 761 511,
info@aeroagency.cz

Příspěvek na mobilitu – mění se pravidla

Srbská 2, Praha 6
K datu 38,
31.Praha
12. 2015
končí nárokOtevírací
na příspěvek
na mobilitu:
doba: 15.00–24.00
Dejvická
6
Rezervace@potrva.cz,
Pokladna
D S+H kterým
tel.: 224 byl
316 přiznán
784
1.
osobám,
příspěvek na mobilitu v letech 2012
Tel. 222
963 707 § 38 odst. 8 zákonaK Brusce
Po 13.00–18.00
a 2013 hod.
na základě přechodných
ustanovení
Út–Pá 9.00–14.00 a 15.00–18.00 hod.
Tel.: 233
č. 329/2011
Sb., tedyotevře
na základě
průkazu mimořádnýchE-mail: i
Hrajeme-li
v Praze je pokladna
- 5. 5.držitelství
19:00
výhod typu ZTP a ZTP/P;
na i o víkendu.
www.pise
Večer o Iránu – přednáška
So/Ne 9.30–11.30 a 12.00–17.00 hod. 6. 5. 19:00
Otevřeno
Hrajeme-li představení pro dospělé je Open Mic #84 host: Jan Burian
Na výstav
2.
osobám,
příspěvek
pokladna
otevřena kterým
do 19.00byl
hod.přiznán 8.
5. 19:30 na mobilitu v letech 2012
www.spejbl-hurvinek.cz
Terne řízení,
Čhave, jehož
Koza na
útesu (world
a 2013 ve standardním správním
součástí
bylo po-Zátiší - B
music,
rock´n´roll,
klezmer)
souzení zdravotního stavu, dle
legislativy
účinné
do 31. 12. 2013Výstava
12. 5. 19:00
2. 5., 3. 5 ve 14,00 hod.
lých fotog
(čl. IV bod 2. zákona č. 313/2013
Sb.).
Science Café Praha: O neurochirur- grafa Jos
Hurvínkův popletený víkend
gii Hosté: MUDr. Jan Klener, PhDr. lepšího z
2. 5. v 16.30 hod.
Lenka
Krámská
PhD.dotčení klienti in-klů, na kt
Hurvínkův
popletený
O končícím
nároku víkend
na příspěvek na
mobilitu
budou
13. 5. 18:00
3.formováni
5. v 10.30 hod.
prostřednictvím informačního
dopisu zaslaného obyčejnou
Noc literatury – autorské čtení
Hurvínkův popletený víkend
dopisu
příspěvek na mobilitu.
14. 5.o19:30
5.poštou.
5, 6. 5 aSoučástí
7. 5. v 10.00
hod. bude i žádost
Novou žádost
je nutné
podat až poDiane
1. 1. Cluck
2016 a[usa]
nejpozději
(anti-folk)31. 1. 2016,
Hurvínkův
popletený
víkend
5.19:30
9.jinak
5. a 10.
5. ve 14 hod.
nevznikne
nárok na příspěvek15.
hned
od ledna 2016.
See
Through Dresses [usa], Zlato a
Hurvínkův popletený víkend
1-antik_sestka_15:2-antik_sestka_1
nafta [cz] (post-punk, shoegaze)
9. 5. a 10. 5. v 16.30 hod.
INZERCEPraha 6,
16. 5. 19:30
Hurvínkův popletený víkend
Kukui Trio (blues, acid jazz)
12. 5., 13. 5., 14. 5. v 10.00 hod.
tel. 224 3
21. 5. 20:00
Hurvínkův popletený víkend
e-mail: in
DOKINO – Cukr blog promítání
16. 5. a 17. 5. ve 14.00 hod.
www.villa
27. 5. 19:30
Hurvínkův popletený víkend
Galerie o
Kabaret Improvize – divadelní im- út – ne 10
16. 5. v 16.30 hod.
POSILOVNA,
SAUNA,
SOLARIUM,
provizace
Hurvínkův popletený víkend
Kavárna
AEROBIC,
PILATES,
17.
5. v 10.30
hod. YOGA, ZUMBA 28. 5. 19:00
pá – so 10
ZVEME
VÁS
K
LASKAVÉ
NÁVŠTĚVĚ!
CARDIO, FUNKČNÍ,
TR. Koštování #12: Duhová je dobrá! – Spojení:
Hurvínkův
popletenýKRUHOVÝ
víkend
čtení
19. 5., 20. 5. a 21. 5. v 10.00 hod.
nedaleko
DARUJTE
K VÁNOCŮM SVÝM BLÍZKÝM Autorské
31. 5. 19:30
Hurvínkův popletený víkend
VÝHODNÉ
ČLENSTVÍ
Vin Blanc/White Wine [de] (synth23. 5. a 25.
5. ve 14.00
hod.
punk)
Jak s Máničkou
šili všichni čerti
10. 4. – 1
NEBO PERMANENTKU
3. 6. 19:00
23. 5. a 25. 5. v 16.30
MĚSTOS
KOULOVA
15, PRAHA
– 6, DEJVICE
Open Mic #85 host: Petr Vít
Jak
s Máničkou
šili všichni
čerti
Město a j
V26.
PROSTORÁCH
INTERNATIONAL 5. 6. 19:30
5. a 27. 5. vHOTELU
10.00 hod.
Výstava 1
Exit Orchestra (experimental)
Jak s Máničkou šili všichni čerti
strátorů li
27. 5. v 19.00 hod.
Výtvarná
TEL: 296
537 838
Spejbl versus
Drákula
obálku k
28.
5. v 10.00
hod.
Tvůrčí dí
WWW:
FITNESS-PODBABA.CZ
Hurvínek mezi osly
/objednáv
pro neslyšící a nevidomé
nebo na te
V březnu oslavili
30. 5. ve 14.00 hod.
60 let společného života
HAPPY HOURS PO–PÁ, 12–14 HOD.
Hurvínek mezi osly
Anna a Karel Veselí
Dop
Jarmila a Vladimír Šabatovi
INZERCE
50 let společného života
2. 5. / 14:
Ljuba a Stanislav Slavíkovi
Mumraj
ČISTÍRNA
ODĚVŮ
Jitka a Ludvík
PelánkoviA PEŘÍ Přijďte na
V OC Šárka v přízemí v pasáži naproti lékárně.
V dubnu oslavili
stavět eko
AKCE
- SLEVA 15%
NA
60 let
společného
života
obálku kn
BUNDA DUTÉ
VLÁKNO aMentbergerovi
LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍanimovan
Stanislava
a Jaroslav
PLATÍ
DO KONCE
PROSINCE.
AKCE
55 let
společného
života
5. 5. / 17:
Specializujeme se
Výtah z ceníku: košile 1ks 49 nad 10 ks 45,
Dagmar
a Stanislav
Hamplovi
Emocion
49,
impregnace
49.
Koberce
již od 150/m2.
apretace
na stěhovací služby
50
let společného
života
Celé Česk
OTEVŘENO:
Po-Pá 8:00-19:00,
So 9:00-18:00.
tel.: 776-459-886
Jan metra
Slabochovi
6.5. / 10:0
NOVĚJaroslava
nás najdete vapasáži
Bořislavka
www.stehovaninajednicku.cz
Věrnostní karty ANO
www.gemastars.cz Kreslírna
info@stehovaninajednicku.cz
Platby
kartou
ANO.
Přijďte
nás vyzkoušet. kovičovo
Praha
6 oslavencům
blahopřeje

FITNESS - PODBABA

JUBILEA
KUPUJEME
STAROŽITNOSTI
TRADICE - JISTOTA
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Vánoční Bazááár pomůže
opuštěným dětem
NA TŘETÍM ROČNÍKU CHARITATIVNĚ-KULTURNÍ AKCE VÁNOČNÍ
BAZÁÁÁR, KTERÝ V DIVADLE SEMAFOR POŘÁDÁ V PÁTEK A SOBOTU 11. A 12. PROSINCE NADAČNÍ
FOND ŠESTÝ SMYSL VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 6,
POMŮŽETE ZAKOUPENÍM PŘEDMĚTŮ Z DOBROČINNÉ SBÍRKY.
Výtěžek je určen na pořízení a splnění vánočních přání těchto dětí. Zajímavý a umělecky
hodnotný program je pro všechny návštěvníky zdarma. V pátek 11. prosince v 15 hodin
začíná akce otevřením bazaru zajímavých věcí
z dobročinné sbírky (hraček, sportovních potřeb apod.), které mohou obohatit nadílku pod
vánočními stromky. Vše bude zájemcům k dispozici za dobrovolné příspěvky. Zábavný večer
odstartuje v 18 hodin vystoupením vokálního
sboru Lucky Voice Band. V 19.30 zahájí svou
velkou jízdu Simona Babčáková s improvizační
skupinou herců a hudebníků NO A. Kostýmovaná improvizovaná inscenace vznikne přímo

-dvacet-Sova! V 18 hodin vystoupí populární
Bombarďák.
Večer rozezní své nástroje skupina Tata
Bojs s akustickým koncertem a od 22 hodin si všichni užijí tanec při Silent Party
v podání DJ Mardoši, který měl vloni obrovský úspěch.
Více informací o Vánočním Bazáááru
a činnosti fondu najdete na www.nfsestysmysl.cz. Nadační fond Šestý smysl
má zřízenou také veřejnou sbírku
(S-MHMP/1241484/2013), ke které je
přiřazen speciální transparentní účet,
č. ú.: 107-5920070207/0100. Kdokoliv
tak může přispět libovolnou finanční
částkou!

na jevišti a diváci se na 60 minut stanou svědky vzniku a zániku vtipného dramatu během
jednoho večera. Jen pozor – dětem a mládeži
do 15 let nepřístupno! Ve 21 hodin populární
skupina APRIL zakončí večer výběrem hitů.
V sobotu 12. prosince otevírá bazar již v 10 hodin. Všichni návštěvníci si tak mohou v klidu
prohlédnout nabídku věcí a vybrat ty nejzajímavější dárky. Předměty se průběžně doplňují, takže i páteční hosté mohou najít další zajímavé kousky. Zábavné odpoledne bude mezi
15 až 18 hod. patřit dětem. Na nejmenší diváky
se těší MIXLE V PIKSLE. Děti zvedne ze židle interaktivní představení studia Damúza Deset24
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PROGRAM VÁNOČNÍHO BAZÁÁÁRU
V DIVADLE SEMAFOR (vstup zdarma)
pátek 11. prosince
15.00 – zahájení prodeje předmětů
z dobročinné sbírky
18.00 – Lucky Voice Band
19.30 – Simona Babčáková a její
improvizační skupina NO A
21.00 – hudební skupina APRIL
sobota 12. prosince
10.00 – zahájení prodeje předmětů
z dobročinné sbírky
15.00 – MIXLE V PIKSLE
17.00 – Divadlo Deset-dvacet-Sova
18.00 – BOMBARĎÁK
20.30 – Tata/Bojs
22.00 – DJ Mardoša – Silent Party

Míša (12 let) byla do dětského domova umístěna spolu s bratrem již ve věku tří let. O jejího bratra se nyní stará pěstounská rodina, takže Míša zůstala v dětském domově bohužel sama. V jejím
životě tak převládá smutek nad dětskou radostí a bezstarostností.
Viktorka (11 let) je hudebně nadaná. Od dětství ji týrala matka, která aktuálně čelí obžalobě
trestního soudu. O týrání dívky matkou věděla i široká rodina, která však záležitost neřešila.
Babička ze strany matky byla dokonce pediatričkou dívky. Psychické útrapy Viktorku dostaly
až na psychiatrickou kliniku, kde již v útlém věku prošla léčbou. Z rodiny se o ni nikdo nechce
starat, a tak byla umístěna do dětského domova.
Bratři Roman (13 let) a Denis (11 let) žili s matkou v azylovém domě. Po narození Denise se otec
přestal o rodinu zajímat. Matka nebyla schopna dětem zajistit potřebnou docházku do školského zařízení a vhodné prostředí pro výchovu dětí. Oba bratři jsou od r. 2011 umístěni do dětského domova. Děti jsou šikovné, vynikají ve sportovních aktivitách.
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KOUZELNÉ VÁNOCE

Trhy na Kulaťáku

Zveme vás
na p ře d s t ave n í

v neděli 6. 12. 2015
od 10:00 hod.
v prostorách Skleněného paláce
náměstí Svobody, Praha 6
Z důvodu omezené kapacity prosíme
o registraci na emailové adrese:
rezervace@kouzelnickevanoce.info
Rezervace bude zpětně potvrzena

Po čtyři adventní pátky a soboty si přijďte nakoupit zeleninu, pečivo, ryby, cukroví, adventní věnce, stromky, chvojí a drobné dárky. Na Adventních trzích vás čeká klasický bohatý sortiment,
občerstvení, svařené víno, dětský koutek každou
sobotu s programem Malý farmář. V sobotu 5. 12.
bude na trhu Mikuláš a jeho družina od 10 hodin.
V pátek a v sobotu 11. a 12. 12. se představí partnerské město Prahy 6 italské Roncegno Terme,
v nabídce budou typické regionální produkty,
a hlavně jedlé kaštany, které oblast proslavily.
Vždy v pátek od 12 do 18 hodin a v sobotu od
8 do 14 hodin. Každý pátek od 16 hodin se můžete těšit na vánoční koncerty.

Městská část Praha 6 pro vás připravila
dva týdny plné sportu a zábavy zdarma

ZAČÍNÁME
15.12. 2015

jeích!
Celá 6 sponěrotVu
ánoc
...hlav

Přijďte si s námi protáhnout tělo!
Můžete se těšit např. na bruslení, plavání, tness, tenis
nebo jógu, a načerpat tak s námi sílu do nového roku.
Více informací naleznete na

www.cela6sportuje.cz
www.praha6.cz
Akce se koná pod záštitou radního pro sport a volný čas Ing. Romana Mejstříka.

prosinec 2015
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Vánoce v Praze 6 / Program
ADVENTNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY NA KULAŤÁKU/Vítězné náměstí

27. 11.
4. 12.

16:00 Vánočnění I studentů Pražské konzervatoře
16:00 Brigita a Štěpán o Vánocích – koncert

SKLENĚNÝ PALÁC/Náměstí Svobody 728/1

5. 12.

17:00 Mikulášská – Sraz nebeský i pekelný pro malé i velké

„NÁMĚSTÍČKO“ a kostel Církve československé husitské,
Wuchterlova 5/ Kafkova
10. 12.
17:00 Ústřední hudba Armády České republiky
– Zahajovací koncert Vánoce 2015
18:40 Pa-li-Tchi-Fire and light show
19:00 Vánočnění II studentů Pražské konzervatoře
11. 12.
15:00 Vánoční dětské dílny
15:30 Jazzové koledy Milana Svobody – Konzervatoř Jaroslava
Ježka
17:00 J. Vodňanský, D. Dobiáš, J. Boone (USA)
– Vánoce jsou ve dveřích!
18:30 Vánoční ochutnávka z Berouna – Základní umělecká škola
Václava Palicha
ADVENTNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY NA KULAŤÁKU/Vítězné náměstí

11. 12.

16:00 Břevnovský chrámový sbor – koncert pod vedením
dirigenta Adolfa Melichara

DIVADLO SEMAFOR/Dejvická 27

11. 12. 15:00–22:00 Charitativní vánoční bazárek – Lucky Voice Band, Simona
Babčáková a improvizační skupina NO A, APRIL

DIVADLO SEMAFOR/Dejvická 27
Charitativní vánoční bazárek – Mixle v Piksle,
11. 12. 10:00–22:00 Divadlo Deset-Dvacet-Sova, BomBarďák, Tata Bojs,
Dj Mardoša
„NÁMĚSTÍČKO“ a kostel Církve československé husitské,
Wuchterlova 5/ Kafkova
10:00 Vánoční dětské dílny
11:00 Dětská vánoční mše – Baletní škola Olgy Kyndlové, Státní
opera Praha
12:00 Nejen vánoční notování I – Hudební akademie Praha, Pavla
Zumrová
14:00 Dětská vánoční mše – Baletní škola Olgy Kyndlové, Státní
opera Praha
15:00 Knopfler Night Tribute (Dire Straits Revival)
16:30 Lipany – Maydan rock
18:30 Martina Trchová Trio

12. 12.

„NÁMĚSTÍČKO“ a kostel Církve československé husitské,
Wuchterlova 5/ Kafkova
13. 12.
10:00 Vánoční dětské dílny
10:00 Bohoslužba v kostele CČSH
11:00 Nejen vánoční notování II – Hudební akademie Praha, Pavla
Zumrová
13:30 Bizzare Band
14:30 Módní přehlídka Alae group a Denisy Dovalové
za hudebního doprovodu
Zuzany Dovalové
16:00 Vánoční soaré – Konzervatoř
Jaroslava Ježka
18:00 Vánoční ohlédnutí za šáreckou Rusalkou – sólisté
Národního divadla
14. 12.
15:00 KoLedování – Hudební akademie Praha Pavla Zumrová
16:30 Let’ s go! – gospely a spirituály
18:00 Varhanní a houslový koncert
– Z. Schierová, J. Zamrazilová, Hermanová, V. Bulíček,
P. Hladík

„NÁMĚSTÍČKO“ a kostel Církve československé husitské,
Wuchterlova 5/ Kafkova
15. 12.
15:00 Mateřská škola Na Dlouhém lánu – vystoupení žáků
15:00 Vánoční dětské dílny
16:00 Symfon – pěvecké kvarteto
18:00 Crossband
16. 12.
15:40 Kroužky Vlaštovky
16:30 Štěpán Klouček – hudební vystoupení
18:00 Vesper – Rock Big Beat
20:00 Exkluzivní muzikálová ochutnávka z DIVADLA KALICH
17. 12.
15:00 Vánoční dětské dílny
15:00 ZŠ Pod Marjánkou – vystoupení žáků
15:45 ZŠ J. A. Komenského – vystoupení žáků
16:45 ZŠ Hanspaulka – vystoupení žáků
17:30 Symfon – pěvecké kvarteto
18:30 Symfonický orchestr Uměleckého sdružení ČVUT
18. 12.
15:00 Zapálení první svíčky v srdci pro Václava Havla
15:30 Tony Ackerman, americký virtuózní kytarista
18:00 F R O M – Rock Pop Electro
19:15 Alžběta Kolečkářová a Black Souls - soul-reggae-bluesu
vonícím popem a progresivním rockem
ADVENTNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY NA KULAŤÁKU/Vítězné náměstí

18. 12.

16:00 HarmCore Jazz Band

„NÁMĚSTÍČKO“ a kostel Církve československé husitské,
Wuchterlova 5/ Kafkova
10:00 Vánoční dětské dílny
11:00 Divadélko Kůzle – Kroutí tělem, mele pusou
14:30 I Love You Honey Bunny – Indie Rock
15:30 1 + 2 = 2 – koncert Zuzany Dovalové a jejích hostů
18:00 Symfon – pěvecké kvarteto
20. 12.
10:00 Vánoční dětské dílny
11:00 Vánoční show DIVADLA HNEDLE VEDLE
10:00 Bohoslužba v kostele CČSH
13:30 Dětská vánoční mše – Baletní škola Olgy Kyndlové při
Státní opeře Praha
15:00 Hudební odpoledne absolventů Pražské konzervatoře
17:00 Radek Zíka a ParadeMarche
18:00 Akustické kytarové duo Míly Benýška
19:00 Pražský ukulele band

19. 12.

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER/Markétská 1, Tereziánský sál

20. 12.

14:00 Galakoncert Z hvězdiček rostou hvězdy
– moderuje Václav Kopta

„NÁMĚSTÍČKO“ a kostel Církve československé husitské,
Wuchterlova 5/ Kafkova
16:00 ZŠ Norbertov - vystoupení žáků
17:00 Štěpán nejen na „Štěpána“ – nejen vánoční koncert
18:00 Renata Drössler – chansony
19:00 Komponovaný večer „Nebe nad Paříží“, host R. Drössler
19:00 Symfon – pěvecké kvarteto
22. 12.
15:00 Divadélko Kůzle – Kroutí tělem, mele pusou
18:30 Prague Cello Quartet
23. 12.
18:00 Radka Fišarová a Tomáš Savka – Vánoční koncert „Edith
a Frank“
19:40 Pa-li-Tchi-Fire and light show
24. 12.
23:00 Půlnoční pobožnost s hudbou
25. 12.
10:00 Hod Boží, bohoslužba v kostele CČSH
17:00 J. J. Ryba – Česká mše vánoční, diriguje M. Němcová

21. 12.

Změna programu vyhrazena.
Časy začátků vystoupení jsou orientační.
Vstup na všechna představení ZDARMA!

VOLNÝ ČAS

Ve Skleňáku vyhlásili
vítěze Škvoreckého ceny

Pocta pilotovi
311. bombardovací
perutě RAF

Praha 6 se letos stala spolupořadatelem
Ceny Josefa Škvoreckého. Vyhlášení výsledků této prestižní literární soutěže proběhlo
5. listopadu ve Skleněném paláci. Událost
moderoval zástupce starosty městské části
Praha 6 pro kulturu Jan Lacina.
Odborná porota udělila Cenu Josefa Škvoreckého 2015 za nejlepší české literární dílo roku
Vladimíru Poštulkovi za román Hřbitovní kvítí na smetaně. Autor, který je současně znám
jako textař, je devátým držitelem Ceny Josefa
Škvoreckého. „Jsem rád, že Cenu Josefa Škvoreckého získal román, román o životě, soukromí a vzájemných vztazích. Je radost ho číst“,
řekl na adresu oceněného románu tajemník
poroty a zároveň předseda Společnosti Josefa
Škvoreckého Václav Krištof. Záštitu nad vyhlášením večera převzal starosta městské části
Praha 6 Ondřej Kolář.
(red)

Na Den válečných veteránů 11. listopadu odpoledne
byla na domě v ulici Pod Baštami slavnostně odhalena pamětní deska pilotu 311. československé bombardovací perutě Royal Air Force (RAF) plk. v. v. Františku Taiberovi, který žil v tomto domě s manželkou
od roku 1946 až do své smrti na Vánoce 1973. Akce se
zúčastnili veteráni 311. čs. bombardovací perutě RAF
plukovník v. v. Jaroslav Hofrichter a podplukovník
v. v. Jiří Kafka, člen Hradní stráže prezidenta Edvarda
Beneše Jiří Tomeš, členové Leteckého archivu v pilotních uniformách RAF, příbuzní manželů Taiberových
a jejich potomci, sousedé z domu a okolí a další hosté. K vytvoření a instalaci této pamětní desky došlo
spoluprací Jaroslava Bednáře a jeho ženy Zdeňky,
neteře pilota, s Jindrou Kolářem ze spolku Letecký
archiv a s jeho přáteli.
(J. Bednář)

ADVENT V PÍSECKÉ BRÁNĚ
29. 11. – 21. 12. 2015
PROGRAM
4. 12.

18:00

5. 12.

17:00

6. 12.
8. 12.
9. 12.

15:00
17:00
9–12:00
17:00
13. 12. 13–16:00
18:00
15. 12. 9–12:00
17:00
16. 12. 9–12:00
18. 12. 19:00
19. 12. 17:00
20. 12. 15–18:00
21. 12. 18:00

Pease the trease – koncert české alternativní
rockové skupiny
Mikulášská nadílka – setkání s Mikulášem, čerty,
anděli a Inkou Rybářovou a jejími písničkami
Jan Werich Rozum a štěstí – vánoční pohádka.
Vánoční vystoupení MŠ Tychovova
Rukodělné školní adventní dílny
ZUŠ Petřiny vánoční vystoupení
adventní rukodělné dílny
Trio Štěpána Markoviče – koncert.
Literární dílny pro 2. stupeň ZŠ s Petrem Niklem
Vánoční barokní koncert ve spolupráci s FSK
Literární dílny pro 2. stupeň ZŠ s Olgou Černou
a Michaelou Kukovičovou
Bílá nemoc – Vánoční koncert skupiny
Břevnovský chrámový sbor – koncert
Betlémské světlo – tradiční předání plamínku
pražskými skauty
Clarion + Sborůvky – koncert pěveckých sborů ze
ZUŠ Jana Hanuše
www.piseckabrana.cz
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DIVADLO SEMAFOR
Dejvická 27, Praha 6, www.semafor.cz,
tel. 233 901 384, e-mail: vstupenky@semafor.cz
Začátky představení v 19 hod., pokud není
uvedeno jinak.
4. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
14. 12.
16. 12.

Mizina číhá
Mam'zelle Nitouche
Prsten pana Nibelunga
Mizina číhá více o hře
Osvobozené divadlo Semafor
Čochtanův divotvorný hrnec
(PREMIÉRA)
17. 12.
Čochtanův divotvorný hrnec
18. 12.
Tiše a ochotně
19. 12. 16:00 Tiše a ochotně
19. 12.–23.12. Tiše a ochotně
28. 12.
Nejveselejší tragédie v Česku
HOSTÉ :
5. 12. 19:30
Vánoční koncert
Dáši Zázvůrkové
6. 12. 11:00
Hvězdička betlémská
– Hudební divadlo dětem
6. 12.
Pohoda Vánoc – Miloslav Šimek
7. 12.
Všechnopárty
11. 12. 14:00 Vánoční Bazááár
12. 12. 10:00 Vánoční Bazááár
13. 12.
Vánoční koncert Two voices
20. 12. 15:00 Vánoční Gospel Time Party
20. 12.
Vánoční Gospel Time Party
29. 12. 18:00 Silvestr s Felixem Holzmannem
30. 12.
Návštěvní den u Miloslava Šimka

DIVADLO SPEJBLA
A HURVÍNKA

Dejvická 38, Praha 6 – Dejvice.
tel. 224 316 784. www.spejbl-hurvinek.cz.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
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10.00 Hurvínkův Mikuláš
10.30, 14.00, 16.30
Hurvínkův Mikuláš
10.30, 14.00, 16.30
Hurvínkův Mikuláš
10.00 Hurvínkův Mikuláš
10.00 Hurvínkův Mikuláš
10.00 Štědrý den u Spejblů
19.00 Spejbl versus Drákula
10.00, 17.00
Štědrý den u Spejblů
10.00 Štědrý den u Spejblů
10.30, 14.00, 16.30
Štědrý den u Spejblů
10.30, 14.00, 16.30
Štědrý den u Spejblů
10.00 Štědrý den u Spejblů
10.00, 14.30
Štědrý den u Spejblů
10.00 Štědrý den u Spejblů
10.00, 17.00
Štědrý den u Spejblů

prosinec 2015

18. 12. 10.00 Štědrý den u Spejblů
19. 12. 10.30, 14.00, 16.30
Štědrý den u Spejblů
20. 12. 10.30, 14.00, 16.30
Štědrý den u Spejblů
21. 10. 10.00 Štědrý den u Spejblů
27. 12. 10.30 Jak s Máničkou šili všichni čerti
14.00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
28.–30. 12.
14.00, 16.30
Jak s Máničkou šili všichni čerti

GALERIE VILLA
PELLÉ
Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e-mail:
info@villapelle.cz, www.villapelle.cz
Otevřeno: út–ne 13–18 hod.
VÝSTAVY:
ANNA / DECHEM – Anna Neborová a Studio
Dechem.
Galerie Villa Pellé 19. 11. 2015 – 30. 1. 2016
Výstava je netradičním spojením světa současného umění a designu prostřednictvím nevšedního média – českého skla. Výstava obrazů
malířky Anny Neborové se prolíná s originálními
objekty designového studia Dechem, nositele
ceny Czech Grand Design.
Komentované prohlídky výstavou s autory:
26. 11. od 18:00 / 12. 1. 2016 od 18:00
Tvůrčí dílna s Annou Neborovou 8. 12. od 16:00
Výstava historických betlémů
Malá galerie Villa Pellé, 3. 12. 2015 – 6. 1. 2016
Jedinečná sbírka evropských betlémů ze soukromých sbírek.

PÍSECKÁ BRÁNA
K Brusce 208/5, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
tel.: 233 321 313, www.piseckabrana.cz.
4. 12. 18:00

Please the Trees – koncert
alternativní rockové skupiny
5. 12. 17:00
Mikulášská nadílka
6. 12. 15:00
Rozum a štěstí – vánoční
pohádka. Rozsvícení 2. svíčky
na adventním věnci
8. 12. 17:00
Vánoční vystoupení MŠ
Tychovova
9. 12. 9–12:00 rukodělné školní adventní
dílny
17:00
ZUŠ Petřiny vánoční vystoupení
13. 12. 13–16:00 adventní rukodělné dílny
18:00
Trio Štěpána Markoviče –
koncert. Rozsvícení 3. svíčky
na adventním věnci
15. 12. 9–12:00 Literární dílny pro 2. stupeň
ZŠ s Petrem Niklem
17:00
Vánoční barokní koncert
ve spolupráci s FSK

16. 12. 9–12:00 Literární dílny pro 2. stupeň
ZŠ s Olgou Černou a Michaelou Kukovičovou
18. 12. 19:00
Vánoční koncert skupiny Bílá
nemoc
19. 12. 17:00
Břevnovský chrámový sbor –
koncert
20. 12. 15–18:00 Betlémské světlo – distribuce
betlémského světla. Rozsvícení 4. svíčky na adventním
věnci
21. 12. 18:00
koncert ženského sboru
Clarion + Sborůvky

DEJVICKÉ DIVADLO
Pokladna a rezervace vstupenek: tel. 233 332 430,
rezervace@dejvickedivadlo.cz. Pokladna otevřena denně od 16.00, o víkendech a svátcích
dvě hodiny před začátkem představení. Začátky
představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
16. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.

21. 12.

Teremin. Příběh člověka, který navždy
změnil tvář moderní hudby
Kakadu. Hra ze života
Brian. Hra o jedné expedici
Spříznění volbou (Johann Wolfgang
Goethe
Hodinový hoteliér
Kafka ’24
Ucpanej systém
Zimní pohádka (William Shakespeare)
Muž bez minulost (Aki Kaurismäki)
Zásek (David Doubt)
Racek (Anton Pavlovič Čechov)
Dabing Street. Ve dvou věcech jsou
Češi skutečně dobří: v pití alkoholu
a dabingu
Dealer’s Choice (Patrick Marber)

KAVÁRNA POTRVÁ
Srbská 2, Praha 6 – Dejvice. Otevírací doba
Po-Pá: 10.00–24.00, So-Ne: 15.00–24.00.
Rezervace@potrva.cz, nebo tel.: 222 963 707.
3. 12. 19:30 Ogrom Circus [de] & Metronome
Blues [nzl/cz] alternative/blues/
rock
4. 12. 19:30 VEČER 65. POLE Literárně hudební večírek autorů spřízněných
s nakladatelstvím 65. pole
6. 12. 19:30 Nářek mravence & Blind Hunt
Divadlo a koncert
8. 12. 19:00 Science Café Praha: Revoluční 3D
tisk Host: Mgr. Luděk Míka
10. 12. 18:00 Záhada prázdné zvonice Křest
knihy
20. 12. 10:00 POTRVÁnoční Trh Vánoční tradice
potrvá!
31. 12. 19:30 Pohřeb roku 2015 Silvestrovský
večírek v POTRVÁ!
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DLABAČOV
Vstupenky na www.dlabacov.cz nebo na místě.
4. 12. 17:30
20:00
5. 12. 15:00
20:00

6. 12. 16:00
20:00
7. 12. 17:30
20:00
8. 12. 20:00
10. 12. 17:30
20:00
12. 12. 15:30
13. 12. 16:00
20:00
15. 12. 15:30
20:00
16. 12. 15:30
17:30
20:00
17. 12. 17:30
20:00
19. 12. 15:30
17:30
20:00
22:00
20. 12. 16:00
20:00
21. 12. 17:30
20:00
22. 12. 17:30
20:00
23. 12. 15:30
17:30
20:00

U moře
Legendy zločinu
Mikulášská na Dlabačově
Zelňačka. Oldřich Vízner
a Otakar Brousek v novém
komediálním představení
Dvanáct měsíčků
Monty Python a svatý grál
Legendy zločinu
Black mass/Špinavá hra
Yves Saint Laurrent
Spectre
Spectre
Malý Princ
Obušku, z pytle ven
Spectre
Je muž, který je vysoký, šťastný?
Hledání Vivien Maier
Dejte mi pokoj
Hotel Čtvrtá hvězda
Hotel Čtvrtá hvězda
GangsterKa
GangsterKa 2: Afričan
Jo Nesbo: Doktor Proktor a prdící prášek
GangsterKa
GangsterKa 2: Afričan
Vlk z Wall Street
Zimní příběhy včelích medvídků
Steve Jobs
Steve Jobs
Steve Jobs
Klub poslední naděje
Divočina
Hodný dinosaurus
Malý princ
StarWars

KULTURNÍ CENTRUM
KLUBOVNA
Generála Píky, Praha 6-Dejvice, tel.: 777 695 380
4. 12. 20:00 Skrytý půvab byrokracie, Úřad
práce – Koncert / Alternative Lo-fi
5. 12. 20:00 Madre, Palindromes – koncert
7. 12. 20:00 Biograf CSPK (Centrum pro Studium Populární Kultury)
8. 12. 20:00 Zkušenosti II – Přednáška o architektuře a urbanismu
9. 12. 20:00 JAMU: Kontinualně šťastná
10. 12. 20:00 Noir Voir, Killiekrankie – koncert
11. 12. 20:00 Rawdeus – koncert
12. 12. 19:00 Adventní večírek Ramusu
13. 12. 12:00 Živé Město: Vánoční workshop
17:00 Stříhání vlasů v Klubovně
14. 12. 20:00 Nepřijatelní: Láska s nadváhou –
divadlo

15. 12. 20:00
16. 12. 21:00
17. 12. 20:00
18. 12. 20:00
19. 12. 20:00
20. 12. 20:00
21. 12. 20:00
22. 12. 20:00
26. 12. 20:00

FX KALBY: Cela – Divadlo
Filmový klub
Annechanté – chanson z Plzně
Pod černý vrch, Schrödingerova
kočka – koncert
Ježíš táhne na Berlín – koncert
Vít Hasl - jazz/funk koncert
Mutanti hledaj východisko – koncert
Disabled, KOMa, Zaovo lano –
koncert
Jungle Culture - dj night

MUSIC CLUB
U HOLEČKŮ
Libocká 268/6, Praha 6. Začátky koncertů
v 19 hodin. Více na www.uholecku.cz
7. 12.
8. 12.
9. 12.
12. 12.
19. 12.

50 Let Undertakers 1964–1968
Pepa Pilař + Clasic Rock n' roll Band
Hom-Bre
Tichá Šárka + Nasycen
Marma Kansas Revival

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
U Boroviček 650/5, 163 00, Praha 6. Informace
najdete na www.ddmp6.cz.
5. 12. 10–12 h. Zookoutek. Opět otevřeno pro
veřejnost v našem zookoutku. Zdarma.
5. 12. 10–12 h. a 12–14 h. Keramická dílna –
volná tvorba z hlíny. Cena za 2 hodiny 50 Kč pro
děti, 200 Kč pro studenty do 26 let a 250 Kč pro
dospělé. Rodinná vstupenka (1 rodič+1 dítě)
250 Kč. Přihlášky na klara.pliestikova@ddmp6.cz,
tel. 235 323 333.
5. 12. 14–16,30 h. Atelier. Scrapbooking – minialbum do kapsy. Další setkání příznivců papírové techniky. Vhodné od 9 let. Cena 80 Kč. Bližší
info a přihlášky Karolína Turková – 235 323 333,
turkova@ddmp6.cz.
9. 12. 18–20 h, kino Dlabačov. Vánoční koncert - v programu vystoupí naši talentovaní
žáci z oddělení hudby, tance, dramatiky a další,
vstupné dobrovolné.
11.12. 14–16 h a 16–18 h, DDM. Vánoční
dílna I – vánoční dekorace, svíčky, perníčky,
přáníčka aj. Cena - jedna vánoční dílna (2h): děti
50 Kč, studenti 100Kč, dospělí 150 Kč, zvýhodněné vstupenky pro členy našich kroužků.
12. 12. 10–12 h a 12–14 h, DDM. Vánoční
dílna II – tvoření pro děti i dospělé. Rozpis technik na webu a plakátech DDM. Cena - jedna vánoční dílna (2h): děti 50 Kč, studenti 100 Kč, dospělí 150 Kč, zvýhodněné vstupenky pro členy
našich kroužků.
12. 12. 14–17 h, atelier. FIMO dílna „S vůní koření“– vlastnoručně si vyrobte krásné šperky.
Vhodné pro účastníky od 12 let a dospělé. Cena
290,- včetně materiálu. Pouze přihlášky předem
na gabriela.lasikova@ddmp6.cz

KAŠTAN – scéna
UNIJAZZU
Bělohorská 150, 169 00 praha 6,
www.kastan.cz, e-mail: kastan@kastan.cz
4. 12. 20:00 KONCERT/Ladě
5. 12. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ/Divadlo
Tondy Novotného.
5. 12. 16:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ/Mikulášská besídka.
6. 12. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ/Divadlo
Loutky bez hranic.
6. 12. 20:00 KONCERT/Merta-Hrubý-Fencl.
8. 12 19:00 PŘEDNÁŠKA/Pavel Svoboda:
Chile – Cesta do Patagonie.
9. 12. 20:00 KONCERT/Tomáš Kočko
& ORCHESTR.
10. 12. 20:00 KONCERT/H.U.G.O.
11. 12. 20:00 KONCERT/Těla
12. 12. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ/Divadlo
Toy machine
12. 12. 20:00 KONCERT/El Gaučo a host
13. 12. 14:00 ADVENT V KAŠTANU. Vánoční
trhy Atelieru Kaštan.
13. 12. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ/Dívadlo
Praha: Půjdem spolu do Betléma
13. 12. 20:00 KONCERT/Echt!
14. 12. 19:0 POSLECHOVÝ VEČER / Jiří Černý:
Ro(c)kování.
15. 12. 20:00 KONCERT/ Vánoční setkání osamělých písničkářů.
16. 12. 16:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ/ Sváťovo
dividlo: Jak pejsek s kočičkou
slavili vánoce.
20:00 KONCERT/Rajtaraj
17. 12. 20:00 KONCERT/Květy
19. 12. 15:0 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ/Divadelní
spolek Všemožno.
19. 12. 19:00 KONCERTJiří Schmitzer
20. 12. 14:00 VÝTVARNÁ DÍLNA/Atelier Kaštan
– originální balení dárků.
20. 12. 15:00 KONCERT/ Collegium fortunae
Jakub Jan Ryba: Česká mše
vánoční.
20. 12. 16:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ/Divadlo
Myš & Maš: Máme rádi pohádky.
20. 12. 20:00 KONCERT/Blue Effect

VÝSTAVA:
Atelier Kaštan: výstava lektorů a žáků – AuKCE.
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KULTURNÍ PROGRAMY

FRESH SENIOR KLUB
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6, www.villapelle.
cz. Písecká Brána K Brusce 5, Praha 6, www.piseckabrana.cz. Informace na tel.: 224 326 180,
info@porteos.cz, www.freshsenior.cz
Bezplatné sociální poradenství:
úterý 13:00–14:00, Villa Pellé.
Kurzy: anglická a francouzská konverzace, výtvarné kurzy, trénování paměti, Taj-ji, kondiční
a rehabilitační cvičení. Zájemci se mohou hlásit
na kurz cvičení Smovey. Ještě zbývají na doplnění některá volná místa v jazykových kurzech.
12. 10. od 17,30 hodin, Písecká brána
Slavnostní imatrikulace studentů – seniorů
z projektu Akademie kultury a umění.

Úterý 19. 1. od 16 hodin, Villa Pellé
Beseda s režisérem Jiřím Svobodou
Diskusní klub Tomáše Piláta nejen o filmovém
díle Jan Hus.
Úterý 26. 1. od 16 hodin, Villa Pellé
Akademie Fresh senior - Anti-aging
Dr. Jitka Hořejšová provede cyklem Anti-aging,
který se věnuje omlazování lidského organismu.

KOMUNITNÍ SENIORSKÉ
CENTRUM ŠLEJNICKÁ
Komunitní seniorské centrum Pečovatelská
služba Prahy 6. Informace získáte na:
Irena Simeonová, tel.: 736 489 330
e-mail: ksec@pecovatelskasluzbap6.com.

Úterý 8. 12 od 16 hodin, Villa Pellé
Šmejdi – promítání filmu s přednáškou
Přednáška odborníků Policie ČR k problematice
podvodů s projekcí sekvencí filmu ŠMEJDI a dalších druhů podvodů, vč. možností prevence.

Jóga v denním životě s Vladimírem Mikulášem

Úterý 15. 12. od 16 hodin, Písecká brána
Barokní vánoční koncert
Adventním časem nás provede barokní soubor
ve složení viola da gamba, cemballo a zpěv.
Úterý 12. 1. od 16 hodin, Písecká brána

Cvičení na židlích pro zdravá záda
s Mgr. Hanou Jelínkovou

Novoroční koncert z cyklu Zlatá šedesátá
Do nového roku vstoupí Fresh senior s koncertem z cyklu Zlatá šedesátá.

Pátek 4.12.
9:30–19:30

Pondělí 7. 12.
14:00–15:00 I. skupina
15:00–16:00 II. skupina

Úterý 8. 12.
14:30–16:00 Stop zapomínání.

Paměťová cvičení s Irenou Simeonovou –
I. skupina

Úterý 8. 12.
15:30–16:15 I. skupina, začátečníci
16:15–17:00 II. skupina, mírně pokročilí
17:00–17:45 III. skupina, mírně pokročilí

Kurz PC se Zuzanou Smutnou

Středa 9.12.
9:00–10:30 Angličtina s Elizabeth Crombie
Čtvrtek 10.12.
14:30–16:00 „Hodinka splněných přání“.
Jan Vízner a Iveta Hrtánková.
Pondělí 14. 12.
Harmonizační cvičení s Mgr. Hanou Jelínkovou
14:00–15:00 I. skupina
15:00–16:00 II. skupina
16:00–17:00 III. skupina
Úterý 15.12.
14:30–16:00 Stop zapomínání. Paměťová
cvičení s Irenou Simeonovou – II. skupina
Středa 16.12.
9:00–10:30 Angličtina s Elizabeth Crombie
Středa 16.12.
15:00–15:30 „ Vánoční koule zdobené

stužkami“. Výtvarný atelier s MgA. Zuzanou
Valenovou

Čtvrtek 17.12.
14:00–16:00 „Paláce na Malostranském

náměstí“. Toulky Prahou s Emilií Vrbatovou.
Sraz: zastávka Malostranská
INZERCE

KVÍZ
POZNÁTE, CO JE NA OBRÁZKU?
Odpověď zasílejte do 30. prosince na adresu radnice a obálku označte nápisem KVÍZ.
Vítěz obdrží zajímavou publikaci poštou.
Správná odpověď ke kvízu z minulého čísla
zněla: CENTRÁLNÍ HALA V NTK.
Výhercem publikace je Jiří Janout.

V

V ETERI NÁ RNÍ
EZ OV SLU BA

Preventivní a léčebná péče o psy, kočky a malé
savce v domácím prostředí
MVDr. R. Trávniček
objenání na 602 954 490

INZERCE
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KONTAKTY NA ZASTUPITELSKÉ KLUBY

ZASTUPITELSKÝ KLUB TOP 09:
PŘEDSEDA: Ing. Jaromír Vaculík, tel. 602 492 692,
jvaculik@praha6.cz.
MÍSTOPŘEDSEDA: Ing. Milena Hanušová,
ase 6 3_Sestava 1 19.03.15 9:39 Stránka 34
tel.. 737 209 713, mhanusova@praha6.cz
MÍSTOPŘEDSEDA: Jiří Růžička, tel. 602 176 922,
jruzicka@praha6.cz.
E-mail klub: jvaculik@praha6.cz.
Schůzka se zastupiteli po dohodě.
ZASTUPITELSKÝ KLUB STRANY ZELENÝCH:
PŘEDSEDA, RADNÍ: MUDr. Antonín Nechvátal,
tel.: 774 077 650, anechvatal@praha6.cz.
ZÁSTUPKYNĚ
STAROSTY: Mgr. Petra Kolínská,
tel.: 776 552 022, pkolinska@praha6.
cz. ZASTUPITELKY, ZASTUPITELÉ:
Mgr. Pavla Ducháčková Chotková,
tel.: 608 260 230, pduchackova@praha6.cz,
Mgr. Karolína Brabcová, tel.: 731 321 737,
kbrabcova@praha6.cz. Mgr. Jan Sládek,

tel.: 775 999 689 jsladek@praha6.cz, Ing. Vladimír
Šraier, MBA, tel.: 602 276 999, vsraier@praha6.cz.
ZASTUPITELSKÝ KLUB ANO PRAHA 6:
PŘEDSEDA: Ing. Roman Mejstřík,
rmejstrik@praha6.cz, 603 418 940;
778 543 832. MÍSTOPŘEDSEDA: Zdeněk
Hořánek, zhoranek@praha6.cz, 602 336 140.
Schůzka je možná po domluvě.

ZASTUPITELSKÝ KLUB ČSSD: Setkání
se zastupiteli ČSSD (Miloš Balabán, René
Pekárek, Štěpán Stupčuk, Lucie Válová)
lze dohodnout na obvodním sekretariátu
ČSSD v Praze 6, Bělohorské tř. č. 76; tel. čísla:
220 510 887, 602 459 163, případně e-mail:
ovv.praha6@cssd.cz, nebo je kontaktovat
na www.praha6.cz

inzerce

ZASTUPITELSKÝ KLUB STAN: PŘEDSEDA
KLUBU: Ing. Mgr. Libor Bezděk, 777 662 533,
e-mail: bezdek@ddmpraha.cz, ZÁSTUPCI:
Mgr. Jan Lacina, jlacina@praha6.cz,
tel. 220 189 170, MUDr. Iveta Borská, e-mail:
iborska@praha6.cz, Ing. Mgr. Oldřich Kužílek,
e-mail: kuzilek@otevrete.cz

ZASTUPITELSKÝ KLUB KSČM: Setkání občanů
se zastupiteli KSČM lze dohodnout v sekretariátu
OV KSČM v Zikově ulici č: 21;
tel: 224 324 168 nebo 224 325 877; nebo
přímo s jednotlivými zastupiteli:
PhDr. Helena Briardová tel. 723 607 243,
Ing. Jiří Dolejš tel. 775 733 171(asistent),
JUDr. Ivan Hrůza tel. 296 814 111.

BU: Ing. Jiří Lála, e-mail: jlala@praha6.cz,
MÍSTOPŘEDSEDA: Ing. Marie Pojerová,
mpojerova@praha6.cz

ZASTUPITELÉ KDU-ČSL: Mgr. Jan Bartůšek,
jan-bartusek@seznam.cz, MUDr. Marián Hošek,
marian.hosek@seznam.cz ,
tel.: 603 169 266

Pronájem garážových stání
Kafkova –Wuchterlova
ZASTUPITELSKÝ KLUB ODS: PŘEDSEDA KLUINZERCE

Nabízím překlady úředních dokumentů s razítkem soudního
tlumočníka z němčiny a naopak. 1 stránka 300–350 Kč.
Tel.: 732 722 149, 233 359 222, www.33evicka@seznam.cz

V neděli 29. listopadu byl v břevnovském Kaštanu
zahájen adventní program.
Advent v Kaštanu potrvá do 20. prosince, všechny akce v rámci advetního
programu jsou pro návštěvníky Břevnova i okolí zdarma. Můžeme se těšit
na koncerty kapel Echt!, Blue Effect nebo vystoupení Jiřího Schmitzera,
z divadel pak na Loutky bez hranic či Toy machine a na mnoho dalšího.
INZERCE

Ordinace praktických lékařů MONSE
M UD r . M ag d alena F ár ová, M UD r . M i r oslav V ala
Vyšetřujeme CRP, INR, EKG, glykemii
Provádíme odběry denně 7:30–9:30
Poskytujeme pracovně lékařské služby

Ord na n od n
Po
t 7 3 18
P 73 1 3

Nabízíme pronájem podzemních garáží v Praze 6
Kafkova-Wuchterlova. Střežený objekt v dochozí
vzdálenosti od metra Dejvická. Garáže jsou zabezPřijímáme
nové pacienty
pečeny kamerovým
systémem.
Vjezd a výjezd s čipovou kartou.
Očkujeme proti chřipce

DODÁVÁME

výpočetní techniku
notebooky, osobní počítače, periferie
příslušenství, software

OPRAVUJEME

notebooky, osobní počítače
software, sítě

Více informací nam onse. cz
tel.
čísle
235188/157,
094 Praha
0316 nebo
na
Adresa: Bělohorská
– spojení MHD:
zastávka tram Břevnovský klášter
e-mail: zcastrillo@sneo.cz
t el: 2 3 3 3 5 8 7 8 4 m ai l: obj ed nani @

DOJÍŽĎÍME

servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma
Notebook Centrum spol. s r.o.
Kladenská 57, Praha 6 – Vokovice
Metro A – Bořislavka
www.ntk.cz, E-mail: ntk@ntk.cz
Tel.: 603 824 677, 720 235 285

NEDOSTALI JSTE ŠESTKU DO SCHRÁNKY? NAPIŠTĚ NÁM NA SESTKA@PRAHA6.CZ
Šestka – noviny Prahy 6 (periodický tisk městské části Praha 6)
12/2015, vychází dne 2. prosince 2015.
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