zdarma

n o v i n y M ě s t s ké č á s t i P r a h a 6 – p ro s i n e c 2 0 1 3 – w w w. p r a h a 6 . c z
Škola na dotek

Praha 6 spustila nový projekt, během kterého
vybaví všechny své základní školy tablety. Projekt bude stát 10 milionů korun.
Více na str. 6

Tramvaj opět jezdí Evropskou

Starostka Marie Kousalíková, starosta partnerského města Ružomberok Ján Pavlík, Gabriela Beňačková a dětský sbor Sedmihlásek zahájili spolu s veřejností adventní program v Písecké bráně.

Nastal adventní čas, užijte si jej
Tramvajová trať po Evropské je již zprovozněna po celé délce. Do Divoké Šárky jezdí linky
2, 20, 26 a noční 51. Tramvaje budou jezdit
převážně nízkopodlažní.
Více na str. 5

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
MČ PRAHA 6
se koná 13. prosince od 10 hod.
v budově Úřadu MČ Praha 6
v 6. patře

INTERPELACE OBČANŮ
V 15 HOD.
Program jednání na www.praha6.cz
Projednávané body:
Rozpočet MČ pro rok 2014
Koncepce Pélleovy vily a další

Příchod adventu v Praze 6 tradičně symbolizuje
rozsvícení vánočních stromů. Ty se o prvním adventním víkendu rozsvítily v Břevnově, Dejvicích
na Hradčanech i ve Vokovicích. Lidé se těší na příchod nejkrásnějších svátků v roce, čas jim zkrátí
nabídka svátečních akcí.
Rozsvícením první svíce na adventním věnci
odstartoval již pravidelný vánoční program v Písecké bráně. Spolu se starostkou Marií Kousalíkovou
první svíci zapálila operní pěvkyně Gabriela Beňačková, která se přidala k hudebnímu vystoupení souboru Sedmihlásek. V Písecké bráně se veřejnost
a především děti mohou každou neděli zapojit do
výroby vlastnoručních ozdob a vánočních dekorací
v adventních dílnách. V týdnu jsou na programu
divadelní představení, koncerty a besedy. Celý adventní program vyvrcholí 25. 12. v 17 hod. Českou
mší vánoční v podání Prague Sinfonietta Orchestra.
Hlavní strom na Vítězném náměstí rozsvítil o adventní neděli spolu s dětmi a místostarostou Janem
Zárubou host ze Slovenska, starosta města Ružomberok Ján Pavlík. Město Ružomberok se stalo od
prosince novým partnerským městem Prahy 6. Starosta Pavlík popřál obyvatelům Prahy 6 hodně zdraví, vánočního klidu a dětem hodně dárků pod stro-

meček. Slavnostní rozsvícení doprovodil soubor
Pražské lidové muziky.
Vánoční strom věnovala Praze 6 agentura Media
33. „Strom zasadil náš pradědeček, JUDr. František
Valina, který byl profesorem na UK a Sorboně. Pěstoval ho v květináči a vždy na Vánoce byl využit jako
strom vánoční, později pak rostl na zahradě naší
vilky a byl vzpomínkou na pradědečka,“ říká manažer firmy Antonín Šebík.
V Břevnově poprvé zdobili živou jedli, která byla
zasazena teprve na jaře, a kterou si břevnovští přáli.
„Vánoce nejsou o velikosti stromu, ale o tom, co cítíme,“ řekl předseda spolku živnostníků Tomáš Hudera. Starostka Kousalíková podotkla, že bude pro
mnohé děti krásné pozorovat, jak strom postupně
roste. Rozsvícení doprovodilo vystoupení dětí ze ZŠ
Marjánka.
Vánoční náladu v Dejvicích navodí Vánoce
Prahy 6, které se vloni vrátily na Dejvickou třídu
a i letos nabídnou sérii koncertů nejrůznějších žánrů.
„V letošním roce bude hlavní část programu probíhat ve velkém bílém vyhřívaném stanu s pódiem,“
zve starostka Marie Kousalíková. Návštěvníci se
v průběhu celého týdne budou moci těšit na kreativní
(pokračování na str. 3)
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Slovo starostky

Největší
čertí slet
v Praze 6

Marie Kousalíkové pro Šestku
Vážení spoluobčané,
letošní rok pomalu končí. Jaký byl?
Mimořádný.
Dobře vím, že v Praze 6 letos
kvůli velkým dopravním stavbám
žijeme ve ztížených podmínkách.
Aktuální dění kolem tunelu Blanka
vyvolává otázku, kdy, když ne příští
rok na jaře, se tunel otevře? Prodlužuje se linka metra až do Motola. To
se má spustit příští rok na podzim.
Stihne se to?
Věci, které jsou v rukou hlavního
města, může Praha 6 ovlivnit jen
zčásti – například tím, že bude na
kontrolních dnech těchto staveb hlídat termíny a včasné plnění. A jsem
zvědavá, jak nám bude hlavní město
vysvětlovat, že nás chce nechat dál
trpět mezi rozkapanými ulicemi,
chodníky a změnami MHD.
Za co jsem ale velmi ráda, je fakt,
že o Vás vím, že když jde o dobrou
věc, pomůžete. To jste prokázali
poprvé letos v dubnu, kdy jsme
začali jako první radnice v Praze
společně s Vámi bojovat speciální
peticí proti Šmejdům. Stovky z vás
neváhaly připojit k mému podpisu
i svůj a konečně tak nastartovat
cestu ke změně zákona.
V červnu zasáhly Prahu 6 ničivé
povodně. Během několika týdnů
bylo nutné organizovat pomoc, hledat lidem náhradní ubytování, vyhlásili jsme na pomoc lidem, které
velká voda zasáhla, speciální povodňovou sbírku. Právě tady jsem se
o vaší dobré vůli přesvědčila podruhé. A určitě ne naposled.
Chci vám proto tímto poděkovat
za Vaši pomoc a celoroční přízeň.
Budu dělat vše proto, aby se vám
v Praze 6 žilo co nejlépe, abychom
společně dokázali čelit přírodním
i jiným živlům.
Přeji Vám krásné Vánoce. Hodně
lásky, štěstí a také zdraví. Ať se Vám
a všem Vašim blízkým splní všechna přání. Do roku 2014 mnoho pracovních úspěchů. Žijeme společně
v jedné z nejkrásnějších čtvrtí hlavního města a těším se, že se s Vámi
budu na kulturních a společenských
akcích městské části Praha 6 dále
setkávat.

Vaše Marie Kousalíková
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5. prosince 2013 vypukne v 17 hodin odpoledne před Skleněným
palácem na náměstí Svobody největší čertí rej v Praze 6.
Hudebně zábavné odpoledne
nabídne dětem opékání buřtů, hudební vystoupení a soutěže o ceny!
Každé dítě, které přijde v masce,
dostane malý dárek a za připravenou
básničku nebo písničku sladkou odměnu od Mikuláše.

čt 5. 12. v 18 hod.
Mikulášská nadílka
Čertovská diskotéka pro nejmenší
so 7. 12. v 17 hod.
Břevnovský chrámový sbor
Vánoční koncert

15 hod. Vánoční odpoledne s Václavem Vydrou a Janou Bouškovou
so 14. 12. v 15.30 hod. Úsměv na
tváři Vánoční koncert pro děti z dětských domovů – Maxim Turbulenc,
Stanislav Hložek, kouzelník.

8. 12. BRONZOVÁ NEDĚLE
13–16 hod.
Adventní dílny pro děti a dospělé
Rozsvícení 2. svíce na adventním
věnci radní Veronikou Vymětalovou
16 hod.
Divadlo Buchty a loutky s představením Andělíček Toníček

15. 12. STŘÍBRNÁ NEDĚLE
13–16 hod.
Adventní dílny pro děti i dospělé
Rozsvícení 3. svíce na adventním věnci
místostarostou Janem Zárubou
16 hod. Yellow Sisters
Vánoční zvěřinec, koncert hudební
skupiny pro děti

út 10. 12. 9–12 hod. Školní dílny
v 16 hod. Fresh senior klub:
Stanislav Zindulka
st 11. 12. Školní dílny 9–12 hod
čt 12. 12. Školní dílny 9–12 hod

út 17. 12. 16 hod. Fresh senior klub
Divadlo Litera: Malostranské vánoce
čt 19. 12. 18. hod. JUDr. Ivo Jahelka: Vánoční soudničky
Písničky a vyprávění

so 21. 12. v 15 hod. Vánoční žonglování a dílny kejklíře Vojty Vrtka
22. 12. ZLATÁ NEDĚLE
13 hod. Michal Nesvadba Vánoční
školka
Rozsvícení 4. svíce na adventním
věnci místostarostou Štěpánem Stupčukem
po 23. 12. 15–18 hod.
Betlémské světlo
st 25. 12. v 17 hod.
J. J. Ryba – Česká mše vánoční
Prague Sinfonietta Orchestra, sólisté
Státní opery Praha, diriguje Miriam
Němcová
1.–31. 12. Výstava unikátních fotografií Jiřího Všetečky „Praha světlem tvořená“

Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6, info@piseckabrana.cz, www.piseckabrana.cz
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zpravodajství

Nastal adventní čas, užijte si jej
workshopy dětí základních škol městské části Prahy 6, na podiu vystoupí
například Eddie Stoilow, protagonisté
muzikálu Touha, Petra Černocká,
YOYO Band, Václav Upír Krejčí, děti
budou moci zdobit živý Betlém, zazpívají si vánoční koledy nebo si užijí
taneční vystoupení. „Nejen našim obyvatelům jsme chtěli zpestřit předvánoční náladu a nabídnout jim atmosféru klidu a pohody, která k nejkrásnějším svátkům v roce prostě patří,“
doplňuje starostka. Slavnostní zahájení programu proběhne v pátek 13. prosince v 18 hodin, po kterém bude
následovat první koncert Karla Kahovce, pěvecké hvězdy 60. let. Vánoce
Prahy 6 se konají 13.–20. prosince,
program najdete na str. 24.
Atmosféra Vánoc dýchne na kolemjdoucí z výloh Skleněného paláce.

V Galerii Chodník mohou zhlédnout
aktuální výstavu ilustrátorky a malířky Marie Fischerové Kvěchové, jejíž
celoživotní tvorba byla spjata především se světem dětí. Stálým zdrojem
její dlouholeté tvorby (zemřela v dvaadevadesáti letech roku 1984) bylo
lidové umění, děti a jejich svět. Ilustrovala řadu knih, mezi nimi Kožíškův slabikář Poupata, Babičku B.
Němcové, Karafiátovy Broučky. Výstava představuje tu část tvorby, která
se dotýkala Vánoc. Vernisáž 5. 12.
v 17 hod. bude spojena s Mikulášskou
nadílkou a jsou na ni zvány zejména
děti.
Adventní farmářské trhy na Kulaťáku mohou přinést příjemné předvánoční „zpomalení“. I letos stánkaři
nabízejí klasický farmářský sortiment,
ale i tradiční české vánoční cukroví,

ryby, vánoční stromky a drobné dárky.
Nechybí adventní květinová výzdoba,
věnce, jmelí a řezané květiny. Díky
spolupráci s portálem Fler se na každém trhu se představí prodejci portálu pro šikovné tvůrce, takže ani o zajímavé a originální vánoční dárky nebude nouze. Mimo nákupů si návštěvníci pochutnají na tradičních dobrotách,
zahřejí se svařákem, punčem či čajem.
Trhy se konají každý pátek odpoledne
a v sobotu dopoledne. Každý pátek
trhy obohatí hudební produkce.
Mezi vánoční dárky, které pro své
občany připravila Praha 6, patří i možnost do konce roku zdarma navštívit
expozici v Galerii Anderle v Pélleově
vile, kde Jiří Anderle vystavuje svoji
retrospektivní výstavu stěžejních děl
z let 1954–2013 (více na str. 15).
Oblíbený cyklus hudebních vystoupení mladých talentů „Z hvězdiček

(dokončení ze str. 1)

rostou hvězdy“ uzavře 15. 12. ve 14
hod. vystoupení nejúspěšnějších interpretů v letošním roce. Slavnostní koncert se uskuteční v Břevnovském klášteře.
V Písecké bráně pak mohou
návštěvníci až do konce prosince spatřit výstavu unikátních fotografií Jiřího
Všetečky „Praha světlem tvořená“.
Všetečka se proslavil zejména dokumentárními cykly, v nichž zvěčnil
svoji životní lásku, Prahu. Je autorem
řady publikací, z nichž poslední nese
stejný název jako probíhající výstava
v Písecké bráně.
Milovníci českých tradic mohou
během prosincových víkendů navštívit
perníkové jesličky v kostele u sv. Matěje (str. 23) nebo mezi svátky výstavu nejhezčích českých a zahraničních
betlémů v Gymnáziu Jana Keplera
(www.betlemy.eu).

Vánoční Bazááár: pomožte a bavte se
Adventní zastavení ve společnosti
zajímavých umělců připravil na 13.
a 14. prosince v divadle Semafor Nadační fond Šestý smysl ve spolupráci
s MČ Prahy 6.
„Bude to zajímavá interaktivní akce
pro celé rodiny. Spolu se svými dětmi
se návštěvníci mohou dobře pobavit
a ještě pomoci jiným dětem, aby i ony
prožily hezké vánoční svátky“, říká
čestný člen nadace, hanspaulský
hudebník a výtvarník Milan Cais.
„Dopoledne se děti pobaví při divadelních a hudebních představeních,
vydovádí se v dětském koutku a pochutnají si na připraveném pohoštění.
Večerní koncert je připraven pro
dospělé, kteří navíc v průběhu odpoledne mohou nakoupit zajímavé vánoční dárky.“
A na koho se můžete těšit? Děti
pobaví alternativní loutkové divadlo
Buchty a loutky, skupina Pískomil či
Petr Nikl. Večer vystoupí Lenka Dusilová, hudební skupiny ILLE, Clarinet
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Factory, Umakart a Jelení Loje. Všechna vystoupení jsou pro návštěvníky
Vánočního Bazáááru zdarma.
Součástí akce je charitativní sbírka
předmětů, do které se můžete také
zapojit. Vždyť každý máme doma věci, které se nám nehodí, ale je nám líto
je vyhodit. Ať je to oblečení, ze kterého děti vyrostly, okoukané hračky, přečtené knížky, CD a DVD, věci do domácnosti, sportovní potřeby. To vše by
mohlo někoho potěšit.
Pěkné, nepotřebné věci, které mohou někomu udělat radost, přineste
o víkendu 7. a 8. 12. do ZŠ Emy Destinnové mezi 10–14 hodinou.
Na Vánočním Bazáááru podpořte
dobrou věc nákupem předmětů vybraných v dobrovolných sbírkách či koupí
propagačních předmětů Nadačního
fondu Šestý smysl. Výtěžek z prodeje
charitativního bazaru je určen pro děti
z Prahy 6 v dětských domovech. „Vytipovali jsme děti s opravdu těžkými
osobními příběhy, kterým bychom

Organizátoři bazááárku Jan Jurke, Milan Cais, Kryštof Blažek, Tomáš Janáček
zvou veřejnost na charitativní odpoledne.
rádi pomohli,“ říká místostarosta pro
sociální oblast MČ Prahy 6 Petr Ayeboua.
K tomuto projektu zřídil Nadační
fond Šestý smysl veřejnou sbírku. Ke

sbírce je přiřazen transparentní bankovní účet: 107-5920070207/0100,
vedený u Komerční Banky. Můžete
přispět i vy jakoukoli finanční částkou.
Více na www.nfsestysmysl.cz.
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téma

Vyjádření politických klubů na aktuální téma
Jak vnímáte současnou dopravní situaci v Praze 6
v souvislosti s probíhajícími velkými dopravními
stavbami na území naší městské části?

„To se Hudečkovi povedlo. Komunální volby za
dveřmi a on zařízne prakticky hotovou stavbu, na
kterou desetitisíce lidí čeká jako na smilování.“
I to je jeden z komentářů občanů Prahy 6, se kterými se po těžko uvěřitelných výrocích pana primátora setkávám. A co že to pan primátor vlastně řekl?
Že tunel Blanka je prý černá stavba, že hlavní město neplatí Metrostavu kvůli
údajným nejasnostem o platnosti smlouvy. A to hlavní – už 7. prosince se mají
zastavit stavební práce a bude se čekat, jak o sporu mezi hlavním městem
a Metrostavem rozhodne soud. Termín dokončení prací v nedohlednu. A kdo
to odnese? Zase občané, kteří tady v Praze 6 zažívají největší koncentraci
dopravních staveb v historii právě s nadějí, že už příští rok na jaře bude líp.
Hlavní město jim ale teď jasně řeklo – NEBUDE. Jasně říkám, že ze Šestky
dál dělat staveniště už není možné. Lidé si zaslouží mít už konečně upravené ulice, chodníky a řidiči mít kudy jezdit. Požadujeme, aby hlavní město
začalo situaci co nejdříve řešit a aby se tunel dostavěl co nejdříve!
Ing. M. Kousalíková, starostka MČ Praha 6

I když se v poslední době situace zlepšila, rozsáhlé stavební aktivity nadále významnou měrou
negativně ovlivňují život v Praze 6. Někteří z nás
žili řadu měsíců, jiní několik let v přímé blízkosti stavenišť dopravních staveb a mnozí jsme okolo jen projížděli. Provoz na
kapacitně redukovaných komunikacích, zejména páteřních, kolaboval a někdy
se tato místa stala pastí bez možností úniku. Snaha se jim vyhnout přivedla
automobilovou dopravu do těch částí Prahy 6, k jejichž zatížení dříve docházelo jen výjimečně. Na mnoha místech narostl hluk, zvýšila se prašnost
a zhoršila se kvalita ovzduší. Museli jsme se obrnit velkou trpělivostí, zvláště potom, co plánované termíny dokončení některých staveb byly, či jsou
odsouvány do budoucna. Požadujeme urychlené dokončení všech klíčových
dopravních staveb v co nejkratších termínech.
Vyzýváme samosprávu HMP, aby vyvodila odpovědnost vůči všem, kteří za
prodlení nesou odpovědnost.
Za klub KSČM JUDr. Ivan Hrůza

Dopravní projekty je potřeba konzultovat s veřejností.
Dopravní situace na Praze 6 je špatná už řadu let
a spuštění tunelu Blanka nebo metra A na tom příliš nezmění. Část problémů způsobilo vedení hlavního města, za část problémů může vedení naší radnice řízené desítky let ODS a ČSSD.
Dlouhodobě chybí řešení parkování v centrální části Prahy 6 i záchytné parkoviště na okraji. Vítězné náměstí není náměstí, ale auty přeplněná a nevlídná křižovatka. Megakřižovatka na Prašném mostě definitivně odstřihla Šestku
od Pražského hradu a na Dědině se připravuje nová tramvajová trať za zády
místních.
Všechny výše uvedené problémy mají jedno společné – obcházení veřejnosti a zahleděnost do obstarožních řešení.
Jak z toho ven? Zelení vidí řešení ve zpracování dopravní koncepce, která bude
projednána se širokou veřejností a která zohlední ve světě osvědčené postupy, které dávají před auty přednost chodcům, cyklistům a veřejné dopravě.
Petr Hrdina a Petra Kolínská
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Poslední den listopadu konečně skončilo omezení MHD na
území Prahy 6 a byl obnoven provoz tramvají v Evropské
třídě. Individuální doprava se však bude ještě řadu měsíců
potýkat s objížďkou způsobenou opravou stropní desky stanice metra Dejvická. Občané prokázali značnou tolerantnost při omezeních (Svatovítská, Horákové, Badeniho
a další). Přesto lze za jednoznačný úspěch považovat, že se nám společně
s projektanty, investory a dodavateli podařilo zorganizovat všechny tyto stavby v jednom termínu a že byl dodržen jejich harmonogram. Jinak je tomu
ale se stavbou Blanky. Zde se jednoznačně stáváme rukojmími neschopnosti a politických bojů dnešních a předchozích představitelů města. Už řadu
měsíců jsou problémy s proplácením faktur Metrostavu a jeho subdodavatelům. Hlavní město faktury neproplácí a zpochybňuje platnost smlouvy s Metrostavem a nedokáže najít řešení! Je naprosto nepřijatelné, že stavba, která
je skoro hotová a na kterou bylo vynaloženo více než 20 mld. Kč, má nejasný termín zprovoznění a nebude sloužit Pražanům!

Nebudu popisovat stavby, o kterých rozhodla garnitura
s převahou ODS na magistrátu před lety a s kterými už
nemůžeme nic udělat. Můžeme jen snít – kdyby byla
zvolena lepší trasa okruhu než Blanka (existovala – nebyla vybrána), kdyby metro neudělalo „faleš“ do Motola a vedlo k letišti,
kdyby na ně navazovala záchytná parkoviště P+R – za méně peněz by bylo
víc muziky. Zůstaly nesplněné sliby „auta pod zem a lidi na zem“ – viz silniční monstra, která z města dělají periferii (Hradčanská) a lidi opět vytlačují pod zem (podchody u Prašného mostu). Obdivuji trpělivost lidí, kteří
museli přežít prodlužování termínů a špatnou koordinaci staveb. Detail - na
nových křižovatkách na Evropské je použito pět typů zábradlí. To je městský interier? Úkol do budoucna je sladit tyto stavby i jejich fragmenty tak,
aby vznikl fungující celek, který bude přínosem pro Prahu 6 (většina těchto
staveb je totiž určena pro tranzitní dopravu). Minulé garnitury těm budoucím
připravily těžký úkol.
Ing. arch. Alexander Holub (TOP09)

Ze zastupitelských klubů
Zastupitelské dny 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, Dagmar
Gušlbauerová tel.: 607 972 173, JUDr. Ivan Hrůza tel.: 296 814 111.
Zastupitelské dny ČSSD
Zastupitelé ČSSD Miloš Balabán (předseda Klubu zastupitelů), Jana Barochová, Petr Dolínek, René Pekárek, Štěpán Stupčuk, Petr Novák, Jakub Štědroň, Jaroslava Trnková jsou vám k dispozici po předchozí domluvě na tel.
220 189 135, 220 189 162, příp. na obvodním sekretariátu ČSSD Praha 6:
tel.: 220 510 887, e-mail: ovv.praha6@cssd.cz
Zastupitelské dny SZ
Informace o aktivitách zastupitelů zvolených za Stranu zelených najdete na
www.praha6.zeleni.cz. Kontakty na zastupitele: Mgr. Petra Kolínská (předsedkyně Klubu zastupitelů), petra.kolinska@zeleni.cz, 776 552 022; Ing. Petr
Hrdina, petr.hrdina@zeleni.cz, 777 187 500; MUDr. Antonín Nechvátal
(předseda Základní organizace SZ na Praze 6), anechvatal@email.cz, 774 077
650; Martin Skalský, mskalsky@praha6.cz, 775 168 026.
Zastupitelské dny ODS
Se zastupiteli za Občanskou demokratickou stranu si můžete domluvit schůzku přes oblastního manažera Ondřeje Matěje Hrubeše (tel.: 734 354 178,
e-mail: info@odspraha6.cz), nebo je kontaktovat na webových stranách
www.odspraha6.cz.
Zastupitelské dny TOP 09
Kontakty na zastupitele zvolené za TOP 09 zprostředkuje: PhDr. Michal
Tryml (předseda Klubu zastupitelů), tryml@praha.npu.cz, 604 236 934.
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aktuálně

Tramvaj opět jezdí Evropskou třídou
Po Evropské jezdí znovu tramvaje,
a to po pěti měsících prací na rekonstrukci tramvajové trati.
Na svou pravidelnou trasu do Divoké Šárky se vracejí linky číslo 20, 26
a 51. Po více než půl roce je obnoven
i provoz linky 2 ve staronové trase
Petřiny – Dejvická – Divoká Šárka.
Dle zástupců dopravní podniku bude
provoz po opravě tratě dlouhé 2250
metrů plynulejší a bezpečnější i rychlejší. „Vozovna Vokovice pak začne
nově vypravovat plně nízkopodlažní
vozy 15T, což dále zvýší úroveň tramvajové dopravy v této oblasti," řekl dopravní ředitel DPP Ladislav Urbánek.
Rekonstrukce začala na konci června, kdy byl přerušen provoz tramvají
po celé Evropské ulici. Během letních

RADNICE PROSÍ:
Neplňte posypové
nádoby odpadem

Krátce
G Čestný občan Prahy 6, držitel řádu
TGM, armádní generál Tomáš Sedláček patří k nejvýznamnějším postavám národních vojenských tradic.

prázdnin byly opraveny úseky související s výstavbou prodloužení metra
A u stanic Dejvická, Horoměřická
a Nádraží Veleslavín. Další etapa začala na začátku září, na konci října se
obnovil provoz po Bořislavku.

Oprava dvoukilometrového úseku
stála 137 milionů korun, polovinu
peněz pražský dopravní podnik získal
z fondů Evropské unie. Zprovoznění
se prodloužilo o dva týdny kvůli zpožděné dodávce kolejnic.

Oprava stropní desky metra
se prodlužuje

Jeho památku by měla připomínat
busta umístěná v Dejvickém vojenském útvaru v Čínské ulici. Vzhledem k tomu, že Tomáš Sedláček patřil i mezi nejvýznamnější osobnosti
naší městské části, přispěje Praha 6
na vznik pomníku darem 300 tisíc
korun. Částku odsouhlasilo zastupitelstvo.
G Zastupitelé podpořili činnost
tanečního souboru Caramelka částkou 15 tisíc korun. Navýšili tak dvacetitisícový grant, který soubor
obdržel v tomto roce. Soubor se
členskou základnou padesát dětí se
věnuje stepu, country tancům nebo
kankánu.
G Dvanáct tisíc korun zastupitelé
přidělili Ústavu sportovního lékařství na pořádání koncertů vážné
hudby v Centru trvalého zdraví Cordeus. Koncerty jsou určeny místním
obyvatelům a klientům polikliniky.

Úřad městské části Praha 6 žádá
občany i návštěvníky městské části,
aby nevyužívali nádoby na posypový materiál místo odpadkových
košů. V rámci projektu Sněhové
pohotovosti, kdy se o chodníky
během zimního úklidu starají brigádníci z řad občanů, je po území
Prahy 6 rozmístěno až 1200 červených nádob na posypový materiál.
Přestože je zřejmé, že nejde o klasické popelnice na odpad, lidé to
nechtějí respektovat a používají je
jako klasické odpadkové koše. O
červené nádoby se stará dodavatelská firma CDV , která zajišťuje jejich doplňování, i odstranění nevhodného odpadu. Pokud spatříte,
že jsou popelnice v nepořádku nebo
převržené, lze to ohlásit na bezplatnou linku sněhové pohotovosti
800 105 060.
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Objížďka Vítězného náměstí je prodloužena až do příštího roku. Důvodem jsou nepředpokládané komplikace v rámci opravy stropní desky
metra.
Původní termín dokončení oprav
v jižní části Evropské ulice v úseku
Gymnazijní – Vítězné nám. se předpokládal do konce listopadu tohoto
roku. Po provedení zemních a bouracích pracích zjistil zhotovitel stavby
OHL ŽS, a.s. stav, který neodpovídal
projektové dokumentaci. Šlo o odlišné
provedení stávajících podzemních
objektů stanice metra, a to jak tubusu
metra, tak i podzemních objektů
u vstupů do metra. Z tohoto důvodu
musel projektant navrhnout nové řešení izolace stropní desky stanice metra

Dejvická. To následně schvaloval
Dopravní podnik, a.s., který je investorem celé akce. Vzhledem k těmto
skutečnostem byl termín dokončení
2. etapy posunut i s ohledem na zimní
období do května příštího roku.
Na základě požadavků policie
budou v rámci prodloužení stávající
objížďky zajištěny úpravy světelné
signalizace na objízdné trase.
Poté se stavební práce přesunou na
severní část vozovky a bude uzavřena
Evropská ulice pro výjezd z Vítězného náměstí. S dokončením celé stavby
se počítá v létě příštího roku. MČ Praha 6 usiluje o zkrácení těchto termínů.
Oprava stropní desky Dejvická je financována z fondů EU, z operačního
programu Doprava.

G O.p.s. Pélleova vila vyhlašuje
výběrové řízení na ředitele. Součástí požadavků je návrh koncepce další činnosti a financování společnosti. Společnost provozuje Galerii
Anderle, jejímž posláním je poskytnout co nejširší skupině návštěvníků
galerie srovnání současného výtvarného umění s primárním uměním
Afriky.
G Pokuty za jízdu načerno budou od
nového roku vyšší. Radní hl. m. Prahy zvýšili přirážku k jízdnému za
porušení tarifních podmínek
z 1 000 Kč na 1 500 korun. Zároveň
ale bude ponechána snížená sazba
800 Kč v případě zaplacení pokuty
na místě. Ke zvýšení přirážky dojde
od 1. ledna 2014. Město chce zabránit nárůstu černých pasažérů.

prosinec 2013

školství / inzerce

Radnice startuje projekt „Škola na dotek“,
děti se budou učit pomocí tabletů
Používání tabletů během vyučování?
Městská část rozjíždí jako první
v republice unikátní program, který
umožní moderní výuku pomocí tabletů. Příští školní rok už jimi budou
vybaveny všechny základní školy
Prahy 6.
„Výuka pomocí tabletů a dalších
technologií dává školám obrovské
možnosti. Děti používají tablety ve
volném čase stále častěji a možná ani
netuší, že mohou být učebnicemi 21.
století,“ řekl Ondřej Balatka, radní
Praha 6 pro školství a vzdělávání. Radnice do vybavení škol a vzdělání učitelů investuje 10 milionů korun. Jedinečnost projektu spočívá v tom, že se
do něj poprvé zapojují peníze z veřejného rozpočtu v takovém objemu.
Výuka již v současnosti běží na šesti
základních školách. Vedení škol si
může vybrat, který typ tabletu pořídí
a k čemu je použije. ZŠ Emy Destinnové se do projektu zapojila v jeho
první vlně. „Ze strany radnice jde
o velkorysou nabídku a naše škola má
s použitím informačních technologií
dobré zkušenosti,“ říká Ota Bažant,
ředitel školy kde sezaměřují na výuku
cizích jazyků a již od prvních tříd zde

prosinec 2013

děti mohou mít až čtyři hodiny cizího
jazyka týdně. Díky tabletům vytvořili
specializovanou „jazykovou laboratoř“.
Tablety hodlají využívat pro interaktivní výuku, rychlé zadání úkolů a testů,
využijí internetové připojení. Například
úkoly, které žáci na obrazovkách tabletů plní, lze okamžitě zobrazit na interaktivní tabuli, zkontrolovat, opravit.
Pracovat lze i se zvukem.
„Možnosti využití jsou však téměř
neomezené. Každá škola má jiné podmínky, zaměření, žáky, učitele i cíle
využívání tabletů. Lze je využít na
podporu technických a přírodovědných předmětů, mohou si vytvořit
vlastní programy,“ podotýká Balatka.
Programů pro tablety je řada. Některé
umožní dětem virtuální procházku starým Římem, jiné jim ukážou, jak tepajícím srdcem protéká krev. Ve fyzice
pak některé programy umožní natočit
na video jedoucí auto a spočítat jeho
rychlost.

ním případě takové materiály i vytvářet a začleňovat je vhodným způsobem
do výuky,“ říká s tím, že projekt
kromě zajištění informačních technologií počítá i s financováním školení
pro učitele. „Stává se, že dnešní děti
umějí s informační technikou pracovat
lépe než dospělí. Věřím, že takový
způsob výuky pomůže učitelům
v komunikaci s žáky, nabýt nové zkušenosti a udělat výuku zajímavější
a pestřejší.“
Dlouhodobě se totiž ukazuje, že
samotné dodávky technologií, jako
jsou tablety, ve školách selhávají,
pokud nejsou podpořeny dalšími
pomocnými opatřeními. „Na ta se
v Praze 6 zaměřili a úspěšně se jim je
daří realizovat,“ říká PhDr. Ondřej
Neumajer, Ph.D., který se dlouhodobě
podporou učitelů v této oblasti specializuje a tuto problematiku vyučuje na
Katedře informačních technologií
a technické výuky PF UK v Praze.

Učit se budou i učitelé

Do září všechny školy

Připravenost pedagogů je podle
Balatky zásadní. „V rámci projektu
budou využívat dostupné vzdělávací
materiály pro potřeby výuky, v ideál-

Praha 6 vybavuje své základní školy tablety ve dvou etapách. Letos už je
koupila šesti školám, zbylých devět by
je mělo dostat do začátku příštího
školního roku. Do projektu investuje
městská část deset milionů korun,
které zahrnují nákup informačních
technologií a příslušného vybavení
i proškolení pedagogů. „Příspěvek radnice bude činit maximálně 90 procent
nákladů, zbytek hradí škola z vlastních
peněz,“ uvedl Balatka.
Konkrétní typ tabletu si vybírají
jednotlivé školy samy, aby co nejlépe
vyhovovaly jejich vzdělávacím programům a možnostem. Samy si prostřednictvím výběrového řízení určí
také dodavatele. Radnice Prahy 6
vypsala souhrnnou veřejnou zakázku
na poskytovatele vzdělávacích aktivit

Ředitel ZŠ Emy Destinnové Oto
Bažant a radní pro školství Ondřej
Balatka představili projekt Škola na
dotek a přiblížili práci s tablety v ukázkové hodině.

a metodické podpory pro všechny pedagogy zapojené do projektu, jejímž
vítězem se stala Boxed, s.r.o.
V zapojení moderních technologií
do výuky vidí Balatka ještě jeden důležitý efekt: „Jedním z úkolů současné
školy je boj se sociální stratifikací.
K nastolení rovnosti šancí musí vést
i zpřístupnění digitálních technologií
všem žákům, nikoli přístup pouze
těm, kteří se k nim dostanou vlivem
ekonomicky silnějšího rodinného
zázemí.“
Podle Neumajera navíc průzkumy
ukazují, že atraktivní způsoby výuky
pomocí moderních technologií zvyšují motivaci k učení. „Nechuť dětí chodit do školy je velký problém. Poslední mezinárodní analýzy TIMMS
a PIRLS ukázaly, že české děti mají
školu nejméně rády z pětadvaceti sledovaných států.“
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školství

V Břevnově stojí největší modulová školka
Nová mateřská škola Meziškolská
přivítala v listopadu po čtyřměsíční
pauze 112 dětí i personál.
Školka pro čtyři třídy dětí s užitnou
plochou bezmála tisíc metrů čtverečních se stala největší modulovou školkou v Praze. Za kompletní realizaci,
která obnášela demolici staré budovy,
likvidaci azbestových desek a stavbu
nového pavilonu včetně terénních
úprav okolí zaplatila městská část Pra-

hy 6 dodavatelské společnosti Touax
celkem 35 milionů korun. „Je to vůbec
největší letošní investice Praha 6 v oblasti školství,“ uvedl radní pro oblast
školství Ondřej Balatka.
Stará budova školy musela být
zbourána kvůli špatnému technickému
stavu a také proto, že její obvodový
plášť obsahoval jedovatý azbest. Bourání staré budovy, likvidace azbestových desek, stavba unikátní modulové
konstrukce a další nutné práce zabraly rekordně krátkých čtrnáct týdnů.
Samotná hrubá stavba budovy trvala
dokonce jen tři dny.

O nejhezčí
vánoční stromeček

V základních školách Prahy 6
probíhá soutěž o nejhezčí vánoční
stromek. Jedličky do vestibulů základních škol v Praze 6 dodalo
zahradnictví Chládek a je na dětech,
aby vlastními silami strom nazdobily a zpříjemnily si tak čekání na
Ježíška. Soutěž probíhá v prosinci
a v lednu na facebookových a webových stránkách zahradnictví a vítězem bude stromek s největším
počtem hlasů. Jako cenu získá škola
poukaz na nákup zboží. Soutěž se
koná druhým rokem, v loňském roce zvítězila ZŠ Petřiny-sever.

Rodiče mohou vybírat školu pro prvňáky
Zápisy školáků do prvních tříd základních škol se uskuteční na začátku
února příštího roku. Již nyní mají
rodiče možnost vybírat pro své dítě
tu nejvhodnější školu. Pomoci k tomu
mají dny otevřených dveří, které se
během prosince a ledna konají na
většině škol.
Rodiče budou mít možnost nahlédnout do výuky, do odborných učeben,
seznámit se s pracemi současných
žáků a informovat se na školní vzdělávací program, který si jednotlivé
školy vytvářejí dle vlastního zaměření
a seznámit se s budovou školy. K větší
informovanosti jim pomohou také
webové stránky škol nebo web jakdoskoly.cz, věnovaný základním školám v Praze 6. S dotazy se mohou
obracet na odbor školství úřadu MČ
Prahy 6, tel.: 220 189 551.
Do prvních tříd nastoupí v září
kolem tisícovky prvňáků. Podle zákona povinně přijímají školy žáky s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu,
za předpokladu, že se tam dostaví
k zápisu. K zápisu se lze ale dostavit
také na libovolně vybranou základní
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školu. Přestože mají rodiče možnost
výběru, už nyní je zřejmé, že ne všichni budou uspokojeni dle jejich přání.
O některé školy může být větší zájem,
než kolik prvňáků budou schopni ředitelé přijmout. „Je to důsledek babyboomu, který se ze školek přesouvá do
škol. Bohužel školy mají dané své
kapacity,“ upozorňuje radní pro školství Ondřej Balatka. „Pro všechny

Základní škola

děti z Prahy 6 je ve školách dost místa.
Jen ne všichni budou přijati podle
přání,“ upozorňuje.
Zápisy do prvních tříd budou probíhat podle jednotných kritérií, která
jsou výsledkem shody mezi všemi
řediteli. „Jednotná pravidla jsou reakcí na zájem u rodičů dětí z jiných
obvodů a obcí o vzdělávání na našich
školách,“ vysvětluje Balatka. Upřed-

nostněni budou v každé škole děti
s trvalým bydlištěm v Praze 6 z příslušného spádového obvodu, bude
záležet i na tom, zda školu již navštěvuje sourozenec. Zájemci bez trvalého
pobytu v Praze 6 budou přijati jako
poslední, může se také stát, že přijati
nebudou vůbec.
Více na praha6.cz nebo jakdoskoly.cz. Podrobně v příštím vydání Šestky.

Den otevřených dveří

Počet přijímaných prvňáků

ZŠ a MŠ Bílá
12. 12.
ZŠ a MŠ Červený vrch
12. 12.
ZŠ Dědina
ve dnech zápisu 4. a 5. 2.
ZŠ Emy Destinnové
9. 1.
ZŠ a MŠ Hanspaulka
první 2 hodiny 12. 12. a 16. 1.
ZŠ a MŠ J. A. Komenského
16. 1.
ZŠ Marjánka
již proběhl
ZŠ Na Dlouhém lánu
již proběhl
ZŠ a MŠ nám. Svobody 2
12. 12. a 14. 1.
ZŠ a MŠ A. Čermáka
3. 12.
ZŠ Norbertov
14. 1.
ZŠ Petřiny-jih
13.–17. 1.
ZŠ Petřiny-sever
14. 1.
ZŠ Pod Marjánkou
12. 12. a 20. 3.
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka
11. 12.
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – Bělohorská
10. 12. a 14. 1.

80
75
56 + waldorfská třída pro 28 žáků
108
75
54
81
55 + montessori třída pro 40 žáků
75
54 + bilingvní třída pro 22 žáků
56
60 + bilingvní třída pro 22 žáků
75
75
54
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senioři

Vánoční koncert

JUBILEA

23. 12. od 15.30 hod.
kostel sv. Vojtěcha

50 let společného života,
Jaroslava a František Kramlovi
55 let společného života
Ilonka a Stanislav Kvasničkovi
60 let společného života
Ludmila a František Tkadlecovi
Růžena a Josef Zindrovi
Vlasta a Vladimír Prokůpkovi
65 let společného života
Taťana a Jaroslav Bartoškovi

(sál Pastoračního střediska)
Program:
Benjamin Britten:
Ceremony of Carols (sbor a harfa)
Antonín Dvořák: 5. biblická píseň
(sólový zpěv a varhany)
Soubor vánočních koled
(sbor, housle)

Prohlídky Müllerovy vily
Praha 6 připravila pro své seniory
zdarma prohlídky Müllerovy vily.
Akce je určena seniorům starším
65-ti let s trvalým bydlištěm v Praze 6.
Zájemci o prohlídku ve vybraném termínu se mohou hlásit na Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 6, u pí Zuzany Smutné, 4. patro dveře č. 401, tel.:

220 189 613 nebo zsmutna@praha6.cz.

Zbývající
volné termíny prohlídek
sobota 14. 12.
od 10 hod., 12 hod., 14 hod., 16 hod.
čtvrtek 19. 12.
od 10 hod., 12 hod., 14 hod., 16 hod.

Divadelní představení pro seniory MČ Praha 6

ČAS RADOSTI, VESELOSTI
Dejvické divadlo, 14. 12. v 11 a v 16 hod.

KLUB FRESH SENIOR V PÍSECKÉ BRÁNĚ
Pravidelná kulturní a společenská setkání pro všechny,
kteří toho stále od života hodně čekají.
Program začíná každé úterý od 16 hodin v Písecké bráně, možnost bezplatného sociálního poradenství hodinu před zahájením akce, tj. od 15 hodin.
Každý návštěvník obdrží nápoj zdarma (čaj nebo voda s citrónem).
3. 12. Filmový klubíček „PŘEDVÁNOČNÍ POHODA“
Filmové projekce Ondřeje Suchého. Vyprávění tentokrát v duchu blížících
se Vánoc, doplněné krátkými filmy: Petrův zdar Vlasty Buriana (2009), Zapomenutá vánoční mše (2013) a Jan Skácel aneb Kolik příležitostí má růže
(1997).
10. 12. Stanislav Zindulka
Moderátor Jakub Horváth pozval na besedu známého herce, který ztvárnil
řadu filmových a divadelních rolí. Za vedlejší roli ve filmu Babí léto byl oceněn Českým lvem.
17. 12. DIVADLO LITERA – představení KOLEDNÍCI O PŮLNOCI
Veselé vánoční představení, plné písní a pohybu, určené všem věkovým
kategoriím, především pak prarodičům s dětmi. Na úplný závěr budeme mít
možnost si spolu s aktéry představení zazpívat vánoční koledy. Po představení od nás získá každý člen Fresh senior klubu malé vánoční překvapení.
Vstup zdarma na všechny akce.
Program a bližší informace na www.porteos.cz
Pište nám na info@porteos.cz, volejte na 724 559 965 nebo 224 325 224.

Hrají: členové folklorního souboru ROSÉNKA
Choreografie a režie: Zuzana Cílová
Kapacita divadelního představení je omezená.
Pro rezervaci místa volejte prosím tel. č. 220 189 636.

Komunitní seniorské centrum
DPS Šlejnická 5

Program na prosinec
Den otevřených dveří
v Domě s pečovatelskou službou
U Stanice 5, Praha 6 Liboc
ve čtvrtek 12. prosince
Den otevřených dveří spojený s prezentační výstavou fotografií před a po konstrukci domu.
Zahájení výstavy bude ve 14 hodin.
Od 15 do 16 hodin se bude konat prohlídka domu.
Pro návštěvníky je připraveno malé
pohoštění.

Marjánka pro seniory
Úterý 10. 12. ve 14 hod.
Hraní rodinných, vzdělávacích i logických her. Vysvětlíme a zahrajete si
moderní známé i neznámé hry s mistrem Evropy.
Pondělí 16. 12. ve 14 hod.
Cestovatelský snímek Himalájem na vlastní kůži. Derniéra úspěšného cestovatelského filmu, který volně navazuje na cestu z ČR do Nepálu, a kterou
cestovatel Jan Karel krátce shrne.
Pondělí 23. 12. ve 14 hod.
Štědrý den nanečisto. Stromeček, sváteční dobroty, výměna vlastních dárků,
povídání, koledy.
Představení jsou zdarma.
Adresa: Na Marjánce, Bělohorská 35/262, 169 00 Praha 6 – Břevnov
(tram 22 a 25 – zastávka Marjánka)
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Čtvrtek 5. 12. 14.30–16.00 „O životě včel a jejich produktu medu“
Program:
I. část: Přednáška o životě včel a produkce medu. Vystoupení Karla Deyla
(86 let), který zahraje na skleničky, pilu, dvouřadový xylofon, marimbu.
II. část: Prezentace včel v unikátním celoskleněném úle. Degustace a ochutnávka různých druhů medů ve spojení s různými druhy sýrů.
Přednášejí: Radek Slobodzian a ing. Knotek – VOKOVICKÝ VČELÍN.
Pátek 6.
12. 9.30–10.30 Jóga s Vladimírem Mikulášem
Pondělí 9. 12.
Cvičení na židlích pro zdravá záda
15.00–16.00 I. skupina
16.00–17.00 II. skupina
Úterý
10.12. 14.30–16.00 Trénování paměti
Čtvrtek 12. 12. 14,30–16,00 „Letem vánočním světem“ v hudebně zábavném pořadu s Lucií Palonciovou a Janem Víznerem.
Pondělí 16. 12. 13.00–15.00 Výtvarný ateliér. „Vyrábíme vánoční ozdoby na stromek“
Pondělí 16. 12.
Harmonizační cvičení
15.00–16.00 I. skupina
16.00–17.00 II. skupina
Úterý 17. 12. 14.30–16.00 Trénování paměti
Středa 18. 12. 14.30–16.00 „Santa Kraus party“. Vánoční pohlazení písničkou a humorem od Jindřicha Krause.
Čtvrtek 19. 12. 14.00–15.00 Zápis do kurzu angličtiny s rodilou mluvčí. Počet účastníků omezen! Začátečníci.
Pátek 20. 12. 9.30–10.30 Jóga

Aktivity jsou zdarma a jsou určeny seniorům Prahy 6.
Informace na uvedených kontaktech: Kordinátor KSEC: Irena Simeonova,
mobil: 736 489 330, telefon – rezervace: 220 199 610, e-mail: ksec@pecovatelskasluzbap6.com
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Nejvstřícnější úředníci
jsou v Praze 6
V exkluzivním srovnávacím výzkumu
dvaadvaceti pražských městských
částí pořádaného organizací Město
pro byznys získala Praha 6 uznání za
„vstřícnost a ochotu úředníků“ a má
tak podle oslovených podnikatelů
nejvstříčnější a nejochotnější úředníky v metropoli. Průzkum zpracovala
agentura Datank.
„Úřad městské části Praha 6 má
například v pondělí úřední hodiny do
osmé hodiny večerní, má venkovní
elektronickou úřední desku a letos
jsme spustili nové internetové stránky.
Nikoho neodmítáme, radíme i podnikatelům z ostatních městských částí,“
řekl Adam Halmoši, mluvčí Prahy 6.
„Občanům i podnikatelům se snažíme
vyjít maximálně vstříc. V provozu je
bezplatná informační linka 800 800
001. Prostřednictvím internetových
stránek si může veřejnost domluvit

s dotyčným úředníkem osobní schůzku na konkrétní den a hodinu pro řešení svého problému,“ dodal. Praha 6
nedávno spustila jako první radnice
v metropoli mobilní aplikaci Šestka do
mobilu.
„Jsme velmi rádi, že se nám po loňském umístění až na posledních místech podařilo získat prvenství a věříme, že si ho nadále udržíme,“ řekl tiskový mluvčí Halmoši. Kompletní
výsledky a další informace na
www.mestoprobyznys.cz

Peníze z heren směřují
do mládežnického sportu
Peníze z hazardu připadnou i letos
tělovýchovným jednotám a klubům
z Prahy 6 a cíleně směřují na podporu sportovní činnosti dětí. Do pokladen devětadvaceti klubů pracujících
s mládeží v Praze 6 tak přibude čtyři
a půl milionu korun.
Peníze, které se vybraly na odvodech z loterií, poskytuje městským
částem hlavní město jako účelovou
dotaci na sport. Zastupitelé schválili
rozdělení dotace na základě nového
systému schváleného radou městské
části. Klíčová je podpora sportující
mládeže, proto 70% příspěvku směřuje na činnost oddílů a pouze 30% má
sloužit k uhrazení provozních nákladů.
Podle nové metodiky mají šanci na
vyšší příspěvek kluby, jejichž svěřenci se zúčastňují mistrovských soutěží,
které s sebou přinášejí vyšší náklady.
Největší část dotace, 786 tisíc korun,

směřuje do Tatranu Střešovice, který
se stará o 463 dětí. Naopak například
Sokol Dejvice, který má na starosti
433 dětí a řádově nižší náklady na provoz, dostane dotaci 274 tisíc korun.
Dalším faktorem rozhodujícím o výši
dotace je to, že klub dokáže zajistit
možnost přechodu z mládežnických
do starších kategorií. Minimální členská základna pro udělení příspěvku
musí být dvacet dětí. „Metodiku rozdělení peněz jsme připravovali téměř
rok a shodlo se na ní vedení všech
klubů, ke kterým dotace směřují,“
řekl radní pro sport Ondřej Balatka.
Nová pravidla též upřednostňují masové sporty jako fotbal a hokej.
Přestože jsou dotace z hazardu pro
sportovní kluby výraznou pomocí ve
financování, Praha 6 trvá na nulové
toleranci k hazardu a prosazuje ukončení činnosti heren na svém území.

Soutěž ohleduplných letadel zná vítěze
V letošním roce létala na Letiště Václava Havla Praha nejtišeji letadla
společnosti AEROFLOT a Českých
aerolinií.
Sedmý ročník soutěže o Nejtiššího
dopravce na Letišti Václava Havla
Praha má své vítěze. V kategorii proudových letadel se podařilo společnosti AEROFLOT Russian Airlines obhájit titul z roku 2010. V kategorii vrtulových letadel létaly nejtišeji stroje
Českých aerolinií.
Aeroflot v současnosti provozuje
kolem 140 letadel, jejichž průměrný
věk je 5 let a která splňují nejenom
náročné požadavky moderního letectví, ale jsou i ohleduplná k životnímu
prostředí. České aerolinie za poslední rok zásadně proměnily flotilu turbovrtulových letadel. Společnost snížila počet krátkých ATR 42 a doplnila
dlouhé ATR 72. Vítězství v kategorii
turbovrtulových a druhé místo v proudových letadlech je pro ně historicky
nejlepším umístěním v soutěži. „Uspět
v silné konkurenci a pod přísnými
podmínkami není lehké. Ocenění nás
zavazuje hledat další možnosti pro-

vozních postupů šetrnějších k okolí,“
řekl Martin Štolba, výkonný ředitel
Českých aerolinií pro Provoz.
Tradiční ceny v podobě skleněných
vlaštovek vítězům předali zástupci
obou organizátorů, místostarosta Prahy 6 René Pekárek a výkonný ředitel
Letiště Praha, a. s., pro Rozvoj a právu
majetku Jiří Kraus. Slavnostní vyhlášení obohatili svým hudebním vystoupením žáci ze Základní umělecké
školy Stodůlky.
Soutěž zaměřená na budování pozitivního vztahu k okolí letiště byla již
po sedmé vyhlášena Letištěm Praha ve
spolupráci s Městskou částí Praha 6.
Jde o soutěž, prostřednictvím které
jsou oceněny letecké společnosti za
snahu o snížení hluku z letadel a za
modernizaci jejich vzdušných flotil.
Soutěž probíhala v nejintenzivnějším
leteckém období, tedy od poloviny
května do října mezi leteckými dopravci, kteří na pražské letiště létají
nejčastěji. K vyhodnocování soutěže
sloužil
monitorovací
systém
ANOMS8, který kontinuálně měří
hluk z leteckého provozu. Stejně jako

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

GARÁŽE
DEJVICKÁ

25 Kč/hodinu
Možnost dlouhodobého parkování.

Studentská ul. I www.autocratic.cz I 602 666 665 I garage@autocratic.cz
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v loňském roce se i letos do hodnocení zahrnul monitoring vedlejší vzletové a přistávací dráhy 12/30, která byla
s ohledem na realizaci generální opravy využívána více než ve standardním
období.
Ředitel letiště a předseda představenstva Jiří Pos při této příležitosti
uvedl: „Naším cílem je nejen prosperita letiště, ale i snaha aby naše okolí
bylo příjemným místem pro život. Sni-

žování hluku zde hraje klíčovou roli.“
„Jsem rád, že letecké společnosti
byly díky této soutěži už sedmým
rokem motivovány k používání nových
tišších letadel. Oceňujeme ty dopravce, kteří respektují hygienické limity
a zároveň se snaží také svým provozem být ohleduplní k občanům, kteří
v okolí letiště žijí.,“ řekl místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek.

Výkup nemovitostí v Praze.
G Vykoupím

ihned Váš dům, byt, pozemek v Praze
nebo blízkém okolí za nejvyšší možnou cenu.
G Zdarma vyřeším i složité právní a daňové
záležitosti, exekuce a jiná omezení vlastnického
práva.
G Nabízím rychlé a seriózní jednání, osobní
přístup.
G Možnost okamžité finanční zálohy.

Tel.: 603 278 555
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Hledá se
nový nájemce pro Kaštan
městské části za jednu korunu na rok,
na programovou nabídku městská část
přispívala 400 tisíci korun ročně. Během deseti let se podařilo vytvořit
pestrou programovou skladbu, která
zahrnovala pořady pro děti, hudební
koncerty, divadelní představení, přednášky o hudbě i architektuře, i filmové večery.
Návrh na prodloužení smlouvy se
stávajícím nájemcem Unijazz o. s. nepodpořila dislokační komise MČ
Praha 6. Kulturní komise se vyslovila
pro vypsání výběrového řízení, o kterém následně rozhodla rada městské
části.

Městská část Praha 6 vypsala v listopadu výběrové řízení na provozovatele kulturního centra Kaštan.
Provozovatel musí podpořit lokální
aktivity v oblasti kultury a volného času, a zajistit i provozování občerstvení
pro veřejnost. Záměrem využití objektu je snaha o maximální polyfunkčnost
a otevřenost využití, píše se v podmínkách pronájmu kulturního centra.
Kulturní nabídku Kaštanu zajišťovalo po deset let sdružení Unijazz. Na
konci ledna mu vyprší pětiletá smlouva s městskou částí, která byla již jednou po pěti letech prodloužena. Unijazz měl pronajaté kulturní centrum od

Městská část Praha 6 nabízí k prodeji 34 obecních bytů
prostřednictvím výběrového řízení za nejvyšší nabídku.
,
Výběrového řízení se mohou účastnit občané starší 18 let. Uchazeč nemůže podat na stejnou bytovou jednotku více nabídek. Každý uchazeč má možnost získat pouze jeden byt.
Bližší informace podá SNEO, a.s., obchodní úsek, odd. prodeje bytů, Nad
Alejí 2, Praha 6, tel. 235 094 011, 235 094 074.
Prohlídky bytů se konají 6. 12. Individuální prohlídku je možné sjednat na
tel. č.: 235 094 011 v úředních hodinách, nebo dotazem na e-mailové adrese: info@sneo.cz za poplatek 500,- Kč.

Setkání s občany Břevnova
na téma rekonstrukce
tramvajové tratě Bělohorská
Vážení občané,
dovoluji si Vás pozvat na setkání se zástupci Dopravního podniku
hlavního města Prahy, Ropidu, Magistrátu hlavního města Prahy
a vedení radnice městské části Praha 6, které se uskuteční

v úterý 10. prosince 2013 od 17 hodin
jídelna ZŠ Pod Marjánkou, Pod Marjánkou 2/1900
Těším se na setkání s Vámi.
Ing. Marie Kousalíková
starostka MČ Praha 6

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6 – Dejvice
T: + 420 220 189 111 / www.praha6.cz

Nabídky lze doručit do 13. 12. do 14 hod. na adresu SNEO a.s.

Budova LINE má územní rozhodnutí
Polyfunkční budova „LINE“, která
má dotvořit podobu Vítězného náměstí, má územní rozhodnutí. Investor, akciová společnost Vítězné
náměstí, nyní dokončuje dokumentaci pro vydání stavebního povolení.
Územní rozhodnutí není pravomocné a do 4. 12. bylo možné se proti
němu odvolat. Investor s touto možností počítá a je na ni připraven.
„Jako každá výjimečná stavba se i tato
potýká s řadou připomínek, které prodlužují proces realizace. Přesto nadále
počítáme s harmonogramem výstavby
v letech 2014 až 2016,“ řekl Jan
Chromeček, předseda představenstva
akciové společnosti Vítězné náměstí,
která je investorem projektu. S ohledem na soulad projektu s územním
plánem i regulačními podmínkami pro
dané území a kvalitní přípravou celého řízení investor věří, že bude územní rozhodnutí potvrzeno i případným
odvolacím orgánem.
Do samotného územního řízení
podalo námitky osm občanských sdru-
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žení, další námitky vznesli sousedé
jako účastníci řízení. Týkaly se například výšky stavby nebo jejího sporného architektonického přínosu do
území. Stavební úřad Prahy 6 hodnotil soulad stavby s územním plánem
i v procesu řízení projednávané námitky veřejnosti. Shledal, že záměr je
z hlediska funkčního využití území
v souladu s územním plánem a centrální náměstí je schopno budovu
daných parametrů dle posouzení stavebního úřadu unést. Vzhledem k tomu, že proces včetně doložených stanovisek vyzněl ve prospěch stavby,
vydal územní rozhodnutí. Kompletní
zdůvodnění lze nalézt na www.praha6.cz na úřední desce.
Moderní budova Line, nazývaná též
Lední medvěd, má přinést do centra
Prahy 6 rozšíření občanské vybavenosti. Vedle administrativních ploch
jsou připraveny prostory pro plánovanou kavárnu, menší obchody a další
služby. Budova má vyrůst na obecním
pozemku. Do pokladny městské části

ročně přinese 4,4 milionu. Po vydání
kolaudačního souhlasu se nájem zvedne na devět milionů korun.
Projekt LINE architekta Radana
Hubičky byl v září oceněn jako nejlepší Architektonický projekt roku
2013 v rámci soutěže Stavba roku. „Je
dobře, že budova budí diskuze. Jsou

důkazem, že návrh není běžnou šedí
architektonické práce. Jsem přesvědčen, že se budova stane po svém dokončení symbolem moderní architektury v Praze,“ komentoval výsledky
soutěže architekt Hubička. Více o připravované stavbě na www.viteznenamesti.cz
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oznámení úřadu m. č. Praha 6

Z ÚŘEDNÍ DESKY
Umístění
velkoobjemových kontejnerů
Sběr objemného odpadu z domácností pomocí velkoobjemových kontejnerů
organizuje a financuje odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy.
Kontakt na jeho pracovníka je Ing. Janda, tel. 236 004 263. Další informace získáte na odboru dopravy a životního prostředí Ing. Beranová tel. 220 189 554.
Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:
H VOK bude přistaven v určeném termínu pouze na max. 4 hodiny
H po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování odpadem,
evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu
H 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 pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
9. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Ruzyňská x Ledecká
2. Náměstí Čs. povstání
3. Pod Mohylou x Chrášťanská
10. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Pelikánova u potoka za č. 115/4
2. Možného
3. Na Jivinách x Netřebská
11. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Šmolíkova – slepé rameno
2. Stochovská x Třebonická
3. Brodecká x Únětická
12. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. U Silnice x Ke Džbánu
2. Radistů x Navigátorů
3. Na Padesátníku I x Na Padesátníku III

16. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Vlastina x U Silnice
2. Ciolkovského x U Valu
3. Vlastina x Častavina
17. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. V Středu x Na Volánové (trafo)
2. U Stanice x U Kolejí
3. U Silnice x N. Šárka – pod separaci
18. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. José Martího
2. Za Vokovic. vozovnou x U Kolejí
3. Evropská x Přední
19. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Osamocená
2. V Nov. Vokovicích x U Vok. školy
3. K Červenému vrchu x Na Luzích

Městská část Praha 6 vyhlašuje grantové řízení
na podporu ekologických aktivit pro rok 2014
Grantová témata
Ë Komplexní vzdělávací projekty zaměřené na prioritní témata - ekologicky výchovné a vzdělávací programy v souladu s koncepcí EVVO (školní
zahrady a zelené učebny, budování a péče o naučné stezky a tabule).
Ë Příspěvek na vylepšení a úpravy veřejných prostranství, vnitrobloků a veřejně přístupné zeleně, příspěvek na úklid, údržbu a drobný mobiliář žadatelům, kteří prokazatelně pečují vlastními silami o výše uvedená místa.
Ë Přírodovědný průzkum složek flóry a fauny na území Městské části Praha 6
zejména ve zvláště chráněných územích vedoucí k podpoře zvláště chráněných rostlin a živočichů ve vybraných lokalitách (pro získání grantu je
nezbytné doložit dlouhou dobu trvající činnosti v této oblasti a předložit
v elektronické podobě výstupy vedoucí k využití průzkumu).
Ë Volné téma (např. přírodovědné procházky)
Grantové řízení je vyhlášeno na podporu ekologických aktivit
na území Městské části Praha 6.
Konzultace: B. Bačová, tel.: 220 189 530, e-mail: bbacova@praha6.cz.
Žádosti a projekty se předkládají pouze formou on-line služby na
www.praha6.cz.
Elektronické granty nejpozději do 31. 1. 2014.
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Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení
v oblasti životního prostředí na rok 2014
Cílem vyhlášení grantů v oblasti životního prostředí je aktivní zapojení co
nejširšího spektra občanských aktivit, sdružení a jiných organizací do problematiky životního prostředí v hlavním městě.
Termín pro podání žádostí o grant je do
19. prosince 2013 do 18.00 hodin.
Tematické oblasti:
I. veřejná zeleň
II. lesy
III. ochrana přírody
IV. ekologická výchova
V. specifické projekty
VI. výukové a vzdělávací programy pro školy
Harmonogram a podmínky grantového řízení, elektronický formulář žádosti, informace k jednotlivým tematickým oblastem a další potřebné údaje pro
zájemce dostupné na portálu www.praha.eu – záložka „Dotace a granty“, položka „Městské granty“ – „Životní prostředí a energetika“.

Aktualizované zásady půdních vestaveb
městské části Praha 6
Ë Bude zachován sklon sedlové střechy s hřebenem a stávající krytinou! Přičemž nebude krov měněn, a to zejména navýšen např. v důsledku doplnění tepelné izolace a pod.
Ë Do ulice – v I. úrovni podkroví – střešní okna nebo malé vikýře, navržené
ve vazbě na řešení fasády, v II. úrovni – pouze střešní okna malého formátu.
Ë Do dvora - v I. úrovni podkroví – jednoduché vikýře, ve výjimečných případech až jeden vikýř po celé délce se zvednutím římsy (záleží na vztahu
s okolními objekty), zároveň je výjimečně možné umístit zde střešní terasu či zaatikový balkon, lze-li vyřešit příchod/východ na ni, do II. úrovně
pouze střešní okna malých formátů.
Ë Zachovat komíny, přístup ke komínům, na střechu, řešit plošně nároky na
sušárny (event.prádelny).
Ë Při posuzování stavební úpravy střechy vycházet z její návaznosti na vzhled
sousedních, zejména navazujících domů.
Ë U existujících dosud společných nepochozích teras v střešních rovinách
velmi pečlivě zvažovat možnost jejich využívání k pobytovým funkcím.

Kontakty na Úřad Městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6,PSČ 160 52
Tel.: 220 189 111
Úřední hodiny: Po, St: 8–18 hod.
Elektronická podatelna:
podatelna @praha6.cz

Podatelna a příjmová pokladna:
Pondělí: 8–20 hod.
Úterý a Čtvrtek: 8–16 hod.
Středa: 8–18 hod.
Pátek: 8–14 hod.

prosinec 2013
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Obora Hvězda se proměnila v pohádkový les
Více jak dva a půl tisíce dětí prošlo
Pohádkovým lesem, ve který se o říjnové sobotě proměnila obora Hvězda.
Na setkání s pohádkovými postavami, u kterých se plnily nejrůznější
dovednostní úkoly, se stála fronta desítky metrů. Tak velký byl zájem rodičů a dětí o novou akci, kterou během
slunečného dne uspořádala Městská
část Praha 6 společně s organizátory
firmy Veldo.
Již v předstihu si účast na akci registrovalo 1200 lidí a celkový počet účastníků přesáhl sedm tisíc. Akce byla
pro děti od těch nejmenších až po školáky, kteří mají rádi dobrodružství,
zajímavé hry a úkoly v přírodě.
Na cestě za pokladem, dlouhé
skoro dva kilometry, se děti musely
snažit splnit úkoly pohádkových pos-

prosinec 2013

taviček, které je pobavily, postrašily,
povzbudily i motivovaly. Za splněné
úkoly čekala v cíli víla Jasmínka s ma-

lým dárečkem. Radnice Prahy 6 podpořila akci pro děti a rodiče částkou
padesát tisíc korun.
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Začíná náročná
rekonstrukce stoky v Břevnově
Pražská vodohospodářská společnost (PVS) zahájila mimořádně náročnou rekonstrukci téměř kilometrové stoky v ulici U Vojtěšky, která
prochází za břevnovským klášterem.
Ta odvodňuje velké území Petřin
a vysokoškolské koleje Hvězda. Investiční akce za téměř 94 milionů korun
by měla být dokončena nejpozději do
listopadu 2014.
Rekonstrukce stoky je jednou z nejnáročnějších akcí hned z několika
důvodů. „Z větší části se bude jednat
o nahrazení současného systému několika spadišť ocelovým potrubím, a to

za nepřerušeného provozu stoky. Po
dokončení pokládky tohoto nového
potrubí budou postupně stará spadiště
zaplněna betonovou směsí,“ říká Josef
Kobr, ředitel divize vodohospodářské
stavby firmy PRAGIS a.s., která
rekonstrukci provádí.

V památkové zóně
Náročnost zvyšuje i území, které
patří do pražské památkové rezervace.
Podél téměř celé stoky stojí obvodová
zeď Břevnovského kláštera, která je
sama ve špatném stavu. „Stavební činnost v blízkosti klášterní i hřbitovní zdi
bude prováděna s maximální obezřet-

ností tak, aby se zamezilo poškození
chráněných objektů,“ ujišťuje Josef
Kobr.
Stoka U Vojtěšky byla poškozena
povodněmi na jaře letošního roku.
„V tomto případě jde o jednu z prioritních akcí z důvodu vážného havarijního stavu, který by v nejhorší variantě mohl ohrožovat zdraví a životy
obyvatel,“ upozorňuje generální ředitel PVS Petr Žejdlík.
Na několika místech průzkum
odhalil rozsáhlé vzduchové kapsy, kde
může kdykoliv dojít k provalení nejen
v ostění stoky, ale také k propadům
komunikace.

Z hvězdiček
rostou hvězdy

Vánoční
barokní koncert
15. 12. od 14 hodin
v Tereziánském sále
Břevnovského kláštera

SÓLISTÉ:
Markéta Stivínová – flétna
Lukáš Klánský – klavír
Ludmila Vernerová – soprán

DIRIGENT:
prof. Jakub Kydlíček

Cesta k letohrádku má nový povrch
V oboře Hvězda se budou postupně
rekonstruovat další cesty. Během
podzimu se již podařilo opravit středovou cestu od Libocké brány k letohrádku Hvězda.
Nyní je z mlatového povrchu, který
je pohodlnější i dostatečně únosný pro
provoz k letohrádku. S dalšími úpravami cest bude magistrát pokračovat
na jaře.
Odbor městské zeleně magistrátu
jako správce obory Hvězda letos zahájil opravy hlavních alejí v oboře.
Naposledy prošel rekonstrukcí prostor
před letohrádkem před pěti lety. Celkový projekt na obnovu cest a vstupního prostoru se postupně projednával
na úřadech. V horní vrstvě cest byla
dříve z památkových důvodů používána kvůli barevnosti opuka, ta však působí hlavně za mokra problémy a špiní. Nový povrch z lomové výsivky

vyhovuje požadavkům památkové péče na historický vzhled obory. Zároveň
je cesta dimenzována na provoz aut
k letohrádku a údržbová vozidla.
S další etapou, vstupním prostorem
u Libocké brány, se bude pokračovat
na jaře. Plocha se předláždí v podobném duchu, jako jsou dlážděny například cesty u Oranžérie v Jelením příkopu na Pražském hradě, chystá se
i oprava odvodnění plochy. Připravuje
se též obnova ploch pod lavičkami na
hlavní aleji.
Zároveň by v příštím roce mělo
dojít k opravě obvodové zdi mezi Libockou bránou a Ruzyňskou brankou.
Historická opuková zeď utrpěla značné poškození díky vlhkosti uzavřené
pod neprodyšnými cementovými
nástřiky. Tyto nástřiky budou odstraněny a části zdi budou postaveny úplně
znovu.

Cesta od Libocké brány k letohrádku Hvězda je nově opravená. Povrch z lomové výsivky je praktický a odpovídá požadavkům památkářů.

PÁTEK OD 12 DO 18 HODIN | SOBOTA OD 8 DO 14 HODIN

| 29. – 30. 11. | 6. – 7. 12. | 13. – 14. 12. | 20. – 21. 12. |

FARMÁŘSKÉ TRHY
NOVĚ

Každý pátek hudební program
V sobotu vánoční program v dětském koutku
Více na - www.farmarske-trhy.cz

NA KULAŤÁKU
Pořádá:

Ve spolupráci s:

Nový e-shop FARM MENU s více než 100 farmářskými
produkty z Farmářského trhu na Kulaťáku
Dovezeme vám až domů - www.farmmenu.cz
NP ŠUMAVA dodá tradičně vánoční smrk a představí
29. a 30. 11. novou nabídku pro zimní sezónu - www.npsumava.cz
www.praha6.cz | www.farmarske-trhy.cz | www.facebook.com/farmarsketrhy
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Studenti Gymnázia Nad Alejí
vytvořili v Chicagu logo pro
Českou školu T. G. Masaryka
Studenti Gymnázia Nad Alejí již popáté navštívili americké město Chicago v rámci výměnného programu
„Czechago“. Tato výměna začala již
v roce 2008 a do dnešního dne se jí
úspěšně zúčastnilo téměř 100 studentů. Stala se tak jedním z mnoha programů, jimiž se gymnázium profiluje.
Na programu byla spolupráce
s partnerskou školou Walter Payton
High School, jednou z nejprestižnějších státních středních škol města, setkání s krajany žijícími v tomto nádherném městě, a v neposlední řadě
spolupráce na tvorbě výtvarného projektu. Z ní vzešlo nové logo určené pro
Českou školu T. G. Masaryka.
Protože si tento rok náš stát připomíná 95. výročí založení ČSR a protože byli studenti GNA spolu se svými
americkými protějšky pozváni na
Generální konzulát ČR na oslavu tohoto výročí, nabízela se možnost připravit prezentaci, která by mapovala události s výročím spojené. Studenti se
úkolu zhostili na jedničku. Velkého
uznání se jim dostalo nejen od jejich
amerických partnerů, ale i z řad cca
stovky hostů. Pochvalami nešetřil ani
velvyslanec České republiky ve Spojených státech Petr Gandalovič, biskup
Mons, Václav Malý nebo zástupci
Pražského výboru Chicago Sister Cities International v čele s panem Dukem
Dellinem.
Po celý týden byl pro „alejáky“
partnerskou školou připraven bohatý
program, který zahrnoval nejen začlenění do běžného dění školy, ale i návštěvy muzeí, galerií a největších skvostů tohoto města – historických mrakodrapů.
Studenti Gymnázia se svými učiteli navštívili také Českou školu T. G.

Skauti z Petřin
oslavili 95 let své existence
Skautské středisko VOČKO působící
na Petřinách si letos připomnělo 95
let od svého založení.
V sobotu 2. listopadu toto výročí na
Habrovce společně oslavili současní
i bývalí členové, jejich rodiče, sourozenci a další příznivci. Program zahrnoval hry a soutěže pro nejmladší,
kvíz o historii i současnosti střediska
či ocenění dlouholetých vedoucích.
K příjemné atmosféře večera přispěl narozeninový dort, vlastnoručně
připravené občerstvení nebo podsadový stan – sto let starý a stále používaný
vynález českých skautů. Skoro dvě
stovky přítomných dětí a dospělých si
tábory, výpravy a další chvíle prožité
v oddílech připomněli u starých kronik, fotek a archivních videí a také při
zpěvu oblíbených písní. Oslava byla
příležitostí pro neformální setkání
pamětníků a nováčků, současných
vlčat a světlušek s jejich předchůdci,
z nichž mnozí s sebou přivedli vlastní
potomky.
Středisko VOČKO, které spolu
s celým českým skautingem zažilo ve
své historii trojí zákaz činnosti, se

může pochlubit rok od roku početnější členskou základnou.
V současné době působí v celkem
šesti oddílech přes 80 dětí, o které se
stará třicítka kvalifikovaných vedoucích. Nabízí všestranný program pro
kluky i holky od 6 do 15 let - pravidelné schůzky v klubovně, výpravy do
přírody, vícedenní akce i letní tábory.
Zájemci o činnost střediska najdou
více informací na webu www.vocko.org.

Masaryka, kde výuka probíhá výlučně
v češtině. Školu navštěvují děti, které
mluví česky, ale trvale žijí v USA,
takže jejich dorozumívacím jazykem
je převážně angličtina. Malí žáci byli
velice milí a dychtiví nového poznání.
Společně se zapojili do výtvarného
projektu Graffiti Workshop. Těm nejmenším byla technika představena
a pracovali s již připravenými šablonami. Ti větší za asistence učitelů
a studentů gymnázia vytvářeli své
vlastní šablony. Celý workshop
vyvrcholil vytvořením graffiti jmenovce školy T. G. Masaryka. Toto
zpracování se stalo novým logem
školy a zároveň dárkem českých studentů žákům česko- americkým.

Přijďte si pro
Betlémské světlo
od skautů z Hanspaulky
v pondělí 23. prosince

STK G EMISE

www.abhcar.cz

Horoměřice, PRAHA-ZÁPAD, Suchdolská 682 www.jistab.cz

prosinec 2013

17:00 k Albertu na Fišerce
17:20 do parku na konci ul. Na Dyrince
17:30 k ZŠ Sušická
17:40 k Tescu na Hanspaulce
18:00 k čínské restauraci na Bořislavce
18:10 na Hadovku (v parku pod panelákem)
18:25 na Macharovo náměstí (u kina)
18:30 k Akademii věd v Cukrovarnické

www.betlemskesvetlo.cz
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U Spejblů oslaví Štědrý den
Divadlo Spejbla a Hurvínka v prosinci potěší své dětské diváky. Uvede
nové vánoční představení od autorů
Ondřeje Lážnovského a Denisy Kirschnerové “Štědrý den u Spejblů”.
Hudební složky představení se
s elegancí sobě vlastní ujal dlouholetý spolupracovník divadla, hudební
skladatel a klavírista – Milan Dvořák,
výtvarníkem představení byl Richard
Maška a režie se ujal Ondřej Lážnovský.

Diváci se tak mohou přijít na vlastní oči přesvědčit, jak může dopadnout
Štědrý den, když jeho přípravu mají na
starosti pan Spejbl s Hurvínkem. Ještě
že nad hrdiny bdí dva strážní andělé,
kteří mají o svátcích každoroční pohotovost. A tak si sváteční pohoda najde
cestu nejen k Spejblům, ale i k dětským divákům.
Již od ledna začínají členové souboru zkoušet zkoušet původní dětský
muzikál „Jak s Máničkou šili všichni

čerti“ od autora, výtvarníka a režiséra
Mikiho Kirschnera. Premiéra novinky
je plánu v březnu příštího roku.
Příběh začíná ve chvíli, kdy si Mánička povzdychne, že „je k uzoufání
nosit stále ty samé, staré a nemoderní
šatičky“, a se závistí si prohlíží své
spolužačky v modelech podle poslední módy. Za jejich kamarádství a za
krásné šatičky by dala cokoliv. Přátelství Hurvínka, lásku bábinky… a snad
by se upsala i samotnému čertu. Od
přání ke skutku není daleko. Stačí

nastoupit do tramvaje a vydat se do
Ďáblic. Do samého pekla, kde šijí
všichni čerti… Jakou cenu by za
splnění svých přání musela Mánička
zaplatit a jak to nakonec dopadne, to
se dozvíte ve hře plné písniček.
Také pro dospělé se divadlo snaží
rozšířit nabídku představení, a tak na
repertoáru domácí scény nově uvádí
také představení pro dospělé v německém jazyce. V prosinci například představení „Das beste von Spejbl und
Hurvínek“.

Galerie Anderle oslaví 10 let od založení, vstup je zdarma
K desátému výročí otevření Galerie
Anderle se otevřou dveře Pélleovy
vily pro veřejnost zdarma.Až do konce tohoto roku mají lidé možnost
zhlédnout retrospektivní výstavu stěžejních děl malíře Jiřího Anderleho
z let 1954–2013, jehož dílu se galerie
věnuje především.
Pélleova vila před deseti lety
poskytla unikátní výstavní prostor
nejen pro prezentaci tvorby světově
proslulého malíře a grafika Jiřího

Anderleho, ale též pro jeho jedinečnou
sbírku starých afrických soch a kultovních předmětů. Výstavní prostor
v přízemí poskytuje možnost prezentovat díla i dalších umělců.
Aktuální výstava Jiřího Anderle
představuje jeho dílo souhrnnou a především aktualizovanou optikou. Pro
tuto výstavu vybíral bez ohledu na
časový rámec, s možností svobodně
poukázat na určité zvolené náměty
a stylové charakteristiky své práce.

Aktuální výstava v Galerii Anderle představuje retrospektivu Anderleho stěžejních děl. Během vernisáže obrazy představil sám autor Jiří Anderle.
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V šedesátých letech to byl osobitý realismus s osobitou expresí formy. Věrnost reálnému prožitku zůstala trvalou
vlastností malířova myšlení, a to i tehdy, kdy se do popředí dostával fantazijní symbolismus iracionality. V osmdesátých a dalších letech se vrátil ke
konkrétnímu osudu člověka. Jiří Anderle se ale nebojí ani literárního námětu, jak dokazuje v kritickém cyklu
válečných alegorií.
Výběr z jeho bohaté tvorby dokumentuje náročnou spojitost intimního
psychologismu, volné fantazijní představivosti a kultivovaného artismu
s programovou otevřeností vůči drsným pravdám života.
Výstavu Jiřího Anderleho doplňuje soubor Fantazijních maleb
Cesta k Červenému jezeru, která bilancuje
tvorbu Michala Burgeta
z let 2005–2013. Burgetův koncept malířsky
virtuózního kritického
romantismu zahrnuje
nejen ryze osobitou básnivost symbolické představy, ale i neobyčejnou
úspěšnost záměru spojit
nadčasovou fantazijní
metaforu s aktuální kritickou myšlenkou.

Jiří Anderle: Tvář sv. Jana
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Koupím byt, rodinný dům, pozemek
kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na
velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může
být i za odstupné – nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební,
podnikový a pod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd.,
vyřídím i právně velmi komplikované
případy, podílová spoluvlastnictví,
stáhnu soudní výpověď, žalobu atd.
Koupím i nemovitost neoprávněně
obsazenou, s nežádoucím nájemníkem,
příp. dám náhradní byt, či domeček
mimo Prahu a doplatek a pod.
Platím v hotovosti,
záloha možná ihned.
Tel: 222 941 032, nebo 603 420 013

®

DENNÍ STACIONÁŘ

Zveme vás na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Domova pro seniory Elišky Purkyňové

Přijďte se podívat na
PRÁVĚ DOKONČENÉ BYTY!

POMÁHÁME RODINÁM,
KTERÉ PEČUJÍ O SENIORA

kde?

Nabízíme Vám příjemné prostředí,
odborný personál, celodenní stravu
a pestrý program
od pondělí do pátku 7:00–17:00 hodin

Šlikova ulice č. 33 a 35,
Praha 6

15. 12. 2013
14.00–17.00 hod.

Adresa:
CVIČEBNÁ 9/2447, PRAHA 6 – BŘEVNOV
224 311 364, 604 232 163
marie.ratzova@dsepurkynove.cz
www.dsepurkynove.cz

kdy?

602 202 452

tel.:
,
e-mail: jana.vesela@re-max.cz

www.re-max.cz/janavesela

Vánoční den
otevřených dveří
Přijďte ochutnat domácí cukroví od Martiny.
Akce se koná 18. 12. 2013 od 17:00 do 20:00 hod,
ul. Národní obrany 685, Praha 6 – Dejvice

Rezidence Moderna – byty na prodej
prode
ro e
„Luxusní bydlení u Vítězného náměstí“

www.rezidencemoderna.cz

prosinec 2013

a
Kuchyňská link rma.
a
vč. spotřebičů zd
Akční nabídka je

časově omezena.

725 753 753
Po–Ne 8:00–22:00
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volný čas

Soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ
„Co mám kolem sebe rád“ aneb „Co bych opravdu chtěl“
Staňte se filmovým tvůrcem! Natočte na své mobilní telefony, fotoaparáty, tablety, kamery pětiminutovou zprávu o tom, co máte kolem sebe rádi. Jací
lidé Vám jsou blízcí, na která místa se rádi vracíte – domov, příroda, školní
kroužky, zkrátka tam, kde se cítíte dobře. Řekněte, čeho si v životě vážíte, co
Vás štve a co byste opravdu chtěli. Studenti Střední odborné školy multimediální a propagační tvorby zpracují filmové příspěvky do formátu krátkých
filmů a ti nejlepší získají u příležitosti slavnostní premiéry v kině Cinema Star
věcné ceny od odborné poroty, v jejímž čele zasedne režisér Jiří Menzel. Filmy
budou promítány pro rodiče, hosty a zúčastněné školy.
Příspěvky odesílejte do konce ledna 2014 na eduso.cz/mojevideo.
Informace na www.eduso.cz

Cvičení seniorfitnes
H FTVS UK José Martího 31 v úterý od 11 hod.
H Tatran Střešovice, Sibeliova 368 v pondělí od 10 hod. čtvrtek od 14 hod.
H Sokole Dejvice, Bubenečská ul. ve čtvrtek od 9 a od 10 hod.
H Centrum pro zdravotně postižené, Wuchterlova 11 v úterý od 10 hod.
H Aqua aerobik: bazén v Radlicích v pátek od 11.45 hod.,
bazén v Podolí ve středu od 11.50 hod.
Senior fitnes o. s. je nezisková organizace, která organizuje pohybové aktivity pro cvičence středního a staršího věku. Cílem cvičení je utužování zdraví, zachování pohyblivosti do vysokého věku nebo její zlepšení v případě již
existujících omezení. Pohyb je také účinným prostředkem protiúrazové prevence – posilováním rovnovážného systému a koordinačními cviky lze podstatně zlepšit schopnost udržení stability a celkovou obratnost.
Další informace též na seniorfitnes@seznam.cz.

O. s. Prev-Centrum, městská část Prahy 6 a Magistrát hlavního města Prahy
srdečně zvou na vernisáž výstavy

„Lidská práva
pohledem dětí a studentů na Praze 6“
10. 12. od 17 hod. ve Skleněném Paláci, nám. Svobody
Vernisáž se bude konat u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Vystaveny budou fotografie žáků a studentů navštěvujících základní a střední školy
v Praze 6. Vstup je volný. Další informace naleznete na www.prevcentrum.cz

DDM U Boroviček na Bílé hoře
zve na akce
Sobota 7. 12. od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod., keramická dílna
Keramická sobota – Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333 gabriela.lasikova@ddmp6.cz.
Čtvrtek 12. 12. od 18 do 20 hod., kino Ořechovka
Vánoční koncert – vystoupí žáci hudebního oddělení DDM. Vstup: 1,-Kč.
Pátek 13. 12. od 14 do 16 hod. a od 16 do 18 hod.
Vánoční adventní dílny – výroba vánočních dekorací, svíček, přáníček, přesný rozpis technik v DDM. Cena: děti/50 Kč, studenti/100 Kč, dospělí/150 Kč.
Sobota 14. 12. od 14 do 17 hod., ateliér DDM
FIMO dílna – vlastnoručně si vyrobte šperky. Cena 250,- Kč. Přihlášky předem na gabriela.lasikova@ddmp6.cz.
Sobota 14. 12. od 10 do12 hod. a od 12 do14 hod.
Vánoční adventní dílny. – cena: děti/50 Kč, studenti/100 Kč, dospělí/150 Kč.
Úterý 17. 12. (změna termínu vyhrazena)
Národní divadlo – prohlídka historické budovy. Info v DDM.
Přihlášky nutné předem na klara.pliestikova@ddmp6.cz, nebo tel. 235 323 333.
Podrobné informace o všech programech na www.ddmp6.cz
Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 – Řepy
Kontakty: www.ddmp6.cz, info@ddmp6.cz, tel. 235 323 332–3
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HC HVĚZDA PRAHA
Na Rozdílu 1,
160 05 Praha 6 – Vokovice

a
Nadace sestry Akvinely
si Vás dovolují pozvat na

zve na veřejné bruslení
v prosinci

Adventní benefiční koncert
4. 12. 2013

7. 12. sobota 18.30–20.30 hod.
8. 12. neděle 17.15–19.15 hod.
15. 12. neděle 17.15–19.15 hod.
21. 12. sobota 18.30–20.30 hod.
22. 12. neděle 17.15–19.15 hod.
24. 12. úterý
12.00–14.00 hod.
25. 12. středa
16.00–18.00 hod.
26. 12. čtvrtek 16.00–18.00 hod.
28. 12. sobota 18.30–20.30 hod.
29. 12. neděle 17.15–19.15 hod.
31. 12. úterý
12.00–14.00 hod.
1. 1. středa
16.00–18.00 hod.
Jednotné vstupné 100,- Kč
platí po celé 2 hodiny.

(19:00–20:00)
ÚČINKUJÍ
Ludmila Vernerová
sólistka opery Národního divadla
v Praze – soprán
Komorní soubor
ATLANTIS COLLEGIUM
Vítězslav Podrazil – cembalo
Klienti Domova svaté Rodiny
Vstupné: 180 Kč
Vytěžek bude použit na
rekonstrukci oken DsR v Liboci.
Michnův palác
Újezd 450/40, Praha 1

Autoklub České republiky AOS klub Praha v AČR
pořádá pro všechny řidiče v sobotu 7. prosince 2013
na parkovišti Džbán (ulice Nad Lávkou)

2. ročník soutěže
Zimní jízdy zručnosti „Škola smyků“
Program:
9.30–10.50 dvě kvalifikační jízdy
11.00
finále (10 vozů)
Zúčastnit se mohou všichni držitelé řidičského průkazu. Na jednom voze může
postupně startovat i více řidičů. Přihlášky na místě. Pořadatel zajišťuje ceny
pro všechny finalisty prostřednictvím řady sponzorů.
U přejímky obdržíte propozice s plánky obou kvalifikačních jízd, bodové hodnocení a další informace.
Přijďte si ověřit svou zručnost za volantem.

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
Stanice techniků
Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6, tel.: 224 310 240

Akce Stanice techniků
12. 12. v 17.30 hod. Vánoční koncert Stanice techniků
Koncert žáků hudebního oboru Stanice techniků. Vstup volný. Informace:
Jakub Chaba, tel. 606 556 191.
14. 12. 10–16 hod. Návštěva u železničních modelářů
Předváděcí jízdy pro veřejnost a možnost konzultací s lektory na téma železnice, modelářství, členství v klubu. Vstup volný.
18. 11.–31. 12. Fotogalerie Juliska
Jiří Schott – Povodně 2013. Fotoreportér, pracující pro tištěná i digitální média,
představuje fotografie, které jsou připomínkou červnových živelných událostí v Praze a Ústí nad Labem. Výstavu lze navštívit v každý všední den (kromě
prázdnin) od 15 do 19 hodin. Vstup volný.
20. 12. 10–18.30 hod. Přípravný seminář k talentovým zkouškám
Určen uchazečům o studium na výtvarných a fotografických školách. Vedou
zkušení lektoři, jejichž žáci studovali, nebo studují na prestižních českých školách. Více informací na santler@ddmpraha.cz.
Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, Praha 6
http://technici.ddmpraha.cz/, www.stanicetechniku.cz,
kontakt: Bc. Eliška Řeháková, DiS. tel.: 604 288 627
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www.okna-praha6.cz

www.okna-praha6.cz

DŘEVĚNÁ
EUROOKNA IV 78
PLASTOVÁ OKNA
ISSO ŽALUZIE

STAVEBNÍ PRÁCE
BYTOVÁ JÁDRA
BROUŠENÍ PARKET
MALÍŘSKÉ PRÁCE

ZVEME VÁS K LASKAVÉ NÁVŠTĚVĚ!

Praha 6 – SLEVA 10%

NEJDELŠÍ TRADICE
NEJVĚTŠÍ JISTOTA!

Praha 6 – SLEVA 10%

I VAŠE DUŠE SI ZASLOUŽÍ PÉČI!
G Zažíváte stres ze zvládání vánočních příprav?
G Máte obavy ze samoty o Vánocích?
G Pociťujete nesoulad v partnerském vztahu?
G Cítíte se vyčerpany/á na mateřské/rodičovské dovolené?
G Trápí Vás nízké sebevědomí?

Využijte služeb psychologa a objednejte se již dnes.
S tímto inzerátem 8% sleva na poradenské služby.
Udělejte něco pro sebe.
Více informací na www.terapie-pavlikova.cz
nebo na tel. 602 464 992.
Setkání probíhají v příjemném prostředí na Hanspaulce.

RODINNÉ DOMY ROZTOKY
HAVARIJNÍ SERVIS
voda – odpady – plyn - topení
SERVIS, ČIŠTĚNÍ, MONTÁŽE
plynové kotle – karmy - waw

Dostupné a prostorné dvojdomy

Luxusní vily
Tel.: 773 697 602 l www.dubecnice.cz

prosinec 2013

VOLEJTE 774 776 701

WWW.MISTRPLYNAR.CZ
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FK Dukla Praha a.s.
a Klub fotbalových internacionálů ČR
za podpory Městské části Praha 6 pořádají

Mikulášský turnaj
FOTBALOVÝ MIKULÁŠ
v sobotu 7. 12. na stadionu Na Julisce
Věnováno památce jednoho z nejznámějších hráčů SK Slavia Praha Františka Veselého, který v dresu Dukly Praha odehrál své první ligové utkání v životě a získal svůj jediný mistrovský titul v kariéře. František Veselý a 7. 12. by
se dožil 70-ti let.

PROGRAM:
9–12 hod. Turnaj mládeže ročníků 2001 a mladší.
Turnaj se koná pod záštitou starostky Prahy 6 Marie Kousalíkové.
13 hod. Utkání Internacionálů Dukly Praha vs. Klub fotbalových internacionálů ČR. Představí se celá řada bývalých reprezentantů včetně medailistů ze světových i evropských mistrovství a olympijských her. Po utkání bude autogramiáda.
Čestný výkop: Antonín Panenka, Ján Geleta
VSTUP VOLNÝ!
František VESELÝ odehrál své poslední utkání v životě
v mužstvu Klubu fotbalových internacionálů ČR dne 28.
10. 2009 v Bílině a dne 30. 10. 2009 se ráno již neprobudil. V mužstvu byl zakládajícím členem, dlouholetým
kapitánem a od roku 1991 sehrál v mužstvu Klubu fotbalových internacionálů České republiky 436 utkání
a nastřílel 161 gólů.

V oboře Hvězda se v listopadu uskutečnil 61. ročník tradičního „Běhu 17.
listopadu“. Závod byl zároveň 51. ročníkem AMČR v přespolním běhu. Na start
se v jednotlivých kategoriích postavilo přes pět stovek závodníků. V hlavním
závodě zvítězili na devítikilometrové trati Lukáš Olejníček a Květa Pecková v
závodě na 4 400 metrů.
Závody se pořádají k uctění památky tragických událostí 17. listopadu v roce
1939 a jsou tradičním závěrem běžecké sezóny v České republice. Do závodu se
mohli přihlašovat běžci od dětí po veterány. Mezi nejmenšími děvčaty v běhu
na 300 m dominovala Kateřina Šebrlová, dcera známého desetibojaře. Výborných výsledků dosáhli atleti SK Aritma Praha.
Tratě byly skvěle připravené a ideální podzimní počasí dávalo prostor pro
skvělé výsledky. Lukáš Olejníček zopakoval vítězství z loňského roku v ještě lepším čase (27:38.0), a zároveň se stal Akademickým mistrem ČR pro rok 2013.
Také Květa Pecková překonala loňskou vítězku s časem 15:03 min.
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Týden sportu zdarma
otevře sportoviště v Praze 6
Zabruslit si na hlavním stadionu
hokejové Sparty, zahrát si squash,
zacvičit ve fitness či vylézt horolezeckou stěnu.
Nabídka volně otevřených sportovišť v rámci tradičního projektu Týden
sportu zdarma je opět široká a tradičně zahrnuje i sportoviště v Praze 6.
V týdnu od 25. do 31. prosince bude
možné zdarma sportovat na desítkách
sportovišť po celém hlavním městě.
„V minulých letech byl o sportoviště velký zájem, proto jsme se snažili jejich nabídku rozšířit tak, aby si
vybrali skutečně všichni,“ vysvětluje
Petr Bříza, pražský zastupitel a předseda komise pro sport a tělovýchovu.
Výsledkem je řada nově zapojených

sportovišť, která budou moci všichni
zdarma navštívit. Týden sportu zdarma
je vhodnou příležitostí, jak si vyzkoušet různé sporty a jak si třeba najít
novou náplň volného času. „Každý do
nového roku hledáme výzvy, nový
sport by mohl být jedna z nich,“ myslí
si.
V případě některých sportovišť je
vzhledem k jejich kapacitě vyžadována telefonická či online rezervace.
Přístup zdarma rovněž není vždy po
celou jejich vánoční otevírací dobu, ale
jen ve vybraných dnech a hodinách.
Kompletní harmonogram včetně online rezervace bude k dispozici od 18.
prosince na webových stránkách
www.prahasportovni.cz.

Hendikepovaní plavci
na Strahově

Na 135 tělesně postižených plavců ze
třech zemí a dvanácti sportovních
klubů se zúčastnilo 22. ročníku Mistrovství České republiky pro rok
2013 pod názvem XXII. Strahov Cup.
Mottem letošního ročníku bylo:
„Není malých plavců, jsou jen malé
plavky.“
Strahovský závod je určen nejen pro
elitní plavce, ale i pro ty, kteří na
závodní dráhu teprve vstupují. Je obrazem světově unikátního programu plavání, do kterého se na čtyřech místech
zapojuje zhruba 300 osob s handicapem ročně a desítky dobrovolníků.
Každý si může vybrat, zda jeho krédem je „Od rehabilitace k paralympiádám“ nebo motto nesměřující
k medailovým vrcholům, ale společné
pro všechny „Mohu víc, než jsem si
myslel“.

Závod a vyhlášení nejlepších plavců je
v koncentrované podobě prezentací
unikátního programu KONTAKTU
bB, který na počátku 90. let vzniknul
ze spolupráce Martina Kováře, dnes
čtyřnásobného paralympijského vítěze
a jeho trenéra Jana Nevrkly.
Ceny nejlepším hendikepovaným
plavcům v závodu předali primátor
Tomáš Hudeček i starostka Marie
Kousalíková, kteří nad závodem převzali záštitu.
Zastupitelé Prahy 6 v listopadu schválili finanční příspěvek 80 tisíc korun
sdružení SK Kontakt, které se zabývá
sportem zdravotně postižených plavců
a sdružení Kontakt bB, které spolupracuje s hendikepovanými občany
z Prahy 6 a nabízí kromě sociálních
služeb i širokou nabídku využití volného času.
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kulturní servis

Kulturní programy
Zelená 15a, Praha 6
Pokladna a rezervace vstupenek:
tel. 233 332 430
rezervace@dejvickedivadlo.cz.
dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz
www.dejvickedivadlo.cz
Začátky představení v 19.30 hod.,
není-li uvedeno jinak.
7. 12. Johann Wolfgang Goethe
Spříznění volbou
Do čela, či do prsou okénko. České
uvedení nejvýznamnějšího románu
německého klasicismu.
9. 12. Fjodor Michajlovič Dostojevskij
Bratři Karamazovi
Románová kronika F. M. Dostojevského.
10. 12.
Čas radosti, veselosti
Vánoční představení folklorního souboru DD Rosénka. Začátek v 19 hod.
11. 12. Petr Zelenka
Dabing Street
Ve dvou věcech jsou Češi skutečně
dobří: v pití alkoholu a dabingu.

Bělohorská 150, Praha 6,
tel.: 233 353 020
E-mail: kastan@kastan.cz
www.kastan.cz
4. 12. ve 20 hod.
Pixy. Jedinečný projekt převedení
kultovního komixu Maxe Anderssona
do divadelního představení
5. 12. ve 20 hod.
Kulturní ozdravovna Jana Buriana
6. 12. ve 20 hod.
Jiří Smrž a přátelé – koncert
7. 12. v 15 hod.
Liduščino divadlo: Dva sněhuláci
9. 12. v 19 hod.
Jiří Černý: Ro(c)kování – poslechový večer
10. 12. ve 20 hod.
Milli Janatková – od jazzu a latinsko-amerických rytmů přes experimentální elektroniku až k ambientu
a world music
11. 12. ve 20 hod.
Moštárna – koncert
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12. 12. J. Buchan a A. Hitchcock
39 stupňů
13. 12. Patrick Marber
Dealer's Choice
14. 12.
Čas radosti, veselosti
Vánoční představení folklorního souboru DD Rosénka. Začátek v 19 hod.
15. 12. Petr Zelenka
Dabing Street
16. 12. Anton Pavlovič Čechov
Racek
Komedie o čtyřech dějstvích.
17. 12. Irvine Welsh
Ucpanej systém
Proč Bůh sedí na střídačce. Hra inspirovaná dílem I. Welshe Acid House.
18. 12. Irvine Welsh
Ucpanej systém
19. 12. Miroslav Krobot
Brian

12. 12. ve 20 hod.
Luboš Beňa & Charlie Slavík –
česko-slovenské blues
14. 12. v 15 hod.
Paní Bída – pásmo filmových příběhů
14. 12. ve 20 hod.
Janota 1935 – koncert noise-chansonové skupiny
16. 12. v 18.30 hod.
RNDr. Pavel Mrázek, CSc: Na soutoku Vltavy a Sázavy – přednáška
17. 12. ve 20 hod.
Rene Trossman Blues Duo – Chicago Blues in Prague
18. 12. v 16 hod.
Sváťovo dividlo: Kašpárek a Honza
v pekle – loutková pohádka
18. 12. ve 20 hod.
Vánoční setkání osamělých písničkářů
19. 12. ve 20 hod.
Ty Syčáci – nové CD Eldorádo
20. 12. ve 20 hod.
Delioù – koncert Célestine Doedens
(háčková harfa) & Jitka Malczyk
(housle, hardangerské housle)
21. 12v 15 hod.
Toy Machine: Betlém – představení
pro děti. Po představení si děti vyrobí
betlémy do kapsy z krabičky od sirek.

Dejvická 38, Praha 6
Pokladna D S+H tel.: 224 316 784
Po 13.00–18.00 hod.
Út–Pá 9.00–14.00 a 15.00–18.00 hod.
Hrajeme-li v Praze je pokladna otevřena i o víkendu
So/Ne 9.30–11.30 a 12.00–17.00 hod.
Hrajeme-li představení pro dospělé je
pokladna otevřena do 19.00 hod.
www.spejbl-hurvinek.cz
5. 12. v 10 hod.
Hurvínkův Mikuláš
6. 12. v 10 hod.
Hurvínkův Mikuláš
7. 12. v 10.30, ve 14 a v 16.30 hod.
Štědrý den u Spejblů
8. 12. v 10.30, ve 14 a v 16.30 hod.
Štědrý den u Spejblů
9. 12. v 10 hod.
Štědrý den u Spejblů
10. 12. v 10 a v 17 hod.
Štědrý den u Spejblů
11. 12. v 10 hod.
Štědrý den u Spejblů
12. 12. v 10 a v 17 hod.

Štědrý den u Spejblů
13. 12. v 10 hod.
Štědrý den u Spejblů
14. 12. v 10.30, ve 14 a v 16.30 hod.
Štědrý den u Spejblů
15. 12. v 10.30, ve 14 a v 16.30 hod.
Štědrý den u Spejblů
16. 12. v 10 hod.
Štědrý den u Spejblů
17. 12. v 10 a v 17 hod.
Štědrý den u Spejblů
18. 12. v 10 hod.
Štědrý den u Spejblů
19. 12. v 10 hod.
Štědrý den u Spejblů
20. 12. v 10 hod.
Štědrý den u Spejblů
21. 12. v 10.30, ve 14 a v 16.30 hod.
Štědrý den u Spejblů
22. 12. v 10.30, ve 14 a v 16.30 hod.
Štědrý den u Spejblů
27.–29. 12. ve 14 a v 16.30 hod.
Štědrý den u Spejblů
PRO DOSPĚLÉ
11. 12 v 19 hod.
Dějiny kontra Spejbl
13. 12. v 19 hod
Das Beste von Spejbl und Hurinek
(Německy)

Koncert pro Dílnu Eliáš

Oldřich Janota
17. 12. od 19 hodin
Tel.: 224 326 189
E-mail: info@galerieanderle.cz
www.galerieanderle.cz
Při příležitosti 10. výročí
otevření galerie
7. 12. a 8. 12.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VSTUP ZDARMA
VÝCHODNÍ SÁL I. PATRO
MALÁ GALERIE PŘÍZEMÍ
Jiří Anderle
Výběr z díla
1954–2013
do 2. 3. 2014
IN CAMERA
Michal Burget
Cesta k červenému jezeru
2005– 2013
Obrazy a kresby,
do 2. 3.
Od 7. 12. do 31. 12. 2013
VSTUP DO GALERIE ANDERLE
ZDARMA

Tradiční předvánoční koncert
v dílně Eliášova 20, Praha 6.
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek koncertu je určen na
podporu Dílny Eliáš, která pracuje
s lidmi s kombinovaným postižením.

Městská část Praha 6 a sbor
Acant KTF UK v Praze Vás zve na

(ne)tradiční
předvánoční koncert
23. 12. v 15.30 v kostele
sv. Vojtěcha, Kolejní 676/4
Nádherný vánoční cyklus skladeb
od Benjamina Brittena Ceremony of
Carols s originálním harfovým
doprovodem dozajista vykouzlí
vánoční atmosféru, kterou ještě
umocní vánoční zpěvy a koledy.
Program zazní v podání sboru
ACANT KTF UK v Praze a dalších
hostů pod uměleckým vedením
PhDr. Terezie Minářové Výborné,
Ph.D.
Koncert je určen pro seniory
a občany zejména Prahy 6.
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servis

Servis a oznámení
Adventní koncert ve Vokovicích
Dejvická 27, Praha 6
www.semafor.cz
tel.: 233 901 384
E-mail: vstupenky@semafor.cz
Začátky představení v 19 hod.

Vstupenky na představení budou
v prodeji před představením v daný
den. Pokladna otevřena hodinu před
začátkem programu.
www.kinoorechovka.info

6. 12. v 19 hod.
Opera Betlém
7. 12. v 16 a v 19 hod.
Opera Betlém
8. 12. v 15 a v 19 hod.
Patrola Šlapeto
9.–11. 12. v 19 hod.
Opera Betlém
12. 12. v 16 a v 19 hod.
Opera Betlém
15. 12. v 10 hod.
Divadélko Romaneto:
Vánoční pohádka
15. 12. v 15 a v 19 hod.
Gospel Time Zuzany Stirské
16. 12. v 19 hod.
Všechnopárty
17. 12. v 19 hod.
Opera Betlém
18. 12. v 16 a v 19 hod.
Opera Betlém
19. a 20. 12. v 19 hod.
Opera Betlém
21. 12. v 16 a v 19 hod.
Opera Betlém
22. 12. v 16 hod.
Opera Betlém
27. 12. v 19 hod.
Opera Betlém
28. 12. v 16 a v 19 hod.
Opera Betlém
29. 12. v 16 hod.
Opera Betlém

5. 12. od 17 hod. Pohádka Vánoční
dárek a Mikulášská. Činoherní představení se celé odehrává během Štědrého dne. Rodinné představení pro
děti od 3 let. Po pohádce bude následovat Mikulášská nadílka. Přineste
své ratolesti nadílku a čert s Mikulášem a andělem děti obdarují.
7. 12. od 16 hod. Kouzelný Mikulášův kufr. Opět můžete svému dítku
přinést na-dílku, která mu následně po
pohádce bude předána.
8. 12. od 16 hodin Vánoční dárek
14. 12. od 16 hod. Příběh dědka Všudefouse. Hraje populární divadlo
Anička a letadýlko. Po pohádce následuje výtvarná dílna.
15. 12. v 10 hod. Vánoční dárek
17. 12. v 10 hod. Vánoční dárek
20. 12. v 18 hod. Vánoční dárek
21. 10. v 10 hod. Vánoční dárek
22. 12. v 16 hod. O zapomětlivém
Psaníčkovém Andělíčkovi
Od 3 let
Každé úterý od 10 hod. Dětský klub
Oříšek. Výtvarné tvoření, zpívání,
muzicírování pro rodiče s dětmi. Vede
Jana Horáková. Rezervace na orisek.orechovka@gmail.com.

Výstava nejhezčích českých
a zahraničních betlémů

POHÁDKOVÝ TATRAN
sobotní pohádky vždy od 15 hod.
14.12.
Vlk a hlad, Jakub Folvarčný
21. 12. 2013 – 3. 1. 2014
Gymnázium Jana Keplera,
Parléřova 2, Praha 6
OTEVŘENO:
každý den
10–17 hod.
24. 12. a 31. 12. 10–14 hod.
1. 1. 2014
13–17 hod.
Na výstavě je možnost vyrobit si
dárky za přítomnosti zručné drátenice.
www.betlemy.eu

21

TJ Tatran Střešovice,
Sibeliova 368, Praha 6.
Vstupné: 60 Kč.
Vstupenky je možné zakoupit na
místě před začátkem představení.
Pohádky jsou určené
pro děti od 3 let.
Více informací na
www.tatran.cz/pohadky.
Pořádá TJ Tatran Střešovice.

10. prosince v 19 hod.
Příznivce komorní hudby srdečně zveme na předvánoční koncert
v podání souboru Hommage, který pod vedením sbormistra Viktora Mazáčka
provede skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha a J. J. Ryby.
Koncert pořádá ÚPSL – Ústav Preventivního a Sportovního Lékařství
ve spolupráci s Centrem trvalého zdraví Cordeus.
Díky finanční podpoře Městského Úřadu Prahy 6
může být tentokrát vstup volný.
Koncert se koná v úterý 10. prosince v 19 hodin, v kavárně ve čtvrtém
patře budovy Cordeus, Na Dlouhém lánu 11. Přístup je výtahem.
Další informace najdete na www.kardiologie-camek.cz.

Poslední XVIII. reprezentační

BENEFIČNÍ PLES
14. prosince ve 20 hodin v hotelu DIPLOMAT
Hrát bude skupina Artur. Hosté: Lenka Kosinová, Karel Kahovec, Josef Laufer, Pavel Roth, Milan Schelinger, vystoupení protagonistů muzikálu „Děti
ráje“, skupina MATA HARI a další…
Večerem bude provázet Kristina Kloubková, Eva Skalická a Rudolf Kosina.
Prodej vstupenek: Eliášova 18, Praha 6, tel.: 603 485 596 nebo v hotelu
Diplomat, banquet08@diplomathotel.cz, tel.: 296 559 249.
Cena slosovatelné vstupenky je 500 Kč. Po odtržení slosovatelného kupónu
bude držitel vstupenky odměněn dárkem.
Výtěžek akce bude věnován na konto Klubu dívek a žen s Turnerovým syndromem. Ples je pořádán Klubem dívek a žen s Turnerovým syndromem,
pod záštitou starostky Městské části Prahy 6 Ing. Marie Kousalíkové.

Domov sv. Karla Boromejského zve
Sobota 7. 12. od 19 hod.
Hornický pěvecký sbor Kladno pod vedením prof. Romana Makaria, slovem provází převor Břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek.
Neděle 8. 12. od 17 hod.
2. adventní koncert smíšeného sboru ORFEJ pod vedením Jana Svejkovského
Čtvrtek 12. 12. od 19 hod.
Vánoční koncert tria Bardolino. Zazní skladby A. Dvořáka, L. Janáčka
a vánoční koledy z Čech a Moravy (zpěv – Jana Procházková)
Pátek 13. 12. od 17 hod.
Flétna a klavír. Vánoční koncert žáků Zuzany Hrbkové
Neděle 15. 12. od 17. hod.
3. adventní koncert orchestru Archioni Plus pod vedením Michala
Macourka
Středa 18. 12. od 19 hod.
Vánoční koncert komorního smíšeného sboru Gaudium Cantorum pod
vedením Štěpánky Heřmánkové s Alfrédem Strejčkem
Neděle 22. 12. od 17 hod.
4. adventní koncert dětského pěveckého sboru Radost Praha pod vedením prof. Vladislava Součka
1. – 31. 12.
České vánoce – řezbářské umění Jana Lišky (výstava dřevěných vyřezávaných plastik a betlémů)
Dobrovolným vstupným přispíváte do veřejné sbírky, která probíhá na
základě povolení Magistrátu hl. města Prahy a byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.
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inzerce

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ V PRAZE 6

KOUPÍM

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
hp//www.cisrnakobercu.eu
tel. 728 205 205

garáž s pozemkem
v Radimově ulici.
Tel.: 777 255 267

Opravy spotřebičů provádíme
v bytech zákazníků.
251 61 24 64
603 466 089
www.servis-chlazeni.cz
Opravy elektroniky, praček a myček
251 610 329
www.opravujeme.cz

ZUBNÍ ORDINACE
Vítězné nám. 10,
3. patro,

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ V PRAZE 6
Instalatérství SOKOL – Jan Sokol
provede kvalitně rekonstrukce a opravy
VODA, PLYN,
TOPENÍ, KANALIZACE…
www.sokkol.webnode.cz
e-mail: sokoljan9@seznam.cz
facebook: Sokkol, tel. zázn.: 224 316 239
mobil: 606 855 446, 723 951 848

Šolc REALITY s.r.o.
Specialisté na Prahu 5 a 6

Přijímáme i pacienty
na dentální hygienu:

PRODEJ A PRONÁJEM,
PORADENSTVÍ,
PRÁVNÍ SLUŽBY,
19 LET ZKUŠENOSTÍ,
OSOBNÍ PŘÍSTUP

Eliška Járová,
Kyjevská 8
tel.: 224 323 727
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Š + M

provádí práce

MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN
v dílně i u zákazníka.
Rozpočty a konzultace zdarma.
Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927

www.malirlakyrnik-praha.cz

Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí.
I Odvoz starého nábytku k likvidaci.
I Stěhování všeho druhu.
I Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci.
I Doprava po Praze zdarma.

Bayrische Firma
bietet freien
Mitarbeitern/innen
eine Geschäftstätigkeit
am Wohnort.

Telefon: 773 484 056

Tel.: 00420 777 652 722

I

REALITNÍ AGENTURA

přijímá nové pacienty:
Dr. Zuzana Votřelová
tel.: 233 342 474

!!! Vyklízení-Stěhování !!!

F I R M A

Patočkova 1953/45, Praha 6
Tel.: 602 361 733, 233 357 071
e-mail: info@solork.cz,
www.solork.cz

Na Pernikářce 35a/761,
160 00 Praha 6
233 338 583 nebo 737 424 955
www.tdservis.cz, tdservis@seznam.cz

PRODEJ a POKLÁDKA PODLAH
H
H
H
H
H

PVC, VINYL, KOBERCE
PLOVOUCÍ PODLAHY
DŘEVĚNÉ PODLAHY
PARKETY
RENOVACE PARKET
a DŘEVĚNÝCH PODLAH

WWW.TD-PŮJČOVNA.CZ
PŮJČOVNA PODLAHÁŘSKÝCH
A DALŠÍCH STROJŮ
233 338 583 nebo 732 675 161
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společnost

Odešel „Muž, který nikdy nebyl IN“
Populární zpěvák a gentleman české
country a velký břevnovský patriot
Pavel Bobek v listopadu zemřel. Ve
věku 76 let prohrál boj s dlouhou
a těžkou nemocí. Celý svůj život prožil v rodinném domku na Břevnově
a mnohokrát se zapojil do společenského života v Praze 6.
S Prahou 6 byl spojen téměř celý
život Pavla Bobka. Školní roky strávil
v Břevnově, gymnázium vychodil na
Pohořelci a na vysokou školu se také
nepřesunul příliš daleko – fakultu
architektury a pozemního stavitelství
na ČVUT vystudoval v Dejvicích. Po
revoluci se stal na čas členem zastupitelstva Prahy 6.
Jako zpěváka ho mnohokrát měla
možnost ocenit veřejnost z Prahy 6,
pro kterou rád zpíval na vystoupeních
organizovaných radnicí. Na Pavla
Bobka bylo „narváno“, ať už zpíval

s Malinabandem na slavnostech Na
Slamníku, k oslavám 100 let Břevnova nebo na tradičních Vánocích Prahy 6 na Kulaťáku, kdy stan praskával
ve švech.
V roce 2005 nazpíval k výročí 60 let
od konce 2. sv. války společně s dalšími hudebníky z Prahy 6 Jiřím Suchým,
Ivanem Hlasem, Honzou Kalouskem,
Richardem Tesaříkem, Petarem Introvičem, Václavem Koptou, Zdeňkem
Hříbalem a Janem Fischerem píseň
Dejvická Demarkační. „Pavel Bobek
byl zářným důkazem tvrzení, že zpěváka nedělá pět oktáv a hejno vizážistů, ale osobnost. Měl jsem ho rád a vážil jsem si ho. Přesněji – mám ho rád
a vážím si ho,“ říká ve vzpomínce Václav Kopta. Podobně vzpomíná i Jan
Fischer: „Pavel Bobek byl pro mě od
dětství synonymem slušnýho chlapa.
Dělal muziku, která ho bavila, a moc

Pavel Bobek (16. 9. 1937 – 20. 11. 2013) se věnoval country a rockenrolu. Jako první zpěvák u nás zpíval mnoho slavných zahraničních rockových
písní. Mezi jeho největší hity patří předělávky zahraničních písní jako Oh
Ruby, nechtěj mi lásku brát s českým textem Jiřího Grossmanna, Veď mě dál,
cesto má od Johna Denvera nebo duet s Marií Rottrovou S tím bláznem si
nic nezačínej. Mezi jeho nejznámější hity patří Lásko, mně ubývá sil, Veď
mě dál, cesto má nebo S tím bláznem si nic nezačínej. Za celý svůj život vydal
přes dvacet alb, se kterými vždy slavil úspěch. Zásadní pro Pavla Bobka bylo
setkání s legendou americké country Johnnym Cashem z čehož vznikla ceněná deska předělávek Cashových písní Víc nehledám. Přestože před osmi lety
strávil dva týdny v umělém spánku a po vážné nemoci téměř přišel o hlas,
částečně se vrátil na pódia a loni v květnu vydal nové album s názvem Kruhy.

Pavel Bobek při nahrávání skladby Dejvická demarkační v roce 2005.
se nekoukal napravo nalevo, co se
zrovna v branži nosí. A vydrželo mu to
celý život.“ Přidává i osobní vzpomínku: „Jednou jsem mu do televizního
silvestrovského pořadu napsal parodii
na píseň Drahý můj (J. Grossmann)
s názvem Kravín můj, protože v různých rozhovorech často opakoval, že
jediné, co jako architekt nakreslil, než
zběhl k muzice, byl kravín.“
Pavel Bobek jako vystudovaný
architekt vnímal prostředí kolem sebe.
„Pamatuji si na věci, které tady už
dávno nejsou. Například břevnovská
náves. Dodnes totiž Břevnovu chybí
hlavní náměstí. Komunisté náves
zbourali v šedesátých letech a já si

12/2013, 4. prosince 2013
Noviny Městské části Praha 6

Prohlídky perníkových jesliček
v kostele sv. Matěje
Praha 6 – Dejvice, U Matěje

VYDAVATEL / ŠÉFREDAKTOR:
Richard Bachora, IČO: 16884884
Sídlo:
nám. Svobody 728/1,
160 00 Praha 6
Tel.: 603 522 544
E-mail: bachora@volny.cz
Osobní návštěvy možné
jen po telefonické dohodě.

V ADVENTNÍ DOBĚ:
7. a 8. 12. 14–17 hod.
14. a 15. 12. 14–17 hod.
21. a 22. 12. 13–18 hod.
O VÁNOCÍCH:
24. 12. 10–16 hod.
25. a 26. 12. 11–18 hod.
27. 12. 14–16 hod.
28. 12. 13–18 hod.
29. 12. 11–18 hod.
31. 12. 10–18 hod.
1. 1. 11–18 hod.
4. 1.–2. 2. 2014
soboty a neděle 14–17 hod.
Expozice unikátního perníkového
betlému s více než 30-ti letou tradicí. Jesličky se skládají z více než
300 ručně zdobených čerstvých perníkových figurek. Postavy jsou
ztvárněné v krojích z jednotlivých
krajů Čech, Moravy a Slezska.
Kontakt: 233 336 351, 731 754 846
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dnes jen vzpomínám, jak to bylo krásné, když tady byla,“ řekl v rozhovoru
před šesti lety. Často si pochvaloval
výhled na břevnovský klášter. „Ten
výhled mě neustále okouzluje a nikdy
mě okouzlovat nepřestane,“ říkal Bobek. Břevnovský dům, který koupil jeho otec ve třicátých letech, díky svým
architektonickým schopnostem přebudoval dle svých představ a trávil
v něm čas se svou rodinou.

REDAKCE:
Kateřina Maršálová
Tel.: 604 275 759
E-mail: info@novinysestka.cz

Starostka Marie Kousalíková a radní pro školství Ondřej Balatka se zúčastnili
pietního aktu v kasárnách v Ruzyni.
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pozvánka

Pátek 13.12. 2013

Středa 18.12. 2013

18.00 Slavnostní zahájení moderátorem Vlastou Korcem

15.00 Workshopy, vystoupení Václava Upíra Krejčího

Workshopy – vánoční dílna s programem

Pohádka – Kouzelný les (Divadlo Kamarádi)
Vystoupení folklórního souboru Rosénka

19.00 KAREL KAHOVEC (legenda českého rock ‚n‘ rollu)

19.00 PETRA ČERNOCKÁ (česká herečka a zpěvačka)

Sobota 14.12. 2013
13.00 Workshopy – výroba ozdob, přáníček, výtvarná soutěž

Čtvrtek 19.12. 2013

Vystoupení Václava Upíra Krejčího

15.00 Workshpy, předčítání vánočních příběhů

19.00 KANTOŘI (folková skupina)

Vystoupení dětí ze ZŠ Hanspaulka
Zdobení živého Betléma
Pohádka – Aniččino srdíčko (Divadlo Kamarádi)

Neděle 15.12. 2013
13.00 Workshopy a povídání s Andělem Matějem
Umělecké vystoupení – Karel Deyl (multiinstrumentalista)

19.00 AND THE END (Beatles revival)
Pondělí 16.12. 2013
15.00 Soutěže „Šikovné ručičky“ o hodnotné dárky
Vystoupení dětí ze ZŠ J. A. Komenského
Umělecké vystoupení – Karel Deyl (multiinstrumentalista)

19.00 STRING LADIES
(světové hity v podání netradičního smyčcového tria)

Pátek 20.12. 2013
15.00 Workshopy a vyhlášení soutěže „Dopisy Ježískovi“
Kouzelník Ray Salman
Zpívání vánočních koled u Betléma

19.00 PROTAGONISTÉ MUZIKÁLU TOUHA
(jedinečná možnost vidět živě protagonisty úspěšného muzikálu)

19.00 EDDIE STOILOW
(pop-rocková skupina, držitelé zlatého Českého slavíka)

Úterý 17.12. 2013
15.00 Vystoupení dětí ze ZŠ Norbertov
Taneční vystoupení souboru Caramelka

19.00 YOYO BAND (průkopníci reggea z Dejvic)

Šestka
do mobilu
pro Apple

Šestka
do mobilu
pro Android

www.praha6.cz
prosinec 2013

24

