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INZERCE

� Paní doktorko, nemůžu začít jinak, 
k zubaři moc rád nechodím, ale tady 
to ani nevypadá jako u zubaře. Máte 
to tu moc hezké, dýchá na mě taková 
uvolněnost.

Děkuji za pochvalu, snažíme se, aby 
se tu klient cítil co nejpříjemněji. Myslím, 
že doba neosobních, vykachlíkovaných 
ordinací je pryč. My se snažíme být co 
nejosobnější, máme tady hernu pro děti, 
abychom i těm nejmenším vytvořili pří-
jemnou atmosféru. Prostě chceme být 
rodinným lékařem se vším všudy.
� Zůstaňme ještě u rodin, zajímá mě 
váš speciální program Family Care, co 
si mám pod tím představit?

Je to vlastně program péče pro celou ro-
dinu, rádi tady uvítáme děti i jejich rodiče. 
Důležité je dbát na prevenci v celé rodině. 
Jsme schopni objednat najednou třeba 

Rodinného zubního lékaře
naleznete na Marjánce
Péče o chrup vyžaduje pravidelnou péči i pomoc odborníka. 
Proto jsme požádali paní doktorku Olgu Bisovou z dentální 
ordinace na Marjánce o krátký rozhovor.

matku i s dítětem a společně je v příjemné 
atmosféře ošetřit. Spousta lidí návštěvu 
zubní ordinace zbytečně odkládá a pak 
mohou vznikat zbytečné problémy, které 
může zjistit pouze lékař, například pomo-
cí rtg snímků při prevenci. V programu Fa-
mily Care vám pravidelně připomeneme, 
kdy je čas na další preventivní prohlídku.
� Zaujala mě právě ta péče o dětský 
chrup. Čtenáře to určitě zajímá?

V naší ordinaci aplikujeme švýcarskou 
školu preventivní péče, kdy rodiče spolu-
pracují s lékařem. Péče je ryze individu-
ální. Maminky s dětmi od miminek učíme 
správně pečovat o zoubky. V naší ordina-
ci děti získají vůči lékaři důvěru. První 
návštěva dítěte by měla být před prořezá-
ním prvního zoubku. Prevenci plně hradí 
zdravotní pojišťovny.

Děkuji za rozhovor
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Zprostředkujeme 
bezpečný prodej 

i pronájem
� bytů,

� domů,

� kanceláří,

� pozemků,

a to nejen na Praze 6.
Na trhu s realitami úspěšně 

působíme již devátým rokem, 

i tak ke každému obchodu 

přistupujeme individuálně 

a s veškerou odbornou péčí.

Rádi budeme i

Váš realitní partner!

Tel.: 737 211 374
Kancelář: Šlikova 287/20,

169 00 Praha 6-Břevnov

www.svobodabydleni.cz

Výstava je otevřena

v Galerii Kuzebauch,
Říčanova 19, 169 00 Praha 6

od 30. září do 29. října 2013

Návštěvní doba:
Po-pá od 9 do 21.30 hodin

Vstupné: zdarma

Výstava byla připravena 
v rámci EU projektu

DAMADEI (www.damadei.eu)

Galerie Kuzebauch
V Galerii Kuzebauch můžete až do 29. října 
navštívit výstavu ZE MOST – textiles, která 
přináší to nejlepší z designérských snah 
uchopit, podtrhnout a využít potenciál 
oboru tak rozsáhlého a plného překvapení, 
jako je textilní průmysl.

Vystaveny jsou pře-
devším designér-

ské prototypy, zpraco-
vané pestrou škálou 
technik: tkané, plete-
né, plisované, vyšíva-
né, sprejované, tepelně tva-
rované… Textilie jsou takřka 
bezedným zdrojem inspirace. 
Výstavu doplňují ukázky roz-
ličných materiálů používaných 
odpradávna i zcela moderních: 
tkaniny z cypřiškových nebo 
kopřivových vláken i textilie 
3D tištěné, biomimetické nebo 
recyklované.

Kurátorkou výstavy je 
francouzská designérka Elo-

die Ternaux, a je to 
další z řady zajíma-
vých výstav ze svě-
ta materiálů a desig-
nu, kterou připravila 
knihovna materiálů 

matériO.
Prohlídku výstavy si může-

te zpříjemnit návštěvou kavár-
ny Café Kuzebauch, která pří-
mo  sousedí s galerií. Kavárna 
vás v upravené provozní době 
překvapí svou rozšířenou kuli-
nární nabídkou.

Více informací o kavár-
ně a galerii najdete na face-
booku, o knihovně materiálů 
na www.materio.cz.   �

INFO BOX :
Ordinace na Marjánce
www.odrinacenamarjance.cz
tel.: 233 351 467
mobil: 603 209 642 
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Vše tedy vyšlo najevo až 
po červencovém vydá-
ní Vaší 6 a Praha 6 se 

o prodeji pozemků dokonce 
dozvěděla až poté, co je od 
společnosti Pražská kana-
lizace a vodní toky v „likvi-
daci“ odkoupila společnost 
Molepo.

Velká většina veškeré plo-
chy kolem koupaliště nyní pa-
tří společnosti Molepo, která 
ji získala ve veřejné dražbě. 
Přestože se jedná o pozemky, 
na kterých dle stávajícího 
územního plánu nelze 
v žádném případě stavět, nový 
vlastník již zveřejnil studii, po-

CAUSA DŽBÁN – Jedno velké 
překvapení
V minulých vydáních našeho časopisu 
Vaše 6 jsme se velmi podrobně věnovali 
vodní nádrži Džbán, která je jedním 
z nejpopulárnějších přírodních koupališť 
v Praze. To jsme ovšem ještě netušili, 
a bohužel ani lokální politici, že se Džbánem 
má již jiné plány soukromá společnost, která 
v tichosti v dražbě vykoupila pozemky  od 
společnosti Pražská kanalizace a vodní toky, 
státní podnik „v likvidaci“.

dle níž chce část území využít 
pro bydlení. A požádal o změ-
nu územního plánu. O žádosti 
budou nyní jednat odborná 
komise i Rada městské části 
a je jisté, že takovou žádost ne-
podpoří.

„Zásadně s jejich zámě-
rem nesouhlasím,“ uvedla 
starostka Marie Kousalíko-
vá s tím, že za alarmující pova-
žuje fakt, že se Praha 6 o pro-
deji pozemků dozvěděla až 
poté, co radnici oslovili zástup-
ci vlastníka spolu s architekty.

„Zástupci vlastníka spolu 
s architekty kontaktovali v srp-
nu radnici a představili svůj 

záměr realizovat v této oblasti 
bytovou výstavbu. Předvedli 
nám něco, co v Šárce opravdu 
být nemůže, a to jsme jim na 
jednání sdělili. Zásadně s jejich 
záměrem nesouhlasíme, ten 
navíc není v souladu s územ-
ním plánem,“ řekla starostka 
Prahy 6 Marie Kousalíková.

Začátkem září společnost 
Molepo představila svůj záměr 
výstavby několika bytových 
jednotek také veřejně a při té 
příležitosti její zástupci sdělili, 
že bez potřebných investic bu-
de celý areál v blízké době v ha-
varijním stavu a dojde k jeho 
uzavření. „Nenecháme se vydí-
rat, aby nás drželi v šachu tím, 
že to neopraví. Máme možnost 
dávat pokuty vlastníkovi po-
zemku i zchátralých budov,“ 
řekla starostka Kousalíková.

Společnost uvažuje o vý-
stavbě několika bytových jed-

notek na půdorysu stávajících 
zdevastovaných šaten koupa-
liště. Další bytové domy by dle 
studie mohly být umístěny při 
Evropské ulici vedle bývalého 
Koospolu a v ulici Ke Dvoru.

„Ani navrhované doprav-
ní připojení není vyhovující 
a pro občany Vokovic, kteří 
zde žijí, je naprosto nepřija-
telné,“ řekl Jan Záruba, mís-
tostarosta Prahy 6.

Vše tedy nasvědčuje tvr-
dému boji představitelů Pra-
hy 6 proti společnosti Mole-
po. Proti případné výstavbě 
na Džbánu již protestovala 
občanská sdružení, která 
podporují stanovisko radnice 
a připravili petici za zachová-
ní vodní nádrže Džbán a po-
zemků v jejím okolí k rekre-
ačním účelům a pro trávení 
volného času občanů hlavní-
ho města Prahy.  �
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