KULAŤÁKU BUDOU TŘI ROKY A POŽEHNANĚ ROSTE!
Letos v březnu jsme na Kulaťáku otevřeli třetí sezónu Farmářských trhů, které se rozrostly jak do velikosti tak i rozsahu
sortimentu. V letošní sezóně se vrátili staří dobří známí, u kterých jste byli zvyklí nakupovat i loni, ale přibývají i noví prodejci,
kteří rozšiřují sortiment a přináší na naše trhy různorodost.

Na Farmářských trzích
se třídí odpad

Pochutnejte si
		

přímo na Kulaťáku

2012

Návštěva trhu může být dlouhá a náročná
a přitom se celou dobu pohybujete mezi tolika
pěknými a chutnými věcmi. Je jasné, že zákonitě
jednou musíte dostat hlad. Proto vám nabízíme
každý trh několik možností, kde si odpočinout
a v klidu se najíst či napít.

České speciality
Grilované maso a uzeniny

Grilované steaky přímo ze svých produktů
naleznete u stánku Jatka Bojmany
a grilované uzeniny ze svého sortimentu
vám nabídne uzenářství Sváček.

Pořádá:

Ve spolupráci s:

Knedlíky

Od června můžete ochutnat u stánku knedlíků
z Říčan jejich domácí knedlíky s ovocem.
Podávají je s máslem a tvarohem nebo plněné
masem s cibulkou a zelím. Troška české klasiky
při sobotním dopoledni!

Zahraniční účast
Thajská restaurace

Od české klasiky se chuťově přeneseme na
druhý konec světa. V minulém roce jsme poprvé
představili gastronomii zemí jihovýchodní Asie
- ASEAN. Pro velký úspěch na Kulaťáku zůstala
Thajská restaurace Občanská plovárna
s pravými thajskými pokrmy, které vám připraví
pravý thajský kuchař.

Grilované středomořské ryby

Od soboty 16. června bude na Kulaťáku
grilovat pan Marko Šuto, který na trh dováží
středomořské ryby. Takže něco pro ty z vás,
kteří se již nemohou dočkat dovolené u moře.

RECYKLAS
Na trhu 23. 6. zahraje
čtveřice bubeníků,
studentů, kteří bubnují
na plastové popelnice,
určené ke třídění odpadu.
Jedná se opravdu o
obyčejné popelnice, které
jsou dostupné na trhu,
žádné speciální nástroje.

Poznali jste
koření?

KVĚTINOVÝ
www.jaktridit.cz

www.biodiversityexhibition.com

Online květinářství
s rozvozem květin a kytic
po Praze a okolí

Třetí
sezóna
Farmářských trhů na Kulaťáku

www.mojekytka.cz
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ANKETA

23. 6.

11.6.12 14:34

Kde by bylo ideální místo na Praze 6 pro stálou Farmářskou tržnici?

Anketu zašlete na adresu Farmářské trhy o.s., Plaská 4, 150 00 Praha 5, nebo napište na www.facebook.com/farmarsketrhy

8 - 14 hod.

O prázdninách se budou konat každou druhou sobotu tzn.

14. 7. / 28. 7. / 11. 8. / 25. 8.
www.praha6.cz / www.farmarske-trhy.cz / www.facebook.com/farmarsketrhy

Vážení příznivci farmářských trhů,
ve třetím roce své existence se stalo nakupování
pod širým nebem na Vítězném náměstí pro občany
Prahy 6 i pro mnoho těch „přespolních“ už tradiční
součástí víkendů na Šestce. Velmi mne proto těší,
že i Vy patříte ke ctitelům kvality, dobrých surovin
a příjemného nákupu v samotném srdci našeho
městského obvodu. Dovoluji si Vás upozornit,
že během letních prázdnin proběhnou farmářské
trhy každou druhou sobotu, tj. 14. 7., 28. 7., 11. 8.
a 25. 8., nemusíte se tedy obávat, že byste se i v čase
dovolených nemohli na „Kulaťáku“ zastavit a nakoupit
si tu nejčerstvější zeleninu, ovoce, bylinky a plno
dalších lahodných produktů přímo od farmářů.
Naše městská část kromě farmářských trhů na léto
roku 2012 připravila nebo připravuje také mnohé další
společenské a kulturní podniky, volnočasové aktivity
a zajímavosti, ráda bych Vás proto o některých z nich
krátce informovala.
Na konci května jsme slavnostně otevřeli
obnovený park Kajetánka, jehož součástí je i zcela
zrekonstruovaný zámeček. Podařilo se nám tak
oživit jeden z krásných a téměř zapomenutých
parků a zmodernizovat zajímavou pozdně barokní
nemovitost. Nedávno byla také dokončena další
etapa revitalizace zahrad Břevnovského kláštera.
Pro ty z Vás, kteří hledají místo příjemného odpočinku
či posezení v hezkém prostředí, budou tedy jak
břevnovská Kajetánka, tak klášterní zahrady tím
pravým místem k relaxaci.

Otevření parku Juliska
se sochou Josefa Masopusta
Městská část Praha 6 a FK Dukla Praha otevřela park se sochou
Josefa Masopusta. Otevření parku Juliska včetně prezentace
„chodníku slávy“ se uskutečnila při příležitosti 50. výročí zisku
stříbrných medailí na MŠ v Chile r.1962. Součástí slavnostního
aktu bylo odhalení sochy legendy českého fotbalu a čestného
občana Prahy 6 pana Josefa Masopusta, který před padesáti
lety získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy.
Socha je dílem akademického sochaře Josefa Nálepy.

Závěrem mi dovolte, abych Vám připomněla,
že všechny podrobnější informace o veškerých
novinkách, kulturním a společenském dění
i sportovních aktivitách v našem městském obvodu
a také o činnosti úřadu městské
části naleznete na internetových
stránkách www.praha6.cz či
na stránkách Prahy 6 v rámci
sociální sítě Facebook.
Teď už mi jen zbývá, abych Vám
ze srdce popřála hezké prázdniny
plné slunce, odpočinku a samých
radovánek.
Vaše Marie Kousalíková

Z hvězdiček rostou
rostou hvězdy
Z hvězdiček
hvězdy
„S nadšením přijímám nabídku stát se
patronem projektu, který pomáhá
v začátcích profesní dráhy
mladých talentů Pražské konzervatoře.
Jsem rád, že Městská část Praha 6
spolu s paní starostkou Kousalíkovou
tento cyklus zaštítila, a také že mu
Národní technická knihovna poskytla
své akusticky zajímavé prostory k muzicírování.
Považuji tento nápad za výtečný a přeji mu,
aby se úspěšně rozvíjel. Děkuji všem,
kdo se na jeho realizaci podílejí.“

6.3.2009

Váš Václav Hudeček

S platností od 16. 5. 2012 mají osoby starší 70ti let vstup do
areálu koupaliště Petynka zdarma. Při příchodu je pouze třeba
prokázat svůj věk předložením platného občanského nebo
řidičského průkazu a zapsat se do evidence příchozích.

Národní technická knihovna Technická 6/2710, Praha 6 - Dejvice

23. 6. knihovna
2012 v 17:00Technická
Vstup6/2710,
volný Praha 6 - Dejvice
Národní technická

23.6. 2012 v 17:00 Vstup volný

KVĚTINOVÝ

Pokud máte rádi koupání a vše, co k němu patří,
nezapomeňte navštívit koupaliště Petynka.
Na internetových stránkách www.koupalistepetynka.
cz naleznete všechny potřebné informace o bazénu
i jeho zázemí. Ty starší z Vás určitě potěší, že senioři
starší sedmdesáti let mají vstup na toto koupaliště
zcela zdarma.

Co se sportu týče, naplno již běží projekt „Zacvičte
si s Prahou 6“, kde máte možnost vyzkoušet si
s profesionálními instruktory nordic walking či další
druhy kondičních cvičení, můžete se tak zapojit do
oblíbených pohybových aktivit pod širým nebem,
které budou probíhat až do září.

nejtalentovanějších studentů Pražské konzervatoře:

Koupaliště Petynka

V neděli 17. června budete mít možnost zaposlouchat
se do tónů koncertu, který pro Vás odehraje Ústřední
hudba armády ČR před letohrádkem Hvězda v rámci
pravidelného cyklu „Nedělní koncerty ve Hvězdě“.

Pro seniory probíhají také pravidelné tréninky
pétanque pod vedením profesionálů. Tyto bezplatné
tréninky budou trvat cca 60 – 90 minut a proběhnou
za každého počasí. Budeme se na Vás těšit 19. 6.
na Puškinově náměstí, 26. 6. ve sportovním areálu
Hanspaulka, 3. 7. v Papírenské ulici, 10. 7. na Ladronce
a 17. 7. na Ořechovce.

Starostka Městské části Praha 6 Marie Kousalíková a Václav Hudeček
Vás
zvou
koncert
z cyklu
Starostka Městské
části
Prahana
6 Marie
Kousalíková
a Václav Hudeček
Vásstudentů
zvou na koncert
z cyklu
nejtalentovanějších
Pražské
konzervatoře:

23. 6.
Starostka městské části Praha 6
MARIE KOUSALÍKOVÁ,
si Vás dovoluje pozvat
na tradiční

NEDĚLNÍ KONCERTY VE HVĚZDĚ
17. června 2012
17,00 hod.
Koncert pod širým nebem
před letohrádkem Hvězda

„V LIDOVÉM TÓNU“

Malý dechový orchestr Ústřední
hudby Armády České republiky

Pro návštěvníky koncertu je zajištěna 90 minut před zahájením produkce doprava
elektrovláčkem od konečné stanice MHD Petřiny.
Vstup volný, prvních 100 návštěvníků obdrží vstupenku na výstavu do letohrádku Hvězda.

Praha 6 je známa svou mimořádnou
květinovou výzdobou, v sobotu 23. 6.
proto budeme věnovat pozornost právě
květinám. Na trhu budou dostupné,
jak řezané a pokojové květiny,
tak květiny vhodné k výsadbě do záhonů,
či truhlíků. Trh bude zaměřen také
na čerstvé byliny, květinové dekorace,
květináče, odborníci předvedou
ukázky vázání kytic.

PraHa SPortovní
3. – 29. 7. 2012 v Písecké bráně

Další výstava historických velkoformátových zvětšenin z cyklu Fotopříběhy ze staré Prahy v prostorách
Písecké brány připomene roli fotografie v zachycení různých sportovních aktivit Pražanů v éře monarchie
a v prvních dvou desetiletích samostatného státu. Nejstarší záběry zachycují sportovní aktivity na vodě,
což souviselo i s tím, že věhlasný fotograf František Fridrich byl místopředsedou Regatty, nejstaršího veslařského
klubu v českých zemích. V době nízké citlivosti fotomateriálů byly mnohé sportovní snímky aranžované, což působí
až kuriózně. Nejmladší záběry pocházejí z rekreování na legendárním plaveckém stadiónu pod Barrandovem.
Originály všech historických snímků pocházejí ze Sbírky Scheufler
Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6 - Hradčany / Vstup volný

