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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
slova vlast a vlastenectví, která patří k mému dětství za protektorátu, která se mi neoddělitelně spojují se slzami v očích všech velkých
lidí kolem mě, když v květnu 1945
zaznívala z rádia píseň Kde domov
můj, jako by v posledních letech
ztratila svůj význam, esprit a smysl. O vlasti a o práci pro ni nikdo
z politiků nekáže, o společenských
elitách už nemluvě, protože ty
jsou potichu už delší dobu. Hrdost
se dostavuje, když sportovci přivezou medaile, umělecké a vědecké úspěchy
mají v naší společnosti jepičí život.
Místo toho se zde ohlašuje trapné národní společenství, které se vymezuje
jasně nacionalisticky a xenofobně. Zapšklé heslo – Co je české, to je hezké,
je zase resuscitováno. Kdo projeví zájem o něco cizího, je značkován jako
sluníčkář a vítač. Pravá vlast pulzuje s okolním světem, tu nelze zadrátovat
jako komunistický koncentrák, z kterého nesmí nikdo pryč a také nesmí nikdo dovnitř.
Nacionalismus v sobě skrývá narcismus, a to je je falešná sebeprezentace.
Narcis není sebevědomý, je permanentně nejistý, neuspokojený. Proto potřebuje podepřít. Nejbezpečnější oporou bytostných pochybností o vlastních kvalitách jsou nepřátelé. Jedno kteří. Současně jsou to běženci (je jich
tu za poslední dva roky už plný tucet!) a Brusel. První nás ohrožují a druzí nás
chtějí připravit o pomazánkové máslo, rum a dotace. Tak to teda ne! Není
podivné, že nejhlasitěji brojí proti přivandrovalcům jeden Slovák a jeden
Japonec?
Vzpomeňme na ideály, s nimiž tenhle stát před stoletím vznikal a které dodnes představují étos, k němuž mnoho lidí vzhlíží. Není třeba se klonit k tomu
dubisku, kam nás tlačí jeho hradní agenti, stačí vzpomenout, že ČSR patřila
před válkou mezi deset nejvyspělejších zemí v Evropě. Demokratický systém
jistě nebyl bez chyb, ale neuzavíral se před novými vlivy, protože věděl, že
strach z jinakosti vede k nesnášenlivosti. Ta v uzavřeném systému míří k totalitě, jež často sežere nakonec i vlastní tvůrce.
Radkin Honzák

1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
je naplánované na čtvrtek 1. listopadu od 10 hodin
v zasedacím sále ZMČ, Čs. armády 23, Praha 6, 6. patro.
Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce.

Bezpečně Prahou 6

V neděli 21. října se koná jubilejní 10. ročník soutěže Bezpečně Prahou 6.
Posádky se mohou registrovat ve vstupním atriu Stavební fakulty ČVUT
Praha od 9.30 hodin, v 10.10 je plánován start první posádky a ve 12 hodin vyhlášení výsledků.
Více informací na www.aoscz.info.
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Do MŠ přijato 972 dětí

Do 33 mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 6, bylo
přijato 972 dětí. „Mezi nimi jsou všechny tříleté a starší děti, jejichž zájem
vytrval. V čísle je zahrnuto i 44 netříletých," říká místostarosta pro školství
Jan Lacina (STAN).

V úterý 2. října od 16 hodin bude v Centru architektury a městského plánování, Vyšehradská 51, Praha 2, představena studie velkého
transformačního území Nová Ruzyně. „V jejím rámci se podařilo
s majiteli pozemků dohodnout, kromě zajištění potřebné veřejné
vybavenosti a veřejných prostranstvích i výstavbu třech základních škol
a také realizaci šesti mateřských škol“, říká místostarostka Eva Smutná
(TOP 09). Podkladová studie se stane základem pro probíhající změnu
územního plánu.

říjen 2018

3

AKTUALITY

Naplněnost škol „jen“ 89 %
Jak také Kateřina Arajmu konstatovala, pouze
deklarovat, že je převod ve veřejném zájmu,
nestačí. Pro bezúplatný převod musí existovat
objektivní důvody, kdy by měl žadatel předložit studii budoucího využití a financování,
dále doložit, že má potřebné peníze na provoz
i rekonstrukci, demografickou studii, že objekt
skutečně potřebuje pro seniory či školství, anebo doložit, že nemá jiné budovy, které by mohl
místo požadované nemovitosti využívat. Zde
také připomněla, že na jedné straně Praha 6
žádá o zámek a zároveň magistrát v této době
prodává velký pozemek Na Špitálce, který by
mohl sloužit právě pro stavbu školských či seniorských zařízení. Všeobecný nesouhlas pak
vzbudila její věta, že Praha 6 nutně školy nepotřebuje, protože naplněnost těch stávajících je
„pouze“ 89 procent.

Zastupitelé se postavili proti dražbě
Veleslavínského zámku
UŽ DVA ROKY SE SNAŽÍ RADNICE
ZÍSKAT AREÁL VELESLAVÍNSKÉHO
ZÁMEČKU, JEDNÁNÍ ZESÍLILA POTÉ,
CO SE STÁVAJÍCÍ NÁJEMCE ROZHODL OBJEKT LETOS OPUSTIT. MÍSTO
ABY BYL PŘEVEDEN NA HLAVNÍ
MĚSTO, KTERÉ BY HO POTÉ SVĚŘILO PRAZE 6, ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH SE ROZHODL NEMOVITOST
PRODAT V DRAŽBĚ.
Rozhodnutí, proč má jít Veleslavínský zámeček
do dražby, se snažila vysvětlit přímo na jednání zastupitelstva 20. září ředitelka úřadu Kate-

řina Arajmu. Podle ní je úřad vázán zákonem
o hospodaření se státním majetkem, podle
nějž si musí počínat tak, aby nesnižoval výtěžek do státního rozpočtu. A dodala, že zákon
v těchto případech preferuje dražbu nebo výběrové řízení. S tím nesouhlasili shodně jak koaliční, tak opoziční zastupitelé, kteří několikrát
připomněli, že Praha 6 by tento jedinečný soubor nemovitých věcí potřebovala a využila buď
pro sociálně-zdravotní účely, či potřeby školství, případně kombinaci obojího. Tedy v souladu s platným územním plánem, kde je celý
areál veden jako plocha veřejného vybavení,
což znamená, že je určená zejména pro školství
a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči
a podobně.

Dražba později nebo raději vůbec
Vystoupení ředitelky úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vyvolalo téměř „historický“ okamžik, kdy se všechny politické strany
– opoziční i koaliční – spojily a proti v ysvětlení
a rozhodnutí protestovaly. Vadila jim jak samotná dražba, ale také její načasování. Má totiž
proběhnout v listopadu – tedy v době po komunálních volbách, kdy se pravděpodobně jak
v Praze 6, tak na magistrátu budou formovat
nové koalice a vedení s aktuálním mandátem
od voličů. Nebude tedy vhodné, aby dosluhující
rady o něčem tak důležitém rozhodovaly.
Velkou většinou 39 hlasů pak zastupitelé
schválili připravené usnesení, do nějž k výzvě
hlavnímu městu, aby činilo kroky nezbytné pro
získání areálu Veleslavínského zámku do svého vlastnictví, ještě doplnili, že má magistrát
jednat o zrušení, případně odložení připravované dražby.

Pozemky Na Špitálce jako rezerva pro školy
NA NÁVRH ZELENÝCH A STAROSTŮ
A ZA PODPORY DALŠÍCH KOALIČNÍCH I OPOZIČNÍCH STRAN SE
DOSTAL NA PROGRAM POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ NÁVRH, ABY HLAVNÍ MĚSTO NEPRODÁVALO SVÉ POZEMKY V LOKALITĚ
NEHEROVSKÁ – NA ŠPITÁLCE.
Tyto pozemky byly od samého začátku vedené jako plocha pro veřejnou stavbu – školské
zařízení. V roce 2000 byl schválen záměr, který
v roce 2002 potvrdilo i zastupitelstvo hlavního
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města, že pozemek bude rozprodaný na parcely a stavbu rodinných domů. Změněn tak byl
i územní plán. Ke stavbě však kvůli procesním
chybám i protestům občanů nikdy nedošlo
a také zastupitelé hlavního města záměr zrušili. Nyní se ale do výběrového řízení o jeden
z nekrásnějších pozemků nejen v Praze 6 přihlásili spolumajitel Penty Marek Dospiva a Pavol Krúpa, který působí ve firmě Krupa Global
Investments. Na parcele o velikosti 4350 metrů čtverečních chtějí postavit vilu, zbytek by
upravili jako veřejný park, jehož součástí by
mělo být například i dětské hřiště. S tím však
radnice Prahy 6 nesouhlasí. Podle prognózy vývoje počtu žáků bude v budoucnu po

třebovat další školky a školy a tento pozemek
by ráda měla v rezervě na jejich stavbu, jak
bylo počítáno už v regulačním plánu doktora
Engela.
Třicet pět zastupitelů schválilo usnesení, které
deklaruje zájem na zachování zeleně v této
lokalitě a žádá ponechání části plochy jako
rezervu pro veřejnou stavbu – školské zařízení. Vyzývají také hlavní město, aby zrušilo
výběrové řízení na prodej pozemku o výměře 4350 metrů čtverečních, a zároveň ukládá
radě, aby ve spolupráci s kanceláří architekta
iniciovala změnu územního plánu, aby místo
opět sloužilo jako plocha určená pro veřejné
vybavení a veřejně prospěšné stavby.

AKTUALITY

ZE ZASTUPITELSTVA

Jak hlasovat
v Nápadu pro Šestku?
Hlasování bude probíhat od 10. října 15 hodin
do půlnoci 31. října. Výsledky a seznam úspěšných projektů najdete na www.napadprosestku.
cz ve čtvrtek 1. listopadu v 11 hodin.
	
Hlasování probíhá přes internet (v počítači i z chytrého mobilního telefonu). Kdo jej
nemá, může využít asistované hlasování v informačních kancelářích městské části. V takovém případě bude muset zájemce uvést své
jméno a bydliště. Je určené všem obyvatelům
Prahy 6, pracujícím i osobám trvale využívajícím veřejné prostory Prahy 6.
	Z jednoho telefonního čísla lze hlasovat pouze jednou, ale máte k dispozici více hlasů - jak
kladných, označených „+", tak negativních,
označených „-“. Nemusíte je uplatnit všechny. O každé kategorii hlasujete zvlášť, tedy
jak o malých projektech s cenou realizace
do 200 000 korun, tak velkých, které mohou
stát až milion korun. Celkem je na Nápad pro
Šestku v rozpočtu vyhrazená částka pět milionů korun.
	Cenu za SMS hlasující neplatí. Všechny informace jsou anonymizované a nedochází k jejich provázání s mobilním číslem. Pro dokončení hlasování je třeba kliknout na tlačítko
„hlasovat“.
Případné dotazy zodpoví koordinátoři projektu
Jindřich Pinc (220 189 156) a Markéta Jourová
(220 189 165), mamnapad@praha6.cz, více informací najdete na www.napadprosestku.cz.

	Zastupitelé souhlasili s tím, že je potřeba vybudovat parkovací dům P+R Horoměřická,
jeho stavbu bude zajišťovat hlavní město. Pro
místní obyvatele zde bude vyhrazeno přibližně 50 stání.
	Zastupitelé schválili Akční plán pro Ladronku 2019–2020 a zadali místostarostovi pro
územní rozvoj M. Poláchovi, aby zajistil přípravu k realizaci jednotlivých opatření.
	Pro městskou policii Prahy 6 byla uvolněná částka 1,2 milionu korun, z které budou
vyplacené motivační odměny pro zaměstnance. Radnice tak chce přispět ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální
situace.
	Zastupitelé souhlasili s Memorandem o spolupráci mezi MČ Praha 6 a Tělocvičnou
jednotou Sokol Praha – Hanspaulka při tzv.
velké přístavbě, při níž by došlo k nástavbě
dalšího gymnastického sálu na snížené střeše sokolovny, vybudování nového bezpečného schodiště a vybudování prostoru pro
setkávání občanů z okolí a pro spolkovou
a zájmovou činnost. Tyto nové prostory by
využívaly především děti ze ZŠ Hanspaulka,
jejímž zřizovatelem je městská část.

Setkání k Nápadu
pro Šestku
Setkání k participativnímu projektu Nápad
pro Šestku proběhla v Písecké bráně a ZŠ
Emy Destinnové. Účastníci zde diskutovali
nad návrhy a zajímali se o další podrobnosti. Organizátoři jim vysvětlovali, jak podpořit
úspěch správnou kampaní, a dávali návod,
jak správně hlasovat.
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Starosta Ondřej Kolář:
Zůstává po nás řada dobrých
věcí a dvě miliardy v obecní kase
Až se za čtyři roky ohlédneme, byl bych rád,
aby bylo vidět, že jsme nespustili žádný
experiment. Dodržel jste své předsevzetí?
Některá rozhodnutí radnice mohou občané
brát jako velký experiment.
Nemám pocit, že bychom nějak divoce experimentovali, to se tady, zvlášť po finanční stránce,
dělo dřív. Je ale pravda, že jsme nabídli nová řešení. Například jsme jako jedna z prvních radnic,
ne-li vůbec jediná, našli cestu, jak získávat nové
obecní byty a neutratit za ně ani halíř z obecní
kasy. Dohodli jsme se totiž s developerem, který měl zájem u nás stavět, že radnici výměnou
za zbourání starého domu – takzvaného Břevnovského mrakodrapu, který už nešlo zrekonstruovat – přenechá přes tisíc metrů čtverečních
úplně nových bytů, které nabídneme učitelům,
mladým rodinám a dalším, kteří je potřebují. To
určitě trochu experiment byl, ale podařilo se ho
dotáhnout do zdárného konce. Už máme podepsanou smlouvu.
Za určitý experiment, ovšem bez zdárného
konce, by šlo považovat i hledání nového nájemce trojdomí v Šolínově ulici. Zájemců se
sice zpočátku objevilo několik, ale do soutěže se nepřihlásil nikdo.
To není náš experiment, tento experiment jsme
zdědili. Minulá rada si nechala od Prahy svěřit
už vyklizené objekty v Šolínově a chtěla tam vytvořit Dům čtyř múz. Šlo o projekt bývalé paní
starostky s Nadací Charty 77, která to měla celé
zaplatit, z čehož nakonec sešlo. Tuto cestu jsme
raději opustili a řekli si, že najdeme někoho,
kdo bude schopný domy opravit a provozovat
zde zařízení pro seniory. A Praze 6 zde ponechá
třicet míst pro její občany. Za těchto podmínek
se do projektu hlásili i zájemci. Nakonec si však
spočítali, že je to pro ně nevýhodné, protože by
nedosáhli na dotace. Proto jsme se rozhodli projekt tak, jak ho máme připravený, předat hlavnímu městu. Praha 6 ušetří 300 milionů za rekonstrukci a hlavní město může Šolínovu zařadit
do sítě svých zdravotních a sociálních zařízení
a čerpat na ně dotace, na které my jako Praha 6
nemáme nárok.
Jak dopadla vámi avizovaná revize smluv nevýhodných pro Prahu 6 – nejviditelnější byly
asi dvě – kritizovaná Poliklinika Pod Marjánkou a naopak pozitivně přijaté zastavení
projektu Ledního medvěda...
Dopadla nadmíru dobře. A uvedl bych ještě
jeden příklad – pozemky na Ladronce vedle
tenisových kurtů, které byly minulou radnicí
6
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pronajaté člověku, který tam
měl postavit megalomanskou sportovní halu, která ale
podle mého nikdy neměla
šanci na schválení. Šlo čistě
o komerční projekt, na kterém by on sice vydělal, ale
radnici by dle podepsané
smlouvy šla za každý metr
čtvereční pouhá pětikoruna
ročně. Aby toho nebylo málo,
smlouva navíc říkala, že nájemné začne Praze 6 platit až
tehdy, kdy stavbu zkolauduje.
Jediným výsledkem je, že radnice ještě neviděla ani korunu
a pozemek leží ladem. Proto
jsme smlouvu vypověděli,
nájemce nás zažaloval a soud
jsme vyhráli. Nyní čekáme,
zda po odvolání vyšší soud
rozsudek potvrdí.
Povedlo se napravit všechny nevýhodné smlouvy?
Ano, dali jsme si na tom záležet. Šli jsme dokonce tak
daleko, že jsme vypověděli
smlouvy i externím advokátním kancelářím, většinu agendy proto poslední
čtyři roky zajišťoval svými silami právní odbor.
Z 317 sporů, které radnice musela vést v tomto
čtyřletém období, neprohrála ani jeden a všechny je řešili naši právníci na radnici.
Jak zpětně hodnotíte vypovězení smlouvy
nájemci Marjánky, když vidíte, jak dlouho
probíhá příprava rekonstrukce, jak jste za to
kritizováni...
Na základě dalších a dalších zjištění se stále
více utvrzuji v tom, že jsme se rozhodli správně.
Tím, že jsme si vzali objekt zpátky a udělali jsme
stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum a statický posudek, jsme zjistili,
že budova je v mnohem horším stavu. Vlastně
se o ni přes padesát let nikdo pořádně nestaral.
Stavební povolení i projekt, který nám po minulém nájemci zůstal, proto můžeme leda vyhodit
do koše a začít znova. Kdybychom tohle všechno neudělali, onen nájemce, co tam byl – opět
za velmi nevýhodných podmínek pro Prahu 6
– by nám z polikliniky udělal Potěmkinovu vesnici, která by za pět nebo deset let spadla. Urputná snaha některých lidí házet nám neustále
klacky pod nohy, třeba tím, že navrhli polikliniku

prohlásit za kulturní nemovitou památku, mi jen
potvrzuje, že jsme tou výměnou nájemce někomu pořádně šlápli na kuří oko.
Další ze staveb, která se pomalu rozpadá, je
Dejvická 4...
Ale tam nevidím důvod ke kritice. Dejvická 4 je
bohužel díky své poloze dobře viditelným důkazem toho, co ví každý, kdo něco stavěl nebo
opravoval – že všechny povolovací procesy
a lhůty zaberou nějaký čas. Budova už má pravomocné stavební povolení a čerstvě i vysoutěženého dodavatele stavby. Je podle mě otázkou
maximálně měsíce, než se tam začne stavět, takže nová radnice – trochu nevděčně – odstartuje
kariéru úspěšnou rekonstrukcí.
Jako jeden z největších problémů jste před
čtyřmi roky jmenoval parkování – je po zavedení modrých zón situace lepší?
Diplomatická odpověď by byla, že jak kde, protože zóny pomohly tak napůl. Celé čtyři roky
jsme tlačili na magistrát, aby parkování řešil
opravdu důkladně, bohužel jsme se dočkali
polovičatého výsledku. Máme zpracovanou
kvalitní analýzu dopravy v klidu v Praze 6, která

ROZHOVOR

říká, že zóny zde mají být zavedené celoplošně.
Magistrát ovšem rozhodl, že zóny budou jenom
v dochozí vzdálenosti od hromadné dopravy.
Problém s parkováním se tak jen posunul o několik ulic dál a teď máme Hanspaulku plnou parkujících aut, Ořechovku plnou parkujících aut...
a tak by se dalo pokračovat. A magistrát místo
toho, aby situaci řešil, nás jen nutí dělat dokola
další a další drahé analýzy.
A neměla Praha 6 možnosti, jak problém řešit? Nebo nemohla třeba budovat parkoviště
sama?
Praha 6 to sama řešit nemůže, protože nemá
k dispozici žádné pozemky. Proto jsme se obrátili na magistrát a předali tam hned sedm
projektů a studií na záchytná parkoviště, aby
je v souladu se svými kompetencemi postavil.
Neposunul ani jeden! Teprve letos se nám podařilo přesvědčit náměstka primátorky Dolínka,
aby Praha alespoň začala vykupovat pozemky
na Dlouhé Míli, které jsou určené ke stavbě velkého záchytného parkoviště.
Nepomohlo by chodit na každé jednání zastupitelstva magistrátu a radní interpelovat?
Třeba by na hlavním městě změnili názor?
To děláme. Třeba paní místostarostka Smutná pravidelně chodí na magistrát interpelovat
radní hlavního města ve věci strategického rozvoje a dopravy. A přijde mi absurdní, že teprve
teď, chvíli před volbami, byl magistrát schopný
schválit její návrh na stavební uzávěru pro vybudování pražského okruhu.
Jednou z možností, jak mohla radnice ulevit
dopravě kolem Kulaťáku je přece KES – komunikace Evropská – Svatovítská...
Abych byl spravedlivý a korektní, přiznám, že
to se nepovedlo. Pravdou je, že tato spojka ulevit mohla, ovšem Zelení, když byli ještě v koalici, přišli s myšlenkou, že KES by neměla být
čtyřproudá dálnice uvnitř města, ale jen dvou
proudá silnice. Nápad to byl dobrý, bohužel
jsme už neuhlídali, že místo, aby projekt jen
upravili, zbrkle ho celý zastavili. Přitom tehdy
už měl KES všechna potřebná povolení, zatímco
dnes čekáme, až to celé magistrát naprojektuje
znova.
Mezi projekty, které zůstávají na konci volebního období rozdělané, patří i dlouhodobý strategický plán MČ Praha 6. Měli jste ho
hned na prvním místě v programovém prohlášení.
Je tak napůl cesty. Je z něj zpracováno několik kapitol – například školství, které si na něm
dalo hodně záležet, protože tvořili dlouhodobou koncepci rozvoje mateřských a základních
škol. Koncepci má zpracovanou i sociální odbor
a další. Ale práce na strategickém plánu Prahy 6
jsou, jak jsem řekl, na půli cesty.

V polovině volebního období se změnila koalice, zhruba před dvěma roky došlo ke změně gescí v radě. Jak moc se to projevilo například v plnění programového prohlášení
a chodu radnice?
Myslím, že změna gescí nijak práci rady neovlivnila ani nezbrzdila, protože projekty už byly rozpracované a rozjeté. Otázka ale je, do jaké míry
se změna politického vedení radnice podepsala
například na projektu Základní školy Na Kocínce. Všichni dobře vědí, že projekt zablokoval
jeden aktivista z Hanspaulky. Je pravda, že když
jsem přišel na radnici, řekl jsem tomu člověku,
že dokud budu starosta, on nepřekročí práh
mé kanceláře. Měli jsme potom výměnu názorů
na zastupitelstvu, a poté přišlo odvolání, které
už čtyři roky stavbu školy úspěšně blokuje. Je
možné, že s některou z předchozích vládních
stran by se dokázal lépe domluvit. Přesto si myslím, že některým lidem se uhýbat nemá.
A nestálo by za to, aby někdy jeden člověk
ustoupil ze svých zásad a udělal ústupek,
když by díky tomu mělo několik set dětí novou školu?
Některým lidem se už ze zásady ustupovat
nesmí. My jsme dokázali zareagovat na tuto
obstrukci velmi pružně a část chybějících míst
„nahnali“ půdní vestavbou v ZŠ Antonína Čermáka. A já jen doufám, že tenhle člověk, který
neváhá blokovat i veřejně prospěšné stavby, už
do tohoto projektu nebude mít možnost promlouvat a dál jej hatit. Tím však nechci říct, že
všichni aktivisté všechno boří. Máme výborné
vztahy s některými spolky, které se chtějí o dění
v městské části bavit a chtějí pomáhat.
Spolupráce se spolky je podle mnohých
velmi cenná. Byla pravidelná setkání nebo
vyhrazení jedné stránky v Šestce, kde je mimochodem radnice často velmi ostře kritizována, dobrý krok?
Určitě ano. Ukázali jsme, že opravdu myslíme
vážně naše proklamace, že se otevřeme lidem,
že se nebojíme diskuze a polemiky. Je pravda, že
spolky ve svém vyjádření v Šestce asi dvakrát přestřelily a svá vyjádření musely korigovat. A radnice jakožto vydavatel zodpovědný za obsah bez
ohledu na to, kdo ho píše, musela otisknout
omluvu. Ale my i spolky jsme se to teprve učili.
Mělo by se v té spolupráci pokračovat?
Rozhodně ano. Bylo za mnou několik starostů
z jiných městských částí a ptali se, jak jsme dokázali navázat se spolky spolupráci a věcně se
s nimi bavit. A jak to děláme, že spolky dokáží
do Šestky psát, aniž by nás jen urážely. Ale to, že
nás kritizují, přeci nevadí. Opodstatněná a konstruktivní kritika k naší práci patří.
Když jsme u spolupráce – jaká je s developery, architekty a staviteli. Praha 6 je pro ně

velmi atraktivní, předpokládám, že na dveře
starosty klepou často. Co si přejí?
Většinou chodí s návrhy svých projektů a ptají se, zda to, co mají připravené, je v souladu
s představami radnice. Já je buď pošlu za gesčně příslušnými radními, nebo si beru na pomoc
někoho z Kanceláře architekta, protože můj
pohled běžného občana, byť v širších souvislostech, potřebuje odborné doplnění o různé normy a pravidla územních plánů. .
Není tedy pravda, že by radnice byla pod neustálými ataky a nátlaky developerů, kteří by
chtěli zastavět každý volný pozemek?
Já o ničem takovém nevím, spíš je to naopak.
Podívejte se třeba na projekt Lordshipu, který
vlastní polorozpadlé vily na Letné, za jejichž
stav už dostala několikrát pokutu. Všichni vědí,
že developer zde přišel s projektem obrovského skleněného kvádru, daleko větším než vše
v okolí. My jsme to systematicky čtyři roky odmítali a říkali jim, že toto tam nikdy nepostaví
a požadovali jsme stavby snížit, zmenšit, rozdělit na několik objektů. A povedlo se. Když byli
na radnici naposledy, měli už nové skicy, lépe
odpovídající našim představám, přesto jsme jim
je znovu vrátili k přepracování.
V jakých rozdělaných věcech by měla pokračovat koalice po říjnových volbách, ať je její
složení jakékoli?
Především by měla zachovat kontinuitu. To je
takový český zlozvyk, že se každé čtyři roky vše
změní od základu. Pokud se to stane, Praha 6
se nikdy nikam neposune. Po nás tady zůstává připravená k realizaci řada projektů, což my
jsme od předchozí koalice neměli, dvě miliardy
na účtu a z toho 400 milionů jen na investice.
Nejsem si ale jist, že by radnice měla masivně
utrácet a hrát si třeba na záložnu, jak někteří
slibují. Obecní kasa není bezedná – je totiž neuvěřitelně lákavé všechno rozházet a projíst, ale
odpovědně hospodařit je už mnohem složitější.
Vím to, protože přesně tak jsme poslední čtyři
roky radnici spravovali my. A předáváme ji stabilizovanou.
A na závěr – udělali jste nějaké chyby, které
by vás opravdu mrzely?
ANO, hned na začátku jsem udělal jednu velkou chybu, jejíž následky v podobě například
zpackaných anket na Babě, Ořechovce nebo

třeba Malém Břevnově jsem si nesl celé čtyři
roky. A je to veliká škoda – participací a otevřením radnice se chlubím, kudy chodím a radnice dokonce v posledních třech letech právě
za otevřenost dostala několik cen. Ale ty kaňky na kráse, způsobené přístupem ve stylu „vy
se vykecáte a my si to potom prostě uděláme“,
ty bohužel celkový dojem kazí a nahrávají škarohlídům, kteří pak jen vykřikují, jak děláme
všechno špatně…

říjen 2018

7

POLITICKÁ DISKUZE

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ: „Držíme slovo,“ říká kandidát
na starostu Jan Lacina

„Ověřil jsem si osobně, že pan místostarosta Lacina je člověk, který drží
slovo, ví, co chce, ale hlavně ví, jak to udělat. Když k tomu přičtu věrohodný politický „appeal“, vidím před sebou muže, jehož pobyt ve vedení
městské části Praze 6 jednoznačně prospívá.“
Petr Konvalinka, rektor ČVUT v letech 2014–2018
„Mgr. Jan Lacina, radní městské části Praha 6, má na starosti kulturu.
Jako umělecký šéf divadla Semafor, patřícího do jeho resortu, můžu zde
prohlásit, že jeho práce nás ujistila, že je to pravý člověk na správném
místě. Vyplývá to z pocitu naprosté spolehlivosti, profesionality a porozumění, který v nás svou prací vzbuzuje.“
Jiří Suchý, ředitel divadla SEMAFOR

Praha 6 nesmí být jen pro bohaté
ČSSD byla v uplynulém období v opozici,
a měla tedy jen omezený vliv na rozhodnutí radnice. Přesto se nám řada věcí podařila.
Naše kritika zviditelnila čachry kolem polikliniky Marjánka, neschopnost realizovat připravenou výstavbu startovacích bytů v Ruzyni či odklad obchvatu Kulaťáku, nesmyslný
návrh na úpravu Macharova nám. Ve chvíli,
kdy se kampaň do komunálních voleb chýlí
ke konci, je však lepší hledět do budoucnosti a věřit, že společně rozhodneme o lepším příštím směřování naší městské části. Jako volič však mám
problém najít rozdíly mezi tím, co nabízí většina stran, které slibují, že vyřeší bydlení, dopravu a vše ostatní. My jsme pokornější a místo bombastických slibů radši nabízíme konkrétní řešení. Víme, že třeba bydlení nelze
vyřešit za čtyři roky. Životní náklady rodinám či seniorům je ale nutné začít snižovat okamžitě, aby se šestý obvod nestal jen místem pro bohaté.
Pro seniory bychom rádi zavedli senior taxi, které je doveze k lékaři nebo
na nákup. To už běžně funguje v 70 jiných městech. Určitě rozšíříme dostupnost bydlení pro seniory. Chceme vytvářet komunitní centra, která
budou podporovat mezigenerační setkávání a podporovat spolky, které
pořádají různé kurzy a cvičení pro seniory.
Pro děti zavedeme příspěvky na kroužky, lyžáky a sportovní vyžití. Lítačku by měly mít zdarma hned, ne až v roce 2020. Praha 6 si to může dovolit, když nebude utrácet za nesmysly jako dvě lavičky za půl milionu.
Naše městská část je skutečně dost bohatá na to, aby si děti nemusely
nosit do školy vlastní toaletní papír, další základní pomůcky a abychom
dětem mohli zaplatit jednou za rok týdenní školu v přírodě. Při kompetentním vedení radnice nebude hlavně problém s přijímáním dětí
do školek a škol, rychle zajistíme nové kapacity.
8
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Petr Pavlík, kandidát na starostu

Už je to téměř 4 roky, kdy jste nám
dali důvěru a umožnili změnit politiku
a fungování radnice na Praze 6
Máme za sebou hodně práce, spousta
projektů se povedla – jako nová školka

ve Vokovicích, projekt bubenečské papírny,
kde developer postaví i infrastrukturu pro
lidi, Šesťák nebo efektivita péče o zeleň;
některé ne – jako třeba vyřešení dopravní zátěže napříč celou Prahou 6; a některé
ještě potřebujeme dotáhnout. 4 roky jsou málo na strategické projekty,
máme toho spoustu rozjetého a víme, kam chceme Prahu 6 směřovat.
Trvalo nám dlouho, než jsme změnili zavedené pořádky na radnici – ať
už co se týče dodavatelů služeb, tak i nastavených procesů. Děláme to
čistě, transparentně, s vámi – v rámci participačních projektů i setkání
nad konkrétními kroky radnice, jako například při realizaci skateparku
na Babě jsme na základě vašich reakcí zcela změnili projekt a výsledkem
je park, kam se sjíždí mladí z celé Prahy. Protože je jsme to udělali správně, s vámi a s respektem k potřebám těch, pro které to děláme. Žádný
projekt ušitý na míru dodavatele, jak bohužel bývalo zvykem. Máme připravený plán pro zlepšení zdravotní a sociální péče v Praze 6 – konkrétně chceme kvalitně zrekonstruovat polikliniku Břevnov, využít Šatovku
i budovy v Šolínově pro lidi, kteří to p
 otřebují. Chceme postavit parkovací dům na Dědině a podpořit výstavby nových tramvajových tratí –
na Dědinu, do Suchdola i přes řeku na Prahu 8. Chceme nová sportoviště
a hřiště na Ladronce a lepší využití prostoru na Džbánu tak, aby sloužil
občanům Prahy 6. Dotáhneme rekonstrukci Vítězného náměstí i Dejvickou ulici, kam vrátíme život. Máme toho v plánu hodně. Víme, co Praha
6 potřebuje, a co chcete vy, protože jsme jedni z vás a mluvíme s vámi,
nasloucháme. A teď potřebujeme váš hlas.
Jaroslav Holý, zastupitel, ANO Praha 6

Vám to nevadí? Nám jo!
Praha 6 je krásné místo pro život, ale k dokonalosti má daleko. Ráno a navečer nás
otravují auta v kolonách, kousíček po kousíčku mizí zelené plochy, na nichž developeři místo přírodních parků budují co nejvyšší
betonové stavby pro kanceláře, zatímco čím
dál tím víc rodin marně hledá byt s nájemným, na které by jim stačil jejich plat. Některé domy zejí prázdnotou a chátrají kvůli
neschopnosti či spekulacím jejich majitelů. Vám tohle nevadí? Nám ano,
a moc! Chceme udělat všechno pro to, aby ve spolupráci Prahy 6, hlavního města i státních institucí byl konečně dostavěn silniční okruh kolem
Prahy, který by zbavil Prahu 6 tranzitní dopravy.
Chceme, aby se urychleně začaly stavět standardní byty, které by obce
pronajímaly za nájem odpovídající výši příjmů nájemců. Můžeme se inspirovat v řadě vyspělých evropských států, kde mají investoři ze zákona
povinnost určité procento bytů ze své plánované výstavby dát obcím
k dispozici pro tzv. sociální bydlení. Pokud se nedohodnou na ceně pro
obec výhodné, investoři prostě nedostanou stavební povolení. Podporujeme obnovení družstevní bytové výstavby dotované státem nebo
obcí. Chceme také skoncovat s praxí, kdy majitel nechává byty dlouhodobě neobsazené nebo je krátkodobě pronajímá turistům, aniž by řádně platil daně z této činnosti.
Chceme obnovit obecní jesle s cílem umožnit mladým maminkám, aby
pokud chtějí, se mohly z mateřské dovolené co nejdřív vrátit do zaměstnání. Dál budeme dbát o rozšiřování a zkvalitňování pečovatelské služby, která umožňuje seniorům co nejdéle žít ve vlastních bytech, a o výstavbu zdravotnických zařízení pro seniory, kteří už potřebují celodenní
péči. Urychlíme rekonstrukci polikliniky Pod Marjánkou.
Chceme při tom spolupracovat se všemi, kdo chtějí, aby se v Praze 6
dobře žilo všem.
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Uplynulé čtyři roky lze popsat
čtyřmi slovy – kontrola, úspory,
přípravy a otevírání
Zkontrolovali jsme desítky smluv a narovnali ty špatné. Vyřešili jsme bolavé kauzy
Key Investments a Ledního medvěda. Vydělali jsme 400 milionů a uspořili 2 miliardy.
Připravili jsme stavbu krytého bazénu
na Petynce, projekty na nové školky a na seniorské bydlení v Šatovce. Otevřeli jsme radnici spolkům a všem lidem z Prahy 6 a dali jim prostor v Šestce.
Díky tomu Prahu 6 v tuto chvíli netíží nic, co by ji jakkoliv omezovalo
v činnosti a poskytování služeb vám, obyvatelům, a může se směle a bez
obav pustit do potřebných staveb školek a škol, domovů důchodců
a dalších veřejně prospěšných budov.
Nebudeme vám slibovat, že k veřejné správě budeme přistupovat odpovědně. To je pro nás samozřejmost. Na rozdíl od mnoha jiných nemáme
postranní úmysly a veřejná správa je pro nás služba.
Do dalších čtyř let vám můžeme slíbit maximální otevřenost radnice,
stavbu domova pro seniory o 120 lůžkách na Vítězném náměstí a seniorského bydlení v Šárce. Můžeme vám slíbit maximum možného pro to, aby
v roce 2022 bylo v Praze 6 alespoň o 300, ideálně o 500 míst ve školkách
víc než dnes. Můžeme vám slíbit, že nepodepíšeme jedinou smlouvu,
která by pro Prahu 6 byla nevýhodná. Můžeme vám zaručit, že se umíme
poučit z vlastních chyb a omyly, jako byla NEparticipace na Ořechovce,
Malém Břevnově nebo na Babě, se už opakovat nebudou. A ohlídáme,
aby je nedělal ani nikdo jiný.
A protože máme rádi Prahu 6 takovou, jaká je, budeme dbát o to, aby
nám neubývala zeleň a dobře se nám dýchalo, měli jsme dost hřišť a kultura se nesmrskla na estrády v televizi. O zlepšování dopravy a parkování
snad ani není třeba psát.
Ondřej Kolář, starosta Prahy 6

Letošní vedra naplno ukázala, že
zeleň ve městě není okrasou, ale
nutností
Naše strana ochranu přírody hájí jako dlouhodobý princip, na zeleň ve městě si nevzpomněla až v předvolebním období.
Město sice potřebuje uměřenou výstavbu
namísto starých průmyslových objektů, ale
ne další ukusování lesních ploch. Přitom
v příštím volebním období se například rozhodne, jestli zůstane zachován pruh lesa mezi Petřinami a Veleslavínem,
okolí obory Hvězda či volná plocha u Špitálky. A také o tom, co se stane
se severozápadní částí Vítězného náměstí, kde se konají farmářské trhy.
12 let hájíme v zastupitelstvu zájmy obyvatel Prahy 6. Dlouhodobě kritizujeme rozprodej obecního majetku pod cenou. Zastavili jsme plošný
postřik potenciálně rakovinotvorným roundupem po chodnících. Iniciovali jsme navyšování počtu míst ve školách a ve školkách. Díky nám
zveřejňuje radnice přehled svého majetku a veškeré radniční dokumenty jsou opatřovány strojově čitelnými daty. Nechali jsme zpracovat
komplexní plán pro zlepšování podmínek pro pěší a cyklisty. Přišli jsme
s plánem na zřízení Šesťáku a prosadili jsme architektonickou soutěž
na podobu Vítězného náměstí. Jako Zelení dodržujeme princip, že problémy městské části se nemají řešit za zavřenými dveřmi radnice. Praha
6 je jednou z největších samospráv v republice a radniční úředníci a politici mnohdy nedokáží – nebo nechtějí – sledovat, co trápí vaši ulici nebo
vaše okolí. Pro jednotlivé části Prahy 6 proto zřídíme místní komise, které
budou sloužit jako zprostředkovatel mezi radnicí a obyvateli. Každý občan zde bude moci přednést svůj problém, každý bude vyslyšen.
Proto je volební program Strany zelených rozčleněn do devíti lokalit Prahy 6. Podívejte se, co zamýšlíme pro okolí vašeho bydliště: praha6.zeleni.
cz/program.
Jsme zelení. Rosteme zdola.

Odpovědný a prosperující rozvoj
naší městské části
Vážení občané Prahy 6,
v uplynulém volebním období byla KDU-ČSL součástí širší koalice, která vedla radnici. Naše odpovědnost se promítala zejména do sociální a zdravotní oblasti, kultury
a školství. Významným úspěchem bylo přijetí „Strategické koncepce rozvoje sociální
a zdravotní oblasti a prevence rizikového
chování“, kterou přijalo zastupitelstvo jako rozsáhlý analytický a koncepční materiál a je základem rozhodování na dlouhé roky. MUDr. Marián Hošek v pozici předsedy příslušné komise byl autorem a garantem
této koncepce a i nadále se hodlá pro pomoc seniorům, rodinám s dětmi
a všem potřebným nasadit i v budoucnu. Na kulturu se podařilo významně navýšit prostředky a zároveň nastavit systém rozdělování objektivnějším způsobem, který zohledňuje i menší lokální aktivity. Mgr. Jan Bartůšek, který byl předsedou kulturní komise, je zároveň učitelem a mohl
uplatnit odbornost také ve školské komisi.
Další členové KDU-ČSL se podíleli na činnosti ostatních komisí a odpovědně a kompetentně mohli ovlivňovat politiku radnice. Těší nás, že
do současných voleb přicházíme se společnou koaliční kandidátkou
s TOP 09 pod názvem KLID. Spojením společných sil jsme silnější a věříme, že získáme podporu všech, kteří usilují o odpovědný a prosperující
rozvoj naší městské části.
KDU-ČSL
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Jednosměrka
Na Krutci

spektovaly zákaz vjezdu, ovšem současná úprava jim vjezd ztěžuje, a tak k němu nedochází.

Rozporuplné reakce obyvatel
Opatření ve Vokovicích budí rozporuplné reakce. I přes zřetelné značky jej řidiči přehlížejí nebo
nerespektují. Úsek se tím stal nebezpečný. Proto
jej teď intenzivně kontrolují policisté. Obyvatelé, kteří žijí bezprostředně u komunikace, jsou
spokojeni. „Konečně se ráno nebudím s prvním
náklaďákem,“ pochvaluje si Tomáš K. Nelíbí se
ale těm, kteří požadovali zjednosměrnění právě
v ranní špičce. „Intenzita provozu mimo špičku
je zanedbatelná, opatření je opačné, než jsme
chtěli v petici,“ uvádí paní Petra. Dalšímu obyvateli Vokovic se zase nelíbí, že městská část podléhá tlaku malé skupiny lidí. „Není možné dělat
dopravní politiku bez odborného posouzení.
Normální plynulý provoz a s tím související negativa se jen přesunula jinam. Je to nekoncepční,“ říká Jan M.

ZMĚNA DOPRAVNÍHO REŽIMU
V ULICI NA KRUTCI, KDY ZDE DOŠLO K ZJEDNOSMĚRNĚNÍ PROVOZU OD 10 DO 7 HODIN, JE REAKCÍ
NA SILNÉ TLAKY ZE STRANY OBYVATEL TÉTO ULICE I DALŠÍCH ČÁSTÍ
VOKOVIC. TI SI PŘÁLI OMEZIT ZDE
PROVOZ, ČI HO ZJEDNOSMĚRNIT.
Jelikož je křižovatka Horoměřická x Evropská
v ranní dopravní špičce svou kapacitou nedostačující, vznikají kolony na Horoměřické. Ulice
Na Krutci pak funguje jako přirozená objízdná
trasa pro vozidla směřující do centra.
„Pokud by došlo k zamezení průjezdu v ranní špičce, došlo by k takovému nárůstu fronty
vozidel, že by řidiči začali hledat další alternativní trasy, tedy mimo jiné přes Lysolajské údolí – V Podbabě – Podbabskou – Jugoslávských
partyzánů až na dopravně přetížené Vítězné náměstí," říká radní pro dopravu Roman Mejstřík
(ANO) a dodává, že důsledkem by byl též nárůst
zpoždění autobusů MHD. To se ostatně v praxi
ověřilo na podzim 2017, kdy se omezil vjezd
kvůli stavebním pracem ve Vokovické. Stejné
vysvětlení dostali i rezidenti, kteří proto přistoupili na kompromis, který navrhla dopravní
komise – zmenšit celkový objem projíždějících
aut zjednosměrněním ulice Na Krutci v úseku

od křižovatky Na křídle po křižovatku s Horoměřickou alespoň mimo dopravní špičku. Na základě tohoto požadavku vznikla nynější dočasná
úprava.
Omezení je prozatím stanoveno jako dočasné,
a to od přelomu července a srpna do konce roku.
Na základě vyhodnocení provozu v exponovaném období září a října bude stanoven další
postup. Už nyní lze ale sledovat jeden pozitivní
výsledek – v minulosti nákladní vozy často nere-

Memorandum nejen o pozemcích Buštěhradské dráhy
NA POSLEDNÍM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY V TOMTO
VOLEBNÍM OBDOBÍ BYLY SCHVÁLENY ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE,
AKTUALIZACE ČÍSLO 4, A TÍM TAKÉ
TRASA ŽELEZNICE MEZI HRADČANSKOU A VELESLAVÍNEM, JAK JI
POŽADOVALA PRAHA 6, TEDY JAKO
TUNELOVÁ VARIANTA V3 (R1 SPĚŠ –
2KOLEJNÉ ELEKTRIZOVANÉ TRATI).
V současné době běží změna územního plánu,
která potrvá zhruba dva roky. Mezitím se tedy
otevírá prostor, aby Správa železničních a dopravních cest prostřednictvím Metroprojektu
dopracovávala dokumentaci pro územní řízení. Pozornost, kromě Veleslavína, chce radnice
Prahy 6 věnovat zastávce Ruzyně, která bude
součástí transformačního území Nová Ruzyně,
první jednání proběhlo i nad stanicí Hradčanská. Zároveň se řeší stanice Dlouhá Míle a kapacita zde plánovaného P+R. Původně zde
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bylo plánováno jen 1050 parkovacích míst,
s tím městská část zásadně nesouhlasí a prosazuje jejich navýšení minimálně na pět tisíc.

Využití pozemků podpořil i premiér
„Jednala jsem s ministerstvem dopravy i s generální ředitelem SŽDC, kteří převedení uvolně-

ných pozemků a jejich zachování pro volnočasové aktivity a zeleň podporují. Stejně tak mé
snaze o získání pozemků pro Prahu 6 vyslovil
podporu svým dopisem premiér ČR. Společný
zájem k využití území by měl být deklarován
v Memorandu mezi Prahou 6 a SŽDC, které
bude v nejbližší době projednávat rada Pra-
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Setkání k P+ R Horoměřická

PŘEDSTAVIT DOPRACOVANÝ NÁVRH
PARKOVACÍHO DOMU P+R A ZEPTAT
SE NA PŘIPOMÍNKY MÍSTNÍCH OBČANŮ - TO BYLO CÍLEM ZÁŘIJOVÉHO SETKÁNÍ V TOBRUCKÉ ULICI.

Po prvotních výkřicích, že zde nikdo žádný parkovací dům nechce, se diskuze uklidnila a občané se zabývali konkrétními body, které by podle
nich mohly návrh ještě vylepšit. Diskuse se vedla kolem dvou věcí: zda při stavbě nedojde k narušení zeleně nejen před domy, ale především

stromů, které nyní odcloňují rušnou Horoměřickou ulici. Někteří občané proto vznesli dotaz,
jestli by zde neměla být postavená ještě protihluková stěna. Druhý problém, co místní trápil,
byla zvýšená přítomnost pěších (řidičů odstavených vozidel) v jejich ulici, kteří tudy půjdou
na metro. Problém se týká především umístění
výstupu z objektu. I to budou autoři studie dále
řešit. Zazněly také obavy z větší prašnosti a hluku při stavbě parkovacího domu.
Samotný parkovací dům má kapacitu téměř 380
stání. Dle dohody bude zhruba 50 míst vyčleněno pro dlouhodobý pronájem pro místní rezidenty a zbývající kapacita bude sloužit výhradně v režimu P+R, tedy zvýhodněné denní stání
pro dojíždějící.
Více informací k tématu najdete na webové
stránce www.praha6.cz/tobrucka.

Nová úprava
značení v ulici
Pod Cihelnou
V ULICI POD CIHELNOU A OKOLÍ NA SÍDLIŠTI DĚDINA BYLA
NA ZÁKLADĚ MNOHA PODNĚTŮ MÍSTNÍCH REZIDENTŮ PROVEDENA ÚPRAVA DOPRAVNÍHO
REŽIMU.

hy 6,“ říká k aktuální situaci místostarostka pro
strategický rozvoj Eva Smutná (za TOP 09) a dodává, že tímto krokem zajišťuje atraktivní zelený koridor středem Prahy 6, který do budoucna
nabídne občanům místo pro relaxaci a sportovní vyžití. Po převedení železniční trati do tunelu
budou tímto krokem uvolněné pozemky nikoli

nabídnuty k zástavbě, ale převedeny na Prahu 6 nebo magistrát, který zde bude akceptovat
v rámci změny územního plánu pouze funkční
využití v souladu s tímto záměrem. V dohledné
době by mělo následovat již druhé participační
setkání s občany, kde se bude o jednotlivých záměrech více diskutovat.

„Nově došlo k jasnému vymezení parkovacích míst v této ulici a také jsme
částečně legalizovali zvykové parkování
v tomto místě, kdy jsme použili protilehlé
parkovací pásy, jež by měly vést i ke zpomalení jízdy vozidel v přímém směru,“
vysvetluje radní pro dopravu Roman
Mejstřík (ANO). Oblast od ulice Vlastina je
nově vedena jako zóna 30, komunikační
prostor před ZŠ Dědina je upraven jako
pěší zóna s možností vjezdu pouze pro
vozidla se souhlasem školy a cyklisty.

říjen 2018

11

VEŘEJNÝ PROSTOR

Letos přibylo 96 stromů
stojí městskou část přes 500 korun, zatímco
na sousední Praze 7 jen tři stovky. Proč městská
část nedokázala vysoutěžit levnější cenu?“ ptá
se Pavel Weber (Zelení). „V Praze je možné z hygienických důvodů, bohužel, zavlažovat pouze
pitnou vodou. Ve výběrovém řízení, na jehož
regulérnost dohlížela komise se zástupci všech
stran zastoupených v zastupitelstvu, byla vysoutěžena cena 420 Kč za metr krychlový bez
DPH. Protože se odvíjí také od vzdálenosti, na
kterou se voda převáží, a protože Praha 6 patří
k největším, může být cena vyšší než v jiných
městských částech,“ reaguje radní. K závlahám
se používají převážně malé cisterny s objemem

zhruba dva metry kubické, které jsou schopny
zajet přímo k jednotlivým stromům. To znamená, že při ceně 42 haléřů za 1 litr zálivky stojí
výjezd malé cisterny přibližně jeden tisíc korun. Do budoucna se počítá s navýšením peněz
na tuto péči.
Je otázka, co se stane se zelení, až dojde k zákazu zavlažovat pitnou vodou. Jedním z řešení
je přizpůsobit skladbu vysazovaných stromů
daným podmínkám, anebo se připravit na možnost zalévat dešťovou vodou.
„Bylo by dobré pořídit také dostatek nádrží
na dešťovou vodu, která by se pak používala
k zalévání, a také využívat vodu z přírodních
vodních prvků, potoků, jezírek eventuálně přímo z Vltavy," nabízí další možnost do budoucna
Helena Briardová (KSČM).

Projekt Macharovo náměstí pozastaven

JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, JAK C HRÁNIT
MĚSTO PŘED HORKEM A OTEPLOVÁNÍM, JE VÝSADBA ZELENĚ. PROTO
V PRAZE 6 JEN NA JAŘE LETOŠNÍHO
ROKU PŘIBYLO 96 STROMŮ. V PRŮBĚHU LÉTA – S OHLEDEM NA DLOUHOTRVAJÍCÍ SUCHÉ A HORKÉ POČASÍ – SE DALŠÍ DŘEVINY NESÁZELY.
ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROKY BYLO
CELKEM VYS AZENO 523 STROMŮ
A PŘIBLIŽNĚ 3400 KEŘŮ.
Vysazování stromů v posledních letech kom
plikuje počasí, dřeviny v horku trpí. O to důležitější je pravidelné zavlažování. „Stromy jsou
zalévané tři roky po výsadbě, záhony a ostatní
zeleň podle potřeby a aktuálního počasí. Například zavlažování trávníků, kterých je v Praze 6 dva a půl milionu metrů čtverečních je
nereálné a finančně neúnosné," říká radní pro
životní prostředí Roman Mejstřík. Reaguje tím
zároveň na připomínku Marie Kubíkové (ODS):
„Vítám výsadbu nové zeleně, jen se obávám,
aby byla kvalitně zajištěna i následná pravidelná péče. Aby stromy nedopadly stejně jako
ty, které byly nově vysazené do zeleného pásu
v Kladenské ulici a letos v létě bohužel všechny
odumřely.“

Zavlažovat se smí jen pitnou vodou
„Aplikace jednoho metru krychlového zálivky
12
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NÁVRH NA ÚPRAVU MACHAROVA NÁMĚSTÍ VZBUZUJE EMOCE,
OBČANÉ PROTI NĚMU PODEPISOVALI PETICI, NA SETKÁNÍ – AŽ
NA NĚKOLIK JEDINCŮ – ODMÍTALI
VŠECHNA NAVRŽENÁ ŘEŠENÍ
A POŽADOVALI ZACHOVÁNÍ
SOUČASNÉHO STAVU. RADNICE
CHCE PETENTŮM VYHOVĚT, ALE
ZÁROVEŇ POTŘEBUJE POTVRDIT
VĚTŠINOVÝ NÁZOR. PROZATÍM JE
PROJEKT ZASTAVEN.
„Na setkání s občany jsem slíbil, že nebudeme podnikat další kroky, a to jsem dodržel.
Chtěl jsem využít času a synergie konání voleb pro získání názoru, který by mohla nová
vláda na radnici využít. Protože prosté referendum ano/ne nenavrhuje co dál, tak jsem
připravil anketu, v níž by obyvatelé Ořechovky sami zvolili rozsah úprav Macharova
náměstí – od žádných, přes návrh petentů,
po výsledek soutěže,“ říká místostarosta pro
územní rozvoj Martin Polách (ANO) a dodává, že chtěl využít i blížící se volby, kdy by
mohli lidé, kteří by nechtěli hlasovat elektronicky, zároveň odevzdávat ve vybraných
místech blízko hlasovacích místností anketní lístky.
Mezi odpovědmi byly v anketě zařazené jak
varianta „0“ – nic nedělat, „1“ přeji si pouze
nahradit stávající budovu šaten na stávajícím místě a upravit navazující prostor ulice Na Ořechovce bez zásahů do zelených
ploch, tak i varianta „4“- že by se Macharovo
náměstí mělo upravit dle výsledků architektonické soutěže. Občané však protestovali

i proti této anketě. „Anketa nebyla vůbec
prodiskutována s místními, jak bylo slíbeno.
Navíc koncept, kde je dáno na výběr z šesti
variant, přičemž čtyři jsou si velmi podobné
a jedna zcela nesmyslná, působí spíše jako
snaha o tříštění hlasů proti variantě vzešlé
z architektonické soutěže, než aby vzbuzoval
důvěru,“ říká Vít Hanousek, jeden z iniciátorů
petice proti změně Macharova náměstí. Tu
podepsalo 562 občanů, z nich zhruba 350
uvedlo trvalé bydliště na Ořechovce.
Podobný názor mají i opoziční strany: „Také
ČSSD je proti pořádání ´jakési´ ankety v období těsně před volbami. Považuji za naprosto nevhodné realizovat hrubý zásah do náměstí, které bylo vytvořeno jako nedílná
součást výjimečného urbanismu Ořechovky
ve dvacátých letech 20. století,“ konstatuje
René Pekárek (ČSSD). Jiří Lála (ODS) k tomu
doplňuje: „Obyvatelé Ořechovky se jasně vyjádřili v anketách již před architektonickou
soutěží. Chtěli pouze drobnou údržbu a odstranění nevzhledných prozatímních buněk.“
Antonínu Nechvátalovi (Zelení) zas vadí, že
návrh na změnu Macharova náměstí nebyl
projednán v komisi územního rozvoje ani
v zastupitelstvu. A také, že rada kvůli němu
podala návrh změny územního plánu Ořechovky.
Radnice projekt prozatím zastavila. „Zaslal
jsem návrh ankety panu Hanouskovi společně s odpovědí na jeho petici a vyzval ho, aby
reagoval. Ten to však odmítl a pouze opět
zpochybňoval mojí důvěryhodnost. Myslím,
že na Praze 6 je celá řada jiných míst, která
si zaslouží zlepšení. Ohledně Macharova náměstí nebudeme do voleb činit žádné další
kroky,“ uzavírá Polách.
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Developer postaví pro Prahu 6 školku i multifunkční sál
V OBLASTI BUBENEČSKÉ PAPÍRNY
VZNIKNOU NOVÉ BYTY. TENTO DEVELOPERSKÝ PROJEKT JE PŘÍKLADEM,
KDY SPOLUPRÁCE MEZI INVESTOREM A MĚSTSKOU ČÁSTÍ MŮŽE BÝT
OBOUSTRANNĚ PŘÍNOSNÁ.

Foto: papirnabubenec.cz.

„Radnice uzavřela s developerem memorandum, v němž investor deklaruje, že postaví
v tomto místě dvoutřídní mateřskou školu
a zdarma ji předá městské části – lze předpokládat, že ji naplní děti převážně z těchto nových
bytů,“ říká místostarosta pro územní rozvoj
Martin Polách (ANO). Spokojené by měly být
obě strany – obyvatelé z této lokality budou mít
blízko školku pro děti, městská část získá další
místa v předškolských zařízeních.
Na přání radnice také vznikne přímo v objektu
staré papírny multifunkční sál o velikosti 400
metrů čtverečních, sloužící lidem z blízkého
i širšího okolí. Opět bude patřit městské části,
která jej ovšem bude muset provozovat.
Přínosem pro všechny bude i revitalizace celého území. Nyní uzavřený areál, kde jsou mimo
sezonu odstavené posypové vozy, se otevře
veřejnosti, zpřístupní se část břehu kolem plavebního kanálu. Vznikne tady i prostor na vytvoření autobusové linky, která by spojovala
nejen Podbabu s Papírenskou, ale mohla by se
stát spojnicí mezi Dejvicemi, Bubenčí, zastavovat u Stromovky a pokračovat dál do Holešovic.
S tím souhlasí i Jakub Stárek (ODS): „Projekt je
v zásadě správný, ale musíme trvat na tom,
aby byl prostor průjezdný a v případě nouze
mohl sloužit jako alternativní propojení Podbaby s Prahou 7.“ Opačný názor má Ivan Hrůza
(KSČM): „Nejsme příznivci výstavby bytů v záplavovém území. Toto území by mělo sloužit
spíše jako rekreační plochy či pro sport.“

Školka i v Sedlci
Podobná situace nastala v centru starého Sedlce, v areálu bývalých mrazíren. Lokalita je opět
vedená jako transformační plocha, určená k výstavbě bydlení. Do zeleně a na místo s dobrou
infrastrukturou se byty hodí více než průmyslový provoz. Území je ve vlastnictví dvou velkých
developerů a jedné menší firmy, kteří žádají
změnu územního plánu. Návrh už projednala a také podpořila komise územního rozvoje,
investor totiž zachoval objemový limit, který
stanovila radnice. Rozvoj území řeší všichni tři
vlastníci dohromady jednou podkladovou studií, kterou nechali zpracovat na své náklady
a předložili radnici. „Jde o sourodý projekt s vyřešenou infrastrukturou, kdy hlavním požadavkem bylo dobré napojení na budoucí zastávku
tramvaje a stávající železniční zastávku. Samozřejmostí je požadavek, že developeři společně
postaví a předají Praze 6 čtyřtřídní školku,“ říká
Martin Polách.

Radnice navíc zapojila do jednání vlastníky jediného rodinného domu přímo uprostřed transformačního území, protože jeho zachování by
narušilo celkovou koncepci zástavby. Podařilo
se dojednat dohodu, kdy majitelé místo uvolní výměnou za postavení nového rodinného
domu v této lokalitě. „Děkuji všem stranám
za tuto dohodu, která místu velice prospěje.
Vím, že to není lehké rozhodnutí,“ komentuje
Martin Polách. Praha 6 dále jedná se SŽDC o získání pozemků kolem železniční zastávky, které
by ráda revitalizovala a zapojila do veřejných
prostranství u budoucí zástavby.

Dostavba okruhu
o něco blíž
PRAHA 6 SE OPĚT O TROCHU PŘIBLÍŽILA KE ZLEPŠENÍ DOPRAVY
NA SVÉM ÚZEMÍ A DOSTAVBĚ SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI OKRUHU.
Rada hlavního města, po dlouhém naléhání
Prahy 6, schválila počátkem října zahájení řízení
o stavební uzávěře staveb 518, 519 a 520, tedy
severozápadní části okruhu. Jde o důležitý krok,
protože okruh lze budovat pouze na nezastavěných pozemcích, které je nutno ochránit. Rada
hlavního města zároveň uložila svému magistrátu realizovat všechny nezbytné kroky dle zákona o územním plánování a stavebního zákona.
„Paradoxem je, že radní Petra Kolínská, která
usnesení předložila, pro něj zároveň jako jediná
nezvedla ruku. Přesto prošlo. Ostatní radní si evidentně uvědomují důležitost dostavby okruhu,“
komentuje situaci místostarostka pro strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09) a dodává, že bez
vyřešení a vymístění tranzitní dopravy přes naše
území, se dopravní situace na Praze 6 nezmění.
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OSLAVY 100 LET ZALOŽENÍ SAMOSTATN
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 SE PŘIPRAVUJE NA OSLAVY 100. VÝROČÍ
OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA.
NAVÁŽOU NA NEJVĚTŠÍ PŘEHLÍDKU
VOJENSKÉ TECHNIKY A INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
V HISTORII, KTERÁ SE USKUTEČNÍ
NA EVROPSKÉ TŘÍDĚ. POCHODOVAT
ZDE BUDE 2151 PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, PROJEDE
236 KUSŮ TECHNIKY A SOUČASNĚ
JE PLÁNOVÁN PŘELET LETOUNŮ
JAS-39 GRIPEN.
„Podobně jako v roce 2015 proběhla řada akcí
k 70. výročí konce světové války, následující
rok se konala Pocta VH, která připomněla řadou akcí nedožité 80. narozeniny Václava Havla, letošnímu roku a zvlášť podzimu vládnou
oslavy 100. výročí založení samostatného Československa, neboť většina lidí vnímá Českou
republiku jako jeho nástupnický stát,“ říká radní pro kulturu Jan Lacina (STAN) a dodává, že
oslavy vyvrcholí 28. října na Dejvické ulici, která se stane místem setkání občanů Prahy 6 i jejich návštěvníků. Lidová veselice začne v 15.30
hodin a následovat bude bohatý kulturní program na třech pódiích.

LIDOVÁ VESELICE
Jako první vystoupí na hlavním pódiu na Dejvické vojenská hudba Olomouc. Program zahájí fanfárami, které přivítají čestné stráže vojsk
USA, Francie, Itálie, Slovenska a České republiky.
Po projevech osobností veřejného života zazní
slovenská i česká národní hymna a vojenská
hudba Olomouc přednese klasická díla českých
autorů. Následuje koncert swingového orchestru Zatrestband v ústí Čkalovy ulice do Dejvické,
který vystřídá padesátičlenná Hudba 1. pluku
cizinecké legie Francie. Poté bude patřit hlavní
stage Michalu Prokopovi a skupině Framus Five.
Na pódium u Bachmačského náměstí se poté
opět vrátí hudba 1. pluku, po ní zazní swing
v podání Zatrestbandu a vyvrcholením celého odpoledne bude koncert skupiny Tata Bojs
na hlavním pódiu. Ten celou akci ukončí krátce
před 22. hodinou.
Během oslavy budou mít od 12 hodin návštěvníci k dispozici také 45 stánků farmářů s nejrůznějším občerstvením, účast přislíbily nejméně tři
14
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malé pivovary. Veselici bude od 10 hodin předcházet slavnostní odhalení sochy Tomáše Garrigua Masaryka v parku Bachmačského náměstí,
tedy nedaleko vlakového nádraží, z něhož první prezident pravidelně odjížděl do svého sídla
v Lánech. Na slavnosti se bude spolupodílet jak
čestná stráž a trubači posádkového velitelství

Praha, tak obec legionářská – její členové budou
držet u pomníku čestnou stráž.

ROK ČESKÉ STÁTNOSTI
Akce na Dejvické ulici je součástí oslav roku české státnosti, který probíhá v Praze 6 od ledna.

TÉMA VYDÁNÍ
Připravila Magdaléna Krajmerová, Foto: Katka Maršálová

NÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Podzimní část zahájily dvě exteriérové výstavy po celé délce Dejvické třídy a na Vítězném
náměstí k 50. výročí okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy, které byly vytvořené
spolu s fotografem Josefem Koudelkou a Národní galerií. Pro tradiční představení opery v přírodním divadle v Šárce byla symbolicky vybraná
Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, nejslavnější
česká komediální opera, kterou i přes nejisté počasí vidělo nejméně pět tisíc nadšených diváků.
V polovině září se vysazovala na nově vzniklém
Plaza centru AFI ve Veleslavíně lípa – strom republiky. Aby radnice dodržela tradici poselství
budoucím generacím, požádala všechny základní školy v Praze 6, aby děti napsaly nebo nakreslily své vzkazy a přání, které uložila do truhlice a tu následně umístila u kořene stromu.
Součástí je také výstava fotografií Jiřího Chocholáče, která připomíná okupaci Československa v roce 1968.

TŘI ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY
Od 22. září do 11. listopadu lze navštívit ve Ville
Pellé výstavu věnovanou právě generálu Maurici Pellému. Výstava s názvem Generál Pellé
a čeští umělci ve Velké válce je holdem nejen
tehdy nově vzniklému Československu, ale také
představuje generála coby zdatného kreslíře,
který dokumentoval během svých cest krajinu
a umělecké památky. V Čechách navazoval kontakty s umělci, mezi něž patřil například Alfons
Mucha, František Kupka, Josef Mařatka a také
Zdenka Baunerová, jejíž neteř Jarmilu si vzal
za ženu. Výstava zároveň připomíná první svě-

tovou válku, která vedla ke vzniku Československé republiky. Na přípravě akce se podílely také
Vojenský historický ústav a Památník národního
písemnictví.
Od 3. do 31. října je připravená v Galerii Skleňák
výstava Paměť Prahy 6, která provede návštěvníky stoletou historií Československa a Prahy 6
prostřednictvím příběhů konkrétních pamětníků ze sbírky Paměti národa. Sedm panelů umístěných na chodníku před galerií, představí klíčové momenty v historii Československa: ruskou
„bílou” emigraci v době první republiky, zatýkání
českých studentů na Masarykově koleji v době
protektorátu, krutosti na konci války v květnu
1945, likvidaci břevnovského kláštera po nástupu komunistů k moci, okupaci Československa
v srpnu 1968, následnou normalizaci, již vystihuje pohřeb filozofa a chartisty Jana Patočky v roce
1977, a sametovou revoluci v listopadu 1989.
Výjimečnost výstavy spočívá v tom, že historické události popisují pamětníci, kteří je v Praze 6
sami zažili nebo zde nyní žijí. Jejich výpovědi
a životní příběhy si budou moci návštěvníci přečíst na panelech umístěných ve výlohách Skleněného paláce. Historii Prahy 6 přiblíží i krátký
film složený z výpovědí pamětníků promítaný
v jedné z výloh. Výstavu připravila nezisková organizace Post Bellum, za podpory Prahy 6.
Od 22. října do 15. listopadu bude instalována na Dejvické třídě od Vítězného náměstí
po 
stanici metra Hradčanská výstava Století.
Tvoří ji třicet oboustranných nosičů mapujících
průběh celého století v Československu s akcentem na roky končící číslicí 8. Expozice byla vytvořená ve spolupráci s Vojenským historickým

ústavem Praha. Polský kulturní institut připravil
výstavu Svět po Velké válce – kostka o velikosti
10 x 10 x 10 metrů bude stát od 13. října do 13.
listopadu před Stavební fakultou ČVUT a zobrazí svět po roce 1918. V Praze má svou premiéru
a postupně bude putovat po hlavních městech
Evropy.

LEGIONÁŘSKÝ VLAK I DIVADLO
Originální vlak československých legií bude
umístěn na prvé koleji nádraží Praha-Dejvice od 28. října do 18. listopadu. Jde o projekt
Československé obce legionářské, jejíž členové si předsevzali vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy
na transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly
válečné operace čs. legií. Vlak si budou moci
lidé projít jak individuálně, tak několikrát za den
proběhnou komentované prohlídky. Sté výročí
vyhlášení samostatného Československa oslaví v předvečer této významné události v pátek
27. října také Dejvické divadlo, a to komponovaným dvoudílným večerem Zítra to spustíme
aneb Kdo je tady gentleman. V první části večera uvidí diváci v inscenovaném čtení hru Václava Havla Zítra to spustíme. Hru o událostech
noci z 27. na 28. října 1918 napsal Václav Havel
u příležitosti 70. výročí vyhlášení vzniku samostatného Československa pro scénický časopis
tehdejšího Divadla na provázku a HaDivadla
s názvem Rozrazil 1/’88 (O demokracii). Premiéru měla 21. října 1988. Režisér Lukáš Hlavica
nastudoval tuto hru v koncertní verzi s herci
Martinem Myšičkou, Ivanem Trojanem, Miroslavem Krobotem, Pavlem Šimčíkem, Vladimírem
Polívkou, Lukášem Příkazkým, Janou Holcovou
a Veronikou Khek Kubařovou. Na druhou část
večera je plánovaná rozprava s diváky, kterou
povedou jednak tvůrci a interpreti uvedené
hry, jednak také speciální hosté. Projekt Zítra
to spustíme aneb Kdo je tady gentleman bude
Dejvické divadlo příležitostně uvádět po celou
sezonu 2018/2019. Projekt vznikl ve spolupráci
a s finanční podporou MČ Praha 6 a také hlavním městem.

V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa
byla u AFI centra vysazená lípa-strom republiky.
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DOPRAVNÍ OMEZENÍ V DOBĚ KONÁNÍ OSLAV

OSLAVY 100 LET ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU SI VYŽÁDAJÍ
OMEZENÍ DOPRAVY V DEJVICKÉ
A NĚKOLIKA PŘILEHLÝCH ULICÍCH.
RADNICE SI JE VĚDOMA, ŽE JDE
O NEPŘÍJEMNOST PRO REZIDENTY
V TÉTO LOKALITĚ, PROTO SE SNAŽILA PŘÍPRAVNÉ A UKLÍZECÍ PRÁCE
OMEZIT NA CO NEJKRATŠÍ ČAS.
V sobotu 27. října minutu po půlnoci začne
vyklízení ulice Dejvická od Kyjevské po Mařákovu a také částečně ulic V. P. Čkalova, Jaselská
a Václavkova. Přesný čas, do kdy mají být odtud
auta vyparkovaná, bude uveden na dopravním
značení, které se zde v předstihu objeví, a také
v informačních dopisech, které budou dostávat
řidiči v této lokalitě za stěrače. Neodstavená
auta budou odtažena, aby nedošlo k jejich poškození a nepřekážela. V sobotu už také bude
omezen vjezd do těchto ulic.
V neděli 28. října bude do všech zmíněných
ulic vjezd zcela zakázán, a to až do půlnoci.
V pondělí 29. října budou postupně uzávěrky
rušeny a ulice se otevřou. Zákaz vjezdu a parkování zůstanou v části ulice Dejvická od Čkalovy
až po Mařákovu a Václavkovu, též dojde k omezení vjezdu do Eliášovy, kde bude probíhat de16
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montáž pódia a likvidace mobiliáře. Od zhruba
12 hodin by měla být všechna dopravní omezení zrušena.
K otočení směru jízdy dojde v návaznosti
na uzavírky a kvůli lepšímu zprůjezdnění zbylých ulic v Mařákově ulici, jezdit se bude od Jaselké směrem na Dejvickou.
Zásobování pro fyzické a právnické osoby,
které zde podnikají, bude fungovat v ome

zeném režimu – v sobotu 27. října do 11 hodin,
28. je sem vjezd zcela zakázán a v pondělí 29.
zde bude opět fungovat omezený režim do
12 hodin. Poté všechna omezení pro zásobování pominou.

Pro rezidenty, kteří budou muset auta z vyjmenovaných ulic vyparkovat, připravuje radnice
náhradní možnosti parkování na území městské
části – nárok na náhradní místo získají po předložení občanského průkazu s vyznačeným
bydliště, a technického průkazu vozidla, čímž
prokáží jeho vlastnictví. Více informací a také
parkovací kartu bude možné získat na radnici
týden před konáním akce.
TATO DOPRAVNÍ OPATŘENÍ SE TÝKAJÍ POUZE
OSLAV POŘÁDANÝCH PRAHOU 6, DALŠÍ
UZÁVĚRKY BUDOU SPOJENÉ S VOJENSKOU
PŘEHLÍDKOU NA EVROPSKÉ.

Uzavírky spojené s vojenskou přehlídkou na Evropské třídě
SMĚR CENTRUM
Úsek Libocká – Starodejvická / nácvik od
27. 10. 17.00 hodin do 28. 10. 3.00 hodin; přehlídka 28. 10. od 9.00 do 18.00 hodin.
Úsek Starodejvická – Vítězné náměstí / nácvik
od 27. 10. 17.00 hodin do 28. 10. 3.00 hodin;
přehlídka 28. 10. od 9.00 do 18.00 hodin.
SMĚR Z CENTRA
Úsek Vítězné náměstí – Na Pískách / nácvik
27. 10. od 14.00 do 24.00 hodin; přehlídka

28. 10. od 9.00 do 20.00 hodin.
Vítězné náměstí / nácvik 27. 10. od 18.00
do 24.00 hodin; přehlídka 28. 10. od 9.00
do 18.00 hodin.
Svatovítská / nácvik 27. 10. od 18.00 do 24.00
hodin; přehlídka 28. 10. od 9.00 do 18.00
hodin.
Pevnostní, Gymnasijní / nácvik od 27. 10.
18.00 hodin do 28. 10. 2.00 hodin; přehlídka
28. 10. od 9.00 do 20.00 hodin.

ROZHOVOR
Připravila Magdaléna Krajmerová, Foto Irena Zlámalová

Radkin
Honzák

JE VELKOU
CHYBOU DĚLIT
ČLOVĚKA
NA TĚLO A DUŠI
JE VELKOU CHYBOU DĚLIT ČLOVĚKA NA TĚLO A DUŠI A DUŠI DÁLE
NA ROZUM A EMOCE, ŘÍKÁ RADKIN HONZÁK. „PRAVDA JE, ŽE EMOCE NÁS ŘÍDÍ DALEKO DŘÍVE NEŽ
ROZUM. JE DOKÁZÁNO, ŽE NEJPRVE ŠLÁPNETE NA BRZDU, A TEPRVE
ZA PŮL VTEŘINY SI U
 VĚDOMÍTE,
PROČ JSTE TO UDĚLALI," VYSVĚTLUJE PSYCHIATR, PUBLICISTA A VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGOG.
Co vám udělalo dneska radost?
Hned několik věcí! Přednášel jsem v IKEMu
a přednáška měla slušný ohlas, což mi udělalo
radost. Stejně jako v práci se sešla moc hezká
terapeutická skupina. Protože se v ní rychle
mění lidé, nemůžeme řešit vztahové věci, tak
diskutujeme na vybraná témata. Probírali jsme,

jakou osobnost – ať už fiktivní, žijící nebo nežijící – bychom mohli mít jako vzor. Je moc
hezké, když vám osmnáct lidí vypráví o svých
vzorech, vzniká pěkná skládanka. A je krásná
ta tolerance ve skupině, kdy nikdo nejde nikomu vynadat, že má takový vzor. Probrali jsme
osobnosti od Jana Husa až po nějaké zpěváky,
které vůbec neznám. Od nich jsme se dostali
na téma, jaký je rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem.
Jaký?
Zásadní! Nacionalismus je omezené pán
bíčkářství, které sdružuje společenství na podivných základech. A protože ty základy jsou
podivné, tak si příznivci musejí vymyslet do
brého zevního nepřítele, proti kterému je třeba
se postavit. Oproti tomu vlastenec si ho ne
vymýšlí, s nepřítelem bojuje jen tehdy, když se
objeví.

Jak může takový dobrý nacionalistický nepřítel vypadat?
Pokud budu chtít se společností manipulovat,
tak co je lepšího než nepřítel strach. Ten je tady
přes dvě stě padesát milionů let. Postrašit někoho a pak mu říct, že ho zachráním, je přece
úžasná věc.

„NACIONALISMUS JE OMEZENÉ
PÁNBÍČKÁŘSTVÍ, KTERÉ
SDRUŽUJE SPOLEČENSTVÍ
NA PODIVNÝCH ZÁKLADECH.“
O čem jste přednášel v IKEMu?
O psychopatech. A nyní také vyjde kniha o psychopatech. Můj bratr je historik, tak jsme si řekli,
že coby vlastenci musíme ukázat světu, že co
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se týká psychopatů, tak jich máme dost a kvalitních a rozhodně se v tomto nemusíme před
světem vůbec stydět!
Můžete prozradit, o kom píšete?
Pojali jsme to pro jistotu historicky a skončili
jsme prokurátorem Josefem Urválkem.
Jsou mezi psychopaty i ženy?
Ano, ale když se podíváte na psychopaty, tak
muži jsou psychopati agresivní a mocenští, ženy
jsou psychopatky klevetící a dělající pletichy,
agrese je u nich mnohem méně.
Znamená to, že je opravdu takový rozdíl
mezi ženou a mužem, mezi ženským a mužským mozkem?
No, ano, vždyť jsme úplně jiná zvířata a jsme
na světě na úplně jiné věci. Vezměte si třeba
agresivitu – samičky jsou méně agresivní než
samci, ovšem pouze do doby, než dojde na mláďata. Pak jsou agresivnější než samci. Vykládá
se to tím, že pro mládě je matka důležitější než
otec. Co si budeme povídat, v lidském společenství jsou muži doma dobří k zachování rodu
18

říjen 2018

a přetahování těžkých kusů nábytku. Snahy o to,
že si budou někdy ženy a muži rovni, jsou naprosto nesmyslné. Nikdy se to nestane, leda tak
před zákonem.
A v politice, tam si ženy a muži mohou být
rovni?
Samozřejmě, že nemohou. Povím vám jeden
příběh – v osmdesátých letech, kdy jsem nikam
nesměl vycestovat, ale jednou mě poslali na západ, na kongres až do Karlových Varů. Přijeli tam
i Švédi a ti zkoumali, proč stejný prášek na vysoký tlak někomu zabírá a někomu ne. Ukazovali
to na našich spřátelených příbuzných – šimpanzech. Ti podobně jako lidi tvoří tlupu, která má
pyramidální uspořádání. Na vrcholu sedí král,
který má všechny favoritky ženského pohlaví,
které chce, jako první je u žrádla a o všem rozhoduje. Při tom nemusí být ani nejchytřejší, ani
nejsilnější, jen je nejšikovnější. Dnes se ukazuje,
že jsou to ti psychopati. Pod králem je šlechta,
která se hrbí, dere nahoru a čeká, až bude moci
vyzvat krále, zničit ho a nastoupit na jeho místo.
A zcela dole je to, čemu se antropologicky říká
proletariát, tedy ti ostatní. Někde vedle je tlupa

samic s mláďaty a ty se do politiky nepletou.
Když malý sameček dosáhne věku tří let, tak se
zařadí do pyramidy dle svých schopností. Je-li
náhodou sameček synáčkem maminky, kterou
momentálně má král za svou favoritku, automaticky se dostává mezi ostatními o špricl výše, než
by měl. A tak je to i mezi lidmi a v politice. Ženy
jsou ve skupině, která se drží mimo.
Jak souvisela tato pyramida s prášky na tlak?
My máme takovou tu slavnou mozkovou chemii, přes kterou se tělo řídí. Podle ní víme, že
králové jedou na noradrenalin, šlechta pod nimi
na adrenalin a ti zcela dole na kortikoidy. Tedy
už jen pokud vezmete ředitele a vrátného tak
máte jiný terén, v němž budou léky fungovat
jinak.
Dobře, ale i když mají mezi šimpanzy samičky vlastní tlupu, ženy v politice přece máme
a dokonce v té nejvyšší. Počínají si tam jinak
než muži?
Buď se přizpůsobí chlapskému pojetí, což byla
třeba Thatcherová, která jela jejich linii. Anebo
politiku pojímají spíš rodinným způsobem jako

ROZHOVOR

Marie Terezie, která si vlastně udělala jakousi
svou domácnost z celého Rakouska-Uherska.
A ještě k tomu stačila porodit spoustu dětí, takže se jí říkalo tchyně Evropy. Ale stejně se u ní
na stará kolena projevil mocenský aspekt, protože nechtěla Josefa pustit k vládě.
Politice se teď dá těžko vyhnout, běží volební
kampaň. Má vůbec na lidi nějaký vliv? Podle
čeho se rozhodujeme ve volbách – řídíme se
rozumem, nebo citem?
Kdyby politici útočili na rozum, tak probudí
nedej pánbůh racionální uvažování. A jakmile
začnu racionálně uvažovat, tak začnu i sledovat, který méně lže a který více, kdo je větší psychopat, kdo je menší... Jako volič přece nemám
co uvažovat! Pak tam zaškrtnu líbezné obličeje,
podpořím sliby, které nejsou absolutně splnitelné. Když si představíte, že třicet procent voličů
skočí na tak levný špek, jako jsou sliby některých
našich představitelů, tak se ptáte, kde je křivka
jejich intelektu.

„KDYBY POLITICI ÚTOČILI
NA ROZUM, TAK PROBUDÍ
NEDEJ PÁNBŮH RACIONÁLNÍ
UVAŽOVÁNÍ.“
Platí tedy, že čím líbivější heslo, tím větší šance na vítězství?
A reklamní agent by vám k tomu ještě řekl, že
čím blbější reklama, tím lépe se výrobek prodá.
Je to opravdu pozoruhodné.
Co byste poradil politikům, jak nejlépe lapit
voliče?
Slibovat nesplnitelné, člověk spoustu věcí
zapomene.
Říkal jste, že vám dnes udělalo několik věcí
radost. Co takový prožitek udělá s naším
tělem? Posílí imunitu, zbaví nás začínající
chřipky?
Konal se experiment v různých státech světa,
od Evropy, přes Rusko až na Tchaj-wan, a lidé,
kteří do něj byli zapojení, dostali za úkol představit si šest základních emocí, což jsou radost,
smutek, strach, vztek, údiv a hněv. Protože
emoce jsou tělesný jev, který vám hýbe tělem,
lze sledovat, co s vámi dělá. Každý ví, co s ním
dělá strach nebo vztek, a experiment ukázal, že
radost krásně harmonizuje celý organismus, pozitivně ho nabíjí a on celý svítí. Říkám, že mám
– a rád ji každému půjčím – krávu radosti, kterou
chodím dvakrát denně podojit, abych radost
načerpal. Radostí přes den není tolik, jako věcí,
které jsou neutrální, nebo spíš otravné a negativní. Většinou si večer řekneme, to zas byl den.
Proto já lidem rozdávám notýsky, kde mají napsáno 3 + 3 v 17 hodin.

Co to znamená?
Že si do něj mají zapsat tři hezké věci, které se
jim přihodily z milosti Boží, a tři, které pro svou
radost a potěšení udělali oni. A proč v 17 hodin?
Protože pokud by to do té doby nesplnili, tak
aby měli čas sto ještě napravit, než půjdou spát.
Vypadá to sice jednoduše, ale pro lidi je to obtížné. Řeknou mi, že se nebudou rozmazlovat.
Přitom se rozmazlují jinak a úplně blbě.
Neměly by být mezi těmi třemi věcmi ještě takové, kterými udělám radost někomu
jinému?
To půjde samo, jakmile se naučíte dělat radost
sama sobě, pak jste ochotná páchat dobré
skutky daleko lépe a rychleji, než když si radost
neděláte. Vždyť si vezměte, že dvacet procent
populace je úzkostných, šestnáct procent populace jsou potenciální depresáci – přitom deprese není smutek, to je rozvrat řídicích funkcí
v těle – a když se nám toto prolne, tak dostaneme necelých třicet procent populace, která už
když vychází do běžného života, není optimálně
naladěná a je handicapovaná, náchylná k něčemu. Stačí pak málo, třeba jarní rovnodennost
a posunutí času, a i to je rozhodí.
Byly oprávněné tedy požadavky na zrušení
letního a zimního času? A co si myslíte o tom,
že většina lidí si přála spíš zachování toho
letního než správného středoevropského?
My jsme v tom nastavení času a pracovní doby
zůstali tak trochu věrní císaři Franzi Josefovi,
protože u nás začíná všechno tak brzo a je to
přežitek z doby, kdy on nemohl dospat. Nevím,
proč se musel měnit čas, mnohým by stačilo
posunout pracovní dobu, prodloužení večera je
příjemné. Tedy pokud nejste skřivan.
Nemyslíte si, že by lidem tedy neuškodilo,
kdyby zůstal jeden čas – ten letní?
Naopak, byla by to výhoda. Co lidem chybí, je
světlo.
Jenom světlo?
A také společnost a komunikace. Cítím jako
nejhorší věc současnosti rozpad společenství.
Každý si SMSkuje, telefonuje a předvádí se na facebooku a neumí napsat větu, v které jsou dvě
čárky. Lidé selhávají v běžné komunikaci. Dokonce jsem byl v jedné velké firmě, která založila
vlastní komunikační síť, když chtěl někdo s někým něco řešit, tak si psali. Ti lidé si pak neuměli
spolu sednout na kafe a promluvit si. Jak říká
spisovatel Allen Carr, čím chytřejší telefon, tím
blbější jeho nositel. Má pravdu. Je totiž ověřeno,
že ve chvíli, kdy máte telefon vedle sebe a budete dělat třeba testy, jejich výsledek budete mít
o dvacet procent horší, než když bude telefon
v druhé místnosti. Aniž byste si to uvědomovala, to zařízení vám krade mimovolní§ pozornost
a koncentraci.

Carr tedy poukazuje na to, jak nás technika zotročuje, zatímco my si myslíme, že nám pomáhá.
Třeba mně dneska přišlo do mailu, jak chodí
takové ty legrácky, jak měl někdo plně automatizovaný dům, pak majiteli vytrhli zub, on šišlal
na dveře a ty se mu ne a ne otevřít. Vypadá to
jako legrace, ale technika nás opravdu ovládá.
Ovládnou nás tedy časem stroje a budou řídit náš život?
Myslím že ne, že ta bublina splaskne. A začne
se nanovo mezi lidmi opět komunikovat. Ono
by stačilo, kdyby na dva dny vypnuli elektrický
proud. Představte si ten binec, co by nastal!
Mají pravdu ti, kteří říkají, že bude-li se člověk dobře cítit, mít takzvaně čistou §hlavu,
bude i jeho tělo čisté, bez nemocí?
Dobrý pocit nás příjemně rozehřeje a je dokázáno, že humor skutečně zvedá některé imunitní
parametry. Ale nesmí jít o šibeniční humor, laškování pod šibenicí vám toho moc nezvedne.
Novinář Norman Cousins tvrdí v knížce Anatomie nemoci, že deset minut hurónského smíchu
má vzápětí dvouhodinový protibolestivý efekt.
On si nechal promítat veselohry, zval si kamarády a tvrdil, že se vyléčil. Ještě se tedy k tomu
ládoval megadávkami vitaminu C.
Je tedy lepší si někdy pustit komedii než si
nechat předepsat antibiotika...
Než si nechat předepsat antibiotika zbytečně,
tak to určitě. My neříkáme, že biologická medicína by byla k zahození, my psychosomatici
nezatracujeme poznatky biologické medicíny,
jen bychom byli rádi, kdyby se zvlášť tam, kde to
hraje zatraceně velkou roli, přidaly i faktory psychologické a sociální. Říkáme pacientům, že už
Avicena objevil pravidlo – jsme tři: ty, lékař a nemoc. Ke komu se ty přidáš, ten vyhraje. Pokud
pacient nemá pro co žít, chybí mu motivace, tak
opravdu to vede k tomu, že nemoc zvítězí.
Vznikají tedy nemoci v hlavě...
Třeba kolegům gastroenterologům říkám, že se
mají pacienta nejprve zeptat, kdo nebo co mu
leží v žaludku, pomohou mu, a navíc ho ušetří
toho šlahounu. A podobně to bude i s tím, když
mám někoho plné zuby nebo se z toho po... Je
velkou chybou dělit člověka na tělo a duši.

Radkin Honzák
 p
 ůsobí jako ambulantní lékař v centrech
IKEM a REMEDIS
	sekundární lékař v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích
	působí na Ústavu všeobecného lékařství
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
	specializuje se na na psychoterapii a je
zastáncem psychosomatického přístupu
	je autorem blogů a několika knih.
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VOLBY

Ve volbách vybíráte 45 zastupitelů z 11 volebních stran a hnutí

Hlasovat lze jedním z uvedených způsobů:

 Na hlasovacím lístku můžete označit volební stranu tím, že uděláte křížek
ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem strany, tím dáváte hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů
zastupitelstva má být voleno. Pokud označíte křížkem volební stranu, neoznačujte již v této volební straně konkrétní kandidáty!
 Volit můžete jednotlivé kandidáty napříč všemi politickými stranami. Pak
udělejte křížek do rámečku před jménem kandidáta, pro kterého hlasujete. Vybrat můžete nejvýše 45 lidí.
 Oba způsoby lze také kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále křížkem další kandidáty v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva.
Jak křížkovat:
– z rohu do rohu (x), nebo ze strany na stranu (+)
– k jiným značkám (kroužek, fajfka apod.) SE NEPŘIHLÍŽÍ!

Kdy bude hlas voliče neplatný:

* pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku žádnou volební stranu ani žádného kandidáta
* zakřížkuje více než 1 stranu či více zastupitelů než kolik má být z voleno
* hlasovací lístek nevloží do úřední obálky
* hlasovací lístek přetrhne
* vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků stejného zastupitelstva.

Hlasování mimo volební místnost
Ze skutečně závažných – zejména vážných zdravotních důvodů – může volič
požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Požádat lze předem
telefonicky u odboru vnitřních věcí na čísle 220 189 576, ale i ve dnech voleb,
a to přímo okrskovou volební komisi.
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ŠKOLST VÍ

Vynikající učitel
2018
DEVĚT PEDAGOGŮ OBDRŽELO
NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU
TITUL VYNIKAJÍCÍ UČITEL 2018.
OCENĚNÍ SE UDĚLUJE OD ROKU
2005 A ZÍSKALO HO CELKEM 100
DAM A 15 MUŽŮ.
Titul Vynikající učitel se nejprve uděloval pedagogům základních škol, od roku 2012 toto ocenění získávají také učitelky mateřských škol.
Porota, jmenovaná z členů rady městské části
a komise pro výchovu a vzdělávání, letos vybrala devět žen, které získávají titul Vynikající
učitel, dále pamětní list a minci Prahy 6, psací soupravu a finanční odměnu. „Praha 6 jako
nejvzdělanější region v celé republice musí
dávat všemi cestami najevo, že nám na vzdělání budoucích generací, které potáhnou vývoj
v naší zemi za pár let, enormně záleží. Tradiční ocenění vynikajících učitelů je jednou z takových příležitostí, protože bez vynikajících
učitelů těžko budeme mít skutečně vzdělané
děti,“ říká místostarosta pro školství Jan Lacina
(STAN).

OCENĚNÍ ZA ZVLÁŠŤ VYNIKAJÍCÍ
VÝSLEDKY
vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi
Martina Feltovičová (ZŠ a MŠ J. A. Komenského)
– je vedoucí učitelkou v Mateřské škole, v oboru
působí 25 let, z toho 15 ve stávající škole. Působí
jako vedoucí týmu mateřské školy zapojeného
do mezinárodního programu Ekoškola, zajišťuje

kroužky zaměřené na sport, výtvarnou výchovu
a angličtinu.
Radka Guthová (ZŠ a MŠ Červený vrch) – speciální pedagožka, která vyučuje žáky I. stupně,
působí na škole 20 let, ve školství ještě o 11
roků déle. Začleňuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným či mentálním
znevýhodněním tak, že jsou v kolektivu spolužáků respektováni, dokáže individualizovat
výuku jak pro žáky talentované, tak i pro znevýhodněné.
Ivana Obermajerová (ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek) – v MŠ Kohoutek působí 21 let, ve školství dokonce 35 roků. Je autorkou souboru
Vzdělávacích kartičkových her pro předškoláky,
které rozvíjejí dovednosti dětí před jejich vstupem do základní školy. V rámci Místního akčního plánu Prahy 6 zajišťuje odborné semináře
zaměřené na předškolní dovednosti, vede praxe
studentů pedagogických škol .
Lenka Štychová (ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu) –
má třicetiletou praxi, nyní vyučuje ve třídách I.
stupně, které jsou zaměřeny na Montessori pedagogiku. Je lektorkou, metodičkou a vedoucí
učitelkou pro tento alternativní vzdělávací směr
a významně se podílí na zpracování školního
vzdělávacího programu pro Montessori třídy.
Organizuje studijní žákovské pobyty v Německu a spolupracuje s německou organizací Kleine
Findingen, která je partnerem Asociace mladých debrujárů.
Barbora Tocháčková, ZŠ a MŠ Hanspaulka – má
14 roků praxe, a to ve stávající škole. Je vyučující
dějepisu, výtvarné výchovy a finanční gramotnosti, vede žákovský tým projektu Příběhy našich sousedů a připravuje společné projekty se
zahraničními školami z Itálie a Francie.

OCENĚNÍ VYNIKAJÍCÍ ZAČÍNAJÍCÍ
UČITEL
s méně než třemi roky pedagogické
praxe
Kristýna Dobrovolná (ZŠ Pod Marjánkou) –
vyučuje anglický a český jazyk, během výuky
vhodně využívá informační a komunikační technologie, jako jsou tablety, interaktivní tabule či
e-learningové učebnice. Připravuje se na výuku
metodou CLIL – tedy pomocí integrované výuky
předmětu a cizího jazyka.

OCENĚNÍ ZA DLOUHODOBÉ ZÁSLUHY
A VZDĚLÁVÁNÍ
Jindřiška Bouzková (ZŠ a MŠ Bílá) – na škole
působí 26 roků, tedy celou svou pedagogickou
praxi. Je třídní učitelkou na II. stupni, kde vyučuje anglický jazyk, byla dlouholetou vedoucí
školní jazykové sekce. Organizuje zahraniční
studijní pobyt pro žáky II. stupně. Vede kurzy
angličtiny pro seniory. Účastníci opakovaně požadují pokračování těchto kurzů.
Eva Kaufmanová (ZŠ a MŠ Hanspaulka) má
55letou praxi, z toho 13 let ve stávající škole. Vyučuje matematiku, spolupodílí se na aktualizaci
matematických oblastí školního vzdělávacího
programu. Neustále rozvíjí své dovednosti při
práci s počítačem a tabletem, pod vedením rodilé mluvčí se zdokonaluje v angličtině.
Jaroslava Žlábková (MŠ Sbíhavá) – pedagožka
se 48letou prací, z toho 14 let ve stávající škole, zpracovává pro děti s odkladem školní docházky individuální plány rozvoje a logopedické pomoci, přispívá k začleňování dětí-cizinců
mezi jejich vrstevníky. Věnuje se praktikujícím
studentkám ze střední pedagogické školy a stážistkám z Turecka.

Prezident Miloš
Zeman s manželkou navštívili při
zahájení školního
roku 2018/19 prvňáky v Základní
škole T. G. Masaryka v Břevnově.
Několik rodičů
mělo na oblečení připevněné
na znamení
protestu proti
prezidentovi malé
červené trenýrky.
Zdroj: ČTK
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ČESTNÍ OBČANÉ 2018

ČESTNÍ OBČANÉ A CENY MĚSTSKÉ ČÁSTI 2018
U PŘÍLEŽITOSTI DNE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6, KTERÝ PROBĚHL 7. ZÁŘÍ, UDĚLILA MĚSTSKÁ ČÁST
ČESTNÁ OBČANSTVÍ A TAKÉ CENU MĚSTSKÉ ČÁSTI ŠESTI OSOBNOSTEM.
„VÁCLAV HAVEL JEDNOU ŘEKL, ŽE NAŠI SPOLEČNOST
OPANOVALA BLBÁ NÁLADA. JÁ BYCH, KDYŽ DOVOLÍTE,
TUTO MYŠLENKU TROCHU ROZVEDL: NAŠI SPOLEČNOST
BLBÁ NÁLADA NEJEN OPANOVALA, ONA NÁS POHLTILA.
CO S TÍM? JAK MŮŽEME BOJOVAT PROTI BLBÉ NÁLADĚ?
MYSLÍM SI, ŽE RECEPT JE VELMI JEDNODUCHÝ. STAČÍ SI
STÁT ZA SVÝM NÁZOREM, NESTYDĚT SE ZA NĚJ A CHOVAT SE K OSTATNÍM TAK, JAK BYCHOM CHTĚLI, ABY SE
ONI CHOVALI K NÁM,“ ŘEKL V ÚVODNÍM PROJEVU STAROSTA ONDŘEJ KOLÁŘ (TOP 09). A DODAL, ŽE PŘESNĚ
TAKOVÉ JSOU I OCENĚNÉ OSOBNOSTI. JEJICH POZITIVNÍ
PŘÍKLADY TÁHNOU VÍCE NEŽ TY NEGATIVNÍ.

ČESTNÍ OBČANÉ
Helena Štáchová

Loutkoherečka, zpěvačka, scenáristka, režisérka, dabérka a ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Helena Štáchová přišla do tohoto divadla po maturitě jako elévka a po absolvování
Divadelní fakulty AMU se ve svých 22 letech
stala stálou členkou souboru. Jen o rok později
převzala po Boženě Welekové loutku Máničky.
Také se jako první připojila k tradici, že se při
hostování divadla v zahraničí naučila svou roli
v jazyce hostitelské země. V roce 1971 byla speciálně pro ni vytvořena role Mániččiny „bábinky“ paní Kateřiny Hovorkové.
Pro divadlo později začala hry také psát a režírovat, podílela se na přípravě
gramofonových desek, rozhlasových pořadů či knih. Nahrávky Divadla S+H
v průběhu let získaly celkem 33 zlatých, 25 platinových a jednu diamantovou desku. V roce 1996 se po smrti ředitele divadla a svého manžela Miloše
Kirschnera stala sama jeho ředitelkou. Helena Štáchová propůjčila svůj hlas
například Líze Simpsonové ze seriálu Simpsonovi a dabovala i Míšu Kuličku. Nějakou dobu učila na DAMU. Napsala devět knih a 54 televizních či
rozhlasových scénářů, sedm her pro dospělé a devět pro děti, sama je taky
režírovala. V roce 2013 převzala pro Divadlo S+H cenu Thálie, téhož roku
obdržela Zlatý vavřínový řád Hospodářské komory.
Oceněna byla in memoriam.

MUDr. Iva Perlíková
Primářka Domova sv. Karla Boromejského
v Praze-Řepích Iva Perlíková se narodila a celý
život žije v Praze 6. Třicet let byla pravou rukou
profesora Pavla Pafka. Připravovala jeho pacienty k operacím a následně o ně pečovala.
Byla také součástí týmu špičkových lékařů,
který v roce 1996 operoval prezidenta Václava
Havla.
Poté, co se stala primářkou Domova sv. Karla
Boromejského, jejími pacienty jsou převážně
lidé z Prahy 6. Doktorka Perlíková je proslulá
svou laskavostí a trpělivostí, kterou oceňují
nejen její pacienti, ale také jejich příbuzní. Významnou část svého pracovního času totiž věnuje mimo jiné poradenství
a komunikaci právě s pacienty a jejich rodinami. I díky tomuto přístupu se
jí daří z léčebny dlouhodobě nemocných, kterou Domov sv. Karla je, některým pacientům pomoci ještě k návratu domů.
Iva Perlíková navíc stále úzce spolupracuje s kolegy v Ústřední vojenské
nemocnici, nemocnici v Motole i v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského v Praze.

CENA MĚSTSKÉ ČÁSTI
PaedDr. Pavel Landa

Jiří Krejčík
Legenda českého filmu, režisér, scenárista, příležitostný herec a vysokoškolský pedagog Jiří Krejčík během protektorátu působil u soukromé
firmy a posléze jako statista a adept režie v barrandovských ateliérech.
To Jiřího Krejčíka uchránilo před totálním nasazením. Později se věnoval
samostatné režijní práci, zprvu u reklamních a krátkých filmů. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden
v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V 50. letech se společně
s Janem Werichem spolupodílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař
a pekařův císař. Přestože kvůli svému odporu k tehdejšímu komunistickému režimu nemohl pravidelně točit své filmy, režijního vrcholu dosáhl
Jiří Krejčík zejména v šedesátých letech. V té době natočil výrazné snímky,
22

jako například Vyšší princip, hořkou komedii
Svatba jako řemen a komedii Pension pro svobodné pány. V sedmdesátých letech režíroval
především životopisný film Božská Ema o životě zpěvačky Emy Destinnové.
Pedagogicky působil na FAMU, 2. května 2006
se stal profesorem pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média – režie.
Coby příležitostný herec se Jiří Krejčík objevil
v roli lékaře ve filmu Pelíšky nebo zahrádkáře
ve Slavnostech sněženek. V roce 1998 získal
Českého lva za dlouholetý umělecký přínos
českému filmu. Byl ale také režisérem divadelním. Roku 2005 si z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech odnesl Cenu za mimořádný
umělecký přínos světovému filmu.
Ocenění dostal in memoriam.

říjen 2018

Trenér, metodik sportů, organizátor sportovních akcí a především také
zakladatel Pražské 50 Pavel Landa vystudoval Fakultu tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy. Coby voják z povolání se nejprve věnoval výuce tělocviku v armádě. Mezi lety 1974 a 1985 ve Vimperku trénoval družstvo v běhu na lyžích. O několik let později se přesunul do Liberce, kde působil jako metodik sportů klasických lyžařských disciplín, v Dukle Liberec
trénoval především běžce na lyžích. Od roku 1991 působí na vědeckém
a servisním pracovišti tělesné výchovy a sportu armády České republiky
CASRI, kde se stal vedoucím laboratoře biomechaniky.
V současnosti se zabývá vrcholovým sportováním a fyziologickou zátěží
při výkonu služby v armádě. Roku 1994 získal se svým programem Wellness, který zabezpečuje diagnostiku a výběr cvičebních prostředků pro
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běžného uživatele, hlavní cenu na výstavě
Sportprague. V letech 1996–1998 byl ředitelem závodu Jizerská padesátka na horských
kolech a o rok později zakládal tradici dalších
podobných akcí – Vinařské padesátky v okolí Šatova na Znojemsku a především Pražské
padesátky.
Roku 1998 navíc založil a stal se ředitelem festivalu sportovních filmů a dokumentů SPORTFILM LIBEREC, který je součástí mezinárodních festivalů pod patronací Mezinárodního
olympijského výboru.

Plk. Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D.
Bývalý československý reprezentant ve skoku dalekém a trojskoku a současný ředitel
Armádního sportovního centra Dukla Praha
Jaroslav Priščák spojil s tímto klubem na 40 let
svou sportovní kariéru. V atletice se věnoval
skoku do dálky a trojskoku. V roce 1975 získal bronz na evropském šampionátu juniorů
v Aténách, v tom samém roce skončil osmý
na halovém mistrovství Evropy a v roce 1978
dvanáctý na mistrovství Evropy v Praze. V letech 1982 a 1985 byl mistrem Československa
v trojskoku, další tituly, tentokrát halového mistra Československa, získal
v letech 1982, 1983 a 1986. Halovým mistrem Československa ve skoku
dalekém se stal v roce 1980. Jeho osobní rekord v dálce je 794 cm a v trojskoku 17,23 metru, který vytvořil v květnu 1984 v Praze. Bojkot socialistických států ho ale připravil o možnost zúčastnit se toho roku olympiády
v Los Angeles. Ve svých 30 letech ukončil po čtvrté operaci achillovky aktivní sportovní kariéru.
V letech 1989 až 2001 dosáhl úspěchů i jako trenér. Pod jeho vedením
získal například stříbro na ME Milan Gombala, další z jeho svěřenců Jiří
Mužík zase skončil osmý na světovém šampionátu v běhu na 400 metrů
přes překážky. Roku 2001 se Jaroslav Priščák stal ředitelem Dukly Praha.
Podléhají mu armádní oddíly atletiky, cyklistiky, kanoistiky, veslování, moderního pětiboje, lyžování, parašutismu, sportovní střelby a vodního slalomu. Za jeho vedení získali armádní sportovci 23 olympijských medailí,
z toho 11 zlatých. V roce 2005 dosáhl hodnosti plukovníka.

CENA MČ PRO ZAHRANIČNÍ OSOBNOST
Rainer Sack
Rainer Sack je vedoucí hlavního úřadu partnerského města Bayreuth. Už v roce 1979 se
stal specialistou personálního úřadu města
Bayreuth, zaměřeného především na státní zaměstnance. O čtyři roky později přešel
do správy městských nemocnic coby specialista na oddělení lidských zdrojů, pracoval jako vedoucí oddělení lidských zdrojů
na Klinice Bayreuth a poté se stal tajemníkem
na oddělení městské rady v Kanceláři města
Bayreuth.
Byl také vedoucím Úřadu veřejného pořádku.
Od roku 2010 je vedoucím hlavního úřadu města Bayreuth.
Od počátku, tedy od roku 2008, se podílí na partnerství Prahy 6
s Bayreuthem, čehož si velmi váží, protože má Prahu rád. Těší ho, že po deseti letech spolupráce může říci, že Prahu 6 zná z různých úhlů.

LOP se stala příjemným zpestřením
PROVOZ LETNÍ ODDECHOVÉ PLOCHY (LOP) NA KULAŤÁKU,
KTEROU OD ČERVNA PŘICHYSTALA MĚSTSKÁ ČÁST, V ZÁŘÍ
SKONČIL. O TOM, ŽE BYLA V PARNÉM LÉTĚ PŘÍJEMNÝM
ZPESTŘENÍM PRO NÁVŠTĚVNÍKY I OBYVATELE ŠESTKY, SVĚDČÍ
ZÁPISY, KTERÉ NÁVŠTĚVNÍCI ZANECHALI V KRONICE, A CHVÁLOU NEŠETŘILI.

„Super vyžití pro děti…“, „Pecka, pecka a pecka…,“ „… moc fajn osvěžení pro
děti…“, „Velkej palec nahoru…“ „Dobrá relaxace při cestě z práce, děti si užijí spoustu legrace, jen ten karamelový koňak chybí, máme to tu rádi…“, „Ráda
bych chtěla poděkovat za sportovní aktivity pro děti…“, „… jen ty vosy, potvory jedny, za vše děkujeme“. Podobných zápisů je v kronice mnoho a každý si je
mohl přečíst. Plocha byla v provozu pět dní v týdnu od 10 do 22 hodin a denně
ji navštívilo kolem sedmi stovek lidí. Návštěvníci si mohli užít badminton, fotbal, lukostřelbu, pétanque, k zapůjčení byly grily, deskové hry, ale pořádalo se
i kolektivní sportování, jako je jóga, kruhové tréninky, apod. Nejmenší se mohli
vyřádit na trampolíně, ve skákacím hradu nebo se osvěžit v brouzdališti. Kdo
nechtěl sportovat, mohl se jen občerstvit a relaxovat. „Takhle nějak jsem si to
představoval. Teď se jen těším, že TSK, jak má v plánu, celou plochu zrekonstruuje a prostor dostane zase další impuls,“ říká Libor Bezděk (STAN), který se jako
radní dlouhodobě zasazoval o smysluplné využití prostoru, kde se o víkendech
lidé setkávají na farmářských trzích.

Food Film Festival
v NTK
Na České zemědělské univerzitě začíná
15. října 8. ročník Life Sciences Film Festivalu, který nabídne filmové pohledy do širokého spektra věd o životě, od půdy přes
faunu a floru či životní prostředí až po ekonomiku. Díky podpoře Prahy 6 se v NTK
uskuteční 27. 10. „Food Film Fest“, který
jako programová sekce LSFF promění Ballingův sál knihovny v kino pro pět smyslů.
Film „Fermentace čili proměna“ nás vezme
na cestu kolem světa za kvašenými potravinami. Jedním z taháků festivalu bude
i blok o whisky, kde film „Skotská – zlatý
sen“ doplní degustace. Program festivalu
najdete na www.foodfilmfest.cz
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Na Tatranu si vybere každý
PESTRÁ NABÍDKA SPORTOVNÍCH
AKTIVIT TATRANU STŘEŠOVICE SE
ROZŠÍŘILA O DALŠÍ SPORTOVNÍ
AKTIVITU. NOVÁ BADMINTONOVÁ
HALA S PĚTI KURTY, NEJMODERNĚJŠÍMI SVĚTELNÝMI TECHNOLOGIEMI
A ŠPIČKOVÝM POVRCHEM PRO
DYNAMICKÉ SPORTY BUDE V PROVOZU PO CELÝ ROK.

v komunitním centru Andělka: umělecko-technicky zaměřené aktivity, přednášky, workshopy
a krásnou hernu pro děti. Tatran je i pro seniory: populární cvičení se rozrostlo na několik
pravidelných skupin, dále je možné zahrát si

unicurling, kroket a další rekreační sporty. Své
místo na Tatranu mají i hendikepovaní – mezi
českou špičku patří florbalový oddíl vozíčkářů
a od loňského roku zde provozují i cvičení pro
děti s vážným mentálním postižením, které je
zdarma. Veškeré informace naleznete na webu
www.tatran.cz.

Tradice sportovního centra v Střešovicích sahá
až do roku 1885. Tatran má aktuálně 1 700 aktivních členů, kteří se věnují více než 14 sportům.
Proslulá je florbalová akademie pro děti od 5
let a elitní týmy včele s mužským A-týmem,
který v historii posbíral již 16 mistrovských titulů. Tradiční volejbalový oddíl dívek od 6 let
dlouhodobě patří k nejlepším v Čechách, Tatran má i dvě ženská házenkářská družstva. Pod
jednou střechou sportcentra naleznete i stále více populární cvičení pro nejmenší děti již
od 4 měsíců, pohybovou průpravu pro budoucí
baletky od 4 let, všesportovní průpravu pro děti
od 6 do 12 let, ale také mimosportovní aktivity

Dejvické divadlo se loučí s Tereminem
AKTUÁLNĚ NEJSTARŠÍ A VELMI
ÚSPĚŠNÁ INSCENACE TEREMIN
PO 230 REPRÍZÁCH OPOUŠTÍ REPERTOÁR DEJVICKÉHO DIVADLA.
V LISTOPADU BUDE DERNIÉRA
INSCENACE 39 STUPŇŮ, KTERÁ SE
HRAJE DESET LET A MĚLA TÉMĚŘ
200 REPRÍZ. STAŽENÉ INSCENACE
NAHRADÍ NOVINKY.
Umělecký šéf divadla Martin Myšička prozradil, že první premiérou bude 4. prosince titul
Absolutno, kabaret o konci světa. Scénickou
esej na motivy seriálu fejetonů Karla Čapka

Továrna na absolutno se souborem od října
zkouší režisérka Anna Petrželková. Na duben
2019 je naplánovaná premiéra Přízraků Henrika Ibsena v režii Jiřího Pokorného. Přízraky

nabídnou vztahové věci, téma rodiny, vztah
mezi pravdou a morálkou, téma aktuální pro
každého člověka. Herecký soubor v nové sezóně doplnili herci Vladimír Polívka a Lukáš Příkazký. Zatímco Vladimíra Polívku už diváci DD
znají jako hosta v inscenacích Zimní pohádka,
Vzkříšení a Elegance molekuly, Lukáš Příkazký svou první roli v Dejvicích začne zkoušet
až s režisérkou Petrželkovou. Po prázdninové
pauze a rekonstrukci je také znovu otevřena
Kavárna Dejvického divadla. Noví provozovatelé převzali do nájmu také divadelní klub.
Letošní sezona je poslední, kdy divadlo bude
řídit Eva Kejkrtová Měřičková. Po jejím odchodu do důchodu divadlo povede od 1. září 2019
Blanka Cichon.
INZERCE

INZERCE

MĚSÍC ZDRAVÉ ŠESTKY
Zářijový Ladronkafest odstartoval tradiční akci „Měsíc zdravé Šestky“, která
má za cíl představit obyvatelům Prahy 6 širokou nabídku v oblasti volnočasových aktivit. Na výběr je mnoho zajímavých aktivit z oblasti sportu i umění, na své si přijde opravdu každý. Vyzkoušet můžete např. lezení, karate,
rugby, gymnastiku, tanec, plavání, taj-či, beachvolejbal, squash, stolní tenis
nebo cvičení pro seniory. Až do 15. října můžete navštívit zapojené volnočasové a kulturní organizace a zkusit si, co vás nebo vaše děti baví. Je to
ideální příležitost před tím, než je zapíšete do zájmových kroužků. Setkáte
se s prostředím, trenéry nebo lektory, se kterými budou trávit volný čas. Pro
účastníky akce je připravena soutěž o ceny. Kompletní informace o programu a k soutěži akce naleznete na www.zdrava6.cz a facebooku.
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Pohár v orientačním běhu
ZÁVĚREČNÉ ZÁVODY LETOŠNÍ SÉRIE SVĚTOVÉHO
POHÁRU V ORIENTAČNÍM BĚHU SE USKUTEČNÍ
4. A 5. ŘÍJNA V PRAZE.
Atraktivní sport si může vyzkoušet
i veřejnost. V blízkosti administrativního centra závodu, u hotelu
Pyramida na Dlabačově, budou
5. 10. od 9 do 12 připraveny pro
příchozí veřejnost jednoduché
tratě. Akce se koná s finanční podporou Prahy 6. Samotné, divácky
velmi zajímavé závody, se budou
konat 4. 10. na holešovickém výstavišti a 5. 10. na Petříně. V Holešovicích se běží vyřazovací sprint,
semifinálové běhy začínají v 15.30
hod. V pátek na Petříně se od 15.30
závodí ve sprintu štafet. Štafeta
Knapová–Nykodým–Král–Kosová
na loňském MS skončila čtvrtá a trvale v této disciplíně máme blízko
k medaili. Přijďte podpořit české reprezentanty. Více na www.wcup.cz.

Národní archiv otevírá dveře
V SOBOTU 20. ŘÍJNA OD 10 DO 18 HODIN OTEVŘE DVEŘE
NÁRODNÍ ARCHIV. ZÁJEMCI MAJÍ JEDINEČNOU MOŽNOST NAHLÉDNOUT DO HISTORIE V UNIKÁTNÍ PRVOREPUBLIKOVÉ BUDOVĚ 1. ODDĚLENÍ NÁRODNÍHO ARCHIVU, KTERÉ SÍDLÍ V NEJSTARŠÍ ČESKÉ ÚČELOVÉ ARCHIVNÍ
BUDOVĚ V ULICI MILADY HORÁKOVÉ.
V prostředí jedinečné architektonické památky z 30. let 20. století budete možné nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, obdivovat vzácné
archivní dokumenty z období středověku a raného novověku a seznámit
se se způsoby péče o naše kulturní písemné dědictví a možnostmi jeho
zkoumání. Po celý den se vám bude věnovat tým odborných archivářů. Pro
děti budou připraveny kreativní dílničky, v nichž si vyzkoušejí tvorbu erbů,
pečetí a rodokmenů. Kromě komentovaných prohlídek čeká návštěvníky
promítání krátkých filmů nebo badatelská poradna. Více na www.nacr.cz

Signal Festival v Praze 6
Festival světla Signal neodmyslitelně patří k pražskému podzimu. Letos
se v Praze rozsvítí od 11. do 14. 10. od 19 do 23 hodin 24 uměleckých
instalací českých i zahraničních umělců. V dejvickém vysokoškolském
kampusu se rozzáří hravá instalace Simony Chládkové, studentky architektury, a Matyáše Skalického, který na ČVUT studuje fakultu informačních technologií. Společně vytvořili světelný most spojující tramvajovou zastávku s Národní technickou knihovnou a budovou Fakulty
architektury. Jednotlivé rámy světelného tubusu se probouzejí se vstupem každého návštěvníka. Celou instalací se prolne přátelská harmonie mezi člověkem a městem a dá na odiv nejen krásu architektury
v kampusu, ale i nenucenou atmosféru Dejvic.
Signal Festival v Praze nabídne tři hlavní festivalové trasy: v centru,
na Vinohradech a nově v Karlíně. Umělecké světlo rozzáří kostely, náměstí, paláce, kaple i sady.
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KOSTEL CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

3. LISTOPADU 2018
13.00–19.30 HODIN
OBORA HVĚZDA

SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka publikuje soukromé názory zástupců spolků činných v Praze 6. Příspěvky zasílejte
na spolky-redakce@praha6.org. Archiv a plné verze článků na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ,
odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy.

O budoucí podobě Prahy 6 rozhodnou občané
Volební sliby stran a kandidátů na nás útočí
ze všech stran: „Postavíme školky! Postavíme
hřiště! Vyřešíme dopravu! Podpoříme seniory!”
Nemluví však o tom, že se má řada míst v Praze
6 proměnit ve staveniště. Praha 6 je atraktivní
městská část, je zde však řada transformačních a rozvojových ploch, na kterých investoři
plánují zástavbu. Je zásadní rozdíl, zda bude
vznikat nová rezidenční zástavba s adekvátními plochami zeleně, vybaveností a navazující
infrastrukturou, která doplní stávající zástavbu,
nebo se budou stavět sídliště či kanceláře bez
širších návazností. Budoucí podobu Prahy 6 budou určovat naši volení zástupci, které si nyní
ve volbách vybíráme. To oni budou za nás o nás
rozhodovat a jejich rozhodnutí ovlivní město
na desetiletí. Měli by tedy znát základní hodnoty území a potřeby jeho obyvatel, aby mohli
hledat nejlepší řešení i pro další generace. Víte,
jak váš kandidát nahlíží na místo, kde žijete a jakým způsobem se bude rozhodovat?
Plánovaných změn je tolik, že se dotknou
každého z nás. Některé již byly na této stránce zmiňovány nebo jsou vám známy z vašeho okolí, uvádíme tedy jen stručný přehled.
Sedlec – rozsáhlé plochy několika investorů,
kteří požadují vysokou hustotu zástavby, ale
není vyřešeno dopravní napojení ani technická
infrastruktura. Hradčanská – jak bude vypadat
nové centrum s náměstím a navazující dosud
volná plocha k Prašnému mostu? Bude Vítězné
náměstí skutečným náměstím s plochou pro
trhy a setkávání nebo se celé zastaví? Strnadovy zahrady – co zde vznikne a jak se dopravně
napojí? Zástavba Veleslavínské teplárny a pro-

dej parku se zámečkem – získá město park
a otevře jej pro Prahu 6? Vokovice – je možná
zástavba Staré Aritmy bez kvalitního dopravního napojení? Jaká bude budoucnost zelených
ploch a zahrádek okolo Libockého rybníka?
Bude město handlovat s Molepem a povolí zástavbu na Džbáně nebo plochy kolem Džbánu
získá pro oddech a rekreaci? Bude MČ chtít pro
zahrádkáře na Jenerálce získat pozemky nebo
nechá volné ruce trhu? Bude Nová Ruzyně sídlištěm nebo kvalitní rezidenční čtvrtí s adekvátní vybaveností? Ožije Stará Ruzyně jako místní
centrum? Jak se budou dostavovat Petřiny –
pouze další byty nebo také náměstí a pracovní
příležitosti? Bude sportovní centrum Olymp
na Vypichu jen pro vrcholové sportovce nebo
pro všechny? Jak se změní pás usedlostí kolem
Patočkovy a upraví kráter křižovatky na Malovance? Co bude se Strahovem? Jakou podobu
bude mít most ze Suchdola do Bohnic – bude
to městské spojení s MHD nebo panevropská
dálnice pro kamiony a auta? Umožní tramvaj
na Suchdol i napojení do Troje a Bohnic? Jak
bude vedeno prodloužení tramvaje na Dědinu
a do Ruzyně? Kudy nakonec povede Buštěhradská dráha? Uhájí se plocha drážního tělesa
pro pěší a cyklostezku? Nepřivede komunikace
Evropská – Svatovítská do Prahy 6 další automobily? Jaká varianta protipovodňové ochrany
V Podbabě se postaví? Je třeba budovat Břevnovskou radiálu? Udrží si Bubeneč východně
od Pelléovy ulice svůj charakter, nebo vyroste
mezi velvyslanectvími administrativní centrum? Lze podporovat stavbu paralelní dráhy
letiště, aniž by utrpělo životní prostředí obyvatel MČ P6?

Ankety pro kandidující strany
Aby se občané mohli lépe orientovat, co jednotlivé strany slibují, připravily spolky Prahy
6 hned několik anket pro kandidující strany.
„Spolek spolků“ Prahy 6, Společně pro 6, představil anketu POTOK 2018. Každá z kandidujících stran může odpovědět na otázky týkající
se dobré správy veřejných věcí, tedy Předvídatelnosti, Odpovědnosti, Transparentnosti,
Otevřenosti a Komunikace. Nezávisle na tom
spolky z Břevnova, Ruzyně a Bílé Hory, Petřin,
Střešovic, Veleslavína a Šáreckého údolí ro-

zeslaly kandidujícím stranám “místní ankety”
- politici tak mají možnost prokázat znalost
zdejších problémů a sdílet s občany vize pro
jejich řešení.
Výsledky anket najdete na stránce http://praha6.org a na stránkách jednotlivých spolků. Přejeme šťastnou ruku a přijďte k volbám.
V. Hodek, P. Charvát, M. Chylík, J. Koňaříková, E. Metela, T. Šídlo, J. Škvor, L. Špičáková,
I. Vočková, Společně pro 6

Letem světem
Praha spolu s MČ P6 zřejmě povolí firmě
Molepo zastavět zhruba 35 000 m2 výměnou za revitalizaci okolí nádrže. Pozemky
nacházející se na území přírodního parku
získal developer levně v dražbě – jako zeleň za 290 Kč/m2.  Žádost o zachování
areálu Veleslavínského zámečku pro veřejnost byla podána s 500 podpisy.  Menší
farmářské trhy se rozjíždějí v Liboci v ul.
Pavlovské.  Rada MČ souhlasí se změnou
6 600 m2 sadů a zahrad na severním okraji
Petřin na obytné území firmě CIVITAS, s. r. o.,
podnět na změnu územního plánu putuje
na magistrát.  Penta chystá „Rezidenci
Juliska“ v prostoru bývalé teplárny.  Nádražka v Dejvicích má problém. SŽDC jí chce
zdvojnásobit nájemné.  Ke konci volebního období se nepovedlo „polidštit“ výduch
Blanky Na Octárně. Objekt bude dokončen
dle původní dokumentace ozeleněním popínavými rostlinami.  Ve vnitrobloku Buštěhradská, Pevnostní a Dělostřelecká bylo
letos identifikováno 31 druhů ptáků.
Tipy pište na spolky-redakce@praha6.org
J. Koňaříková, J. Škvor, P. Charvát

Jinde nevídané:
stránka spolků
už 3 roky!
Již 3 roky můžete na této stránce číst názory a informace spolků a iniciativ, které
v Praze 6 působí. Od začátku bylo záměrem
informovat o dění v Praze 6 politicky nezávislým a případně i kritickým pohledem.
To je v jiných městských částech naprosto
nevídané! A je to tak dobře, aktivní obyvatelé sdružení ve spolcích jistě mají k dění
a budoucímu rozvoji MČ co říci i ostatním
občanům. Musíme na tomto místě napsat,
že spolky měly v nejrůznějších kauzách – až
na drobné zádrhele – vždy volnou ruku k vyjádření svých názorů a stanovisek. Věříme, že
tuto „našlápnutou” cestu k „otevřené radnici”
neopustí ani budoucí politická reprezentace, která vzejde z příštích voleb.
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Z úřední desky
UMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ V ROCE 2018

Odbor ochrany prostředí hl. m. Prahy v roce 2018
zorganizoval opět projekt sběru objemného odpadu z domácností pomocí velkoobjemových
kontejnerů. Kontakt na pracovníka je Ing. Janda,
tel. 236 004 263.
VOK bude přistaven v určeném termínu pouze
na max. 4 hodiny.
● Po celou dobu odborná obsluha bude mo
nitorovat jeho naplňování odpadem, evidovat
počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu.

● VOK je určen pouze pro občany hl. m. Prahy.
Akci zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí
MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy (z paragrafu prevence vzniku odpadů), kontakt na jeho pracovníka je Ing. Janda, tel. 236 004 263.
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. au
tobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové

oleje a obaly od nich), bioodpad (tzn. veškerý
rostlinný odpad), stavební odpad, dále pak pneu
matiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Další informace získáte na telefonním čísle
220 189 402 (Jana Drechselová–ÚMČ Praha 6),
tel. 236 004 263 (Ing. Janda MHMP).
22. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Zengrova x Na Kvintusce
2. Kolejní x Zelená
3. Koulova x Čínská

1. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

10. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

23. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

1. U Silnice x Ke Džbánu

1. Puškinovo nám. x Českomalínská

1. Studentská x Zikova

2. U Silnice x U Kolejí

2. Krupkovo náměstí – u kostela

2. Tobrucká – parkoviště

3. Na Padesátníku I. x Na Padesátníku III.

3. Českomalínská x Juarézova

3. Arabská x Egyptská

2. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

11. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

24. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Vlastina x U Silnice

1. nám. Interbrigády

1. Šárecká x Mydlářka

2. Za Vokovickou vozovnou x U Kolejí

2. Ve Struhách x Antonína Čermáka

2. Africká x Alžírská

3. U Silnice x Nová Šárka – pod separací

3. Čs. Armády x Eliášova

3. Kladenská x K Lánu

3. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

15. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

25. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

1. José Martího

1. Rooseveltova x Národní obrany u separace

1. Africká x Kamerunská

2. Osamocená

2. Terronská x Albánská

2. Arabská u gymnasia

3. V Středu x Na Volánové (trafo)

3. Terronská x Verdunská

3. Nad Šárkou x Na Beránce

4. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

16. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

29. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

1. V Nových Vokovicích x U Vokovické školy

1. Sušická x U Hadovky

1. Horoměřická x Vostrovská

2. Evropská x Přední

2. Kozlovská x Na Karlovce

2. Nad Šárkou x Na Kuthence

3. Na Jivinách x Netřebská

3. Na Kuthence x Na Čihadle

3. Vostrovská x Na Pernikářce

8. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

17. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

30. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

1. K Brusce x Na Valech

1. Šárecká x Na Pískách

1. Soborská proti č. 32 u dětského hřiště

2. Václavkova – nádraží Praha Dejvice

2. Krohova x Nad Lesíkem

2. Cukrovarnická x U Laboratoře

3. Dejvická x V.P.Čkalova x Jaselská

3. Na Fišerce x Na Špitálce

3. Macharovo nám.

9. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

18. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

31. 10. 2018 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Dejvická x Na Hutích

1. Na Ostrohu x Průhledová

1. Horoměřická x K Vršíčku

2. Kafkova x Buzulucká

2. Na Klimentce x Na Míčánce

2. V Šáreckém údolí před č.84/1444

3. Pod Kaštany x Jaselská

3. Na Ostrohu x Fragnerova

3. V Šáreckém údolí – Žežulka
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Podzimní kontejnery
V rámci podzimního úklidu komunikací MČ
Praha 6 přistavuje velkoobjemové kontejnery na likvidaci zejména rostlinného odpadu ze
zahrádek, ale i na likvidaci objemného odpadu
z domácností ve vlastnictví fyzických osob.
Na jednotlivá stanoviště budou kontejnery přistaveny ve dvou variantách. Kontejnery přistavené od pátku do soboty, budou na stanoviště
přistaveny vždy v pátek nejpozději do 12 hod.
Odvoz bude proveden v sobotu ve 22 hod.
Kontejnery přistavené od neděle do pondělí,
budou na stanoviště přistaveny vždy v neděli nejpozději do 12 hod. Odvoz bude proveden v pondělí ve 22 hod. V případě naplnění
kontejnerů dojde k výměně. Po svozu bude
dodavatelskou firmou zajištěn úklid každého
stanoviště. Prosíme občany, aby u všech kon-

tejnerů dodržovali třídění odpadu dle označení kontejnerů.
DO KONTEJNERU NELZE ODKLÁDAT: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Případné dotazy zodpoví pracovníci oddělení inspekce, odboru dopravy a životního prostředí na tel. čísle 220 189 379, 220 189 905,
220 189 909.

Pá – So 19. – 20.10.
Kralupská x Dobrovízská
Soborská x Nad Šárkou
Horoměřická proti nemovitosti čp. 2334
Cukrovarnická před č.o. 77/896
U Ladronky x Kopeckého (parčík)

Ne – Po 14.–15. 10.
Heyrovského náměstí u obchodu
Na Petynce x U Střešovických hřišť
U Vojenské nemocnice x U 4. baterie
Macharovo náměstí (ul. Západní)
Stochovská x Třebonická

Pá – So 2. – 3.11.
Nad Višňovkou x K Mohyle
U Silnice x Ke Džbánu
Na Okraji x Polní
Kutnauerovo náměstí ( ul. Vodňanského)
Nad Šárkou x Na Beránce

Ne – Po 21. – 22.10.
Na Větru – u trafostanice
Moravanů x Libovická
U Ladronky x Oddělená
Parléřova x Myslbekova
Vlastina x Častavina

INZERCE

3 osoby rodina s větším dítětem hledáme pronájem bytu od 2+1 - 3+1. Lodžie výhodou, hezký stav,
dobrá mhd. Nastěhování na dohodě. RK nevolat. 605 845 088

Hledám 1+kk do 13 tis nebo 2+kk do 16 tisíc jen pro 2 osoby – bezdětný pár bez zvířat. Nejlépe dlouhodobě, udržovaný stav, centrum do 30 minut. RK nevolat. Děkuji. 777 615 730

SERVIS OKEN
SERVIS Ž ALUZIÍ
firma DAKASERVIS
– seřízení oken
– výměna těsnění
TEL: 732 961 398
www.dakaservis.cz
INZERCE
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Proč ve volbách zvolit KLID - Koalici TOP 09 a KDU-ČSL pro Prahu 6?
Uplynulé 4 roky jsme na radnici otevírali, kontrolovali a řešili staré chyby, šetřili a chystali
projekty do budoucna. Máme se čím pochlubit. Posuďte sami, co nabízíme:
MAXIMÁLNÍ TRANSPARENTNOST

ŠESTKA BUDE JEŠTĚ CHYTŘEJŠÍ

ROZUMNÉ HOSPODAŘENÍ

NABÍDNEME VÁM JEŠTĚ VÍCE KULTURY A SPORTU

OCHRÁNÍME MAJETEK PRAHY 6

OCHRÁNÍME RÁZ PRAHY 6 A JEJÍ DALŠÍ ROZVOJ
A ZPŘÍJEMNÍME VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Můžete nám to věřit, protože:
	jsme zveřejnili plat starosty, radních a vedoucích
úředníků
	na novém webu zveřejňujeme všechny smlouvy,
projekty a rozpočty a najdete tam, jak kdo hlasoval
 nastartovali jsme participaci – vy máte nápad, radnice
to udělá
	nasloucháme spolkům a necháváme je psát do Šestky.
Můžete nám to věřit, protože:
	jsme Praze 6 vydělali skoro půl miliardy a uspořili
miliardy hned 2 - třeba na nové školky
 využíváme evropské fondy a víme, jak na peníze
od magistrátu – za 4 roky to bylo přes 200 milionů
	jsme zachránili přes 100 milionů uzavřením bolavé
kauzy Key Investments.
Můžete nám to věřit, protože:
 pronájmy pozemků za pět korun jsou minulostí
	vypovídáme špatné smlouvy - na břevnovské poliklinice
mizelo 8 milionů ročně
	spoluprací s developery přineseme Praze 6 1000 m2
nových bytů
	rekonstrukce domu Dejvická 4 má platné stavební
povolení.

ŠESTKA BUDE ZDRAVÁ, ZELENÁ, PŘÍJEMNÁ
A PRŮJEZDNÁ

Můžete nám to věřit, protože:
	jsme vysadili přes 170 nových stromů, 500 keřů
a zazelenili 11 vnitrobloků
	jsme do parků a na dětská hřiště umístili veřejné toalety
	jsme položili tichý asfalt na Patočkovu a opravili stovku
chodníků
 jsme pořídili 20 měřičů čistoty ovzduší.

Můžete nám to věřit, protože jsme:
 investovali přes 600 milionů do oprav školek, škol
a školních hřišť
 postavili nové třídy pro 125 školáků a stavíme novou
školku ve Vokovicích
	přidali ředitelům mateřských a základních škol
	poslali více jak 3 tisíce našich žáků studovat
do zahraničí.
Můžete nám to věřit, protože:
	jsme zrekonstruovali 24 dětských hřišť a sportovišť
	jsme podpořili vznik letního kina u gymnázia Jana
Keplera a rozjezd kina Dlabačov
	máme povolení postavit krytý bazén na Petynce
	Festival ambasád přivedl na Vítězné náměstí kulturu
i chutě celého světa.

Můžete nám to věřit, protože:
	díky nám nebude na Kulaťáku „Lední medvěd“, ale
bytový dům se supermarketem
	umíme regulovat výstavbu a přimět developery, aby
hráli podle našich pravidel V Ruzyni, Papírenské
i na Císařském ostrově
	vybudovali jsme „Šesťák“ a vrátili tržnici
na Hradčanskou.

POSTARÁME SE O SENIORY, HANDICAPOVANÉ
I VAŠE BEZPEČÍ

Můžete nám to věřit, protože:
	příprava seniorského centra v Šatovce je v plném
proudu
	dali jsme 10 milionů našim strážníkům a hasičům
	základní školy jsme naučili, jak vás a vaše děti ochránit
proti terorismu.

Vaše zájmy uhájíme. Nelekli jsme se ani ruských výhružek a přes silný tlak jsme na pomník maršála
Koněva dali nové, pravdivé cedule.

Děkujeme, že si 5. a 6. října 2018 ve volbách
vyberete KLID - Koalici TOP 09 a KDU-ČSL pro Prahu 6
INZERCE
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Výkup starožitných i retro předmětů, sklo, porcelán, obrazy, sošky, lustry, nábytek a jiné. Tel.: 608 884 148
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha přijme lékaře (DPČ) pro Lékařskou pohotovostní službu pro dospělé. Požadujeme: odb. a specializ. způsobilost v oboru vnitřní/praktické lékařství pro
dospělé, zdrav. způsobilost a bezúhonnost. Nabízíme: práci na dohodu o pracovní činnosti, velmi dobré platové
ohodnocení, služby dle dohody – všední dny 19.00 – 07.00, víkendy a svátky 07.00 – 19.00, 19.00 – 07.00.
Nástup možný ihned. Více informací na webu KARIERA.UVN.CZ. Kontakt: MUDr. Pavel Kupka, primář oddělení,
tel. 973 203 260, email: pavel.kupka@uvn.cz.

INZERCE

KULTURNÍ PROGRAMY

FRESH SENIOR KLUB
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6, www.villapelle.
cz. Písecká Brána, K Brusce 5, Praha 6, www.piseckabrana.cz. Informace na tel.: 224 326 180,
info@porteos.cz, www.freshsenior.cz
Výtvarný kurz s M. Gabrielovou / úterý 10:00 –
12:00 a 12:00 – 14:00
Kondiční a rehabilitační cvičení / středa 10:00
– 11:00
Anglická konverzace / středa 10:00 – 11:00,
11:05 – 12:05 a 12:10 – 13:10
Francouzská konverzace / čtvrtek 9:30 – 11:00
a 11:05 – 12:35
Taj-či / čtvrtek 10:00 – 11:00
Pevný střed těla / čtvrtek 11:05 – 12:05
2. 10. 16.00 Písecká brána / Písně o rodné
zemi. Koncert k příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky v podání Pěveckého
sdružení pražských učitelek. Zazní skladby Karla Hašlera inspirované vznikem republiky, díla
Bohuslava Martinů, Otmara Máchy, Jaroslava
Ježka a dalších.
9. 10. 16.00 před vchodem do Obecního
domu. Vycházka k výročí republiky. Komentovaná vycházka po vybraných pražských
místech spojených s událostmi vyhlášení samostatného Československého státu v roce 1918.
Rezervace nutná!
16. 10. 16.00 u kostela sv. Petra / Řemesla –
houslařství
Přednáška houslařského mistra o tom, co obnáší výroba a renovace nástrojů, s výjimečnou
možností návštěvy ateliéru houslařského mistra
Ivana Švýcarského. Rezervace nutná!
23. 10 16.00 Villa Pellé / Koncert PRAHA
TOKYO ENSEMBLE. Hudba vrcholného baroka
a několik japonských skladeb.
30. 10. 16.00 Villa Pellé / Halloweenská tvůrčí
dílna. Výroba netopýrů, dýní apod. technikou
origami. Rezervace nutná.

KOMUNITNÍ SENIORSKÉ
CENTRUM ŠLEJNICKÁ
Komunitní seniorské centrum Pečovatelská
služba Prahy 6. Informace získáte na: Irena
Simeonová, tel.: 736 489 330
e-mail: ksec@pecovatelskasluzbap6.com.
Pondělí 1. 10. Cvičení na židlích pro zdravá
záda
14,00 – 15,00 I. skupina
15,00 – 16,00 II. skupina
16,00 – 17,00 III. skupina
Úterý 2. 10. Stop zapomínání – I. skupina
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
Úterý 2. 10. Výtvarný ateliér
13.00 – 15,30 „Vyrábíme hvězdu z korálků“
Středa 3. 10.
9,00 – 10,30 Angličtina
Čtvrtek 4. 10. Toulky Prahou s Olgou Tichou
14,00 – 16,00 Sraz: 14,00 hod. před Právnickou
fakultou
Pondělí 8. 10. Harmonizační cvičení
14,00 – 15,00 I. skupina
15,00 – 16,00 II. skupina
16,00 – 17,00 III. skupina
Úterý 9. 10. Stop zapomínání – II. skupina
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
Úterý 9. 10. Kurz PC
15,30 – 16,15 I. skupina – začátečníci
16,15 – 17,00 II. skupina – mírně pokročilí
17,00 – 17,45 III. skupina – pokročilí
Středa 10. 10.
9,00 – 10,30 Angličtina
Středa 10. 10. „Jihozápad USA – road trip
2018“
14,30 – 16,00 O dobrodružství na cestě vypráví dvojice cestovatelů Jana a Karel Wolfovi.
Čtvrtek 11. 10. „Desatero prezidenta Masaryka“
14,30 – 16,00 Daniel Dobiáš, klávesy a zpěv
a Joseph Guruncz, herec a zpěvák.

Pondělí 15. 10. Cvičení na židlích na podporu
stability
14,00 – 15,00 I. skupina
15,00 – 16,00 II. skupina
16,00 – 17,00 III. skupina
Úterý 16. 10. Stop zapomínání – I. skupina
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
Úterý 16. 10. Výtvarný ateliér
13,00 – 15,30 „Vyrábíme hvězdu z korálků“
Středa 17. 10.
9,00 – 10,30 Angličtina
Čtvrtek 18. 10. „Ašanská magie“ s promítáním.
14,30 – 16,00 Přednáší profesionální afrikanista a bývalý velvyslanec ČR v Ghaně, Togu
a Burkině Faso, PhDr. Vladimír Klíma, CSc.
Pondělí 22. 10. Cvičení s theraband bumou
14,00 – 15,00 I. skupina
15,00 – 16,00 II. skupina
16,00 – 17,00 III. skupina
Úterý 23. 10. Stop zapomínání – II. skupina
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
Úterý 23. 10. Kurz PC
15,30 – 16,15 I. skupina – začátečníci
16,15 – 17,00 II. skupina – mírně pokročilí
17,00 – 17,45 III. skupina - pokročilí
Středa 23. 10.
9,00 – 19,30 Angličtina
Čtvrtek 24. 10. „Stoletá paní Republika“
14,30 – 16,00 Komponovaný pořad slova,
hudby a poezie.
Pondělí 29. 10. Cvičení na židlích pro zdravá
záda
14,00 – 15,00 I. skupina
15,00 – 16,00 II. skupina
16,00 – 17,00 III. skupina
Úterý 30. 10. Výtvarný ateliér
13,00 – 15,30 Vyrábíme drátkované zápichy
do květináče.
Úterý 30. 10. Stop zapomínání – I. skupina
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
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!! Odvoz starého nábytku na skládku. Vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou
cenu. Stěhování všeho druhu. Volejte: 773 484 056
REKONSTRUKCE KOUPELEN
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

KVÍZ
POZNÁTE, CO JE NA OBRÁZKU? Odpověď zasílejte do
20. října 2018 na adresu radnice a obálku označte
nápisem KVÍZ. Vítěz obdrží zajímavou publikaci poštou.
Správná odpověď ke kvízu z minulého čísla
zněla: HOTEL DAP DEJVICE. Výhercem publikace
je Jaroslav Svatek.
INZERCE

Malování, lakování, zednické práce, štukování, stěrky
a sádrokarton, sezonní sleva 10 %. Volejte 603 432 476.
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Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.
Tel. 777 317 278

KPK Podlahy 

Zděnek Veselý

kladení podlah, PVC, plovoucí podlahy,
parkety, dřevěné podlahy
Kociánova 1586, Praha 13  Tel.: 602 340 495
www.kpkpodlahy.cz

Potřebujete vyklidit a nevíte jak na to? Vyklízíme a odvážíme z těchto míst:
půdy, byty, sklepy, dvorky, zahrádky, ATD. Levně. INFORMACE NA TEL.: 702 410 965.
Sedm dní v týdnu.

INFORMACE

KONTAKTY NA ZASTUPITELSKÉ KLUBY
ZASTUPITELSKÝ KLUB TOP 09:
Předseda: Ing. Jaromír Vaculík, tel. 602 492 692,
jvaculik@praha6.cz., místopředseda: Ing. Milena
Hanušová, tel. 737 209 713, mhanusova@praha6.
cz., místopředseda: Jiří Růžička, tel. 602 176 922,
jruzicka@praha6.cz.
ZASTUPITELSKÝ KLUB ANO:
Předseda: Ing. Roman Mejstřík,
rmejstrik@praha6.cz, 603 418 940; 778 543 832,
Schůzka je možná po d
 omluvě.
ZASTUPITELSKÝ KLUB STAN:
Předseda: Ing. Mgr. Libor Bezděk, 775 870 642,
bezdek@ddmpraha.cz, zástupce starosty: Mgr. Jan
Lacina, jlacina@praha6.cz, tel.: 220 189 170
radní: Zdeněk Hořánek, zhoranek@praha6.cz,
602 336 140, členky/členové: MUDr. Iveta Borská,
iborska@praha6.cz, Ing. Mgr. Oldřich Kužílek,
kuzilek@otevrete.cz, MgA. Petr Prokop,
petar@vosto5.cz.

ZASTUPITELÉ KDU-ČSL
Mgr. Jan Bartůšek, jan-bartusek@seznam.cz,
MUDr. Marián Hošek, marian.hosek@seznam.cz,
tel.: 603 169 266.
ZASTUPITELSKÝ KLUB ODS:
Předseda: Ing. Jiří Lála, e-mail: jlala@praha6.
cz, místopředseda: Ing. Marie Kubíková, tel.:
724 174 006, e-mail: marie_kubikova@seznam.
cz, ZASTUPITELÉ: Ing. Bc. Simona Nesvadbová,
Ph.D., e-mail: snesvadbova@seznam.cz, Ing. Marie
Pojerová, e-mail: mpojerova@praha6.cz, Ondřej
Matěj Hrubeš, tel: 734 354 178, e-mail: omhrubes@
praha6.cz, Mgr. Jakub Stárek, tel.: 603 715 271,
e-mail: jstarek@praha6.cz.
ZASTUPITELSKÝ KLUB STRANY ZELENÝCH:
Předseda: Mgr. Petr Píša, Ph. D., tel: 603 114 577,
e-mail: pisap@seznam.cz. Zastupitelé: Mgr. Pavla
Ducháčková Chotková, tel: 608 260 230, e-mail:
pduchackovachotkova@seznam.cz; Mgr. Jan

Sládek, Ph. D., tel: 775 999 689, e-mail: sladek.
jan@gmail.com, MUDr. Antonín Nechvátal, tel:
774 077 650, e-mail: anechvatal@email.cz, Mgr. Karolína Brabcová, tel: 731 321 737, e-mail: karolina.
brabcova@zeleni.cz.
ZASTUPITELSKÝ KLUB ČSSD
Setkání se zastupiteli ČSSD (Miloš Balabán,
René Pekárek, Štěpán Stupčuk, Lucie Válová) lze
dohodnout na obvodním sekretariátu ČSSD v Praze 6, Bělohorské tř. č. 76; tel. čísla: 220 510 887,
602 459 163, případně e-mail: ovv.praha6@cssd.cz,
nebo je kontaktovat na www.praha6.cz.
ZASTUPITELSKÝ KLUB KSČM
Setkání občanů lze dohodnout v sekretariátu v Zikově ulici č. 21, tel: 224 324 168 nebo 224 325 877;
nebo přímo se zastupiteli: PhDr. Helena Briardová
tel. 723 607 243, Ing. Jiří Dolejš tel. 775 733 171(asistent), JUDr. Ivan Hrůza tel. 296 814 111.
INZERCE

FITNESS – PODBABA
POSILOVNA, SAUNA, SOLARIUM,
AEROBIC, PILATES, YOGA, ZUMBA
CARDIO, FUNKČNÍ, KRUHOVÝ TR.

BUĎTE I VY NAŠÍM ČLENEM
VÝHODNĚ
KOULOVA 15, PRAHA – 6, DEJVICE

V ZAHRADĚ HOTELU INTERNATIONAL

TEL: 296 537 838
WWW: FITNESS-PODBABA.CZ

ZDARMA 1. VSTUP PŘI KOUPI
PERMANENTKY S TÍMTO KUPÓNEM
Hodinový manžel – veškeré práce v bytě, či domě,
montáže kuchyní. Kvalitně. Tel. 723 488 010

ANTIK BAZAR APOLLON

Bělohorská 8, Praha 6, stanice tram.
Malovanka / otevřeno po–pá 10–13 14–16 h
VÝKUP KAŽDÝ DEN
www.antiqua-apollon.cz,
www.antikpraha.cz/antiqua-apollon
Vykoupíme různé PAMÁTKY NA STARÉ
ČASY i poškozené. Zejména máme zájem
o dečky, přehozy, hračky–vláčky, panenky,
auta, stavebnice, hry, reklamní cedule, pohledy,
mince, vyznamenání, medaile, šavle, dýky,
nože, vzduchovky, staré zbraně, brnění,
gramofony, radia, telefony, mikroskopy, léčebné
el. přístroje, foto aparáty, kompasy, globusy,
Čtyřlístek, obrazy, grafiku, hodiny, lampy,
lustry, sochy–porcelán, kov, sádra, dřevo,
šperky–české granáty, zlaté, stříbrné, bižuterii,
vánoční ozdoby, pracovnu, psací stůl

Zavolejte, rádi přijedeme i pro málo věcí.
Kontakty: tel. 777 100 898
e-mail: sahula.martin@post.cz

Přímý zájemce koupí RD i řadový v Praze 6 na Hanspaulce. Cena do 11 mil. Solidní jednání. Nejsem realitní
kancelář! Prosím nabídněte na tel. č. 703 652 424. Děkuji.

Spediční firma se sídlem na Praze 6 – Ruzyně hledá dlouhodobé brigádníky na ranní výpomoc nakládek distribučních vozidel do překládkového skladu. Pracovní doba
PO – PÁ 5:00 – 9:00. Ohodnocení 150,- Kč/hod. Vhodné pro všechny věkové kategorie 18+. Bližší informace na tel. +420 725 580 239.

PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery
firem s rodinami hledáme pěkné byty v Praze.
Garantujeme bezproblémový průběh nájmu.
BEZ PROVIZE! T: 605 993 268.

NEDOSTALI JSTE ŠESTKU DO SCHRÁNKY? NAPIŠTE NÁM NA SESTKA@PRAHA6.CZ
Šestka–noviny Prahy 6 (periodický tisk městské části Praha 6)
10/2018, vychází dne 27. září 2018. Uzávěrka příštího čísla dne 16. října.
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