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Distribuční místa časopisu Šestka od 1. 3. 2020
Střešovice
Řeznictví Hudera a syn
TJ Tatran Střešovice
Lékárna ÚVN, ÚVN vestibul nemocnice
Billa Radimova

Ořechovka
Pekařství Pivák
Žabka
Zubní centrum Ořechovka

Břevnov
Městská knihovna Bělohorská
Řeznictví Havelka Bělohorská
Vinotéka z Radosti
Beachklub Strahov
KC Kaštan
Kino Dlabačov
Informační kancelář Bělohorská
Billa 8. listopadu
Břevnovská lékárna
Lékárna U Kaštanu
Restaurace Ladronka
Poliklinika Pod Marjánkou

Červený vrch, Bořislavka
BENU lékárna Cordeus
Pekařství Ječmínek metro Bořislavka
HC Hvězda
Café Jirásek
Svět školáka
Billa OC Šárka
Lékárna Evropská
Lékárna K Lánu
Terešovské uzeniny

Veleslavín, Vokovice
Potraviny V Nových Vokovicích
BENU lékárna v AFI Vokovice

Sportcentrum Evropská
TJ Sokol Liboc

Dejvice
Jídelna M & D
Café Záhorský
Café Perfect Day
Café prostoru v NTK
Cukrárna u Borůvky
Dejvická lékárna
Lékárna Pod sv. Matějem
Divadlo Semafor
DDM stanice Techniků
Úřad práce ČR
Městská knihovna v NTK
DPS Šlejnická
Lékárna Bruska

Bubeneč
Villa Pellé
Antonínovo pekařství
Meatpoint řeznictví
Fitness Podbaba
Kaufland Podbaba
Café Továrna – Stará čistírna
Restaurace Na Slamníku
Žabka ul. CH. de Gaulla
Kidtown
Informační kancelář Uralská
Ovocná cukrárna Terronská
Pekařství u Hrabánků
Galerie Skleňák
Lichtenbergovo pekařství
BENU lékárna, Vítězné nám.
Úřad MČ Praha 6
Albert Čs. armády
Restaurace U Veverky
Restaurace U Topolů

Petřiny
Restaurace U Holečků
Pekařství a cukrárna Na Okraji
Řeznictví u Rudolfa
Lékárna Hvězda
Le fakap café & bar – kolej Hvězda
Informační kancelář Petřiny, SNEO
Městská knihovna Petřiny
NORMA

Hanspaulka
Sladký život – cukrárna
Kavárna u Matěje
Vinárna Galvin
Lékárna Hanspaulka
Tesco expres
Albert prodejna
Farnost u sv. Matěje
Pizzerie Siesta

Ruzyně, Liboc, Dědina
Potraviny Šperl, Braškovská ul.
Billa Dědina
OC Šestka
Informační kancelář Dědina
Centrum krásy a zdraví

Bílá Hora (Malý Břevnov)
DDM u Boroviček
Kaufland Vypich
TJ Sokol Bílá hora

Hradčany
Písecká brána
Pekařství Ječmínek metro Hradčanská

Sedlec
Kavárna U Tří bratří
Informační kancelář Sedlec

Mateřské školy
Bělohorská * Bubeníčkova * Jílkova * Meziškol
ská * Mládeže * Volavkova * Za Oborou * Wal
dorfská Dusíkova * A. Čermáka * Ch. de Gaulla
* E. Destinnové * Juarézova * Terronská * Bílá
* Čínská * Janákova * Kohoutek * Velvarská *
Parléřova * Tychonova * Libocká * Sbíhavá *
Šmolíkova *Stochovská * Na Okraji *Pod Novým
lesem * Fakultní * Červený vrch * Motýlek * Na
Dlouhém lánu * Vokovická

Základní školy

Chcete, aby Šestka byla k dispozici i ve vaší provozovně? Dejte nám vědět na
sestka@praha6.cz. Vše potřebné zajistíme.

J. A. Komenského * Pod Marjánkou * Marjánka
* A. Čermáka * Červený vrch * E. Destinnové *
Na Dlouhém lánu * T. G. M. * V. Čáslavské * Petři
ny – sever * Dědina * Hanspaulka * Norbertov *
Lvíčata * nám. Svobody * Bílá
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Milí sousedé,
Dovolím si konstatovat, že jsme pa
vlačový národ. Jak jinak si má člověk
vysvětlit to, že se běžnou součástí
našich životů a chování, a vlastně
běžnou společenskou normou, sta
lo pořvávání. „Co chcete“ říkáme
místo „Dobrý den“, „No to se ještě
uvidí“ místo „Na shledanou“…
Podělím se s vámi o dva zážitky.
Chtělo se mi napsat, že jsou oba
z nedávné doby, ale jeden z nich
se opakuje den co den, čili je konti
nuální, pomalu zevšedňuje a stává
se normou. Ten druhý je tedy z ne
dávné doby a stal se jen jednou,
ale to neznamená, že je ojedinělý.
S bratrem jsme vezli do břevnovského domova seniorů květiny, které zbyly
z velké rodinné sešlosti. Bylo nám líto je vyhodit a přišlo nám, že starým lidem
by pěkné květiny mohly udělat radost. Když jsme je vykládali, lehce se na nás
obořil kolemjdoucí pán, že jdeme do domova politicky agitovat. Pozdravil
jsem ho a slušně odpověděl, že jen darujeme domovu květiny. Ale to už pán
neslyšel. Prostě se choval tak, jak se v Čechách chováme, pořvával. Ten kaž
dodenní zážitek je horší v tom, že jsou jeho součástí děti. Bydlím vedle jedné
z našich základních škol a každé ráno jsem svědkem naprostého masakru. Jako
by měli všichni rodiče potřebu dovézt svou ratolest autem až do šatny, div ne
do třídy. Auta najíždějící na chodník, rodiče pořvávající jeden na druhého, mo
bily se zapnutými foťáky před obličeji soupeře, další rodiče zuřivě troubí, snaží
se prokličkovat neprokličkovatelnou cestou, napětí stoupá – a všemu přihlížejí
malé i větší děti, ty větší také se zapnutými foťáky. Člověku z toho až běhá mráz
po zádech. Tak to změňme!
My jsme začali tím, že ve spolupráci s ČVUT zpracováváme analýzu dopravy
v okolí všech škol a se spolkem Pražské matky připravujeme participativní „še
tření“ na vybraných školách, které napoví, co si o dopravě u škol myslí hlavně
děti. To nám pomůže zklidnit situaci a z prostoru před školami opět udělat plo
chy pro vítání, loučení, hry a sem tam i nějaké to šťouchnutí. A snad to povede
i k tomu, že na sebe přestanou pořvávat rodiče a jako pozdrav se místo „Co
děláš!“ zase začne používat třeba „Hezký den“. A květinovému pánovi i vám
všem mohu svatosvatě slíbit, že v domovech pro seniory politicky agitovat ni
kdy nebudu. Všechno má své hranice.
Přeji vám klidnou cestu bez u kolemjdoucích a kolemjedoucích křiklounů.
Ondřej Kolář
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PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ KE KORONAVIRU
Ačkoli se k 27. únoru v ČR nevyskytl žádný potvrzený
případ koronaviru COVID-19, radnice Prahy 6 nepodceňuje
preventivní kroky proti případnému šíření. Ve spolupráci
s krizovým řízením radnice se rozhodlo, že dojde k omezení
návštěv a zvýšení hygienických postupů v rámci LDN, DPS
a důkladné informovanosti u klientů pečovatelské služby.
Aktuální informace na www.mzcr.cz.
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AKTUALITY/ZE ZASTUPITELST VA

Předsezonní údržba fontány
v Šabachově parku
FONTÁNA S KOŇMI V ŠABACHOVĚ
PARKU PROCHÁZÍ PŘEDSEZONNÍ
ÚDRŽBOU. STEJNĚ TAK SE VYLEPŠUJÍ GARÁŽE POD NÁMĚSTÍM.
Před spuštěním fontány, ke kterému by mělo do
jít začátkem dubna, čistí pracovníci společnosti
SNEO tlakovou vodou všechny bazény, mění
v nich ochranné fólie a navážejí sem valouny
větších rozměrů. Zároveň tady bude instalované
nové měřicí a regulační zařízení s dávkovačem
chemie a SNEO nechalo vyrobit a namontovat
před odtok vody z fontány do akumulační nádr
že zábrany pro zadržení nečistot. Cíl všech těch
to opatření je jediný – aby byla voda v sezoně co
nejčistější a nejkvalitnější.
Investovat se bude i do garáží pod tímto parkem,
kde by mělo být v nejbliší době instalováno šest

Komentovaná
procházka Prahou 6
V sobotu 14. března od 14 hodin se koná
další procházka Prahou 6, nazvaná Od
secese přes dejvické nádraží až k místu
vzniku soch Žižky i Stalina.

nových kamer. Nové budou i čtyři čtečky karet
na vstupech a výjezdech, celkem jde o investici
z rozpočtu městské části za 180 tisíc korun.

Jedním z fenoménů prvorepublikové zástavby
v Bubenči je secese. Činžovní domy s prvky to
hoto stylu si prohlédnete na začátku vycházky,
následovat bude historie nádraží, původně
Bruska, nebo vil v Dělostřelecké ulici. Vycházka
končí u ateliéru, kde Bohumil Kafka tvořil jez
deckou sochu Jana Žižky a o pár let později zde
vznikala socha J. V. Stalina sochaře Švece. Vy
cházka začíná na nároží ulic Bubenečská x Pod
Kaštany (proti přejezdu u metra Hradčanská),
potrvá zhruba dvě hodiny. Vstup je zdarma.

Nevzhledná směnárna zmizí z Kulaťáku
PROBLEMATICKÝ STÁNEK, V SOUČASNOSTI POLEPENÝ A OZNAČENÝ
JAKO SMĚNÁRNA, Z VÍTĚZNÉHO
NÁMĚSTÍ KONEČNĚ ZMIZÍ.
Radnice uspěla u soudu s žalobou na vyklizení
pozemku, kterou podala loni v červnu, rozsu
dek nabyl právní moci 15. ledna. „Pozemek byl
městské části Praha 6 svěřen v únoru 2013. Už
v té době se zde tento stánek nacházel bez ja
kéhokoliv právního titulu a bez užívacího práva
k danému pozemku,“ konstatuje místostarosta
pro správu majetku Jan Lacina (STAN). Proto se

K R ÁTC E Z R A D N I C E
	Dopravní komise podpořila snahu občanů
o spojení Břevnova a Střešovic autobusovou
linkou.
	
Na komisi územního rozvoje představili
zástupci Olympu Praha sportovní centrum
Markéta – Olymp. Ve třech etapách by mělo
vzniknout Národní tréninkové centrum
Věry Čáslavské pro gymnastky, orientova
né podél ulice Ankarská, dva sportovní ba
zény o délce 50 a 25 metrů, skateboardin
gové centrum a dojde i k přemístění „malé
ploché dráhy“. Součástí záměru je i výstavba
městského parkovacího objektu na části po
zemku. Komise územního rozvoje souhlasí
s umístěním sportovní funkce do daného
území a požádala o informace, zda a jak
4
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rozběhlo řízení na odstranění černé stavby, ne
boť neměla pro umístění potřebné rozhodnutí
stavebního úřadu. Vlastník stánku měl na zákla
dě pravomocného rozsudku pozemek vyklidit –
tedy odstranit stánek – do konce ledna. Protože
to neučinil, právní odbor Prahy 6 zahájí exekuč
ní řízení a pozemek nechá vyklidit.
„Vítáme konec této nelegální směnárny. Jen
je s podivem, že zatímco squattery ze Šatov
ky vyhnali v roce 2018 prakticky ihned, zde to
vše tak strašně dlouho trvá. Radnice by měla
být i v tomto případě ráznější,“ dodává Ondřej
Chrást, zastupitel za Piráty.

budou moci areál využívat veřejností z Pra
hy 6, školy a místními sportovními svazy
a jednoty.
	Na první letošní jednání finančního výboru
byli pozváni správci finančních aktiv – zá
stupci České spořitelny a Československé
obchodní banky. Ti zde odprezentovali vý
sledky správy aktiv za minulý rok, popsali
strukturu portfolia a zhodnotili dosavadní
proběhlé změny, ať už smluvní nebo v port
foliu. Výnos portfolia Prahy 6 za rok 2019 byl
nad očekávání, +4,57 % p. a. u České spoři
telny a +3,05 %. u ČSOB. Na závěr vystoupení
oba představili výhled trhu a plány na rok
2020.
	Porota složená z členů rady a výboru pro
výchovu a vzdělávání vybrala devět laureá
tů ocenění Vynikající učitel městské části
Prahy 6 pro rok 2020. Tento titul se původně
uděloval v závěru roku, nově budou pedago

gové oceněni při příležitosti Mezinárodního
dne učitelů, který se slaví 28. března.
	Dopravní komise projednala po setkání s ob
čany variantní návrhy změny dopravního
systému v okolí ulice Za Strahovem. Pod
poruje zjednosměrňující ulici Maratonskou
a návazné lokální úpravy dopravního režimu.
	Finanční výbor projednal nezbytnost snižo
vání provozních nákladů.
	Kulturní komise na svém výjezdním zasedání
v KC Kaštan prodiskutovala aktuální situaci
a plánovanou rekonstrukci tohoto kulturní
ho zařízení.
	
Výbor pro výchovu a vzdělávání doporu
čil přidělení dotací z programu OTEVŘENÝ
SVĚT 2020 na 42 školních projektů komunit
ních aktivit pro rodiče, děti a seniory ve výši
647 500 korun.
	Na dubnové jednání zastupitelstva se připra
vuje bod rozvoj Letiště V. Havla.

AKTUALITY/ZE ZASTUPITELST VA

Změna územního plánu v Břevnově
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 6 PODMÍNEČNĚ SOUHLASILA SE ZMĚNOU
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STRAHOVĚ.
KONEČNÉ ROZHODNUTÍ VŠAK UČINÍ
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA.
„Jako klíčový bych pro tuto změnu viděl už rok
2007, kdy stát vydal – pro mě nepříliš pochopi
telně – v rámci restitucí celé hřiště jako náhradní
pozemky novým majitelům. To vedlo k zániku
fotbalového klubu Dragoun Břevnov. Během
několika dalších let se hřiště na soukromém
pozemku stalo nefunkční,“ vysvětluje místosta
rosta pro majetek Jan Lacina (STAN). Pokud by
hlavní město změnu územního plánu schválilo,
budou tyto plochu určené pro bytovou výstav
bu. Radní Prahy 6 svůj souhlas podmínili uza
vřením smlouvy s majitelem pozemku, která
mimo jiné umožní městské části nákup nových
pozemků pro sportoviště. „Zároveň rada přijala
usnesení, že chce v co nejkratší době zprovoznit
sousední sportovní plochy v majetku hlavního
města, vzdálené pouhých třicet metrů od bý
valého fotbalového hřiště tak, aby je ke sportu
mohli využívat hlavně místní obyvatelé," doplnil
Jakub Stárek (ODS), místostarosta zodpovědný
za územní rozvoj. „Nesouhlasíme s podobnými

změnami územních plánů, které zvýhodňují
jednotlivé stavebníky, bez ohledu na zatížení
okolí a bez kompenzací negativních externalit.
Podmínky v případě souhlasu jsou podle nás
vysloveně bezzubé a těžko vymahatelné. Je to
vpodstatě podmínka na úrovni vysloveného
přání, nic víc,“ konstatuje zastupitelka za Piráty
Jana Kabelová. „Za mého působení v pozici mís
tostarosty Praha 6 se změnou územního plánu
z plochy sportovní na plochu obytnou zásadně
nesouhlasila. Rada se dokonce odvolala proti
projektu bytových domů převlečených za spor
toviště. Změně postoje nerozumím a nesouhla
sím s ní,“ doplňuje opoziční zastupitel Martin
Polách (ANO).
Kvůli zprovoznění sportovišť radnice upouští
od prodloužení Tomanovy ulice, aby zamezila
možnému narušení sportovišť.

U Hvězdy se stavět nebude
Naopak rada Prahy 6 odmítla změny územního
plánu u obory Hvězda, která měla umožnit vý
stavbu v sousedství kulturní památky. Současně
s negativním usnesením rada žádá hlavní město
o odkup těchto pozemků. Jedině tak může být
zajištěno, že nyní soukromý pozemek zůstane
zachován pro veřejnost a občanům Prahy 6.

Zastupitelé o železnici na letiště
BODEM, KTERÝ VYVOLAL NA JEDNÁNÍ ÚNOROVÉHO ZASTUPITELSTVA DLOUHOU DISKUZI, BYLA
M ODERNIZACE TRATI PRAHA–
KLADNO S ODBOČKOU NA LETIŠTĚ
VÁCLAVA HAVLA.
Přítomni byli i zástupci Správy železnic (dříve
SŽDC) a náměstek primátora pro dopravu Adam
Scheinherr. Právě na něj směřovaly dotazy, proč
nechce hlavní město řešit propojení centra a le
tiště dostavbou metra A, jak se kdysi uvažovalo.
V odpovědi zazněly dva důležité argumenty.
Především, že metro nejezdí v noci, vlaky ano,
navíc je v nich více prostoru pro zavazadla a na
bízejí větší pohodlí cestujícím. Mnohem důleži
tější však byla informace, že stanice Veleslavín
není stavebně na odbočku připravená, a pokud
by se metro prodlužovalo, musela by se zhruba
na rok zavřít, vlaky by tudy jen projížděly.
Na to reaguje radní pro dopravu Jiří Lála (ODS):
„Odbočka z Veleslavína není jediná uvažova
ná varianta. Původní pozastavené plány, které
měly být realizované do roku 2018, počítaly
s prodloužením metra na letiště z Motola.“
Navíc železnice propojí hlavní město i s Klad
nem a dalšími obcemi na trati, odkud denně
dojíždějí tisíce lidí do Prahy za prací. A je v zá
jmu všech, aby k tomu většina využila městskou
dopravu, nikoli osobní auta. Proto také zastupi

telé přijali usnesení, v němž projekt železnice
Praha–Kladno s odbočkou na letiště podporují
s tím, že v trase Dejvice–Veleslavín povede v ra
ženém tunelu.

Posudky ze zahraničí
Zároveň však zastupitelé požadují, aby pro defi
nitivní výběr trasy nechala Správa železnic zho
tovit oponentní posudky jak u českých, tak za
hraničních odborníků a institucí i geotechnický
a hydrologický průzkum. Stavba je podmíněna
použitím razicí metody TBM, s níž se v zahraničí
dělaly tunely, nacházející se v hloubce jen metr
dvacet pod základovými deskami. Mezi poža
davky se objevila i nutnost veškeré pasportizace
stávající zástavby v rámci ochranného pásma,
která bude provedena před zahájením staveb
ních prací, po kolaudaci a také po dalších deseti
letech, tak, aby majitelé nemovitostí měli záru
ku, že jim investor nahradí případné škody.
Na závěr zástupce SŽ opět ujistil zastupitele i ve
řejnost, že pozemky po současném nadzemním
vedení trati budou sloužit jako takzvaná Zelená
radiála, tedy vznikne zde odpočinková zóna.
Více na www.zeleznicenaletiste.cz.

Dopravní omezení
Do 14. března je uzavřena ul. Diskařská (mezi
stadiony) v úseku Maratónská – Atletická, probí
hají zde demoliční práce.
 Do 22. března neprojedete jižním ramenem
ulice Kladenská ve směru do centra kvůli obno
vě vodovodu a kanalizace. Objízdná trasa pro
vjezd do ul. Kladenská z ul. Liberijská je vede
na po místních komunikacích Liberijská  Pod
Kladenskou silnicí  Na Dlouhém lánu  Krát
ký lán  Kladenská. Po tuto dobu je umožněn
pouze výjezd z ul. Kladenská do ul. Liberijská.
 Do 29. března nesmějí auta do ulice Na Vl
čovce v úseku Mydlářka – Evropská, rekonstruu
je se tady kanalizace.
 Až 31. března skončí uzavírka ulic Pod No
vým lesem x Na Hradním vodovodu, kde aktuá
lně pokračují práce na obnově vodovodního
řadu a rekonstrukce kanalizace.
 Do 31. března je také uzavřen východní
jízdní pruh komunikace Na Pískách v úseku Na
Hanspaulce – Na Kuthence včetně vjezdu do
Finkovské ulice a výjezdu z ulice Na Hanspaulce
do ulice Na Pískách.
 Celý březen a duben bude kvůli obnově vo
dovodního řadu uzavřena ulice Junácká v úseku
od č. p. 1788/16 až k ulici Kolátorova.


Tramvaje T2 se opět
vracejí do Prahy
Historické tramvaje typu T2 se po téměř 56
letech opět vrací do pravidelného provozu
v pražské MHD. Pražský dopravní podnik je
bude nasazovat především na nostalgickou
linku číslo 23, která vede ze smyčky Králov
ka na Břevnově přes historické centrum na
Zvonařku. Poprvé se veřejnost tramvajemi T2
bude moci svézt o prvním březnovém víken
du v sobotu 7. a v neděli 8. března speciálně
na lince číslo 2 z Petřin. Tramvaje před jejich
první vyjížďkou slavnostně pokřtili v Muzeu
MHD ve Střešovicích také místostarostové
Jakub Stárek a Jiří Lála (oba ODS) společně
se zástupci Prahy i dopravního podniku. Obě
pokřtěné tramvaje byly vyrobeny ve vagón
ce Tatra Smíchov pro město Ostrava.

Jak bude vypadat nová budova nádraží Ve
leslavín? Návrhy z mezinárodní architektonic
ké soutěže si můžete prohlédnout na výstavě
ve 2. a 3. patře Úřadu městské části Praha 6.
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PRAHA 6 – BEZPEČNÁ ČTVRŤ
PRAHA 6 PATŘÍ K NEJBEZPEČNĚJŠÍM MĚSTSKÝM ČÁSTEM V HLAVNÍM MĚSTĚ. PŘESTO NĚKTEŘÍ
OBČANÉ MAJÍ OPAČNÝ POCIT
A UPOZORŇUJÍ NA URČITÉ NEDOSTATKY. JAKÁ JE SITUACE DOOPRAVDY?
V posledních týdnech se objevily připomín
ky k situaci na sídlišti Petřiny, lidé upozorňují
na množství aut, špatné parkování a ohrožení
dětí i chodců kolem škol před začátkem vyučo
vání. Některým se zase nelíbí systém parkování
na různých místech městské části. Na pořádek
a bezpečnost v Praze 6 dohlížejí jak strážníci
Městské policie hlavního města Prahy, tak pří
slušníci Policie České republiky.

PŘES 40 000 PŘESTUPKŮ
U městské policie jsou výkon služby, plánování
směn i rozložení přestávek v práci nastaveny
tak, aby byli strážníci podstatnou část pracovní
doby vidět na ulici a dělali svou práci.
I když má městská policie v Praze 6 několik neob
sazených míst, v minulém roce odhalila 40 955
přestupků, což je o 4863 více než v roce 2018.
Kromě toho pozornost věnuje prevenci pouliční
kriminality, další ochraně veřejného pořádku,
bezpečnosti osob, majetku a podobně.
 Proti veřejnému pořádku odhalila 1557 pře
stupků, šlo zejména o porušování obecních
vyhlášek hlavního města Prahy, dále o neopráv
něné zábory veřejného prostranství, znečištění
veřejného prostranství a rušení nočního klidu.
To je o 540 více než v roce 2018.
 Markantní byl oproti předloňsku nárůst – a to
o 669 na 797 přestupků – u záborů veřejného
prostranství, nejčastěji páchaných parkováním
vozidel na veřejné zeleni.
 V dopravě bylo zjištěno 39 136 přestupků,
což je o 4321 více než v roce 2018.
 Mezi nejčastější přestupky patří porušování
zákazu stání v zónách s dopravním omezením,
což souvisí s jejich rozšiřováním. Celkem stráž
níci zaznamenali 9318 těchto přestupků, o 2834
více oproti roku 2018.
 Nepovolené stání na chodníku zaznamenali
strážníci 5590 krát, zde je nárůst o 726 přestup
ků.
 Naopak někde došlo k výraznému poklesu.
Například u porušování zákazu zastavení – 8293
přestupků, což znamená pokles oproti 2018
o 810, nedovolené zastavení a stání na pře
chodu pro chodce bylo zjištěno 2256krát, tedy
o 336 méně než předloni, a nepovolené zastave
ní a stání v křižovatce pokleslo o 104 přestupků
na 2170.
6
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PETŘINY: POČET PŘÍPADŮ
KLESÁ
Někteří občané, a to nejen v Praze 6, by byli
nejraději, pokud by strážníci kontrolovali pořá
dek na ulicích, zaparkovaná auta, domy a další
majetek nepřetržitě. To ovšem není možné. „Sa
mozřejmě někteří občané mohou oponovat, že
když jim vykrádali vůz, strážník tam nebyl. Přes
veškerou snahu samozřejmě nelze být všude.
Proto je důležitá i spolupráce s občany v aktuá
lním čase,“ konstatuje Zdeněk Kovanda, ředitel
Obvodního ředitelství městské policie Prahy 6.
Pokud se v některé lokalitě objevuje vyšší kri
minalita nebo jiná protiprávní jednání, městská
policie i Policie ČR na to reaguje. Platí to i pro ob
last Petřin, kde si někteří lidé stěžují, že strážníci
nejsou na ulici vidět vůbec. „V současné době
v oblasti Petřin a Střešovic působí celkem čtyři
strážníci okrskáři. I přes snížený personální stav
je tato část Prahy 6 plně obsazena, a to včetně
okolí vojenské nemocnice,“ konstatuje radní pro
bezpečnost Zdeněk Hořánek (STAN).
A že zde nedochází ke zhoršování bezpečnostní
situace, potvrzují i statistiky Policie České repub
liky: „V celém územním obvodu místního oddě
lení Břevnov došlo v roce 2018 k 395 trestným
činům a 1394 přestupkům, v roce 2019 to bylo
405 trestných činů a 1017 přestupků,“ dohledala
ve statistice Lucie Drábková, tisková mluvčí Kraj
ského ředitelství Policie hlavního města Prahy.
Ze statistik vyplývá, že nejčastěji zde docháze
lo k majetkové trestné činnosti, tedy drobným
krádežím, vloupání či poškození cizí věci. Také

podle vedoucího místního oddělení Břevnov Ji
řího Vokála není situace na Petřinách, co do bez
pečnosti, horší než v okolních lokalitách. Letos
se zde zatím řešil pouze jeden trestný čin.

SLUŽEBNA SLOUŽÍ JEN JAKO
ZÁZEMÍ
Zhruba před pěti lety se v rámci Petřin přemístila
služebna strážníků z ulice Čílova do ulice Na Vě
trníku. Důvodů bylo hned několik. V té původní
již nebylo dostatečné zázemí pro strážníky, ne
byly podmínky, zejména šatny a prostory pro
vybavení, aby tam strážníci mohli nastupovat
na směnu přímo. Museli proto nejdřív do služeb
ny v Českomalínské ulici a až pak na Petřiny, část
pracovní doby tak trávili v MHD. To se přestě
hováním zlepšilo. Ušetřený čas tak věnují právě
obchůzkám petřinských ulic. Samotné přemís
tění služebny ale nemá na bezpečnostní situa
ci na Petřinách zásadní vliv, neboť stejně není
v provozu dvacet čtyři hodin denně. Služebna
slouží především jako zázemí pro strážníky, kteří
většinu doby tráví v terénu. „Ale samozřejmě je
i zde na služebně mohou lidé navštívit a probrat
s nimi, co je trápí. Návštěvu je ale nutné předem
domluvit. Smyslem není strážník na služebně,
ale v terénu. Kontakty jsou uvedeny na našich
webových stránkách,“ vysvětluje Zdeněk Ko
vanda. Když člověk potřebuje urgentní pomoc
strážníků, je jediným správným postupem volat
na tísňovou linku. Městská policie má k dispo
zici bezplatnou linku tísňového volání 156. Slu
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chově postiženým je k dispozici speciálně vyčle
něné telefonní číslo 724 003 333. Operátorovi
je nutné sdělit maximum potřebných informací
a on rozhodne o dalším postupu. Určitě není
správné zasílat upozornění, fotografie a po
dobné věci na pracovní e-maily zaměstnanců
městské policie nebo na sociální sítě. Aktuální
problém je nutné řešit okamžitě, tedy v daný
okamžik, na tom daném místě, což v případě
sociálních sítích či e-mailů není na rozdíl od tís
ňové linky, která je v nepřetržitém provozu 24
hodin denně, 365 dní v roce, možné.
Samozřejmě se lidé mohou také obracet
na operační středisko obvodního ředitelství
Prahy 6 (telefon 222 025 390 nebo 391) nebo
na strážníky přímo v ulicích. A to nejen s upozor
něním na případné přestupky, ale také s žádost
mi o pomoc či radu. Osoby například s vadami
řeči, případně cizinci s horší znalostí českého
jazyka mohou posílat svá oznámení e-mailem.
Městská policie je povinna reagovat na všech
na oznámení, buď vysláním strážníků na místo,
nebo radou, jak postupovat dál. „Bohužel do
chází i k tomu, že si někteří lidé přes nás vyřizují
účty s jinými nebo si na nás vybíjejí svůj vztek,
protože jsme je za nějaký přestupek postihli. To
nám pak volají a oznamují vše, co se jim nelíbí.
Jenže strážník pak může chybět jinde, kde bude
skutečně nutné ochránit něčí život, zdraví nebo
majetek,“ doplňuje Zdeněk Kovanda.

NESPRÁVNÉ PARKOVÁNÍ
Možnosti zaparkovat vozidlo jsou skoro v ce
lém hlavním městě, tedy i v Praze 6, omezené.
I přesto musejí řidiči respektovat pravidla sil
ničního provozu. Při tom bývají dva pohledy
– zatímco špatně parkující řidiči by preferova
li určitou toleranci svých přestupků, naopak
lidé žijící v dané lokalitě či ulici jsou pro kon

trolu a postihy. „Přestože se městská policie
pouze podílí na dohledu a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích, v dopravě jsme
odhalovali a stále odhalujeme nejvyšší počet
přestupků nejen z vlastního zjištění, ale ve vel
ké míře i na základě oznámení občanů. Pokud
špatně zaparkované auto nahlásí městské
policii, ta je povinna každé oznámení prově
řit,“ vysvětluje Zdeněk Kovanda. A reaguje tak
i na výtky některých občanů, že „strážníci místo
toho, aby řešili problémy s kriminalitou, tak ne
smyslně pokutují údajně špatně zaparkovaná
auta.“ Strážníci mají povinnost konat, jakmile
odhalí přestupek nebo trestný čin. Jejich hlavní
náplní je především ale dohled nad veřejným
pořádkem. Mnohdy to jsou právě strážníci, kteří
jsou na místě první a pomáhají. Městská policie
dále také na místech určených Policií ČR měří
překračování nejvyšší povolené rychlosti, což
rovněž souvisí s bezpečností provozu.

linky 511, 513, 514 nebo 515). A pokud auto
stále nemizí? Je pravděpodobné, že nebylo
silničním správním úřadem vyhodnoceno jako
vrak. Za ten je dle zákona považované vozidlo,
které – jak říká jeho litera – je zjevně technicky
nezpůsobilé k provozu na pozemních komuni
kacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo
výměnu, doplnění nebo opravu podstatných
částí mechanismu nebo konstrukce silničního
vozidla. Pokud tedy nemá auto nabouranou
karosérii nebo mu nechybí motor, pak s ním ne
lze nic udělat. Změnu by měla přinést dlouho
očekávaná novelizace zákona o pozemních ko
munikacích – ta nově považuje za vrak vozidlo
s minimálně šest měsíců propadlou technickou
kontrolou.

AUTOVRAKY

Velká část rodičů vozí děti do školy autem,
přestože tam není kde zaparkovat. Provoz ko
lem škol se tak zhušťuje, vznikají nepřehledné
situace, které mohou mnohdy ohrozit bezpeč
nost ostatních dětí a dalších účastníků silničního
provozu. Před některými stojí strážníci městské
policie, ovšem mají jasně stanovený úkol – do
hled a ochranu dětí na přechodech pro chodce.
„Jsou tam pro bezpečnost dětí a jejich ochrana
má přednost i před řešením přestupků v par
kování. Těch deset minut, kdy by strážník řešil
špatné parkování a chyběl u přechodu, může
být fatální pro bezpečnost přecházejících dětí.
Ochrana života a zdraví dětí je snad pro každé
ho jasnou prioritou,“ vysvětluje Zdeněk Kovan
da a dodává, že i přesto se strážníci snaží vzniklé
situace v parkování řešit, pokud jim to perso
nální situace v daný okamžik dovoluje a pouze
„nestojí u přechodu a nic nedělají“, což někteří
tvrdí o situaci například u školy v ulici Vlastina
v Liboci. U zdejší školy bylo od začátku letošního
roku do 4. února odhaleno celkem 357 přestup
ků, v okolních ulicích pak dalších 390 přestupků
souvisejících s nedovoleným parkováním. „Mys
lím, že tato čísla jednoznačně hovoří o našem
zájmu situaci řešit,“ vysvětluje Zdeněk Kovanda.
Strážníci zajišťují dohled u škol podle priorit da
ných především hustotou provozu, tedy které
se nacházejí v blízkosti rušných komunikací. Že
situace kolem škol není ideální, ví i městská část,
která připravuje svá opatření. „Vzhledem ke stá
le se zhoršující dopravně bezpečnostní situaci
v okolí většiny našich základních škol a mateř
ských školek jsem inicioval projekt, ve kterém
ve spolupráci s ČVUT, Pražskými matkami, spol
ky a jinými zainteresovanými subjekty připra
víme pro každou školu a školku audit aktuální
situace spolu se sadou krátkodobých, středně
dobých a dlouhodobých opatření,“ vysvětluje
předseda dopravní komise Vladimír Šuvarina
(ODS). A dodává, že analytická fáze by měla být

Velmi často si lidé stěžují na to, že některá par
kovací místa dlouhodobě zabírají vraky. Proto
žádají městskou policii o jejich odtažení. Ta pro
věří stav vozidla, zda není odcizené, zda nesto
jí v rozporu se zákonem, zda netvoří překážku
v provozu, a sepíše úřední záznam o nálezu
vraku, který předá odpovědným pracovníkům
k posouzení. Definice vraku je poměrně složitá
a strážník není vyškoleným technikem, aby roz
hodl, zda jsou zákonné podmínky již naplněny,
či nikoliv. Navíc je vozidlo stále něčím majetkem.
To je ovšem vše, co může městská policie udě
lat. Není totiž zákonem zmocněná ho odstranit.
Pořízenou dokumentaci pak předává úřadu
městské části. Vraky lze hlásit i na Správu služeb
hlavního města Prahy, oddělení odtahů a vraků
(Kundratka 19, Praha – 8, 180 00, tel. 222 027

BEZPEČNOST KOLEM ŠKOL
A ŠKOLEK
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hotová během příštího roku, Ovšem některá díl
čí opatření se provádějí už nyní a budou pokra
čovat i v průběhu zpracování.

BEZDOMOVECTVÍ
Sociálně vyloučení lidé jsou součástí života vel
kých měst, tedy i Prahy 6. Jejich přesný počet se
zjišťuje těžko, neboť jen část využívá různé azy
lové domy nebo domy na půli cesty a podobně,
zbytek přespává venku. Někteří se ocitli v tako
vé situaci nikoli vlastní vinou a nejsou si schopni
pomoci sami. „Bezpečnostní složky o nich vědí,
znají místa jejich pobytu. Konají jednorázové
akce, na nichž se podílejí jak zástupci radnice,
tak městská a státní policie, kdy těmto lidem
nabízíme pomoc a řešení, tedy třeba asistenci
při vyřizování dokladů, důchodů, nabízíme po
byt v azylovém domě,“ vysvětluje radní Zdeněk
Hořánek. A dodává, že je na těchto lidech, zda
pomoc přijmou, nebo ne. Jedním z důvodů je,
že nechtěli opustit svá zvířata a do azylových
domů je s sebou vzít nemohli, což už se někde
mění. Anebo to, že nesmějí být pod vlivem al
koholu. Pokud však bezdomovec pouze sedí
na zastávce tramvaje nebo schodišti u metra,
tedy neruší noční klid, neznečišťuje veřejná pro
stranství nebo nezpůsobuje veřejné pohoršení,
vykázat ho odtud strážníci nemohou. Pokud
dělá nepořádek, městská policie to řeší, stejně
jako u jakéhokoli jiného občana.

JSEM VÁŠ STRÁŽNÍK
V současné době funguje na webových
stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz/
mestska_policie_okrsky projekt Jsem váš
strážník. Na webové adrese je možné zís
kat kontakty na svého strážníka a kontak
tovat jej i prostřednictvím e-mailu. Pokud
není v zaměstnání, adresa je přesměrována
na zastupující pracovníky, kteří problém
vyřeší i bez jeho přítomnosti. Dále je mož
né vyhledat kontakt na strážníka okrskáře
na webových stránkách https://www.mp
praha.cz/kontakt-2, a to zadáním příslušné
ulice a čísla.

NELÍBÍ SE VÁM BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V PRAZE 6? STAŇTE SE STRÁŽNÍKEM!
Městská policie Prahy 6 aktuálně hledá 18
strážnic nebo strážníků. Ze 115 tabulkových
míst má obsazeno 97. Neznamená to však, že
byste každý den potkali všechny v šestkových
ulicích. Slouží v periodických cyklech, aby se
dodržela zákonná doba odpočinku, možnost
čerpat dovolenou, ale také aby zbyl čas na vý
cvik a vzdělávání.
Pokud tedy nejste spokojení s bezpečnostní
situací v Praze 6 a splňujete zákonem dané
podmínky, přidejte se ke strážníkům, získá
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te tak dobře placené a prestižní zaměstnání
u velmi dobře fungující organizace s prů
měrným platem 40 500 korun, což není všu
de samozřejmostí. Široká je i škála dalších
nabízených benefitů: náborový příspěvek
100 000 Kč, příspěvek na dopravu a bydlení
do 6 000 Kč v součtu, příspěvek na dovolenou
5 000 Kč a denní stravné 100 Kč.
Po odpracovaných dvou letech získají městští
strážníci příspěvek na důchodové a po čtyřech
letech na životní připojištění, dále mají mož

nost rekreace ve vlastním rekreačním zaříze
ní, pro děti zaměstnanců jsou organizovány
zimní i letní tábory. Péče je věnována i ochra
ně zdraví zaměstnanců, pro které je organi
zováno například očkování proti žloutence,
klíšťové encefalitidě a podobně. Stejná péče
je věnována oblasti bezpečnosti práce. Výraz
nou podporu má městská policie od radnice,
která například po odpracování určité doby
nabízí možnost nájmu bytu pro preferované
profese.

POLITICKÁ DISKUZE

Jak hodnotíte bezpečnostní situaci v Praze 6?
ZDENĚK HOŘÁNEK/STAN
Praha 6 je bezpochyby bez
pečnou městskou částí, do
konce druhou nejbezpečněj
ší. Jsem rád, že se zde lidé cítí
bezpečně, a děláme vše pro
to, aby tomu tak bylo i nadá
le. Musím opět vyzdvihnout
skvělou spolupráci všech bezpečnostních složek
– v tomto ohledu jdeme ostatním městským
částem příkladem. Setkávám se s názorem ob
čanů, že jim chybí strážníci v ulicích. Souvisí to
s jedním z největších problémů a tím je citelný
podstav policistů i strážníků. Svojí profesiona
litou a nasazením však bezpečnost našich ob
čanů plně zajišťují. Pomáháme jak v náborové
kampani, tak každoročními stabilizačními a mo
tivačními příspěvky pro městskou policii částkou
1,2 milionu, což je v rámci Prahy ojedinělé. Na
sloucháme občanům a problémy okamžitě řeší
me. Nicméně nejdůležitějším faktorem v řešení
přestupků zůstává spolupráce s občany v aktu
álním čase. Stává se, že občané si policii stěžují
na něco, co se stalo před týdnem, měsícem, ro
kem. Bohužel v takových případech je vyšetřo
vání velmi obtížné. Proto doporučuji, kdykoliv
máte nějaký problém, který dle Vás vyžaduje
přítomnost policie, ihned volejte operační stře
disko, které zajistí vše potřebné.

MARTIN POLÁCH/ANO
Celkově máme za to, že
městská část Praha 6 je
právem jedním z nejbezpeč
nějších míst k životu v rámci
České republiky. Je pravda,
že městská policie se potýká
s dlouhodobým podstavem
počtu strážníků, na což radnice reaguje růz
nými motivačními prvky, ale celkově jde spíše
o obecný problém. Spíše než závažnou krimi
nalitu ohrožující bezpečnost života na šestce
řeší policisté většinou přestupky při parkování
a chování bezdomovců. Často bohužel ne tak
důsledně, jak by měli. Radnice zná problé
mová místa, jsou to většinou frekventovaná
místa v okolí metra či tramvajových zastávek,
jako je Hradčanská či Petřiny. Tam se kloníme
k tvrdším opatřením, k lepšímu kamerovému
dohledu i častější přítomnosti strážníků samot
ných. Chceme strážníky v ulicích, ne zahlcené
administrativou v kanceláři. Toto by měla Pra
ha 6 řešit aktivněji, zde by měla hledat řešení.
Stačí přitom vyjít ven a koukat, poslouchat, co
lidé chtějí.

JIŘÍ HOSKOVEC/PIRÁTI
V Praze 6 řádí Gorila, jinak
je tu bezpečno. Praha 6 je
dlouhodobě jednou z nej
bezpečnějších městských
částí. “Běžná” kriminalita
je díky dlouhodobé práci
policie a pracovníků v so
ciálních službách a prevenci na dlouhodobém
minimu. Jak vypadá propojení vlády obchod
ních zájmů vidíme na Slovensku. Tam propo
jení skupiny Penta a vládnoucí garnitury vedlo
až k nechvalně proslulé kauze Gorila. Na jejím
konci byla vražda nepohodlného novináře a
jeho snoubenky. Tak hluboko naštěstí Praha 6
ještě neklesla, ale propojení vládnoucí koalice
v čele se starostou Kolářem se skupinou Penta
je pro ní nebezpečné. Zatím jen pro městskou
kasu, která tratila při prodeji pozemků tomuto
developerovi. Ať už “Ledního medvěda” na Ví
tězném náměstí nebo areálu Draček, který už v
tuto chvíli vyšetřuje policie, kvůli odevzdání 34
milionů Kč z kasy městské části do kapes deve
lopera. Na Praze 6 naštěstí bezpečno je. Ale v její
městské kase nikoliv.

KATEŘINA BARTOŠOVÁ/
ODS
Podle aktuálních dat policie
je Praha 6 jednou z nejbez
pečnějších městských částí
Prahy. Je oblíbeným místem
pro život, jak pro mladé ro
diny, tak pro starší generace.
Narůstající počet obyvatel však sebou přináší
vyšší nároky na zajištění bezpečnosti. Velkým
problémem jsou v poslední době chybějící po
čty jak městských policistů, tak příslušníků Poli
cie ČR, a rovněž hasičů. Se všemi složkami úzce
spolupracujeme a snažíme se pomoci např.
uvolněním části bytového fondu přednostně
právě pro tyto preferované profese. Na bez
pečnost je třeba pohlížet komplexně, nejed
ná se jen o přítomnost policistů v ranní špičce
u přechodů či u základních a mateřských škol.
Jde o celý systém opatření. Nesmíme zapomí
nat na prevenci. Ze statistik víme, že mezi nejvíc
ohrožené skupiny patří senioři a děti, a právě
pro ně jsou důležité populárně vzdělávací pro
jekty a preventivní akce, které připravujeme.
Doba je rychlá, před námi stojí další nové výzvy,
mezi nimi i např. modernizace kamerového sys
tému, samozřejmě s plným zřetelem na ochra
nu osobních dat. Na to vše se budeme muset
v nadcházejících měsících a letech zaměřit, pro
tože právě zajištění bezpečného prostředí pro
obyvatele Prahy 6 je naší prioritou.

PETR PÍŠA/ZELENÍ
Statistiky jsou jednoznačné.
Počet spáchaných trestných
činů na území městské čás
ti každoročně klesá a za rok
2018 dosáhl téměř poloviny
hodnot z roku 2010. Napro
ti tomu počty dopravních
nehod rok od roku rostou a doprava si v Praze
6 za poslední desetiletí vyžádala 26 lidských
životů. To, že se můžeme dostat do bludného
kruhu, ukazují zvláště cesty do škol a školek.
Klesající bezpečnost vede k tomu, že část ro
dičů vozí své děti autem, čímž se ale dopravní
situaci ještě více zhoršuje. Takový bludný kruh
je nutné přetnout. Zelení proto plně podporují
dopravní úpravy, které přispějí k větší bezpeč
nosti v okolí škol a školek. Prioritu přitom musí
mít ti nejzranitelnější, tedy chodci a v první
řadě děti. Pro správné rozhodování je třeba
získat co nejpodrobnější data od dopravních
odborníků, škol i místních občanů. A zároveň
je třeba p
 osilovat bezpečí na přechodech pro
chodce i tam, kde nestačí kapacity městské po
licie. Nabízí se možnost dobrovolníků, která je
běžná v zahraničí. Praha 6 zde má ještě mnoho
co zlepšovat.

DOMINIKA KLEPKOVÁ/
KDU-ČSL
Otázka bezpečnosti v me
tropoli má svá specifika.
I když máme velké štěstí,
že žijeme v této bezpečné
městské části, ohleduplnost
i určitá obezřetnost každé
ho z nás je nezbytná. Výrazně by prospěla pří
tomnost strážníků v ulicích, a to nejen z důvodu
špatného parkování. Kdyby to dovolila perso
nální situace bylo by vhodné obnovit službu
okrskových strážníků. Ti by měli na starosti určité
území, a tedy i přehled, kde se co děje. Ve spo
lupráci s radnicí by ideálně mohli i poskytovat
informace např. o nezbytném kácení a jiných
pracích ve veřejném prostoru, kde by dohlíželi
a informovali případně znepokojené občany. Pro
domácnosti by to znamenalo možnost přímo
zavolat na mobilní telefon „svému“ strážníkovi
v dané lokalitě. Někdy zcela jednoduché řešení
bývá to nejlepší. I naše městská část se rozvíjí
a to s sebou nutně přináší i nároky na bezpeč
nost, a tudíž větší pozornost jak městské policie,
tak radnice. Kromě řady preventivních opatření
a projektů také pravidelně zasedá bezpečnostní
komise, která se zabývá podněty občanů.
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VEŘEJNÝ PROSTOR

Trhy na Kulaťáku začínají 11. sezonu,
už nebudou jen farmářské
PŘED DESETI LETY BYLY PRVNÍ
V PRAZE. ZA DOBU SVÉ EXISTENCE
SI DEJVICKÉ TRHY ZÍSKALY POPULARITU SAHAJÍCÍ ZA HRANICE PRAHY 6. PRVNÍ LETOŠNÍ TRHY SE KONAJÍ 7. BŘEZNA OD 8 DO 14 HODIN.
S rostoucí poptávkou po kvalitním zboží a pes
trém sortimentu se s lety měnila i nabídka. Ku
pující, mezi nimiž je řada cizinců, už nevyhledá
vají pouze farmářské produkty a české výpěstky
a výrobky. Významnou součástí trhů je i street
food – polévky, hamburgery, grilované mořské
plody, prostě jídlo, které si můžete sníst přímo
na trhu. A zvyšuje se i poptávka po zahranič
ních potravinách, jako jsou řecké olivy, holand
ské sýry, maďarské klobásy nebo norské ryby.
V nové sezóně proto trhy plánují opustit název
Farmářské a nově ponesou název Trhy na Ku
laťáku. „Jejich součástí budou tradiční téměř
celoroční farmářské trhy, jak jsou na ně lidé
zvyklí. K tomu bude patřit street food festival
a jednou ročně také Festival ambasád, který
nabídne ochutnávku kuchyní z celého světa.
Velvyslanectví různých zemí se sídlem v Pra
ze 6 pak budou na svých stáncích nabízet za
hraniční produkty průběžně po celý rok,“ uvedl
za provozovatele trhů, kterým je Praha 6, mís
tostarosta Jan Lacina (STAN). Městská část tak
v podstatě jen uvede technikálie do souladu se
skutečností, protože dosavadní pojetí trhů už
neodpovídá přísnému výkladu o tom, co mo
hou podle pražských předpisů nabízet farmář
ské trhy. „Nám se trhy líbí tak, jak nyní fungují,
a chceme je mít pestré. Street food festival vypl
ňuje období, kdy toho na zahrádkách a na po
lích tolik neroste,“ doplňuje Jan Lacina (STAN).
Připravuje se i navrácení prodeje syrových ryb
na trh. To bylo přerušeno kvůli pochybnostem
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živnostenského odboru hlavního města. Dle
něj je zapotřebí doplnit pražský tržní řád, což
organizátoři trhů, spolek Farmářské trhy, již
navrhli. „V současné době se čeká na schválení
řádu pražskou radou. Proces pozdržela Praha 1,
která několikrát měnila své požadavky a na po
slední chvíli přidala další změny do celopraž
ského tržního řádu,“ informoval místostarosta
Jakub Stárek (ODS). Aktuálně proto není jisté,
zda bude nový řád platný již při zahájení trhů
7. března. Jan Lacina doufá, že se v zájmu oby
vatel Prahy 6 i dalších návštěvníků populárních
trhů podaří uvést všechny normy do souladu se
skutečností během tohoto roku.
V nové sezóně bude Praha 6 smluvně poža
dovat po organizátorech trhů, aby se omezilo
používání plastů. „Tvrdý závazek k takzvané
mu neplastování chceme stanovit v dodatku
smlouvy, který zaváže zapsaný spolek Farmář
ské trhy, aby dodržel poměrně striktní směrnici
Evropské unie, která začne platit k 1. červenci
2021, do té doby by se organizátoři trhů za
vázali učinit řadu konkrétních kroků, aby se
jednorázový plast používal na trzích co nejmé
ně,“ řekl místostarosta. Stejně zní i doporučení
kontrolního výboru, který se trhy také zabýval.
„Vedle rušení jednorázových plastů jsme vyzva
li ke sladění skladby zboží se zněním tržního
řádu a také doporučili radě městské části, aby
byl po skončení stávající smlouvy, která vyprší
na konci roku 2021, vybrán provozovatel trhů
na nové období transparentním způsobem po
mocí výběrového řízení,“ uvádí jeho předseda
Petr Píša (Strana zelených). Podobný požadavek
mají i Piráti: „Doporučujeme vybrat budoucího
provozovatele transparentně, s péčí řádné
ho hospodáře a výběrovým řízením nastavit
transparentní pravidla přihlašování farmářů,
jejich skladbu a počet, deklarovat původ pro

dávaných produktů,“ říká zastupitelka za tuto
stranu Eva Tichá. „Soutěž na provozovatele far
mářských trhů na Kulaťáku proběhla už před
léty. Veřejnost je s jejich podobou zjevně velmi
spokojená, protože se pravidelně umísťují mezi
třemi nejlépe hodnocenými trhy u nás. Nerad
bych proto opakoval zkušenost ‚progresivní‘
Prahy 3, která po blamáži s novým výběrovým
řízením, které nám dnes vehementně dopo
ručují Piráti, nakonec musela svěřit organizaci
trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad své akciovce
pro správu majetku a dosáhnout s ní ve výsled
ku ani ne polovičního procentuálního výnosu,
než jaký máme my dlouhodobě na Kulaťáku,“
uzavírá místostarosta Jan Lacina.

DOTACE A GRANTY

Poskytnutí individuálních dotací
na údržbu vzrostlých dřevin
Řez, vazba koruny či další opatření mohou zlep
šit stav a prodloužit život vzrostlých stromů.
Právě na tyto práce nyní nabízí radnice úče
lovou dotaci, a to až 25 tisíc korun s tím, že se
sami podílíte na skutečných nákladech alespoň
10 procenty. K žádosti je třeba přiložit fotografii
stromu, určit místo, kde se nachází, a přidat úda
je, jak je zhruba starý nebo jaký má obvod kme
ne. O dotaci se lze přihlásit kdykoli během roku,
jednotlivé žádosti budou posuzovány na komisi
pro životní prostředí.

Otevřený svět 2020 – Účast škol
v mezinárodní spolupráci

Praha 6 nabízí dotace na sportovní
aktivity i ekologii
PRAHA 6 POSKYTUJE OBČANŮM
DOTACE A GRANTY, JEJICHŽ CÍLEM
JE PODPOŘIT SPORT A AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU, JAZYKOVÉ
VZDĚLÁNÍ DĚTÍ NEBO EKOLOGICKÉ
PROJEKTY A PÉČI O ZELEŇ.
Senior & handicap sport na Šestce
Tento program je určený na sportovní aktivi
ty seniorů a osob se zdravotním postižením.
Čerpat ji mohou podnikatelské subjekty, fir

my, příspěvkové a neziskové organizace jako
zapsané spolky, obecně prospěšné společnos
ti, zapsané ústavy. Mohou požádat o peníze
na jednorázové i dlouhodobé sportovní akti
vity určené pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, na rozšíření nabídky sportovních
činností pro tuto skupinu nebo na podporu za
čleňování této skupiny lidí do společnosti. A tak
třeba na upevňování zdraví a zdravého životní
ho stylu.
Minimální výše požadované dotace a také
přidělené dotace je 10 000 korun na projekt,
maximálně jde žádat o 80 000 korun, spolu
účast zde není povinná, ale bude zohledněná
v hodnocení žádosti. Jeden žadatel může podat
pouze jednu žádost. O dotaci lze žádat průběž
ně až do 31. prosince, radnice předpokládá, že
tento program podpoří částkou 500 000 korun.

Sport a volný čas na Šestce II –
podpora jednorázových a sportovních
a volnočasových aktivit
Dotace podporuje projekty, které rozšiřují stá
vající nabídku nebo iniciují vznik nových spor
tovních a volnočasových akcí v Praze 6. Nabízejí
lidem možnosti, jak trávit volný čas, rozvíjí talent

a schopnosti, podporují kladný vztah ke sportu
a upevňují zdraví a zdravý životní styl. Čerpat ji
mohou také organizace, které sportovní nebo
volnočasové akce pořádají, a je jedno, zda jsou
určené pro širokou veřejnost, rodiny nebo děti.
Podmínkou je, že takto podpořené akce se
musejí konat od 1. července do 31. prosince
letošního roku. Spolufinancování žadatele není
nutností, ale bude zohledněno při hodnocení
žádosti. Předpokládaný celkový objem peněz
určených na tento projekt je 1,5 milionu korun.
Příjem žádostí začal 23. února a trvá do 15. dub
na 23.59 hodin.

Dotace na podporu ekologických aktivit
pro rok 2020
Městská část vyhlašuje jednoroční dotační pro
gram sloužící k vytváření podmínek pro rozvoj
ekologických činností. Mezi ně patří především
správné hospodaření s vodou, příspěvek lze zís
kat i na vylepšení a úpravy veřejných prostran
ství, veřejně přístupné zeleně, peníze můžete
čerpat i na údržbu zeleně, drobného mobiliáře,
pokud o ně prokazatelně pečujete vlastními
silami. Z dotací chce radnice podporovat i eko
logickou výchovu – školní zahrady a zelené
učebny, budování a péče o naučné stezky a ta
bule, nebo ochranu přírody. Škála podporova
ných činností může být širší – od ekologických
a přírodovědeckých vycházek přes zapojení ve
řejnosti do ochrany životního prostředí, využití
hospodářských zvířat a blanokřídlých opylovačů
k údržbě luk až po rekonstrukce a výsadby sadů
a stromořadí. V rozpočtu je na tyto dotace vyčle
něná částka 1,254 milionu korun, výše podpory
pro jeden projekt je omezená částkou 100 tisíc
korun. Žádosti lze podávat do 25. března.

Program podporuje pedagogy a děti mateř
ských i základních škol, jejichž zřizovatelem je
Praha 6, aby rozvíjeli a prohlubovali své aktivity
se zahraničními partnery, realizovali společné
projekty, účastnili se v soutěžích a výměnných
pobytech. Z příspěvku lze pokrýt až 70 pro
cent nákladů. Termín pro podávání žádostí je
do 1. dubna.

Otevřený svět 2020 – Zahraniční
studijní pobyty žáků ZŠ
Otevřený svět 2020 – Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku dalšího
cizího jazyka
Oba tyto dotační programy podporují jazykové
vzdělávání žáků v základních školách zřizova
ných městskou částí Praha 6. Slouží na pokrytí
nezbytně nutných nákladů studijního pobytu,
a to až do výše 90 procent a 6000 korun na jed
no dítě. Žádosti lze podávat do 1. dubna.

Otevřený svět 2020 – Studijní pobyty
žáků v letních jazykových táborech
Tato dotace podporuje jazykové vzdělávání
žáků v letních jazykových táborech a je urče
na pro děti s trvalým pobytem v Praze 6, které
chodí do škol zřizovaných touto městskou částí.
Finanční příspěvek získává škola a může pokrýt
až 70 procent nákladů k zajištění jazykového tá
bora. Žádosti lze podávat do 1. června.
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ŠKOLST VÍ

Jak postupovat při zápisu do mateřské školy?

V LOŇSKÉM ROCE POPRVÉ RADNICE ZAVEDLA REZERVAČNÍ SYSTÉM
PRO ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
PRAHY 6 A NÁHLED DO POŘADÍ
DĚTÍ V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.
RODIČE I ŠKOLKY BYLI S TÍMTO SYSTÉMEM SPOKOJENI, A TAK STEJNĚ
PROBĚHNOU ZÁPISY I LETOS.

ního provozu mateřských škol,“ dodává Marie
Kubíková.
„Jsme opravdu rádi, že digitální technologie
21. století konečně začnou sloužit rodičům na
Praze 6. Dlouhodobě zastáváme názor, že mají
školky obíhat elektronické přihlášky a ne rodi
če. Je vidět, že kde je vůle, je i cesta," říká Pavla
Ducháčková Chotková, členka školského výbo
ru za Zelené v Praze 6.

„Dostali jsme od rodičů přihlašovaných dětí
mnoho pozitivních reakcí, přivítali především
možnost rezervace času návštěvy školek i in
formace o pořadí dítěte v konkrétních škol
kách. Nový systém ale ocenily i paní ředitelky,
kterým se velmi snížila administrativní nároč
nost celého procesu zápisu,“ konstatuje radní
pro školství Marie Kubíková (ODS).
V letošním roce tedy budou zápisy probíhat
stejně, rodiče mají opět k dispozici webo
vé stránky www.jakdoskolky.cz, které získaly
novou podobu i obsah. „Nově se tady dá na
lézt právě odkaz na rezervační systém zápisu
do mateřských škol i další potřebné informace,
termíny dnů otevřených dveří a přehled let

Co musí splňovat dítě, které se hlásí
do školky?
 Předškolní vzdělávání je určeno dětem
ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájení jeho
povinné školní docházky, je předškolní vzdělá
vání povinné.
 Mezi podmínky k přijetí do školky patří to,
že se dítě podrobilo všem stanoveným pravi
delným očkováním a má doklad, že je imunní
proti nákaze, anebo že se nemůže očkování
podrobit kvůli svému zdravotnímu stavu. Pod
mínka očkování se nevztahuje na dítě v po

Projektový den o třídění odpadu
V POLOVINĚ ÚNORA SE VE ŠKOLCE
JÍLKOVA KONAL PROJEKTOVÝ DEN,
PŘI NĚMŽ SE MĚLY DĚTI SEZNÁMIT S TŘÍDĚNÍM ODPADŮ, KOMPOSTOVÁNÍM, ZPĚTNÝM ODBĚREM
ELEKTROZAŘÍZENÍ, NEBEZPEČNÝMI
ODPADY, OBJEMNÝMI ODPADY A VYUŽITÍM JEDLÉHO POUŽITÉHO OLEJE.
Ukázalo se, že základní znalosti mají, dokonce
jim nebyla neznámá funkce sběrného dvora.
Děti se během projektu seznámily s různými
typy sběrných nádob, které tady měly k dispo
12
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zici. Na kartičkách namalované předměty pak
třídily buď do sběrného dvora, nebo do odpa
dových nádob. Dozvěděly se, kam se dává jedlý
olej z domácností, když maminka smaží řízek,
co je zpětný odběr elektrozařízení a jak mohou
snadno samy poznat, co je elektrozařízení – kaž
dý předmět, který má šňůru, jehož jeden konec
se dává do zásuvky. Mobil sice nemá šňůru, ale
potřebuje nabíječku... Závěrem paní učitelka
přečetla pohádku, rozdala jim popelničky, které
věnoval magistrát hlavního města Prahy, a děti
si zazpívaly písničku o třídění.
Za tento seminář obdrží MŠ Jílkova 2360 korun
z operačního programu Praha – Pól růstu, 49.

sledním roce před nástupem do základní školy.
Když dítě toto potvrzení nebude mít v den zá
pisu, tedy 11. května, mohou ho rodiče dopl
nit později. Ředitelka školky jim však v takové
situaci nemůže garantovat, že dítě do zvolené
školky přijme.
 Rodiče si pro své potomky mohou vybrat
libovolnou mateřskou školu či školy na úze
mí v Praze 6, přičemž děti s místem trvalého
pobytu na území městské části mají při přijí
mání přednost před dítětem s místem trvalé
ho pobytu mimo Prahu 6 (Lysolaje, Nebušice,
Suchdol a Praha 17 v tomto případě nespadají
do území MČ Praha 6).
 Žádost o přijetí dítěte lze podat do jedné
i více mateřských škol, a to v tištěné podobě
ke kontrole nebo přes osobní datovou schrán
ku. Ředitelka mateřské školy je povinna žádost
od rodičů přijmout a dle stanovených kritérií
a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či
nepřijetí dítěte do školky.
 Další podmínky pro přijetí stanovuje
ředitelka mateřské školy. Zveřejňuje kritéria

pro přijímání dětí, počty volných míst pro zápis
a konkrétní podrobnější informace obvyklým
způsobem, tedy vyvěšením ve školce, umístě
ním na webových stránkách MŠ a podobně.

Co budete potřebovat k zápisu?
 Vyplněnou

žádost o přijetí s vyjádřením lé
kaře a vašimi podpisy. Pokud ji vyplníte elektro
nicky na webu www.jakdoskolky.cz, data pak
bude mít k dispozici každá MŠ a zápis se tím
zrychlí.
 Rodný list dítěte k nahlédnutí.
 Doklad o trvalém pobytu – občanský průkaz
žadatele, popřípadě výpis z evidence obyvatel.
Nájemní smlouva se nepovažuje za doklad tr
valého pobytu.

výzva evropské dotace s názvem: Třídní projekt
dopolední jednorázový.

ŠKOLST VÍ

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ
od 1. dubna – bude k dispozici na strán
kách www.jakdoskolky.cz a webech jednot
livých školek k předvyplnění žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace
času do jednotlivých mateřských škol. Ruč
ně lze tyto žádosti vyplnit na předepsaném
formuláři ve vstupní hale nebo na odboru
školství na radnici
11. května – odevzdání žádosti o přijetí,
tedy samotný zápis. Čas zahájení a ukonče
ní zápisu určují jednotlivé mateřské školy,
v momentě odevzdání je zahájeno správní
řízení
14. května od 10.30 do 11.30 hodin mož
nost nahlédnutí do spisu dítěte
14. května ve 12 hodin – zveřejnění se
znamu přijatých dětí a výsledků zápisu
na nástěnkách a webových stránkách jed
notlivých mateřských škol pod unikátním
registračním kódem dítěte
18. května od 13 do 17 hodin – odevzdání
zápisového lístku přijatých dětí do zvolené
mateřské školy
Už o den dříve, tedy od 17. května lze
sledovat průběžné pořadí dosud neumís
těných dětí na www.jakdoskolky.cz v jed
notlivých mateřských školách, aktualizace
bude prováděna ředitelkami škol průběžně
do 31. července.

Přijetí a nepřijetí dítěte
Dítě je přijato – 18. května od 13 do 17 hodin
odevzdáte podepsaný zápisový lístek do zvole
né mateřské školy a obdržíte rozhodnutí o při
jetí, zároveň vyplníte evidenční list, informace
o osobních údajích a zpětvzetí žádostí s usne
sením pro další mateřské školy, kde jste o přijetí
rovněž žádali.

Dítě není přijato – po 10. červnu obdržíte poš
tou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí.
Proti němu můžete podat odvolání ve lhůtě 15
dnů ode dne doručení. Odvolání se podává pro
střednictvím ředitelství příslušné MŠ, magistrát
hlavního města Prahy formálně přezkoumá po
stup ředitelky školy, zda rozhodla dle předem
stanovených kritérií. Od 17. května do 31. čer
vence bude možné v elektronickém systému
www.jakdoskolky.cz sledovat pořadí umístění
vašeho dítěte v jednotlivých mateřských ško
lách pod unikátním registračním kódem.

Kde získat formulář pro přihlášení
dítěte do školky?
1. Portál www.jakdoskolky.cz, v této elektro
nické verzi můžete:
– předvyplnit žádosti a data zůstávají uložena
v systému pro potřeby jednotlivých MŠ
– zakliknout příslušné mateřské školy (tisk pro
každou MŠ zvlášť)
– rezervovat si čas pro odevzdání žádosti
– předvyplněnou žádost vytiskněte, nechte
potvrdit lékařem, podepište a v den zápisu
předejte ve vybrané/ných MŠ (při podání více
žádostí stačí ověřené kopie lékaře na CZECH
POINTu).
2. Webové stránky mateřských škol
Na webových stránkách MŠ budou k dispozi
ci odkazy, které vás přesměrují na web ÚMČ
P6 www.jakdoskolky.cz. Vytištěný dokument
z webu zákonný zástupce vyplní, nechá po
tvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá
ve vybrané/ných MŠ.
3. Listinná verze
V listinné verzi si lze formulář vyzvednout
ve vstupní hale úřadu nebo na odboru škol
ství městské části Praha 6. Dokument vyplníte,
necháte potvrdit lékařem, podepíšete a v den
zápisu předáte ve vybrané mateřské školce či
školkách.

Tradiční návštěva z Japonska
STALO SE JIŽ TRADICÍ, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚLOHORSKÁ POČÁTKEM ROKU VÍTÁ NÁVŠTĚVU
Z JAPONSKÉ ÓSAKY. LETOS TOMU
NEBYLO JINAK.
Studentky si prohlédly školu, mladší děti jim
zazpívaly písničky a řekly lidové básničky. Před
školáci zatančili taneček, do kterého se postupně
zapojili všichni. Na oplátku děvčata zazpívala ja
ponské písničky. Pak se děti učily skládat origami
– japonskou čepici, zvířata, balonky. Pro japon
skou návštěvu také vyrobily drobné dárečky.

Jak odevzdat formulář do školky?
Osobně
 11. května odevzdáte vyplněnou žádost
o přijetí v dané mateřské škole
 v rámci elektronického systému Prahy 6
na portálu www.jakdoskolky.cz si můžete
rezervovat čas návštěvy v příslušných mateř
ských školách. Rodiče bez rezervace termínu
musí počítat s možnou čekací lhůtou na zápis,
přednostně budou bráni ti s rezervací času
návštěvy
 při osobním odevzdání žádosti vám bude
předán unikátní registrační kód, pod kterým lze
od 17. května sledovat pořadí umístění dítěte
v jednotlivých mateřských školách
 po osobním odevzdání žádosti o přijetí ob
držíte tyto dvě písemnosti: potvrzení o účasti
na zápisu s unikátním registračním kódem a in
formací o možnosti nahlédnutí do spisu a zápi
sový lístek.
Soukromou datovou schránkou
 přípustné a doručené jsou pouze žádos
ti doručené dne 11. května, a to od 0.00
do 23.59 hodin
 možnost předvyplnění údajů v elektronic
kém systému Prahy 6 na portálu www.jakdo
skolky.cz zůstává zachována
 pomocí datové schránky mohou být zasí
lány pouze dokumenty převedené autorizo
vanou konverzí (lze zhotovit na České poště,
Czech POINTu, nebo u notáře):
– žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře
– potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obvodu
MČ Praha 6 – pouze formou výpisu z odboru
evidence obyvatel (nezasílejte kopie občan
ských průkazů či rodných listů)
 ředitelka mateřské školy 12. května odešle
zákonným zástupcům zpět do soukromé da
tové schránky naskenované potvrzení o účasti
na zápisu, které obsahuje unikátní registrační
kód včetně razítka a podpisu ředitelky.

Škola pro planetu
Více než deset let nad ZŠ a MŠ J. A. Komenského vlaje prapor Ekoškoly a my.
Učitelé, žáci i rodiče tady s nadšením činí malé
i větší kroky vedoucí k trvale udržitelnému
rozvoji lidského společenství na planetě Zemi.
Škola odeslala portfolio mapující své ekoaktivi
ty do soutěže Škola pro planetu. V celorepubli
kové konkurenci získala 2. místo a s ním i uni
kátní ocenění – přístroj na monitorování kvality
ovzduší. Díky stanici perfect-Air umístěné ve
škole se tak mohou i obyvatelé Prahy 6 v on
line mapce podívat na aktuální stav znečištění
ovzduší v Břevnově a podle toho se rozhod
nout, zda je čas zavřít okna a raději nevětrat.
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Vyhláška od října zakazuje
topit uhlím i briketami
PRAHA VYDALA OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU, KTEROU ZAKAZUJE OD 1. ŘÍJNA LETOŠNÍHO ROKU SPALOVAT UHLÍ, UHELNÉ BRIKETY A KOKS, A TO VE VŠECH
STACIONÁRNÍCH KOTLECH O PŘÍKONU DO 300 KW.
Majitelé rodinných domů, kteří topí ve starých kamnech, jako jsou Clubky
a Petry, nebo v třicet let starém kotli, by je měli během roku vyřadit z pro
vozu a nahradit jinými topidly. Podle odhadů se to týká stovek domácností
v hlavním městě.

Za porušení hrozí pokuta
Praha se tímto opatřením snaží předcházet špatnému stavu a nepříznivým
situacím v ovzduší, které vážně ohrožují zdraví obyvatel. Od 1. října také platí
zákaz topit v době trvání smogové situace na území Prahy v krbech, kam
nech a jiných zařízeních na uhlí, brikety, koks a také dřevo. Tedy při špatné
kvalitě ovzduší si nezapálíte ani večer v krbu takzvaně na pohodu. Zda lidé
uvedené zákazy dodržují, budou kontrolovat orgány ochrany ovzduší. Poru
šení zákazu může být pokutováno jako přestupek proti pořádku.

POZVÁNKA
na veřejnou debatu k revitalizaci
Macharova náměstí
Zveme vás na prezentaci možných budoucích návrhů Macharova náměstí
za účasti Ing. arch. Pavla Hniličky Dipl. NDS ETHZ in Architektur,
Ing. arch. Jana Trávníčka a místostarosty Prahy 6 Mgr. Jakuba Stárka,
zodpovědného za územní rozvoj a veřejný prostor.

v pondělí 9. 3. 2020 od 18:00 hodin
v restauraci Na Ořechovce, Východní 250/7

Čím tedy topit?
Město chce přimět lidi k výměně nevyhovujících domácích zdrojů tepla
s neekologickými palivy za zdroje modernější, spalující materiály šetrnější
k životnímu prostředí, jako jsou biomasa a plyn, nebo neprodukující v místě
instalace žádné zplodiny – do této kategorie patří třeba tepelná čerpadla
a elektřina.

Kotlíkové dotace pomohou
S financováním výměny starých a emisně nevyhovujících zdrojů tepla lidem
pomohou kotlíkové dotace, právě běží jejich třetí vlna, v níž je k dispozici
částka 24,5 milionu korun. Peníze lze čerpat na nákup kotlů na biomasu
výhradně s automatickým přikládáním, na plynové kondenzační kotle a te
pelná čerpadla. Plánované ukončení příjmu žádostí je 30. října v 16 hodin.
Zejména pro obyvatele Prahy bydlící v rodinných domech se naskýtá už zřej
mě poslední možnost čerpat finance z evropských fondů právě na výměnu
starého kotle na pevná paliva za ty zařazené do první a druhé emisní třídy.
Díky těmto dotacím bylo ve městě v uplynulých vlnách vyměněno už na 400
kotlů. Odhadem jich však zůstávají další dva tisíce v provozu. „Jako největší
problém stávajících kotlíkových dotací vidíme to, že se dávají lidem, kteří
si jsou schopni nový kotel pořídit sami. Nejprve si ho musí koupit, teprve
následně ho dostanou proplacený z dotace,“ říká Barbora Truksová (Zelení)
a doplňuje, že pro zásadní zvýšení dostupnosti kotlíkových dotací by bylo
řešením poskytnutí bezúročné půjčky na nákup nového kotle v plné výši
předtím, než je proplacen z dotace. „Díky půjčce by byla d
 otace přístupná
i pro ty, kteří si kotel z vlastních peněz koupit nemohou,“ dodává B. Truksová.

KDE HLEDAT INFORMACE O KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH?
 Informace o minimálních

emisních požadavcích stanove
ných pro jednotlivé druhy paliv
jsou Příloze č. 11 k zákonu č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů.
 Kompletní

 Své dotazy můžete posílat

na e-mailovou adresu: kotliko
vedotace@praha.eu. Podrobné
informace ke kotlíkovým dota
cím jsou k dispozici na Portálu
životního prostředí hlavního
města Prahy.

znění vyhlášky
najdete zde

INZERCE

Nakupte v Kauflandu s novou
věrnostní kartou
Máte rádi slevové akce, akční nabídku ušitou na míru, nebo soutěže?
S věrnostní kartou Kaufland Card si přijde na své každý.
Držitelem Kaufland Card se můžete stát dvěma způsoby. Stačí se stavit na kterékoliv z prodejen Kaufland a vyzvednout si plastovou kartu na informacích
nebo v chytrém telefonu stáhnout aplikaci Kaufland a v několika snadných
krocích se zaregistrovat. Obě možnosti se navíc dají propojit, k jednomu účtu
v mobilní aplikaci si můžete přidat až pět plastových karet.
Stačí nakoupit v kterékoli prodejně a vaše účtenka je automaticky zařazena
do soutěže, a to vždy maximálně jedna za den. Každý měsíc tak můžete soutěžit o velmi zajímavé ceny. Čím aktivněji katru budete využívat, tím vyšší je vaše
šance na výhru.

UDÁLOSTI

Před Velikonocemi
Byl jsem pozván k sepsání několika řádků o svátcích, co za pár týdnů proběhnou – pro někoho třeba jen okolo, pro někoho snad i kdesi uvnitř – tedy
o Velikonocích, a říkám si, jestli nám z nich zůstane
ryzí radost. K tomu jsou totiž všecky svátky na člověčím světě vymyšleny, aby z nich zůstala radost.
A Velikonoce nejvíc.
Připomínají totiž, krom vší rozvernosti jara, onu
„velikou noc", o níž mluví zvony do každého nedělního rána: Někomu jsme stáli za to, aby vzal naše
břemena i prohry na svoje záda. Někomu jsme stáli
za to, aby holýma rukama rozmotal ostnaté pavučiny nesvobody a smrtelné tmy a mohl nás vyvést
do ranního svítání. Pro někoho jsme drahocenní,
malí i velcí, ženy i muži, mladí i staří, chudí i bohatí,
domácí i cizí, silní i slabí, zdraví i nemocní. „Pro nás
byl ukřižován a třetího dne vstal."
Ještě předtím nás čeká čtyřicet dní postní doby.
Stojí za to setřást všechny ty drobné nebo větší závislosti na konzumu a naší sebestřednosti, na několik týdnů se lecčeho vzdát: vzít si zpátky svoji svobodu i vnímavost pro potřeby druhých – abychom
byli volní pro zázrak darovaného života. Abychom
neživořili.
Radujme se z úcty a naděje, kterou nám lidem Velikonoce vrací. A nenechme se zlomit žádným strachem. Všecky ty kříže u cest přes staletí tiše opakují
Ježíšův velikonoční pozdrav člověku: Nebojte se!
Napsáno sousedům i čtenářům, známým i dosud
neznámým, určitě však váženým a milým.
Přeji vám všem ryzí radost. P. Jan Kotas,
správce kostela sv. Vojtěcha

Velikonoční programy
pro děti u sv. Vojtěcha
Podobně jako o adventu je v kostele sv.
Vojtěcha připravený pro děti z okolních
škol program nazvaný Proč křesťané slaví
Velikonoce. Mohou se tady seznámit s his
torií těchto svátků: od vysvobození Židů
z egyptského otroctví přes přípravu veliko
noční večeře, bdění v Getsemanech i dra
matické události Ježíšova odsouzení, smrti
a jeho zmrtvýchvstání. Následuje diskuze,
při níž zaznívají z dětských úst překvapivě
hluboké otázky po smyslu věcí kolem nás.

Po zásahu SS z našeho bytu nezbylo
nic, vzpomíná Radkin Honzák
UŽ POSEDMÉ SE LETOS ZAPOJUJÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
DO P ROJEKTU PŘÍBĚHY NAŠICH
SOUSEDŮ. ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE SE O DEHRAJE 26. BŘEZNA
V 16 HODIN V TANEČNÍM SÁLE
NA MARJÁNCE. SVÉ PAMĚTNÍKY
ZDE PŘEDSTAVÍ DĚTI ZE TŘINÁCTI
ŠESTKOVÝCH ŠKOL.
Projekt Příběhy našich sousedů, funguje na ško
lách od roku 2013. Žáci z posledních ročníků
základních škol se v jeho rámci učí natáčet ce
loživotní vzpomínky lidí ze svého sousedství.
Z nahrávek děti připravují vlastní audio či video
reportáže, komiksové či animované příběhy
a životní osudy svých pamětníků pak předsta
vují na slavnostní prezentaci před publikem.
To vše pod vedením lidí z Post Bellum, která bu
duje nejrozsáhlejší pamětnickou sbírku v Evro
pě Paměť národa a za podpory radnice Prahy 6.

Jak Gustáv Husák dral peří…
Bylo mu šest let, když končila druhá světová
válka a všude kolem to bouchalo a létaly stře
ly. V posledních dnech bojů přišla rodina dnes
známého psychiatra a autora řady naučných
knih Radkina Honzáka takřka o všechno: „Ta
tínek na Dobříši vystrčil prápory spojenecké
z oken a tam ustupovala SS divize ze Štěchovic.
Sice pospíchali, aby se dostali včas k těm Ame
ričanům, ale nezaváhali, zastavili se a frkli nám

do oken dva pancrfausty (pancéřové pěsti),
takže z toho bytu nezbylo nic,“ líčí v rozhovoru
s mladými dokumentaristy ze základní školy An
tonína Čermáka své prvotní vzpomínky na vál
ku Radkin Honzák. A dodává, že měli tenkrát ob
rovské štěstí, že doma nikdo nebyl. Z jejich bytu
totiž zbyl jen koberec, ze kterého ještě po dvou
letech stále vytřepávali „takový ty jemný skleně
ný pilinky, jak to rozflákalo úplně všechno“.
Radkin Honzák se sice narodil v březnu roku
1939 v Praze, ale rané dětství prožil mimo hlav
ní město na Dobříši, kde měl jeho otec lékárnu
na náměstí. Z Prahy se totiž musela rodina vy
stěhovat. Ani to ovšem rodičům pana Honzáka
nezabránilo, aby i v dalších letech pokračovali
v aktivní spolupráci s českým odbojem. Ma
minka byla dokonce po válce vyznamenána
za statečnost. Do rodinné historie se nicméně
významně zapsala také další léta. Už pár týd
nů po komunistickém puči v roce 1948 se ocitl
ve vyšetřovací vazbě blízký příbuzný pana Hon
záka – poválečný ministr spravedlnosti Prokop
Drtina. Spolu s Petrem Zenklem a Janem Masa
rykem patřil k trojici demokratických ministrů,
kteří v únoru 1948 podali demisi, a následně
byl ve vykonstruovaném procesu v roce 1953
odsouzen. „No a pak dostal patnáct let, z kte
rých si asi dvanáct vodkroutil,“ poznamenává
Radkin Honzák a přidává jednu z nezapomenu
telných historek: „Krásný bylo, že seděl s Gustá
vem Husákem v jedné base a Gustáv Husák je
nutil, aby dělali rekordy, když loupali cibuli nebo
drali péří.“
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SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Jarní výlety pro
seniory
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI OPĚT PŘIPRAVIL ŘADU
OBLÍBENÝCH JARNÍCH VÝLETŮ PRO
SENIORY. HLÁSIT SE LZE DO OBSAZENÍ KAPACITY AUTOBUSU.
 15. dubna – Kolín a Chlumec nad Cidlinou,

odjezd v 7 hodin, poplatek činí 200 korun.
Po historické části Kolína následuje prohlídka
radnice a chrámu sv. Bartoloměje, odpoledne
je plánována návštěva Chlumce nad Cidlinou
a zámku Karlova Koruna.
 12. května – Kladruby nad Labem a Pardubi
ce, odjezd v 8 hodin, poplatek činí 270 korun.
Na programu je návštěva celého areálu kladrub
ského hřebčína, nejstaršího v Evropě, v Pardu
bicích procházka historickou Zelenou bránou
až k zámku a také prohlídka expozice o historii
města.
 26. května – Kratochvíle, Netolice, Holašovi
ce, odjezd v 7 hodin, poplatek činí 200 korun.
První zastávkou bude renesanční zámek Kra
tochvíle, v Netolicích si prohlédnete místní re
gionální muzeum. Holašovice jsou vesnickou
památkovou rezervací zapsanou na seznamu
UNESCO.
 28. května – Bayreuth, odjezd v 7 hodin, po
platek činí 5 eur.
Světoznámým se stalo univerzitní město Bay
reuth zapsané na seznam kulturního dědictví
UNESCO díky Richardu Wagnerovi a jeho kaž
doročním hudebním festivalům. Jeho četné pa
mětihodnosti, muzea a bohatý kulturní program
lákají k návštěvě po celý rok.
 2. června – Seeberg, Františkovy Lázně, rezer
vace SOOS, odjezd v 7 hodin, poplatek činí 200
korun.
Seeberg je unikátně dochovaný středověký hrad
v Ašském výběžku, přes poledne následuje pro
cházka Františkovými Lázněmi a odpoledne ná
vštěva přírodní rezervace SOOS.
 9. června – Dobrá Voda u Hartmanic, Hartma
nice, Sušice, Rábí, odjezd v 7 hodin, poplatek činí
200 korun.
Z Dobré Vody s muzeem židovské rodiny Adlerů
a kostelem následuje tříkilometrová vycházka

do Hartmanic. Odpoledne je na programu pro
hlídka Sušice a hradu Rábí.
 23. června – Žumberk, Nové Hrady, Terčino
údolí, odjezd v 7 hodin, poplatek 200 korun
V obci Žumberk se nachází opevněná renesanč
ní tvrz s expozicí malovaného nábytku. V Nových
Hradech navštívíte hrad s bohatými interiéry,
na závěr je naplánovaná procházka krajinářským
parkem Terčino údolí.
Odjíždí se vždy z Evropské ulice od hotelu Di
plomat, sraz je půl hodiny před odjezdem au
tobusu, kde účastníci zájezdu uhradí stanovený
poplatek. Praha 6 poskytuje zdarma dopravu
a průvodce. Změna programu, případně navýše
ní poplatku jsou vyhrazeny. Účastníkům výletu
do zahraničí se doporučuje sjednat si individuál
ní cestovní pojištění.
Na výlety se můžete hlásit na Odboru sociál
ních věcí, telefonní čísla jsou 220 189 613
a 220 189 622.

Krásné sté narozeniny oslavila před několi
ka dny rodačka z Dejvic Helena Kmentová.
Městská část na ni nezapomněla, s květi
nou a blahopřáním ji navštívil radní pro
sociální politiku Marián Hošek (KDU-ČSL).

Trénujte paměť v každém věku
OBČANSKÁ AKADEMIE SEN FIT PRO
VELKÝ ZÁJEM OPAKUJE KURZ POSILOVÁNÍ PAMĚTI, DALŠÍ SE KONÁ 21. BŘEZNA
OD 10 DO 11.30 HODIN.
Jak funguje lidská paměť? Jak ji trénovat
a posilovat? Nejen to se dozvíte v kurzu,
který proběhne v Uralské ulici 6. Účastnický

16

březen 2020

poplatek 50 korun se hradí na místě. Kapacita
sálu je omezená, proto si své místo rezervuj
te už nyní na adrese akademieseniorfitnes.
cz v záložce „kalendář kurzů“. Anebo se mů
žete přihlásit telefonicky na čísle 281 910 522
a požádat recepční o provedení elektronické
rezervace za vás.

Pečovatelská služba Prahy 6 hledá Sociálního pracovníka/koordinátorku terénní
pečovatelské služby
Požaduje: VOŠ/ VŠ vzdělání v oborech zamě
řených na sociální práci nebo sociálně – právní
vzdělání v souladu s požadavky na odbornou
způsobilost, bezúhonnost,·zdravotní způsobi
lost, znalosti a praxe v oblasti sociálních slu
žeb, znalost práce na PC, odpovědnost.
Nabízí: hlavní pracovní poměr, po uplynu
tí zkušební doby možnost služebního bytu,
zařazení do 10. platové třídy, osobní ohod
nocení, 5 týdnů dovolené, čtvrtletní odměny,
příspěvek na dopravu a stravování.
Termín nástupu: dohodou
Zájemci se mohou hlásit: zasláním písemné
nabídky na e-mail: trnkova@psp6.cz, telefo
nicky na čísle 220 513 315 nebo 220 513 535
vždy od 8:00-15:30 hod

Kurzy pro pečující
Diakonie ČCE ve spolupráci se střešovickou nemocnicí připravila pro všechny, kdo
se starají a pečují o své blízké, odborné
kurzy. Všechny jsou zdarma.
V kurzech, které se konají v Ústřední vojenské
nemocnici v Pavilonu E7, zájemci získají nejen
odborné rady a informace, ale také se naučí
a prakticky si vyzkouší různé ošetřovatelské a fy
zioterapeutické postupy. A především si popo
vídají a vymění zkušenosti s lidmi, kteří se ocitli
v podobné situaci jako oni.
V rámci programu podporovaného z Evropského sociálního fondu se můžete zúčastnit:
3. dubna – 14 až 17 hodin
Sociálněprávní kurz 1
4. dubna – 8 až 11 hodin
Sociálněprávní kurz 2
4. dubna – 11 až 17 hodin
Komunikace při péči
5. dubna – 8 až 14 hodin
Fyzioterapeutický kurz
17. dubna – 14 až 17 hodin
Ošetřovatelský kurz 1
18. dubna – 8 až 11 hodin
Ošetřovatelský kurz 2
18. dubna – 11 až 17 hodin
Péče o člověka s demencí
19. dubna – 8 až 14 hodin
Doprovázení v závěru života.
Na kurzy se můžete hlásit už nyní, a to pro
střednictvím formuláře na stránkách www.pe
cujdoma.cz/kurzy, e-mailem na adresu zdenka.
hlavnickova@pecujdoma.cz nebo telefonicky
na čísle 730 195 061.

ROZHOVOR
Připravila: Magdaléna Krajmerová
foto: archiv T. B. Englunda

Předpokládám, že pak bylo Československo
dlouho mimo váš zájem. Vrátil jste se k němu
až na vysoké škole, kdy jste se věnoval slovanským jazykům a východní Evropě. Proč?
Chtěl jste poznávat něco „exotického“ a Afrika je moc daleko?
Pro mě jako dvacetiletého kluka byl východní
blok hodně exotický a také velmi atraktivní. Ruš
tinu a východoevropské dějiny v té době v Nor
sku studovali buď komunisté, nebo blázni. Ane
bo lidé, kteří se angažovali a bojovali za lidská
práva za tehdejší železnou oponou.
Vy jste podle mě určitě patřil k té poslední
skupině…
Ano. Téma totalitních režimů ve střední a vý
chodní Evropě mi hodně leželo v žaludku, byl
jsem aktivní v organizaci Amnesty Internatio
nal. Hodně mě provokovalo, že režimy, které tak
masivně porušovaly lidská práva, měly tu drzost
se nazývat lidové demokracie a že neustále mlu
vily o míru a přátelství. Nikdy jsem ale nevěřil,
že komunistický režim zmizí tak rychle a bezbo
lestně. Dokládá to, že David Ben Gurion, první
izraelský premiér, měl pravdu, když říkal, že ‚kdo
nevěří na zázraky, není realista‘.
Co se tehdy učilo v Norsku o zemích východního bloku?
Především jazyk, literatura a dějiny.
Česky jste se tedy naučil už na vysoké škole?
Nikoli, studoval jsem ruštinu a češtině jsem se
začal věnovat až na dvouleté stáži v Praze, kam
jsem přijel v roce 1987.

Terje Bjørn
Englund
MEZI TÍM, CO NORSKO DALO SVĚTU,
JMENUJE ZNÁMÉHO A V ČECHÁCH
OBLÍBENÉHO SPISOVATELE JO
NESBØHO. DODÁVÁ VŠAK, ŽE MÁ
RADĚJI JEHO DĚTSKÉ KNIHY, V JEHO
DETEKTIVKÁCH JE PRÝ PŘÍLIŠ MNOHO KRVE. „KDYŽ SI CHCI PŘEČÍST
DETEKTIVKU, DÁM PŘEDNOST AGÁTĚ
CHRISTIE S JEJÍMI TAK TROCHU OTEVŘENÝMI KONCI,“ ŘÍKÁ TERJE B. ENGLUND, BÝVALÝ NOVINÁŘ A PORADCE
PRO KOMUNIKACI A OBCHODNÍ
ZÁLEŽITOSTI NA VELVYSLANECTVÍ
NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ V PRAZE.

ČESKOSLOVENSKO
PRO MĚ BYLO
EXOTICKÉ
Kdy jste poprvé slyšel o Československu?
Přemýšlel jsem o tom. Bylo to přesně dvacáté
ho prvého osmý roku šedesát osm. Vrátili jsme
se z dovolené, zastavili se u prarodičů a oni po
slouchali rádio. Říkali nám, že právě byla inva
ze v Československu, a babička se moc bála, že
bude třetí světová válka.
Pokud správně počítám, to vám bylo nějakých pět let. Opravdu si z dětství pamatujete
i tohle?
Ano, protože babička mluvila právě o té třetí
světové válce, to samozřejmě bylo pro pětileté
ho kluka děsivé.

Zažil jste tedy osobně ještě socialistické Československo. Jak na vás působilo?
Politická situace byla přesně tak špatná, jak
jsem očekával. Čeština byla tak obtížná, jak jsem
předpokládal, ale pivo bylo mnohem lepší, než
jsem myslel. Lidé byli hodně frustrovaní, záro
veň však velmi komunikativní, takže setkání
s nimi, často po hospodách, byla velmi zajímavá.
Listopadovou revoluci jste u nás zažil?
Ano, po skončení stáže jsem se sice vrátil na rok
opět studovat do Norska, ale na podzim roku
1989 jsem tady byl zpět.
Situaci totalitního Československa a poválečnou špionáž StB v Norsku popisujete
ve své knize Špion, který přišel pozdě. Překvapuje mě, že tehdejší vůdci měli na něčem
takovém zájem. Proč to dělali?
Na popud Moskvy. Norsko už v roce 1949 vstou
pilo do NATO a velmi tak zajímalo Sovětský svaz,
což je náš velký soused. Důstojníci KGB byli
ovšem v Norsku dost intenzivně sledováni, tak
že jejich domněnka byla – a musím říct, že ne
úplně hloupá – že Čechoslováci by mohli ope
rovat v naší zemi svobodněji a méně nápadně.
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ROZHOVOR

Nevzbuzovali ani takovou averzi a strach jako ti
sovětští. Jeli k nám tedy na výpomoc KGB. Dnes
víme, že Norové dělali to stejné ve prospěch
Spojených států.
Jak jste se k tomuto tématu dostal? Kdo vám
dal podnět v této oblasti pátrat?
Moji rodiče byli policisté, tedy jsem v tomto pro
středí vyrůstal a věděl, co se dělo.
Jste také autorem anglicky psané „uživatelské příručky pro cizince“ Češi v kostce. Co je
na nás jiného, než se na první pohled zdá?
Psal jsem ji pro Skandinávce, kteří přijížděli
do Prahy a chtěli vědět o České republice něco
víc, než najdou v turistických průvodcích, hlav
ně o politice a společnosti. Bylo to v roce 2003,
v té době jsem byl hodně zklamán, že se stal
prezidentem Václav Klaus. Ta kniha se trochu
stala mou terapií. Samozřejmě když bych ji psal
dneska, vypadala by úplně jinak. Česká republi
ka se od té doby posunula hodně dopředu, také
díky členství v Evropské unii.
Opravdu? Mnozí lidé třicet let po revoluci zažívají zklamání z vývoje, frustraci, nenaplněná očekávání…
Myslím si, že pokud se máme bavit o vývoji
po sametové revoluci, tak ho musíme hodnotit
jako hodně, hodně úspěšný. Česká republika se
18
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dostala velmi dopředu, samozřejmě jsou tady
nedostatky, jsou tady věci, které mohly být lep
ší, ale celkový vývoj země je jednoznačně po
zitivní. Jsem přesvědčený, že mladá generace
Čechů, která totalitní období nezažila, transfor
maci dotáhne.
Tedy si nedokážeme vážit toho, co máme
a kam jsme se dostali?
Myslím, že Češi často jsou příliš kritičtí k sobě
samotným. Hodně cestuji do jiných zemí v tom
to regionu i do Skandinávie, a když srovnám si
tuaci tady s tím, co vidím kolem sebe, tak Češi
mohou opravdu být spokojeni. Česká republika
je dneska evropský demokratický stát, že se to
tak stalo bez násilí, je neskutečný úspěch. Skvělý
český historik Dušan Třeštík to řekl dobře, tedy
že Česká republika se stala úplně normální ev
ropskou zemí, jen je problém, že Češi si to sami
ještě neuvědomili.
Polovinu života jste žil v Norsku, polovinu
u nás. V čem se tyto dva životy liší? A po čem
norském se vám stýská?
Jediná věc, po které se mi stýská, to je fjord,
přesněji plavání ve fjordu. Jinak to mám v Pra
ze moc rád, jsem pejskař a miluji procházky se
svým buldočkem Hugem po Dejvicích. Chodí
me spolu po Bubenči a Střešovicích a obdivuje
me krásné vily nebo domy kde bydleli významní

lidé. Navíc jsem závislý na běhání a k tomu jsou
Stromovka a další místa v Praze 6 také úžasné.
A k tomu mám rád určitou mezinárodní atmo
sféru Dejvic.

„ČESKÁ REPUBLIKA JE
DNESKA EVROPSKÝ
DEMOKRATICKÝ STÁT, ŽE SE
TO TAK STALO BEZ NÁSILÍ, JE
NESKUTEČNÝ ÚSPĚCH.“
Jak často jezdíte do Norska?
Pracovně párkrát do roka, osobně také párkrát
do roka. Dneska existuje přímá letecká lin
ka Praha–Oslo, takže se tam velmi jednoduše
dostanete za dvě hodiny. Je to skoro jedno
dušší než dojet do Brna autem po D1. A ceno
vě výhodnější, než vás stojí víkend pro rodinu
ve Špindlu. To je tak fantastické s dnešní Ev
ropou, že si můžeme vybírat, přes týden být
v krásné Praze a na víkend odcestovat do Nor
ska trajdat v horách.
Hodně se u nás mluví o skandinávské sociá
lním systému, jenž je pro některé snem.
Opravdu je tak výborný?

ROZHOVOR

Ideální asi úplně není, ale pro většinu občanů
představuje jistotu. Skandinávské země už víc
než sedmdesát let věnují pozornost tomu, aby
nikdo nepadl sociálně až na dno. To je špatné
nejen z morálního hlediska, ale také z ekono
mického. Myslím si, že český sociální systém –
jak ho vidím kolem sebe – není špatný. Možná
jen že ve srovnání s tím severským funguje ne
efektivně. Velmi si však cením sociálního cítění,
které je mezi Čechy samotnými. Oni sice na sobě
nenechávají nit suchou, ale když o něco jde, tak
si pomohou. To jsem viděl třeba při záplavách,
ta solidarita byla ohromná.
Co vás přivedlo do Prahy 6? Bydlel jste tady
už při své stáži, nebo jste si ji vybral až
později?
S výjimkou šesti let, kdy jsme bydleli v cen
tru města, tak od roku 1993 nepřetržitě žiju
v Dejvicích.
Byla to tedy náhoda?
Nikoli, moje manželka je z Prahy 6 a pro ni bylo
zcela jasné, že budeme bydlet v Praze 6. Jsem jí
za to velmi vděčný, protože je to opravdu jedi
nečné místo.
Takže jste se do Prahy 6 přiženil?
Ano, tak to začalo, ale teď se Dejvice pro mě sta
ly láskou na celý život.
Když se řekne Švédsko, každý dodá IKEA,
když Finsko, tak vodka. Co je typické pro
Norsko? Zřejmě se nám vybaví při vyslovení
jména vaší země biatlon, Barnevernet…
Ano, na způsob, jak Norsko aktivně čelí týrání

a zneužívání dětí, jsem opravdu pyšný. Doce
la známý je norský pletený vzor, Henrik Ibsen,
Jo Nesbø, nádherná příroda – spousta Čechů
k nám jezdí na ryby. Je možná méně známé,
že Česká republika od roku 1997 dvacet let do
vážela z Norska plyn. Zajistilo jí to jako první
v postkomunistické Evropě energetickou nezá
vislost na Rusku, což z politického hlediska bylo
hodně důležité.
Co radíte panu velvyslanci, aby o své zemi
u nás říkal a lépe nám ji přiblížil?
Pan šéf má doktorát ze slovanských jazyků,
takže mu nemusím moc radit. V osmdesátých
letech byl dokonce členem komise, která mě
zkoušela z češtiny. Samozřejmě oba velmi há
jíme práva dětí a k tomu jsme velcí milovníci
klasické hudby. Nedávno jsme zjistili, že v celé
Praze není žádná ulice pojmenována po našem
skvělém skladateli Edvardu Griegovi, přitom
on byl vždycky nesmírně populární v Čechách,
a dokonce byl také jedním z mála osobních
přátel českého génia Antonína Dvořáka. Takže
teď pracujeme na zmapování pobytu Edvarda
Griega v Praze – byl zde minimálně dvakrát –,
tak abychom mohli poslat návrh na pojmenová
ní ulice Edvarda Griega na místopisnou komisi
hlavního města Prahy.
To je dobře, bojím se, že nejenom já, ale
i mnoho dalších lidí o něm nikdy moc
neslyšelo.
To je škoda, že neznáte Edvarda Griega. V Pra
ze pobýval minimálně v roce 1903 a 1905, také
se jezdil léčit do Karlových Varů. Zkuste si
pustit jeho Klavírní koncert v a moll, je pova

Terje Bjørn Englund
(* 1963 Oslo)
 studoval na univerzitě v Oslo slovanské jazy
ky a dějiny východní Evropy
 v roce 1987 absolvoval stáž v tehdejším
Československu
 od roku 1993 žije trvale v Praze, oženil se zde
 spolupracoval s Norským rozhlasem a dalšími
skandinávskými médii
 v roce 2010 vyšla jeho investigativní kniha
Špion, který přišel pozdě
 je autorem anglicky psaného bestselleru The
Czechs in a Nutshell, kulturně-historického
průvodce pro cizince
 v roce 2012 editoval deníky Václava Polívky
o nástupu totalitní moci v Československu.
Vyšly v USA pod titulem Ráno jsme hráli
kvarteto
 od roku 2015 pracuje jako poradce pro ko
munikaci a obchodní záležitosti na norském
velvyslanectví v Praze
 v roce 2019 získal Cenu městské části Praha 6
pro zahraniční osobnost

žovaný za jeden z nejlepších klavírních koncertů vůbec.
Mohl byste o něm napsat další knihu, abychom ho lépe poznali. Nebo raději vysvětlíte
Skandinávcům další poznatky o nás Češích?
To ano, málokterá země má tak fascinující a slo
žité dějiny jako Česká republika, takže nějaká
další kniha o ní určitě někdy bude. Letos snad
vyjde český překlad knihy, kterou jsem v roce
2012 editoval pro děti Václava Polívky a vyšla
ve Spojených státech, jmenuje se Ráno jsme
hráli kvarteto.
Omlouvám se, jméno Václav Polívka mi moc
neříká…
Václav Polívka se narodil v Praze v roce 1927,
byl vynikající klavírista a k tomu hodně všímavý
pozorovatel, který si psal deníky od roku 1945
do dubna roku 1948, kdy utekl do Norska. Kni
ha je založená na jeho poznámkách a poskytuje
podle mého úžasně zajímavý pohled na dění
v Československu od posledních týdnů války,
přes Pražské povstání až do komunistického
převratu, jak vše viděl mladý a bystrý člověk.
K tomu je tam hodně věcí o hudbě. Věřím, že to
bude i čtenáře v České republice zajímat.
Spolupracuje Norsko s naší městskou částí?
Před rokem jsme byli poprvé na Festivalu am
basád, k našim stánkům přišla veliká spousta
lidí a zaznamenali jsme obrovský zájem o nor
ské jídlo a norskou kulturu. Určitě se tam letos
vrátíme.
Vy jste loni dostal Cenu městské části pro zahraniční osobnost. Zavazuje to k další spolupráci?
Pokud mohu být nějak užitečný, rád bych spolu
pracoval. Velmi si vážím podpory Prahy 6 a pana
starosty osobně při zmapování osudu manželů
Melicharových, kteří si postavili nádhernou vilu
v ulici Na Zátorce, kde je nyní rezidence norské
ho velvyslance. Vilu postavili v meziválečném
období, bohužel oba byli kvůli svému původu
deportováni do koncentračního tábora, kde byli
zavražděni. Vilu pak převzal stát, po jejich od
chodu se tam nastěhovali přední činitelé NSDAP
a SS, asi dvacet let zde bydlel politik a předseda
Národního shromáždění Zdeněk Fierlinger. Ro
dina ji získala zpět až v roce devadesát jedna,
Norsko ji odkoupilo a společně jsme zmapovali
její dějiny.
Původní majitelé tam nyní mají i díky vám
připomínku…
Ano, přesně devadesát let poté, co byla paní
Ema Melicharová oficiálně zaregistrovaná jako
majitelka domu, nechalo norské velvyslanectví
před ni umístit dva kameny zmizelých, takzvané
Stolpersteine. Majitelé tak mají aspoň symbolic
ký hrob.
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hasičskou zbrojnici s garáží pro dva své vozy.
Stavební boom ve Střešovicích, Dejvicích a Bu
benči ve dvacátých letech minulého století si
vyžádal posílení veřejné dopravy v této lokalitě.
Elektrické podniky proto přikročily ke druhému
rozšíření vozovny, při němž první tři haly pro
dloužily o 22 metrů na úkor starých dílenských
a skladových přístavků na západní straně. Roz
šíření vozovny bylo dokončeno 15. února 1931
a její kapacita se tak rozšířila na 129 vozů. Ov
šem už v následujícím roce se prodloužila tram
vajová trať dál do Střešovic a od té doby nebyla
na smyčce ve střešovické vozovně ukončena
žádná pravidelná linka a zařízení dál sloužilo
jenom k manipulačním účelům. Tento stav trval
do roku 2001, kdy se tady začala obracet his
torická linka číslo 91, dnes jezdí v letní sezóně
o víkendech a svátcích pod číslem 41.

Hrozila jí demolice

Vozovna Střešovice
STŘEŠOVICKÁ VOZOVNA TRAMVAJÍ
JE CENNOU A ZAJÍMAVOU UKÁZKOU DOPRAVNÍ ARCHITEKTURY. JEJÍ
HALY SE DOCHOVALY PRAKTICKY
V PŮVODNÍ PODOBĚ.
Stavba vozovny byla zahájena 26. října 1908
a dokončena za necelý rok – 30. září 1909. Tech
nickopolicejní zkouška kolejiště vozovny se
uskutečnila 21. října téhož roku a o tři dny poz
ději tady byl zahájen ostrý provoz.
Vozovna měla při zahájení provozu tři lodě
po pěti kolejích, její kapacita byla 75 moto
rových vozů. Do dvora se vjíždělo trojicí vrat,
každými vedla rozvětvující se kolej. Zatímco
první dvě haly jsou ve stejné výšce, třetí byla
s ohledem na svažitý terén situována o metr
dvacet níž. Zdi byly postavené z cihlového zdiva
s vnitřní a vnější hladkou omítkou. Na zastřešení
se použil eternit. Vjezdy do haly byly uzavřeny
čtyřdílnými skládacími vraty. Druhá a třetí bu
dova byly od sebe odděleny zděnou příčkou.
Mezi první a druhou lodí sloužily k podpoře dře
věného krovu dvě řady sloupů ze stejného ma
teriálu. Také uvnitř byly krovy podepřeny dvo
jicí dřevěných sloupů, mezi kterými vždy vedla
střední kolej. Tato dřevěná střešní konstrukce
byla pro tu dobu charakteristická – stejnou bys
te tehdy našli ve vozovnách Košíře a Strašnice,
a podobné v halách vozoven Královské Vinohra
dy a Smíchov.
Devět vnitřních kolejí vozovny bylo podskle
peno a na první halu navazovaly zámečnická
dílna, kanceláře mistra a šatna dělníků. Nechy
běla tady ani jídelna, sklady, záchody a malý
dvůr. Devatenáct metrů od třetí haly se nachá
zela kotelna parního topení s otevřenou kůlnou
na uhlí. V nejvýchodnější části pozemku vznik
la administrativní a obytná budova se třemi
20
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byty, kanceláří výpravčího a výpravna. Severně
od přízemní části byl vybudován ještě přístavek
se šalandou – odpočinkovou místností pro do
pravní zřízence.

Stavělo se dál
Již v prvním projektu vozovny se počítalo
s možností jejího budoucího rozšíření. Jakmile
se zlepšila hospodářská situace po skončení
první světové války, začaly Elektrické podniky
znovu stavět nové tratě a rozšiřovat i potřebný
vozový park. Prostor mezi třetí lodí a kotelnou
tak zaplnila čtvrtá hala, opět s pěti kolejemi.
Ve srovnání se soudní stavbou byla delší, a tak
se sem vešlo celkem 35 vozů, o deset více
než do původních budov. Pro zastřešení nové
haly byla zvolena dřevěná sedlová konstruk
ce na principu tříkloubového oblouku, kte
rou už nepodepíraly další sloupy. Celá střecha
byla zhotovena z prkének a slabých trámků.
Přístavbu dělníci dokončili 15. prosince 1923
a ve stejném roce postavil Hasičský záchranný
sbor hlavního města Prahy na pozemku vozov
ny, vlastně uvnitř vznikající kolejové smyčky,

Už na přelomu sedmdesátých a osmdesátých
let se začalo uvažovat o zrušení střešovické
vozovny. Mezi hlavní argumenty patřila změna
dopravních poměrů v Praze po zavedení metra
a také se předpokládalo, že dokončený Stra
hovský tunel přivede před vozovnu spoustu
automobilů a v silném provozu bude manipu
lace s tramvajovými vlaky obtížná a nežádoucí.
Vážně se uvažovalo o demolici areálu a využití
pozemku k jiným účelům. Vozovnu však za
chránil nápad přestěhovat sem sbírku historic
kých tramvají, která byla v té době umístěna
ve Vokovicích. A také skutečnost, že byla v té
době jedinou provozní vozovnou, která se do
chovala v původní podobě z počátečního ob
dobí pražských elektrických drah. Proto Minis
terstvo kultury České republiky prohlásilo 12.
prosince 1991 celý areál za kulturní památku.
Krátce na to, 4. února 1992, vedení tehdejšího
odštěpného závodu DP-Elektrické dráhy roz
hodlo o novém využití vozovny a koncem srpna
se sem stěhovaly historické tramvaje z Vokovic.
Muzeum městské hromadné dopravy v Praze
se v první a druhé hale slavnostně otevřelo 14.
května 1993.

INZERCE
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Pocta poslednímu českému
králi Karlu Habsburskému
ČLENOVÉ VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO PLUKU V DO
BOVÝCH UNIFORMÁCH UCTÍ V NEDĚLI 29. BŘEZNA
OD 10.30 HODIN PAMÁTKU POSLEDNÍHO RAKOUSKÉHO
CÍSAŘE A ČESKÉHO KRÁLE BLAHOSLAVENÉHO KARLA
HABSBURSKÉHO.
V bubenečském kostele sv. Gotharda
proběhne slavnostní mše jako připo
mínka úmrtí tohoto panovníka. Karel
Habsburský byl s českými zeměmi silně
spjatý, studoval v Praze, ve Staré Bole
slavi sloužil u 7. dragounského pluku.
Na trůn nastoupil v roce 1916 a zůstal
zde do roku 1918, kdy se Rakousko
-Uhersko rozpadlo na jednotlivé národ
ní státy.
Za snahu o mír, který se Karel I. Habs
burský během své vlády pokoušel
opakovaně prosazovat spolu s teh
dejším papežem Benediktem XV., ale
také za obětavé otcovství a roli věrné
ho a milujícího manžela, byl poslední
rakousko-uherský císař a český král blahořečen v roce 2004 papežem Janem
Pavlem II. v roce 2004 během slavnostního ceremoniálu. Slavnostní mši ke cti
blahoslaveného Karla I. Habsburského bude sloužit katolický kněz Miloš Szabo.
Během mše přinesou na oltář ostatky císaře a krále zástupci historického c. a k.
28. pěšího pluku zvaného Pražské děti. Vojenské pocty mu vzdají v císařských
uniformách, s praporem a plukovním trubačem.

Do knihovny nejen pro knihy
Městská knihovna Břevnov (Bělohorská 1666/56) vás zve na tyto akce:
a 19. března od 17 hodin – Popletené koťátko aneb Pohádka o koťátku,
které zapomnělo mňoukat. Jde o divadélko s dílničkou pro nejmenší.
	5. března od 17 hodin Poraďte si se stresem – naučíte se několik konkrét
ních technik, jak se vypořádat se stresovými situacemi v každodenním
životě.
	Každý čtvrtek od 16 hodin probíhá výuka šachů pro začátečníky i pokroči
lé ve věku 6 až 15 let.
	Každý čtvrtek od 16.30 do 18.30 nabízí knihovna doučování s dobrovol
níky občansko-prospěšné společnosti Nové školy. Je určené pro žáky zá
kladních a středních škol.
Vstup na akce je zdarma.
	4.
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Největší čarodějnice ve
střední Evropě
POSLEDNÍ DUBNOVÝ DEN SE UŽ POPATNÁCTÉ
USKUTEČNÍ ČARODĚJNICE NA LADRONCE, KTERÉ
PATŘÍ K NEJVĚTŠÍM VE STŘEDNÍ EVROPĚ.
Pořadatelství se nově ujímá firma IP4Life, zvolená ve výběrovém ří
zení, která chystá několik novinek. Především chce akci posunout
k modernímu pojetí s důrazem na ekologii a nové technologie, na
příklad inovativní platební systém. Návštěvníci se mohou těšit také
na rodičovskou a relaxační zónu, umělecké workshopy nebo novinku
– mini lanovku ZIP line a lezecké zóny. Pestrý doprovodný program
připraví Dům dětí a mládeže
a spolky působící v Praze 6,
součástí bude i Čarodějnická
olympijská stezka odkazují
cí na letošní olympijské hry.
O hudební část programu se
postará například Sebastian či
Berenika Kohoutová.
Vstup je tradičně zdarma. Více
informací najdete na webu
www.carodejnicenaladronce.
cz nebo sociálních sítích #ca
rodejnicenaladronce.
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Dva miliony pro Dejvické divadlo

PRAHA 6 PODPOŘÍ V LETOŠNÍM
ROCE DEJVICKÉ DIVADLO ČÁSTKOU
DVA MILIONY KORUN. JDE O ZÁSADNÍ KROK MĚSTSKÉ ČÁSTI, KTERÝ
UMOŽNÍ DIVADLU OPĚTOVNĚ SE
UCHÁZET O PROSTŘEDKY Z ROZPOČTU STÁTU, TY POKRÝVAJÍ ZHRUBA OSM PROCENT JEHO NÁKLADŮ.

Druhá světová válka
v ulicích Prahy 6
Při příležitosti 75. výročí konce 2. světové války
připravuje Praha 6 ve spolupráci s Vojenským
historickým ústavem výstavu nazvanou 2. svě
tová válka v ulicích Prahy 6. Máte doma fotogra
fie, dopisy či jiné upomínky a předměty doku
mentující druhou světovou válku v naší městské
části? Byli byste rádi, aby je viděli i ostatní?
Ozvěte se na e-mail jhrubes@praha6.cz nebo
volejte na číslo 220 189 188.

INZERCE

„Praha 6 se plně hlásí k podpoře dalšího rozvoje
této jedinečné profesionální scény na svém úze
mí. Dvoumilionová podpora by proto do Dej
vického divadla měla směřovat i v následujících
čtyřech letech. Má to svůj velký symbolický
význam. Chystám se proto nejprve radě a poté
zastupitelstvu předložit návrh smlouvy na pod

poru divadla ve stejné výši také pro léta 2021–
2024,“ říká místostarosta Prahy 6 pro kulturu Jan
Lacina (STAN).
„Ačkoliv se může zdát, že v rámci více jak čtyři
cetimilionového rozpočtu divadla to není část
ka zásadní, její hlavní význam tkví i v tom, že pro
čerpání prostředků z Programu podpory profe
sionálních divadel – poskytovaných minister
stvem kultury – existuje zásadní podmínka, aby
divadlo mělo ve svém finančním portfoliu další
dva veřejné zdroje,“ uvedla ředitelka Dejvického
divadla Blanka Cichon. V současné době je di
vadlo podporováno čtyřletou dotací hlavního
města Praha a dočerpává peníze, které kdysi do
stalo od Prahy 6 „na odchodnou“. Další prostřed
ky zajišťuje zmíněná dotace ministerstva kultu
ry. Díky vlastním příjmům, které zahrnují mimo
jiné tržbu z prodeje vstupenek, příjem ze zájez
dové činnosti a v neposlední řadě prostředky
od soukromých podporovatelů a sponzorů,
dosahuje Dejvické divadlo více jak padesá
tiprocentní soběstačnosti. Praha 6 se podílí
dlouhodobě nejen na financování, ale zároveň

na podpoře investičních akcí – v roce 2015 při
spěla na rozšíření divadla o komorní scénu Anti.
kvariát a před dvěma lety radnice financovala
a realizovala první etapu revitalizace venkov
ního prostoru před divadlem. Dejvické divadlo
vzniklo jako příspěvková o
 rganizace řízená a fi
nancovaná městskou částí Praha 6. V roce 2004
se v rámci transformace pražské divadelní sítě
stalo obecně prospěšnou společností.

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

mezi Čechami a Spojenými státy, kde působila
na Indiana University jako profesorka slavistiky
a ředitelka bohemistiky. V současné době žije
a tvoří v Praze 6. Je známá především pro svoji
poezii doplněnou o magické koláže. Tomu také
odpovídá samotný název a pojetí celé výstavy.
V její kolážové tvorbě lze vidět abstraktní pojetí
prostoru, experimentování s různými tématy, ve
likostmi a materiály. Výstava potrvá do 5. dubna.

ÚNOROVÁ VÝSTAVA V GALERII SKLEŇÁK BYLA VĚNOVÁNA OBRAZŮM
AKADEMICKÝCH MALÍŘŮ NATALIE
HLUBUČKOVÉ SOUKUPOVÉ A VLADIMÍRA HLUBUČKA. V BŘEZNU ZDE
MŮŽETE ZHLÉDNOUT MAGICKÉ SVĚTY BRONISLAVY VOLFOVÉ – BÁSNÍŘKY, PŘEKLADATELKY A ESEJISTKY.
Manželé Hlubučkovi prožili v Praze 6 více než
padesát pět let, věnovali se výtvarnému umění
a tvořili v různých ateliérech. Pro Vladimíra Hlu
bučka (1928–2013) bylo největší inspirací rodné
Pojizeří i širší teritorium Českého ráje. Poutavé
krajiny maloval realisticky, ale dokázal je obo
hatit o impresionistické i expresionistické prvky.
Krajina je také celoživotním tématem tvorby
Natalie Hlubučkové Soukupové (1929). Kromě
Pojizeří a zejména Maloskalska malovala i na Šu

mavě, v Českém středohoří, u Jihlavy nebo
na Slovensku. Velkou láskou jí byla a je Praha.
Ve své rozsáhlé výtvarné práci dokázala napros
to přesvědčivě spojit nejlepší domácí malířskou
tradici s podněty klasické i moderní evropské
malby.
V březnu můžete v Galerii Skleňák obdivovat
Magické světy Bronislavy Volfové. Básnířka, pře
kladatelka a esejistka odešla v sedmdesátých le
tech do exilu. Posledních třicet let však cestovala

Jiří Pleško mezi nejlepšími sportovci
MEZI DESETI NEJLEPŠÍMI HENDIKEPOVANÝMI SPORTOVCI, KTEŘÍ
PŘEVZALI OCENĚNÍ ČESKÉHO SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ, JE I RAGBISTA A OBČAN
PRAHY 6 JIŘÍ PLEŠKO (NA FOTCE
VPRAVO).

se ragby a počátkem července se ve Varšavě jeho
reprezentační tým pod vedením trenéra Davida
Lukeše pokusí dostat do vyšší skupiny B.

Cenu převzal za celý národní tým ragby vozíč
kářů, který na mistrovství Evropy postoupil do
ze skupiny bez jediné porážky a Jiří Pleško byl
vyhlášen nejužitečnějším hráčem celého mis
trovského turnaje. Sportovec býval úspěšným
reprezentantem ve veslování, po úrazu však zů
stal upoután na invalidním vozíku. Ani se svým
hendikepem na sportování nezanevřel, věnuje

Za kulturou
do Břevnovského
kláštera
V sobotu 8. března bude ranní mše od 9
hodin v kostele sv. Markéty obohacená
o vystoupení břevnovského chrámového
sboru, který zde uvede dílo Missa a 4 od C.
Monteverdiho.
V úterý 17. března pokračují od 19 hodin v Tere
ziánském sále Břevnovská hudební setkání, ten
tokrát je na programu Pokušení v rytmu tanga.
Účinkuje kytarové Duo Manera – Soňa Vimrová
a Miroslav Žára.
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Jarní umisťovací
výstava koček
V sobotu 14. března se koná od 10 do
17 hodin v Kulturním centru Průhon
(Socháňova 1220/27) 6. jarní umisťovací výstava koček bez domova.
Nový domov zde bude hledat přibližně še
desát bezprizorních koček, kocourů a koťat,
které se nyní nacházejí v péči dobrovolnic
kých organizací. Vybrané vstupné, stejně
jako peníze získané prodejem v charitativ
ních krámcích a letos nově i výborné kávy,
bude opět použito ve prospěch opuštěných
zvířat.

Vítání jara ve
Stanici techniků
V NEDĚLI 29. BŘEZNA PROBĚHNE
OD 13 DO 17 HODIN VE STANICI
TECHNIKŮ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE UŽ TŘETÍ ROČNÍK OBLÍBENÉ
AKCE VYNÁŠENÍ MORANY ANEB
VÍTÁNÍ JARA.
Rozloučení se zimou se ponese v duchu lido
vých tradic. Pro návštěvníky budou připraveny
výtvarné a rukodělné workshopy nejen s veli
konoční tematikou. Děti si budou moci zhoto
vit jarní brože a malé loutky Morany pro štěstí,
v dřevodílně vyrobit jarní medaile a hudební
nástroje. Těšit se můžete i na pečení perníčků.
Pro milovníky pohybu bude venku připrave
ný sportovní, akrobatický a šermířský koutek.
A chybět nebudou ani tradiční aktivity jako
autodráha, železniční a tramvajové kolejiště.
V 16 hodin vyjde společně s hudebníky a obří
mi maskami průvod podél Vltavy do Stromov
ky, zakončí ho spálení Morany, která se tak
pošle po vodě zpět do podsvětí.

SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
publikuje názory jejich členů 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.

Nebezpečí výstavby na Bílé hoře
V letošním roce uplynulo 400 let od bitvy na Bílé
hoře a místo námětů na kulturní akce spojené
s tímto výročím se opět objevil návrh na zasta
vění pozemků v oblasti označované jako „zelené
předpolí Obory Hvězda“. Tedy v místě, kde pro
bíhala bitva, v místě s historickým významem,
pietním místě, kde je dle odhadů pochováno
12 000 vojáků. Kolik v Praze máme takto vý
znamných historických míst, která jsou navíc
zasazená v zeleni?
Návrh na změnu funkčního využití pozemků
ze současného SO1 (rekreace a oddych) na OB
(čistě obytná) podal soukromý vlastník tohoto
pozemku, který jej v 90. letech získal jako nesta
vební SO1.
V současnosti probíhá diskuse, kde na jedné
straně stojí soukromý zájem vlastníka pozem
ku (stavba blíže neupřesněného počtu domů
– podklady jsou neveřejné!) a na straně druhé
veřejný zájem, který se opírá nejen o mínění
místních obyvatel a návštěvníků této lokality, ale
i o strategické dokumenty a názory odborníků.

Jedním z celopražsky zásadních dokumentů,
který se vymezuje zásadně proti nové zástavbě
v této oblasti, je Metropolitní plán (MPP). Ten
hovoří o lokalitě „871 Hvězda“ jako o metropo
litním parku (pozn. nejvýznamnější typ parku
v parkové hierarchii MPP), jejíž součástí je nejen
prostor vymezený zdí obory, ale i travnaté plo
chy v předprostoru parku.
Druhým dokumentem proti zástavbě je stano
visko MČ Prahy 6 k návrhu Metropolitního plánu
(MPP verze 4.0) schválený Radou MČ Praha 6 dne
21. 6. 2018. Ten požaduje zvýšení významu této
lokality spojením oblasti Hvězda 871 s národ
ní kulturní památkou bojiště bitvy na Bílé hoře
a celou novou lokalitu navrhuje přejmenovat
na „Obora Hvězda a bojiště bitvy na Bílé hoře“.
S radostí konstatujeme, že Rada MČ P6 usnese
ním z 18. 2. 2020 odmítla změnu územního plá
nu a pověřila radní Evu Smutnou k jednání s od
borem památkové péče magistrátu hl. m. Prahy.
Lucie Zimmermannová, Bílá Hora Praha, z. s.

Radnice podpořila zastavění bývalého
fotbalového hřiště
Na radnici Prahy 6 došlo k zatlučení předposled
ního hřebíku do rakve tradičního břevnovského
hřiště. Dnes zpustlá sportovní plocha, kde se
hrál fotbal do roku 2015, a která byla skoupena
developerem, se má teď na jeho přání proměnit
na stavební parcely pro bytové domy. Nejdříve
se změnou územního plánu souhlasila Komise
územního rozvoje, 18. února posvětila prolo
mení územního plánu Rada městské části.
Součástí usnesení je příslib, že se bude Praha
6 snažit o zachování sportovních ploch smě
rem na východ (Slavoj, lukostřelba, ragby),
avšak v této věci rozhoduje magistrát a jisté
zatím nic není. Nerozumíme tomu, proč radní
Prahy 6 museli odsouhlasit zánik fotbalového
hřiště takto narychlo a neodložili rozhodnutí,
do doby, než bude budoucí využití okolních
sportovišť závazně zakotveno. Stejně tak není
jasné, jak bude kompenzovat zánik fotbalové
ho hřiště investor nových bytovek.
Osud tohoto sportoviště dobře ukazuje praxi
známou i z jiných městských částí, kdy město
přichází o sportoviště či zelené plochy. Investor
skoupí pozemky, které jsou územním plánem
určeny pro sport či zeleň, nemá však zájem

původní stav a užití zachovat. Naopak má zá
jem stavět, přirozeně za účelem co nejvyššího
zisku. A tak požaduje změnit povolené užití
plochy na stavební parcely. K této změně potře
buje politiky, kteří musí změnu schválit. Pokud
to udělají, investor rázem pozemek násobně
zhodnotí. Což vyhovuje investorovi, ale město
přichází o místa pro sport a oddech. Navíc musí
být často hrazeny z veřejných prostředků souvi
sející investice do veřejné infrastruktury.
Domníváme se, že pokud by bylo v případě
břevnovského hřiště od počátku jasné, že in
vestor změnu, která by zrušila sportovní využití
plochy, prosadit nemůže, pak by ani pozemky
neskupoval a fotbal by se tam hrál dodnes.
Apelujeme na politiky, aby se při schvalování
územních změn řídili výhradně veřejným zá
jmem, a nikoliv zájmy soukromých investorů.
Samospráva Prahy 6 vyšla developerovi vstříc,
nyní se rozhodování v této kauze přesouvá
na Magistrát hlavního města Prahy.
M. Chylík, Zelený Břevnov z.s., M. Šálek,
Sdružení Tejnka, z. s., M. Volf, Pro Břevnov, z.s.

Centrum Petřiny
V lokálním médiu se objevil záměr na přestavbu
obchodního domu v centru Petřin, který vyvolal
řadu diskusí především z důvodu nedostatku
informací a dává tak prostor strachu a obavám
občanů. K dispozici jsou veřejnosti pouze dva
dokumenty: „Návrh urbanistických zásad Petři
ny“ z června 2018, který vznikl na objednávku
P6, a „Zápis z jednání komise územního rozvoje“
z listopadu 2019.
V urbanistických zásadách je v místě stávají
cího čtyřpodlažního obchodního domu Billa
u stanice metra Petřiny doporučeno realizovat
nový objekt tvaru L o 5 podlažích s průchozími
pasážemi do přilehlých ulic a podzemním par
kingem, který by společně s objektem nadzem
ního vestibulu metra vytvořil chybějící veřejný
prostor náměstí v těžišti lokality, avšak bez úva
hy o funkční náplni. Majitel objektu CPI předložil
konkrétní návrh, který doporučenou podlažnost
nerespektuje, má dvě nárožní věže o 10 a 12
podlažích na podnoži o 5–6 podlažích, v sute
rénu 168 parkovacích stání, v přízemí komerční
prostory, v dalších podlažích 145 bytů za navý
šení kapacit ze 7,5 tis m2 HPP na 16,5 tis m2 HPP
nadzemních podlaží.
Komise předložený koncept odsouhlasila s do
poručením rozšířit obchodní plochy, snížit věže
a zvýšit kapacity podzemního parkingu, prověřit
integrování stanice metra do objektu.
Šance na pozitivní proměnu tohoto exponova
ného místa se již nebude víckrát opakovat. Chyb
bylo v minulosti uděláno několik – prodej a zá
stavba územní rezervy centrálního prostoru na
proti pro development a parkování Hvězdného
městečka nebo nevhodná forma nadzemního
vestibulu metra.
Záměr zbourat funkční dům a postavit násobně
větší se může stát precedentem i jinde ve sta
bilizovaném obytném území, proto je důležité
a poctivé prokázání veřejného zájmu u velké
stavební akce jako výjimky, poměřit pozitiva
a negativa, která svou zátěží přináší!
Jednání o proměnách centra lokality velikosti
okresního města neprobíhá ve správném pořa
dí a za účasti veřejnosti. Bývá chybou předsta
vit až finální návrh developera, který může být
obtížně přijat občany a napadán, než když jsou
do procesu zapojeni od počátku.
Politik je moderátorem veřejných a privátních
zájmů, účty ale skládá ve volbách veřejnosti.
Ing. arch. Jiří Hušek, Spolu na Petřinách
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ÚŘEDNÍ DESKA

Z úřední desky
UMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ V ROCE 2020
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Pra
hy v roce 2020 zorganizoval opět projekt sběru
objemného odpadu z domácností pomocí vel
koobjemových kontejnerů (dále jen VOK). 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.
2. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Sestupná x V Domcích
2. Na Petřinách x Křenova

VOK bude přistaven v určeném termínu pouze
na max. 4 hodiny.
 VOK je určen pouze pro občany hl. m. Prahy.
DO KONTEJNERU LZE ODKLÁDAT:
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 živnosten
ský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, sta
vební odpad, pneu
matiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mra
záky a sporáky.

Informace získáte na tel.: 220 189 402 (Jana
Drechselová–ÚMČ Praha 6), tel. 236 004 263
(Ing. Janda MHMP).

23. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Pod Mohylou x Chrášťanská
2. Na Jivinách x Netřebská
24. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Ruzyňská x Ledecká
2. Brodecká x Únětická
3. Ciolkovského x U Valu
25. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Sestupná x Sbíhavá II.

3. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Nad Hradním potokem x Potoční

12. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

2. Radistů x Navigátorů

2. Parléřova x Myslbekova

1. U Ladronky x Dvořeckého (parčík)

3. Šmolíkova – slepé rameno

4. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

2. U Ladronky x Oddělená

26. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Libocká u č. 39

16. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

1. U Silnice x Ke Džbánu

2. Pod Drinopolem x Mládeže

1. Šultysova x Pětipeského

2. U Stanice x U Kolejí

5. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

2. Sibeliova x Farní

3. Na Padesátníku I. x Na Padesátníku III.

1. Liborova x Šlikova

17. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

30. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

2. Anastázova – parkoviště u Patočkovy ul.

1. Za Oborou x Pozdeňská

1. Vlastina x U Silnice

9. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

2. Moravanů x Libovická

2. Za Vokovickou vozovnou x U Kolejí

1. Kopeckého x Pod Věží - vozov. před 5/2309

3. Zličínská x U Světličky

3. U Silnice x Nová Šárka – pod separací

2. Bělohorská x Kochanova

18. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

31. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

10. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Malobřevnovská x Falcká

1. José Martího

1. Kutnauerovo nám.

2. Chýňská x Zličínská

2. Osamocená

2. Břevnovská – vedle kina

19. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

3. V Středu x Na Volánové (trafo)

11. 3. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Kralupská x Dobrovízská

1. 4. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Hošťálkova x Štefkova

2. náměstí Čs. povstání

1. V Nových Vokovicích x U Vokovické školy

2. 8. listopadu x U Kaštanu

3. Ve Višňovce x K Mohyle

2. Evropská x Přední
INZERCE

PROVOZ MOBILNÍCH SBĚRNÝCH DVORŮ

Koupím byt v Praze 6, přímo od majitele. Tel.: 604 617 788

DRNOVSKÁ
Po, Út, Čt, Pá, So
Středa		

Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc jen pro 2
osoby - pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení na dohodě. RK nevolat.
Děkuji. 605 845 088

6:00 – 14:00
6:00 – 17:00

Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat
pouze občané s trvalým pobytem na Praze 6.
Bude vyžadováno jméno, adresa a případně SPZ
vozidla.
ARITMA (na parkovišti u koupaliště Džbán)
RADIMOVA (vedle čp. 447 v nebo v nejbližším
možném okolí)
ZLIČÍNSKÁ (na točně MHD)
březen: 28. 2. – 1. 3., 13. – 15. 3., 27. – 29. 3.
duben: 3. – 5. 4., 17. – 19. 4., 24.– 26. 4.
květen: 15. – 17. 5., 29. – 31. 5.
26
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Další termíny budou zveřejněny v předstihu.
Na stanoviště budou kontejnery zavezeny vždy
v pátek nejpozději do 12 hod., odvoz v neděli
do 22 hod. Po celou dobu bude zajištěna jejich
průběžná výměna. Prosíme občany, aby u všech
mobilních sběrných dvorů dodržovali třídění
odpadu dle označení kontejnerů.
UPOZORNĚNÍ: U všech mobilních sběrných
dvorů platí, že do kontejnerů je zakázáno od
kládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich), stavební od
pad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mra
záky a sporáky.
Veškerý tento odpad přijímá sběrný dvůr Pro
boštská, Proboštská 1, Praha 6.

!! 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

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.

VyklízímeNemovitosti.cz - RYCHLE, LEVNĚ,
tel: 732 459 179

INZERCE

KULTURNÍ PROGRAMY

DIVADLO SEMAFOR
Dejvická 27, Praha 6, www.semafor.cz,
tel. 233 901 384, e–mail, vstupenky@semafor.cz
Začátky představení v 19 hod.
2. a 3. 3. Všechnopárty
4. 3. Kytice
5. 3. Začalo to Vestpocketkou
7. 3. Zajíc v pytli – Miloslav Šimek 80
10. 3. Semafor má narozeniny
11. 3. Čochtanův divotvorný hrnec
12. 3. Co na světě mám rád
13. 3. Kytice
14. 3. Román pro ženy
15. 3. Anna Mlinariková 40
16. a 17. 3. Všechnopárty
18. 3. Možná že jistě ale určitě snad
19. 3. Kdo jinému jámu kopá toho píseň zpívej
20. 3. Kdo jinému jámu kopá toho píseň zpívej
21. 3. Osvobozené divadlo Semafor
22. 3. Můžem i s mužem
23. 3. MeToo
25. 3. Semafor má narozeniny
26. 3. Vox populi
27. 3. Kdyby tisíc klarinetů
28. 3. Šest žen

DIVADLO SPEJBLA
A HURVÍNKA
Dejvická 38, Praha 6–Dejvice. tel. 224 316 784,
www.spejbl-hurvinek.cz.
1. 3. 10.30 a 14 hod.	Hurvínkova cesta
do Tramtárie
3. 3. 10 a 14.30 hod. 	Hurvínkova cesta
do Tramtárie
4. 3. 10 hod. 	Hurvínkova cesta
do Tramtárie
4. 3. 19 hod.
Spejbl a město hříchu
8. 3. 10.30 a 14 hod. Past na Hurvínka
10. 3. 10 hod.
Past na Hurvínka
11. 3. 19 hod. 	To nejlepší se Spejblem
a Hurvínkem
12. 3. 10 hod.
Pohádky pro Hurvínka
14. 3. 14 a 16.30 hod. Pohádky pro Hurvínka
15. 3. 10.30 a 14 hod.	Pohádky pro Hurvínka +
zážitkový workshop
17. a 18. 3. 10 hod. 	Pohádky pro Hurvínka +
zážitkový workshop
19. 3. 10 hod.
Hurvínkovo přání
20. 3. 19 hod.
S+H – “Ve dvou se to lépe....”
21. 3. 14 a 16.30 hod. Hurvínkovo Přání
22. 3. 10.30 a 14 hod. Hurvínkovo Přání
24. 3. 10 a 14.30 hod. Hurvínkovo přání
25. a 26. 3. 10 hod.
Hurvínkovo přání
27. 3. 19 hod.
Dějiny kontra Spejbl
28. 3. 14 a 16.30 hod. Hurvínkova nebesíčka
29. 3. 10.30 a 14 hod. Hurvínkova nebesíčka
31. 3. 10 hod.
Hurvínek mezi osly

DEJVICKÉ DIVADLO
Zelená 15a, Praha 6. Pokladna a rezervace vstupenek: tel. 233 332 430, rezervace@dejvickedivadlo.cz. Pokladna otevřena od 16 h. Začátky
představení v 19:30, není-li uvedeno jinak.
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2. 3. Absolutno
3. 3. Vražda krále Gonzaga
4. 3. Racek (náhrada za 5. 2.)
5. 3. Interview
6. 3. Komplic
8. 3. Zítra to spustíme aneb Kdo je tady gentleman
9. 3. Dealer’s Choice
10. 3. Ucpanej systém (s anglickými titulky)
11. 3. Zimní pohádka
12. 3. Elegance molekuly
16. 3. Absolutno
17. 3. Vzkříšení
19. 3. Brian
21. 3. Elegance molekuly
22. 3. Komplic
25. 3. Komplic
26. 3. Zásek
30. 3. Přízraky
ANTI.KVARIÁT DD
6. 3. ve 20 hod. / Krvavý román
7. 3. v 16 hod. / Pohádky na přání
17. 3. ve 20 hod. / Co.media
23. 3. ve 20 hod. / Večer jedna báseň
26. 3. ve 20 hod. / Játra
27. 3. ve 20 hod. / Játra

GALERIE VILLA PELLÉ
Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e-mail:
info@villapelle.cz, www.villapelle.cz
Otevřeno: út–ne 13–18 hod.
VÝSTAVA
5. 3. – 10. 5. / Vykladači světa: Jiří Franta a David
Böhm. Tvorbu Davida Böhma a Jiřího Franty
charakterizuje specifický přístup k médiu kresby,
který se stává na výstavě prostředkem k zachycení
aktuálních stavů mysli člověka s přesahy k perfor
manci a konceptuálnímu umění. Umělci se uchýlili
k různorodým formám projevu, aby přímočaře
pojmenovali znepokojivou současnost.
DOPROVODNÝ PROGRAM
15. 3. v 15 hod.
Tvůrčí dílna
18. 3. v 18 hod.
Komentovaná prohlídka
29. 3. v 15 hod.
Tvůrčí dílna

KAŠTAN–scéna
UNIJAZZU
Bělohorská 150, 169 00 Praha 6, www.kastan.cz,
e-mail: kastan@kastan.cz
3. 3. 18:00 VERNISÁŽ / Petr Hilský: Drobné skici
a pastely. Vstup volný.
3. 3. 20:00 KONCERT / Ivan Hlas / Zdeněk Hříbal /
Petr Hilský
4. 3. 20:00 KONCERT / Vanda Kafková & Plešatý
králíček, Vladivojna La Chia, Eturnity
6. 3. 20:00 KONCERT / Zajíc Company a hosté
7. 3. 15:00 Buchty a loutky: Benjamín a vlk
7. 3. 20:00 KONCERT / Posledné decembrové dni
(SK), The Tin Turtles

10. 3. 20:00 KONCERT / Jan Burian
11. 3. 20:00 KONCERT / Sladkovol, Triyoda, Velo
12. 3. 20:00 KONCERT / Tcheichan band, Imaginári
um, WE2
13. 3. 20:00 KONCERT / Housky, FreeQ a McPrague
matic, Krisoris
14. 3. 15:00 Divadlo Tondy Novotného: O princezně,
která se ničeho nebála
14. 3. 20:00 KONCERT / Three For Silver (US), Jump
into the Field
16. 3. 19:00 PŘEDNÁŠKA / Milan Kopečný: Arménie
17. 3. 18:30 PŘEDNÁŠKA Ing. Arch. Zdeňka Lukeše:
Zapomenutí Kotěrovi žáci z Umprum: Janda, Vo
řech, Vahala, Cuc, Šidlík, Zázvorka, bratři Mayerové
a další
18. 3. 16:00 Sváťovo dividlo: O broučkovi
18. 3. 20:00 KONCERT / Povodí Ohře, Pololidi
19. 3. 20:00 KONCERT / Seine (HR), The Triggered
Points, Kapitáni průmyslu
20. 3. 20:00 KONCERT / Chatto, Pasculum
21. 3. 15:00 Divadlo DamDam: Medvěd, který nebyl
21. 3. 20:00 KONCERT / Eva Mišíková & E+Mausy,
Svatopluk & Sváťa Karásek
22. 3. 13:30 Tradiční šachový turnaj Unijazzu
Pravidelné jarní klání Kaštan Open pro šachové
nadšence.
23. 3. 19:00 POSLECHOVÝ VEČER / Jiří Černý: Ro(c)
kování
24. 3. 19:00 Přednáška Martina Zikmunda: Od nevě
domí k sebevědomí
25. 3. 20:00 KONCERT / Jana Kozubková, Bio Masha
a Luděk Kazda, Karel Diepold
26. 3.:00 KONCERT / Mantaban
27. 3. 20:00 KONCERT / Stinka, Vítrholc
28. 3. 15:00 Divadlo Fígl: Africké pohádky
28. 3. 20:00 KONCERT / V. T. Marvin
30. 3. 20:00 KONCERT / KranK (DE), BLACKSEA
31. 3. 20:00 KONCERT / Inženýr Vladimír a hosté
VÝSTAVA 2. 3. – 31. 3.
Petr Hilský: Drobné skici a pastely
Od popisnějších začátků inspirovaných městskou
krajinou dospívá autor v posledních letech k abs
traktnějším „vnitřním“ krajinám. Malby pastelem,
kombinované i s jinými technikami.

PÍSECKÁ BRÁNA
K Brusce 208/5, 160 00 Praha 6–Hradčany,
tel.: 233 321 313, www.piseckabrana.cz.,
otevřeno út–ne 11 až 19 hod.
3. 3. od 16 hod. / J. N. Svoboda a orchestr divadla
Semafor. Nestárnoucí písničky legendárního diva
dla Semafor. V rámci Fresh senior. Vstup volný
5. 3. od 19 hod. / Jazz Gate: Rudy Linka
One Man Show Mezi řádky. Koncert světoznámé
ho jazzového kytaristy spojený s projekcí fotografií
z jeho soukromého archivu a vyprávěním o lidech,
kteří hudebníka inspirovali při cestě profesním
i soukromým životem.
12. 3. od 19 hod. / Jazz Gate: Eva Emingerová
s kapelou. Jazzová stálice s neobyčejně poutavým
hlasem a mimořádným žánrovým přesahem.
24. 3. od 18 hod. / Sněžím! Deník bílé mafie. Křest

KULTURNÍ PROGRAMY

a uvedení nové knihy Radka Kedroně.
29. 3. od 14 do 16 hod. / Zahájení velikonočních
oslav. Rukodělné dílny, dětský sbor Sedmihlásek,
vynášení Morany. Vstup volný
Výstava fotografií od 26. 3.
Jaroslav Guth: Vejděte těsnou branou

DLABAČOV
KINO–DIVADLO–KAVÁRNA. Bělohorská
24, Praha 6. POKLADNA (půl hodiny před
prvním představením), tel.: 233 102 991,
pokladna@dlabacov.cz, www.dlabacov.
cz. Kino senior 70 Kč, Baby kino 80 Kč.
1. 3. 14:00 Sněhurka /DIVADLO
2. 3. 16:00 T intoretto – rebel z Benátek /KINO
SENIOR
		 18:00 Vlastníci
		 20:00 Králíček Jojo
3. 3. 18:00 1917
		 20:15 Parazit
4. 3. 16:00 Staříci /KINO SENIOR
		 18:00 Modelář
		 20:00 Maják
5. 3. 18:00 Malé ženy
		 20:30 V síti
6. 3. 16:00 Tenkrát podruhé /KINO SENIOR
		 18:00 Modelář
		 20:00 Neviditelný
7. 3. 10:00 Š tístko a Poupěnka: Ať žijí pohádky /
KONCERT PRO DĚTI
		 14:00 Frčíme
		 16:00 Ježek Sonic
		 18:00 1917)
		 20:00 Joker
8. 3. 14:00 K
 větinový salon švadlenky Madlenky /
DIVADLO JUNIOR
		 16:00 Frčíme
		 18:00 Neviditelný
		 20:15 CHYTILOVÁ: O něčem jiném
9. 3. 16:00 Prado – sbírka plná divu /KINO SENIOR
		 18:00 Vlastníci
		 20:00 Gentlemani
14. 3. 14:00 Frčíme
		 16:00 Ježek Sonic
		 18:00 Bloodshoot
		 20:00 Joker
15. 3. 14:00 Veselá pouť /DIVADLO JUNIOR
		 16:00 Frčíme
		 18:00 Bloodshoot
		20:15 CHYTILOVÁ: Ovoce stromů
rajských jíme
16. 3. 16:00 G
 auguin na Tahiti – ztracený ráj /KINO
SENIOR
		 18:00 Vlastníci
		 20:00 Králíček Jojo
17. 3. 18:00 Psi nenosí kalhoty
		 20:00 Parazit
18. 3. 16:00 Poslední aristokratka /KINO SENIOR
		 18:00 Malé ženy
		 20:30 Maják
20. 3. 16:00 Delirium Tremens /KINO SENIOR –
		 18:00 Proxima
		 20:00 Tiché místo: Část II

21. 3. 14:00 Ledová sezóna: Ztracený poklad
		 16:00 Princezna zakletá v čase
		 18:00 Tiché místo: Část II
		 20:00 Joker
22. 3. 19:00 Potvora /ZÁZNAM DIVADLA
		 20:15 CHYTILOVÁ: Kalamita
24. 3. 18:00 Proxima
		 20:00 Tenkrát v Hollywoodu
25. 3. 16:00 Staříci /KINO SENIOR
		 18:00 Malé ženy
		 20:30 Maják
27. 3. 16:00 Judy /KINO SENIOR
		 19:00 Tomáš Kubeš: Černobyl – spící peklo /
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
29. 3. 14:00 Pohádka z budíku /DIVADLO JUNIOR
		 16:00 Mulan
		 18:00 Šarlatán
		 20:15 CHYTILOVÁ: Vlčí bouda
30. 3. 16:00 M
 onetovy lekníny – magie vody
a světla /KINO SENIOR
		 18:00 Vlastníci
		 20:00 Šarlatán
31. 3. 18:00 Šarlatán
		 20:00 Tenkrát v Hollywoodu

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
U Boroviček 650/5, 163 00, Praha 6
tel: +420 235 323 333–2, email: info@ddmp6.cz
7. 3. 10:00–17:00 / Rozsvícená sobota – na tvořivé
dílničky, zvířátka v zookoutku, Fimo dílna od
13:00, workshop Poznej svého psa, Koupelnová
laboratoř, Jak se dělá divadlo a mnoho dalšího.
6. 3. 16:00–18:00 / Komentovaná vycházka po Bílé
Hoře. Přihlášky a informace na klara.pliestikova@
ddmp6.cz
7. 3. 10:00–12:00 a 12:00–14:00 / Keramická
sobota. Přihlášky předem na klara.pliestikova@
ddmp6.cz
13. 3. 17:30–21:30 / Bojovka na Vítkově. Registrace
nutná na adrese https://1url.cz/@bojovka2020
14. 3. 14:00– 17:00 / Bojový den s Larpem – Work
shop karate, sebeobrany a Larpu, přihlášení na
krouzkydedina@ddmp6.cz
28. 3. od 15:00 – 29. 3. 15:00 / Přespání s futsalem
– trénink, zápas, herna, stolní tenis, promítání
filmu. Jen pro předem přihlášené na krouzkyde
dina@ddmp6.cz. Podrobné informace na www.
ddmp6.cz

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17
1. 3.–30. 3. / Ekologie duše – výstava obrazů
a fotografií z tvorby manželů Miroslavy a Marka
Trizuljakových
1. 3. od 17 hod. / Březnové serenády, na progra
mu: Ch. Gounod: Petite symphonie, W. A. Mozart:
Serenáda c-moll K. V. 388
15. 3. od 15.30 hod. / Hudební zamyšlení, účin
kuje: Duo Dacapo, na programu: A. Dvořák, W. A.

Mozart, L. van Beethoven, Ch. Widor a další
19. 3. od 15.30 hod. / Perly staletí, na programu:
J. S. Bach, A. Vivaldi, E. Gottlieb Baron, N. Paganini
a W. A. Mozart
29. 3. od 17 hod. / Koncert Staroknínského chrá
mového sboru, na programu L. van Beethoven, W.
A. Mozart, C. Franck, G. B. Pergolesi.

NESEDÍM, SOUSEDÍM
roh Anastázovy a Sartoriovy
2. 3. 17–18.30 hod. Pohádka z promítačky s výtvar
nou dílnou. O Smolíčkovi.
6. 3. Vycházka (nejen) pro seniory: Branická skála.
Sraz v 10.00 na zastávce tramvají Dvorce.
8. 3. 10.30 hod. Sousedská snídaně s živou knihov
nou. Příběhy žen bez domova. Začátek
11. 3. 18:30–20:00 Spojka. Sousedské setkání k eko
projektům. Více info a rezervace na nesedimsou
sedim@gmail.com nebo na tel. 702 816 476.
12. 3. Komentovaná prohlídka pro seniory: 1796–
1918: Umění dlouhého století. Sraz v 10.30 hod.
u pokladen Veletržního paláce. Pro více informací
a rezervaci pište na nesedimsousedim@gmail.com
nebo volejte na 702 816 476 (rezervace nutná).
12. 3. 18:30 hod. Přednáška Silvie M. Odstrčilové
„Od ovce ke svetru – od pravěku ke dnešku“.
18. 3. 17:30–21 hod. Indická masáž hlavy. Rezerva
ce na nesedimsousedim@gmail.com nebo na tel.
702 816 476.
21. 3. 9.30–12.30 hod. Muži dětem. Výroba stáje/
garáže. Tvořivá dílna pro děti ve věku 6–14 let.
Prosíme o rezervaci na stojowska@gmail.com.
25. 3. 18:00–21 hod. Přešívárna

MUZEUM HL. M. PRAHY
www.muzeumprahy.cz
Müllerova vila / Nad Hradním vodojemem 14,
Praha 6
Rothmayerova vila / U Páté baterie 896, Praha 6.
Otevřeno: út, čt, so, ne 10–17 hod. Návštěvy je
možné po předchozí rezervaci. Tel.: 224 312 012,
www.muzeumprahy.cz
Studijní a dokumentační centrum Norbertov
/ Nad Hradním vodojemem 13, Praha 6, tel.:
233 323 997, www.muzeumprahy.cz, otevřeno: út,
čt, so, ne 10–18 h.
PŘEDNÁŠKY
11. 3. 17 hod. Veřejný prostor obce Líbeznice
(2010-2018) – Akupunkturní urbanismus
Přednáška osvětlí metodiku zdařilé proměny
veřejných prostor obce nedaleko Prahy, na jejíž
realizaci spolupracovalo vedení obce s atelierem
M1 Architekti.
26. 3. 17 hod. Krása pro ženu stvořená. Doprovod
ná přednáška k výstavě.
Rezervace: www.muzeumprahy.cz
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
29. 3. 14 hod. Zahradní město Ořechovka
Vycházka je zahájena ve Studijním a dokumentač
ním centru Norbertov.
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FRESH SENIOR KLUB
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6, www.villapelle.
cz. Písecká Brána K Brusce 5, Praha 6, www.pi
seckabrana.cz. Informace na tel.: 224 326 180,
info@porteos.cz, www.freshsenior.cz
Nabídka kurzů na www.freshsenior.cz/kurzy
Výtvarný kurz – út 10.00–12.00
Trénování paměti – út 11.00–12.00
Kondiční a rehabilitační cvičení – st 10.00–11.00
Jóga – st 11:05–12:05; 12:10–13:10
Anglická konverzace pro mírně pokročilé – st
10.00–11.00; 11.05–12.05; 12.10–13.10
Francouzská konverzace pro pokročilé – čt
09.30–11.00; 11.00–13.30
Tai Ji – čt 10.00–11.00
Zpevnění středu těla – čt 11.05–12.05; 12:10–
13.10
3. 3. v 16:00, Písecká brána / Koncert: J. N. Svo
boda a členové orchestru divadla Semafor. Zazní
populární melodie z repertoáru orchestru.
10. 3. 16:00, Villa Pellé / Ženy ve vědě aneb
Hvězdy vědeckého nebe Sofie Kovalevská a Lise
Meitnerová. Přednáší prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc.,
FEng.
17. 3. 16:00, Písecká Brána / Magie a stromů
a dřeva: V. Větvička, M. Patřičný A T. Bergmanno
vá. Václav Větvička (botanik, popularizátor vědy)
a Martin Patřičný (výtvarník, sochař, spisovatel).
24. 3. 16:00 Národní technické muzeum
Komentovaná prohlídka muzea, sraz před budo
vou NTM, Kostelní 42, Praha 7 v 15:45, REZERVA
CE NUTNÁ

31. 3. 16:00, Villa Pellé / Tvůrčí dílna – Veliko
noce. Vyfouknutá vejce jsou vítána. 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@psp6.com.
2. 3. Pondělí Cvičení na podporu stability
14,00 – 15,00 I. skupina
15,10 – 16,10 II. skupina
3. 3. Úterý
Výtvarný ateliér
13,00 – 15,30 Dekorování CD disků. Pletení
medvídků ze staré vlny.
3. 3. Úterý
Stop zapomínání – I. skupina
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
5. 3. Čtvrtek Dobrodinska Ballet – Dance
Theatre and Academy
14,30 – 16,00 „Baletní Masopust“
9. 3. Pondělí Cvičení pro zdravá záda
14,00 – 15,00 I. skupina
15,10 – 16,10 II. skupina
10. 3. Úterý
Stop zapomínání – II. skupina
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
10. 3. Úterý
Kurz PC
15,30 – 16,15 začátečníci
16,15 – 17,00 mírně pokročilí
17,00 – 17,45 pokročilí
12. 3. Čtvrtek „Na mne-li myslíš!“
14,30 – 16,00 Pořad je složen z čínských zhu

debněných básní. Zazní básně nejslavnějších
autorů LI-PO, TU-FU a básnířky LI ČSHING ČAU.
16. 3. Pondělí Harmonizační cvičení
14,00 – 15,00 I. skupina
15,10 – 16,10 II. skupina
17. 3. Úterý
Výtvarný ateliér
13,00 – 15,00
„Pleteme medvídky ze staré vlny“
17. 3. Úterý
Stop zapomínání
14,00 – 15,30 Mozkový jogging v rámci
celosvětové akce Týden uvědomění si mozku.
Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet paměťová
cvičení.
19. 3. Čtvrtek „Byliny jako koření, neb
koření jako byliny“
14,30 – 16,00 Přednáška
23. 3. Pondělí Cvičení s theraband gumou
14,00 – 15,00 I. skupina
15,10 – 16,10 II. skupina
24. 3. Úterý
Stop zapomínání – I. skupina
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
24. 3. Úterý
Kurz PC
15,30 – 16,15 začátečníci
16,15 – 17,00 mírně pokročilí
17,00 – 17,45 pokročilí
26. 3. Čtvrtek „Jordánsko – země barev“
14,30 – 16,00 Cestovatelská přednáška
30. 3. Pondělí Cvičení pro zdravá záda
14.00 – 15,00 I. skupina
15,10 – 16,10 II. skupina
31. 3. Úterý
Výtvarný ateliér
13,00 – 15,30 „Pleteme medvídky ze staré
vlny“
31. 3. Úterý
Stop zapomínání – II. skupina
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení

INZERCE

Sběratel zakoupí stará čísla časopisů Čtyřlístek od roku 1969 do 1979. Přijedu a platba ihned v hotovosti. Tel. 732 248 449.
Malování, lakování, zednické práce, štukování, stěrky a sádrokarton, sezonní sleva 10 %. Volejte
603 432 476.
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A OPRAVA ŽALUZIÍ -VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK-NOVÉ ŽALUZIE.
Tel:733720950 zdenek.janci@email.cz
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TENIS – NÁBOR

SK ARITMA PRAHA
Schůzka s rodiči
dětí 4 – 7 let se uskuteční
13. a 31. 3. v 18:00 na kurtech
ve Vokovicích

INFORMACE

KONTAKTY NA NA ZASTUPITELE
ZASTUPITELSKÝ KLUB TOP 09, KDU-ČSL
Předseda: Mgr. O. Dušek
místopředsedové: MUDr. Marián Hošek,
marian.hosek@seznam.cz, tel.: 603 169 266, Mgr.
M. Baxa, mbaxa@praha6.cz; členové: Mgr. Jiří Růžič
ka, 602 176 922, jruzicka@praha6.cz; Mgr. O. Kolář;
Ing. arch. Eva Smutná, tel.: 778 543 831;
Ing. J. Vaculík, tel. 602 492 692, jvaculik@praha6.cz;
Mgr. J. Bartůšek; Mgr. M. Kaňáková; Mgr. D. Klepková
ZASTUPITELSKÝ KLUB ODS
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Bartošová,
kbartosova@email.cz ; místopředsedové: Mgr. P. Ci
vínová, J. Dočekal; členové: Mgr. J. Stárek, jstarek@
praha6.cz, Ing. Marie Kubíková, tel.: 724 174 006,
e-mail: m
 arie_kubikova@seznam, Ing. Jiří Lála, jlala@

cz, Ing. Mgr. Libor Bezděk, tel.: 775 870 642, bez
dek@ddmpraha.cz, MUDr. Iveta Borská, iborska@
praha6, Zdeněk Hořánek, zhoranek@praha6.cz, tel.:
602 336 140

praha6. cz, Ing. Z. Hlinský, JUDr. Mgr. M. Petrásek,
Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D., V. Šuvarina,
ZASTUPITELSKÝ KLUB PIRÁTI PRAHA 6
Předseda: Mgr. O. Chrást, ondrej.chrast@gmail.com
členové: V. Mahrik, J. Kabelová, jana.kabelova@
pirati.cz, Ing. M. Vlach, milos@easy.cz, B. Hrůzová, Ing.
E. Tichá, Ing. V. Šraier, Mgr. Tomáš Šídlo, Jiří Hoskovec.
ZASTUPITELSKÝ KLUB STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ (STAN)
Předseda: Mgr. Petr Karvánek, petr.karvanek@
zscermaka.cz, místopředsedové: Mgr. Jan Lacina,
jlacina@praha6.cz, tel.: 220 189 170, MgA. Petr
Prokop, tel.: 608 920 937, petar@vosto5.cz, členové:
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, e-mail: kuzilek@otevrete.

ZASTUPITELSKÝ KLUB ANO PRAHA 6
Předseda: Ing. Arch. M. Polách,
tel.: 603 418 940; tel.: 778 543 832; členové:
JUDr. P. Pražáková, Ing. J. Holý, Ing. P. Macháček,
Bc. T. Klíčová, Ing. Roman Mejstřík
NEZAŘAZENÍ ZASTUPITELÉ
Mgr. P. Píša Ph.D. (Zelení), tel: 603 114 577,
e-mail: ppisa@praha6.cz
Ing. P. Weber (Zelení), weber.pavel@seznam.cz
MUDr. Antonín Nechvátal (bez PP), tel.: 774 077 650,
e-mail: anechvatal@email.cz
INZERCE

FITNESS - PODBABA
POSILOVNA, SAUNA, SOLARIUM,
PILATES, YOGA, KRUHOVÝ TR.

PŘIJĎTE K NÁM – LÉTO SE BLÍŽÍ
DO KONDICE S NAŠIMI
VÝHODNÝMI PERMANENTKAMI
KOULOVA 15, PRAHA – 6, DEJVICE
V ZAHRADĚ HOTELU INTERNATIONAL

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

APPY HOURS, PO – PÁ, 12 – 14 HOD.

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,do r.1970. Máme zájem o dečky, přehozy.
Veškeré hračky,pohlednice.Předměty ze skla.
Vzduchovky, šavle, zbraně, vyznamenání. Gramofony,
telefony,psací stroje. Porcelán-sošky, hrnky, kořenky.
Alpaka-mísy, košíky, tácy. Mlýnky, fotoaparáty,
globusy. Obrazy, grafiku-i poškozené. Hodiny, budíky,
Primky-aj, barometry. Sochy-lidé, zvířata, Madona.
Šperky–české granáty, zlaté, stříbrné, bižuterii.
Vánoční ozdoby, Betlémy. Psací stůl
s roletou, komoda, servírovací stolky, stojany, věšáky.
Lampy, lustry. Předměty z Číny, Orientu.
Zavolejte, rádi přijedeme i pro málo věcí,i když
nic nekoupíme-NIC NEPLATÍTE.
Kontakty: tel. 777 100 898,
e-mail: sahula.martin@post.cz

MÁTE NÁMĚT NEBO TIP NA ČLÁNEK? CHYBÍ VÁM NĚJAKÁ TÉMATA V ŠESTCE? NAPIŠTE NÁM
NA SESTKA@PRAHA6.CZ
Šestka–noviny Prahy 6 (periodický tisk městské části Praha 6)
03/2020, vychází dne 28. února 2020. Uzávěrka příštího čísla dne 13. března.
VYDAVATEL: Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6,
IČ: 00063703, T: 220 189 111, www.praha6.cz
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