Z Á Ř Í 2020

www.praha6.cz

POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU 

4

400 LET OD BITVY NA BÍLÉ HOŘE 21

NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6

PRAHA 6 STOLETÁ 

INVESTICE DO ŠKOL A ŠKOLEK

6

14

ÚVODNÍ SLOVO

OBSAH
Milí sousedé,
prázdniny jsou fuč a začíná další
školní rok. Nebo půlrok? Jak to bude,
asi nikdo neví a nikdo si ani ve svět
le neustále se měnících vládních
nařízení netroufá hádat, jestli i le
tošní prvňáčci budou mít svůj start
do nové životní etapy takový polo
viční jako ti loňští. Doufejme, že ne.
Praha 6 na své školky a školy myslí
a troufám si říct, že jsme na všechna
vládní opatření dobře připraveni.
Vás prosím, abyste se obrnili trpěli
vostí a děti prosím, aby si nezoufaly,
že to ve škole bude všelijaké. Snad
budou alespoň přes všechny ty rouš
ky a respirátory rozumět výkladu...
Letošní rok je svým způsobem vý
jimečný. Ne kvůli koronavirové
pandemii, ta z něj dělal spíš rok zvláštní, ale kvůli dvěma významným kula
tým výročím, která bezprostředně souvisí s Prahou 6. Před sto lety podepsal
prezident Masaryk dekret, kterým došlo ke spojení několika obcí za hranicemi
Prahy a jejich připojení k hlavnímu městu. Břevnov, Liboc, Veleslavín a další se
tak staly novou částí hlavního města mladé republiky – dnešní Prahy 6. Toto
výročí si i navzdory koronavirovým opatřením připomeneme sérií veřejných
akcí – program oslav naleznete v tomto čísle. Druhé výročí není tolik lokální,
svým významem dalece přesahuje Prahu 6 a směle by se dalo říct, že událost,
kterou si letos připomeneme, byla významu celoevropského. Před čtyřmi sty
lety, kolem čtvrté hodiny ranní, se daly od Řep na pochod šiky císařských ar
mád, aby se střetly se stavovskou armádou na návrší nedaleko Prahy. Bitva,
která netrvala dlouho, určila směřování českých zemí na dalších tři staletí a od
startovala třicetiletý konflikt, který zalomcoval velkou částí Evropy. Výročí bitvy
na Bílé hoře si připomeneme tradičně v září její rekonstrukcí na Vypichu. Jste
samozřejmě srdečně zváni!
V tomto čísle se dočtete i o dalším vývoji projektu rekonstrukce břevnovské
polikliniky. Anebo o areálu Veleslavínského zámku. Podařilo se sice zabránit
jeho prodeji v dražbě, osud zámku a zámeckého parku ale zůstává kvůli likna
vosti hlavního města ke škodě všech nejasný.
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Buďte zdrávi!
Ondřej Kolář, starosta

Babybox zachránil
další život
V pondělí 24. srpna krátce po 19. hodině někdo odložil čerstvě narozeného chlapce do babyboxu v Jilemnického ulici.
Novorozeně bezprostředně poté převzala přivolaná záchranná
služba a převezla jej do motolské nemocnice. Podle prvních reakcí
lékařů je miminko v pořádku. Od zakladatele babyboxů Ludvíka
Hesse dostal chla
pec jméno Zdeněk,
po mnohonásobném
mecenáši babyboxů
Zdeňku Martináskovi.
Chlapec je již pátým
dítětem odloženým
do schránky umístěné
v budově radnice Pra
hy 6, která zde slouží
od 29. července 2010.
Funguje nepřetržitě.
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AKTUALITY

Omezení dopravy v Patočkově
REKONSTRUKCE ZDĚNÉ KANALI
ZAČNÍ STOKY A OPRAVY REVIZNÍCH
ŠACHET ZÁSADNĚ OMEZÍ DOPRAVU
V PATOČKOVĚ ULICI MINIMÁLNĚ
DO KONCE ZÁŘÍ.
Do 6. září bude kvůli dokončení výstavby pře
jezdu středního dělícího zeleného pásu mezi
objekty č. 41–45 vedena doprava ve směru
z centra ve dvou jízdních pruzích s tím, že levý
jízdní pruh se zúží na dva metry.
Po letním omezení, kdy sloužil v každém směru
jen jeden jízdní pruh, následuje další omezení
v Patočkově až do 30. září. Směrem do centra
budou mít řidiči k dispozici pouze jeden jízd

Podzimní úklid
komunikací
DO 26. ŘÍJNA PROVÁDÍ TECHNICKÁ
SPRÁVA KOMUNIKACÍ HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY PRAVIDELNÝ KOM
PLEXNÍ ÚKLID VOZOVEK. ČIŠTĚNÍ
BUDE PROBÍHAT OD 8 DO 15 HODIN.
Kdy přesně se bude uklízet vaše ulice, lze zjistit
dvěma způsoby. Sedm dnů před dnem úklidu
se v ní objeví dopravní značka zákaz zastavení
s uvedeným datem a časem úklidu. Na vytipo
vaných blocích bude použito přenosné doprav
ní značení – značky „zóna s dopravním omeze
ním“ a „konec zóny s dopravním omezením“
a k tomu vyznačené datum a čas. Díky tomu
nebude třeba v některých místech použít tak

ní pruh. Důvodem je rekonstrukce kanalizace
a vodovodu a následně se tady musí položit
nový povrch. Investorem akce jsou hlavní měs
to a Pražské vodovody a kanalizace.

velké množství přenosných dopravních značek.
Jestliže chcete vědět termín úklidu v předstihu,
najdete ho na stránkách https://www.tsk-pra
ha.cz/wps/portal – v pravé části je vyhleda
váč podle podle konkrétních ulic. S ohledem
na probíhající výkopové práce je možná i pří
padná změna harmonogramu čištění někte
rých komunikací. Při čistění ulice je třeba auta
zcela přeparkovat, nestačí je jen odstavit napří
klad na chodník.

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
se uskuteční v pátek 25. září v hotelu
Pyramida (Bělohorská 24). Podrobnosti,
stejně jako program zasedání budou
zveřejněny na úřední desce.
On-line přenos sledujete na www.praha6.cz
a facebooku Prahy 6.

Uzavírky silnic
 ještě do 13. září pokračuje uzavírka ulice
U Laboratoře v úseku Nad Octárnou – Stře
šovická a Střešovické ulice v úseku Střešovic
ká – U Laboratoře kvůli opravě vodovodního
potrubí,
 do 13. září neprojedete jižním ramenem
Kladenské ulice, tedy od domu číslo 277/59 až
po Liberijskou, kvůli pokračování obnovy vo
dovodního a kanalizačního řadu. Po skončení
této uzavírky dále zůstane uzavřeno severní
křídlo Kladenské v úseku nám. Bořislavka až
po dům číslo 41/17,
 do 16. září zůstává uzavřena křižovatka ulic
Zengrova x Na Klimentce x Mylnerovka kvůli
obnově vodovodního řadu,
 do 27. září bude uzavřena ulice Na Hutích
v úseku od domu číslo 690/4 k Dejvické ulici,
 od 18. do 29. září neprojedete ulicí Pětidomí
a od 26. září do 6. října také ulicí K Starému Bu
benči kvůli stavebním úpravám plynovodů,
 až do konce září se auta nedostanou do Ji
lemnické, protože zde pokračuje obnova vo
dovodního a kanalizačního potrubí,
 do posledního zářijového dne pokračuje
uzavírka v ulici Na Pískách v úseku Na Dyrince
– Fetrovská kvůli obnově vodovodního řadu,
 kvůli opravám plynového vedení bude
uzavřená ulice Buzulucká, a to od 4. do 17. září
v úseku Kafkova – Generála Píky a od 22. září
do 12. října mezi Kafkovou a Vítězným
náměstím,
 v Šermířské ulici pokračuje do 15. listopadu
rekonstrukce kanalizace, po tuto dobu počí
tejte s její uzavírkou,
 kvůli obnově kanalizační stoky zůstává
do 31. října uzavřená Junácké ulice, a to v úse
ku od domu číslo 64/19 k domu 1788/16
 demolice objektu uzavřela až do konce le
tošního roku Diskařskou ulici.

Komentované
procházky Prahou 6

Na Petynku i v září
Po rozsáhlé rekonstrukci, kdy došlo především ke změně povrchu padesátimetrového plaveckého ba
zénu a dojezdového bazénu tobogánu, zahájilo koupaliště Petynka novou sezonu v červenci. Ta však
zdaleka nekončí a po celé září můžete areál navštívit od pondělí do neděle od 8 do 18 hodin.
Podrobnosti a obsazenost areálu – kapacita je kvůli nařízení vlády omezena na 1000 lidí – najdete
na www.koupalistepetynka.cz. 4. září je pro děti do 15 let vstup zdarma v rámci oslav 100 let Prahy 6.
4
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Další komentované procházky s průvodkyní Hedvikou Čenkovou, tentokrát do staré
Ruzyně, se konají v sobotu 12. září, první
začíná v 11 a druhá ve 14 hodin.
Ruzyně není jen věznice, ale také původní
samostatná ves, na jejímž území byla v roce
1995 vyhlášená vesnická památková rezervace.
A i když mnoho z původní zástavby nezbylo,
přeci jen některé usedlosti, například Manov
ka nebo Kubrův statek, si stále ještě můžete
prohlédnout. Sraz je na zastávce Staré náměstí
u busu 168 z Petřin a 225 od nádraží Veleslavín.
Vstup je zdarma.

AKTUALITY

Jak dál s Poliklinikou Pod Marjánkou?
JAK DÁLE POSTUPOVAT PŘI RE
KONSTRUKCI POLIKLINIKY POD
MARJÁNKOU POSUZOVAL ODBOR
NÝ TÝM ČVUT, KTERÝ SROVNÁVAL
DEVĚT MOŽNÝCH VARIANT.
Návrhy řešení, které vyšly z diskuzí a analýz pra
covní skupiny pro polikliniku, podrobně rozpra
coval a vyhodnotil odborný tým ČVUT, který je
specializován na zdravotnická zařízení. „Vyhod
nocoval celkem devět variant a jako nejvhodnější
doporučil dvě stěžejní varianty, nesoucí označe
ní D a E. Obě vycházejí ze základní myšlenky –
hlavní budova se kompletně zrekonstruuje a zá
roveň dojde k částečnému či úplnému zbourání
vedlejších objektů, takzvaných klepet. Kromě za
chování genia loci je preferováno i vybudování
parkingu,“ vysvětluje radní pro strategický rozvoj
Eva Smutná (TOP 09). Varianta D po částečném
ubourání severních klepet 
navrhuje postavit
další liniový pavilon, to by o
 všem vyžadovalo
změnu územního plánu a tím značné prodlouže
ní příprav s nejistým koncem a stavební provoz
v těsné blízkosti hlavní budovy. Varianta E – která
má největší podporu, a tedy i šanci na realizaci
a je navrhována v zásadě na prodlouženém pů
dorysu současných „klepet“. Na jejich konci do
jde k vzájemnému propojení, což zajistí v plném
rozsahu u
 místění současných ordinací. Návrhy
pracují s tím, že nové pavilony budou mít pou
ze dvě nadzemní patra, poliklinika si tak uchová
původní koncept a myšlenku architekta Richar
da Podzemného.

Ordinace v novém
Do nově postavených budov se přestěhují léka
ři z hlavní polikliniky. „Na tuto variantu E máme

vypracovaný takzvaný stavební program, díky
němuž víme, že všichni lékaři a ordinace se
do nových objektů vejdou a budou tam pro ně
připravené plnohodnotné ordinace,“ říká radní
pro zdravotní a sociální politiku Marián Hošek
(KDU-ČSL) a pokračuje: „To je důležité, protože
třeba rentgen a zařízení stomatologických or
dinací se stěhují obtížně, proto se počítá s tím,
že zde zůstanou natrvalo a nebudou se vracet
do hlavní budovy.“ Díky úspornějšímu vnitřní
mu uspořádání vznikne v nových křídlech stejná
plocha ordinací jako v současné poliklinice.
Jaké má tato varianta další výhody? Protože se
nebudou boční budovy opravovat, ale bourat,
půjde tak do podzemí umístit až tři patra gará
žových stání. Počítá se, že lékaři a klienti by tady
mohli zaparkovat kolem 150 vozidel, aniž by se
zasáhlo do okolní zeleně.
Vzhledem k podrobnosti materiálu, se ví, že na
vržený modulový systém umožní výstavbu jak
podzemních garáží, tak pohodlných ordinací,
které jsou navrženy o velikosti 17,5 metrů čtve
rečních (za standard se považuje třináct) spolu
s čekárnami a doplňkovými místnostmi. „Mo
dulový systém dále umožňuje maximální varia
bilitu uspořádání, tedy ze dvou či tří základních
ordinací lze vytvořit jednu velkou, kterou není
těžké dle potřeby opět rozdělit, vyšetřovny dá
vat do řady vedle sebe nebo prokládat čekárna
mi a podobně,“ dodává Eva Smutná. Doporuče
ním komise se bude zabývat během září i rada
a zastupitelstvo městské části, které rozhodne
o dalším postupu. Za optimální situace by se se
stavbou mohlo začít mezi léty 2022–4.

Rekonstrukce stávající budovy

vání ordinací projde ke kompletní rekonstrukci
stávající hlavní budovy. Její budoucí využití –
na tom panuje shoda napříč politickými strana
mi – má i nadále sloužit zdravotnickým, sociál
ním a veřejným účelům. „Nabízí se, že kromě
dalších zdravotnických zařízení zde bude sídlit
pečovatelská služba, která je dnes v nevyhovu
jících podmínkách, dále zde může vzniknout
denní stacionář, prodejna zdravotních potřeb
nebo třeba i pošta, občerstvení a stravovací
služby,“ vyjmenovává radní Hošek. Do rozhodo
vání o budoucím využití budovy chce radnice
zapojit i místní obyvatele Prahy 6 a na toto téma
připravuje participaci.
S tímto postupem rekonstrukce souhlasí i opo
ziční strany. „Považujeme ale za nezbytné,
aby o budoucí funkci výškové budovy bylo roz
hodnuto již před začátkem celé rekonstrukce.
Jedině tak bude možné zajistit, aby obě části
tvořily jeden funkční celek, a jedině tak se vy
varujeme nebezpečí, že by radnice po výstav
bě nového křídla zjistila, že na rekonstrukci
toho starého jí už nezbývají síly anebo finanční
prostředky,“ říká Petr Píša, zastupitel za Stranu
zelených.
„I my jsme rádi, že se po letech stagnace a chyb
ných kroků konečně projekt alespoň ve fázi pří
prav variant pohnul dále. Na náš návrh by také
mělo dojít k participaci občanů na konečné po
době a využití budov, což je jednoznačně krok
správným směrem. A věříme, že konečná varian
ta bude vybraná ve všeobecné politické shodě,“
doplňuje Ondřej Chrást .

Během září se uskuteční setkání s občany
o budoucnosti Polikliniky Pod Marjánkou. Čas
a místo najdete na www.praha6.cz a a letácích
na poliklinice.

Po dokončení přístavby polikliniky a přestěho

Bezpečnější
přechody
BEZPEČNĚJŠÍ PŘECHÁZENÍ U ZŠ
POD MARJÁNKOU ZAJIŠŤUJE
NOVĚ ZPOMALOVACÍ PRÁH A PŘI
SVĚTLENÝ PŘECHOD. ÚPRAVA MÍS
TO ZPŘEHLEDNILA VE PROSPĚCH
VIDITELNOSTI DĚTÍ. AKCI INICIO
VALA PRAHA 6 V RÁMCI PROGRA
MU BESIP HL. M. PRAHY.
Ještě letos město přislíbilo úpravy ke zvýše
ní bezpečnosti u frekventované křižovatky
Dejvická – Eliášova. Po mnoha letech složi

tého projednávání také dojde k rekonstrukci
a zkrácení délky přechodu v úrovni ulic Stra
hovská – Diskařská.
„V oblasti bezpečnosti provozu připravujeme
množství důležitých projektů, momentálně
jednáme o situaci před školou Na Dlouhém
lánu. Okolí škol a školek aktuálně formou
auditu posuzují specialisté z Fakulty dopravní
ČVUT,“ říká Jiří Lála (ODS), místostarosta pro
dopravu.
„Jako nejčastější důvod uvádějí rodiče obavu
o bezpečnost na silnicích v blízkosti školy. To
vede k bludnému kruhu – čím víc rodičů bude
odvážet děti autem, tím víc zhoustne provoz
před školou. Právě stavební úpravy v okolí
škol jsou jedním z nejlepších řešení,“ dodává
Petr Píša (Zelení).
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TÉMA VYDÁNÍ

100 LET PRAHY 6
ZÁKON, KTERÝM SE SOUSEDNÍ
OBCE A OSADY SLUČUJÍ S PRA
HOU – TAK SE JMENUJE ZÁKON 114
SCHVÁLENÝ 6. ÚNORA 1920. NAŘÍ
ZENÍ ZAČALO PLATIT 4. ZÁŘÍ 1920.
PRÁVĚ TENTO DEN VNÍMÁ PRAHA 6
JAKO SYMBOLICKÉ DATUM SVÉHO
VZNIKU.

Hned v prvním paragrafu se uvádí, že připoje
ním do té doby samostatných obcí, mezi něž
patřily i Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice,
Vokovice, Veleslavín, Liboc a Sedlec a mnohé
další a sloučením s Prahou vzniká jedna obec se
společným názvem – hlavní město Praha.
Ačkoli k připojení a spojení sousedních obcí,
které dnes tvoří šestý pražský obvod, došlo už
v roce 1920, trvalo čtyřicet let, než vznikla Pra
ha 6 ve víceméně současné podobě. Zákon
o sloučení okolních obcí s Prahou podepsaný
prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem,
ministerským předsedou Vladimírem Tusarem
a ministrem vnitra Antonínem Švehlou vyšel
ve sbírce zákonů v roce 1920, takzvaná Velká
Praha (i když se tento název často užívá ještě
dnes, oporu v zákonech a předpisech nikdy ne
měl a nemá) fakticky vzniká až 1. ledna 1922.
A Prahu 6 byste zde ještě nenašli.

PRAHA XVIII A XIX
Hlavní město je ve dvacátých letech minulého
století rozdělené na devatenáct čtvrtí, které se
označují římskými číslicemi. Prahu XVIII tvořily
Břevnov, Střešovice a Dolní Liboc a a Praha XIX
se skládala z Bubenče, Dejvic, Sedlce, Veleslaví
na a Vokovic. Spojením přešel na hlavní město
nejen veškerý majetek obcí, ale i úředníci, pra
covníci a jejich zřízenci.
Ve stejný den jako zákon o sloučení obcí
do hlavního města Prahy byl totiž schválen
i zákon číslo 116 o organizaci a působnosti
ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy
a místních zastupitelstev, tehdy označovaných
jako místní výbory (měly stejnou váhu jako jin
de po republice okresní výbory). V paragrafu 7
pak popisoval zřízení a upravoval kompetence
místních zastupitelstev, rad a starostů. Jen pro
zajímavost, městské části s maximálně 10 000
obyvateli měly dvanáctičlenná zastupitelstva,
dvacetitisícové osmnáctičlenná a do části
do 100 000 obyvatel třicetičlenná. Pro porovná
ní – současná Praha 6, kde je k pobytu přihláše
no 100 000 lidí, si volí 65 zastupitelů. Členové
místních výborů pak mezi sebou zvolili míst
ního starostu, dále jednoho náměstka, u obcí
nad padesát tisíc obyvatel to byli náměstci dva,
a členy místních rad. Jejich pravomoci ovšem
6
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byly omezené, většina z nich přešla na ústřední
zastupitelstvo hlavního města. Jejich působ
nost šlo rozdělit na dvě skupiny – přirozenou
a přenesenou. Do té první náleželo hospodaře
ní s obecním majetkem, tedy lesy, statky nebo
také nájemními domy a veřejnými budovami,
dále péče o komunikace, kanalizaci, městskou
zeleň nebo zásobování vodou. Přenesená pů
sobnost určovala obci povinnost podílet se
na výkonu státní správy delegované jí nadříze
nými úřady: záležitosti živnostenské, volební,
matriční, věci státního občanství, vojenské,
zdravotně policejní, vyvlastňování nemovitos
tí a správní exekuce. Přitom pravomoci jed
notlivých městských částí, a tedy i úřadoven se
lišily. „Takže úřadovna dejvická byla větší a vý
znamnější než úřadovna břevnovská, měla také
více kompetencí, což se odvíjelo nejen podle
počtu obyvatel,“ upozorňuje na rivalitu mezi
oběma částmi Hana Svatošová, z oddělení fon
dů městské správy do r. 1945 Archivu hlavního
města Prahy.

ZA VÁLKY A PO NÍ
Tento politický systém na území dnešní Prahy 6
a hlavního města Prahy platil do 24. února 1939,
kdy Zemský úřad v Praze rozhodl svým výnosem
o rozpuštění Ústředního zastupitelstva hlavního
města Prahy včetně všech jeho místních výborů.
Na místo zastupitelstva byla jmenována správní
komise, která měla 57 členů, dále bylo jmenová
no 13 vládních komisařů pro spravování záleži
tostí spadajících do působnosti místních výborů
na území Prahy. V „regulaci“ samosprávy pokra

Bubeneč

čovali po 15. březnu pochopitelně i nacisté, a to
až do jejího faktického odstranění.
K další změně dochází v roce 1949, kdy se měni
ly správní obvody a z Prahy XVIII se stává Praha 5
a z Prahy XIX Praha 6.

VZNIK PRAHY 6
V roce 1960 dochází ke sloučení obvodů Praha
5 a Praha 6, navíc teprve nyní se k nim připoju
je Ruzyně. Později byly k šestce připojeny i Ly
solaje, Nebušice, Suchdol a Přední Kopanina,
které dnes opět tvoří samostatné městské části.
O osm let později se k šestce přičlenilo ještě síd
liště v Řepích, které sem už také nepatří.
K poslední změně hranic došlo 1. ledna 2005,
kdy rozhodli v referendu občané Dolní Sedlce,
že chtějí patřit do šestého městského obvodu.
V současnosti se Praha 6 rozprostírá na území
o rozloze 41,54 kilometrů čtverečních a žije zde
101 089 obyvatel. Je největší městskou částí
z celého hlavního města.
„Stoletá tradice nás zavazuje, abychom nadále
dbali o rozkvět naší městské části a udržení její
dobré pověsti. Zásluhou odpovědné rozpočto
vé politiky disponujeme finančními prostředky
na rozvojové projekty. Současně klademe důraz
na péči o životní prostředí tak, abychom nadále
zlepšovali zdejší kvalitu života a zanechali naši
městskou část ve výborném stavu pro příští ge
nerace,“ říká starosta Ondřej Kolář (TOP 09) a po
kračuje: „Za svou stoletou existenci se Praha 6
rozvinula v jednu z nejhezčích a nejvýznamněj
ších částí Prahy. Kombinuje turisticky atraktivní
místa s mnoha klidnými rezidenčními oblastmi.
Díky rozsáhlé dopravní infrastruktuře, různoro
dému kulturnímu a sportovnímu vyžití a velkým
parkům je dnes Praha 6 velmi žádaným místem
pro život. Kromě toho tvoří centrum technolo
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katedrály. Ta získala časem i další dva dvory
v této oblasti a držela je až do roku 1850. Ačkoli
tady žilo jen 153 obyvatel a stálo 22 domů,
v roce 1885 zde byla zřízena škola, která sloužila
i sousednímu Veleslavínu. Stejně tak měly obě
vesnice od roku 1902 společnou poštu. Při
připojení k Praze tady žilo 2043 osob a stálo
150 domů.

Ruzyně

Podbaba
gického pokroku a vzdělanosti, když zde sídlí
vysoké školy a výzkumné instituce. V neposled
ní řadě má pro naši zemi strategický až meziná
rodněpolitický význam, jelikož se zde nachází
Generální štáb Armády ČR či řada zahraničních
ambasád.”

Z HISTORIE ČTVRTÍ
Břevnov
Břevnov patří k nejstarším částem hlavního
města. V roce 993 založil kníže Boleslav II. na po
pud pražského arcibiskupa Vojtěcha západně
od Prahy benediktýnský klášter, první mužský
klášter v českých zemích. Kolem něj pak vznik
la nová osada, která své jméno zřejmě získala
podle toho, že okolní lesy nabízely spoustu bře
ven neboli trámů. Postupně se rozrůstala, ov
šem zároveň byla decimovaná požárem v roce
1565, 8. listopadu 1620 se tudy prohnala po bit
vě na nedaleké Bílé hoře prchající stavovská
i vítězná císařská vojska. Velkou událostí byla
pro Břevnov návštěva císaře Františka Josefa I.
v roce 1907, který ho tehdy povýšil na město.
Když se připojoval k Velké Praze, měl Břevnov
492 domů a 12 757 obyvatel.

Střešovice
Střešovice patřily ve středověku k rodinným
statkům českých knížat. V roce 1143 je král Vla
dislav daroval nově založenému klášteru pre
monstrátů na Strahově. Ti zde ale nehospoda
řili, tuto možnost nechávali zdejším měšťanům.
Katastrofy a války se této lokalitě vyhýbaly, až
za sedmileté války v roce 1757 na zdejší jihový
chodní návrší rozestavili Prusové dělostřelecké
baterie a ostřelovali odtud Hradčany. Podle této
události se říká střešovickému návrší Na Bateri
ích. Před připojením k Praze žilo ve 135 domech
2753 obyvatel.

Liboc
V historických pramenech se můžete setkat
i s označením Luboc nebo Hluboc – podle po
lohy pod vrchem Bílé hory. Anebo Ljuboc podle
zakladatele Ljubota. Osadu získal po svém zalo
žení břevnovský klášter a patřila mu až do husit
ských válek. V 17. století se zde usadili Švédové,
kteří odtud mimo jiné dobyli Hradčany a Malou
Stranu. Sotva se Liboc po jejich odchodu vzpa
matovala, poničila ji francouzsko-bavorská ar
máda v roce 1757. Při připojení k Praze zde stálo
2013 domů a vesnice měla 1836 obyvatel.

Dejvice
Vesnice původním jménem Dévice či Dehnice
– protože se zde pálil dehet – se připomíná už
v roce 1088. Majitelé se zde často střídali, zpra
vidla si Dejvice předávala církev a králové. Až
do poloviny 19. století si Dejvice ponechávaly
svůj vesnický ráz, postupně se zde objevilo ně
kolik cihelen. To vedlo k rozvoji obce, což doklá
dají i čísla. Zatímco v roce 1880 zde žilo 2622
obyvatel ve 150 domech, při připojení k Praze
měly 10 481 lidí a 462 domů.

V minulosti se psalo jméno této vesnice Rúseň či
Rusín, původně snad Ruzen, protože se zde na
cházel Ruzenův dvůr. Písemná památka o zdej
ším dvoru a tvrzi pochází z roku 1406. Devastu
jící dopad měla na tuto lokalitu třicetiletá válka,
v roce 1654 tu zbyly jen čtyři selské dvory a tři
chalupy. V 19. století se vesnici daří, k čemuž při
spěl nově postavený cukrovar v roce 1837 a také
Buštěhradská dráha. Ruzyně si dlouho zachova
la svůj zemědělský ráz a patří k místům, s nej
zachovalejším historickým jádrem a lidovou ar
chitekturou v Praze. K velké Praze se připojila až
v roce 1960, kdy tady bydlelo 5700 lidí.

Hradčany
Do Prahy 6 patří i kousek Hradčan, které se staly
součástí hlavního města už v roce 1784. Zalo
ženy byly jako město poddané úřadu nejvyšší
ho purkrabího. Rudolf II. je povýšil v roce 1589
na královské město, v roce 1757 byly vyňaty
z pravomocí purkrabství a definitivně jim měst
ská práva přiznala v roce 1756 Marie Terezie.

Dolní Sedlec
Jde o nejmladší součást Prahy 6, patří sem až
od roku 2005. Osada Sedlec však existovala už
za vlády knížete Břetislava I, který žil v první po
lovině 11. století. Sedlec zůstávala malou vesni
cí až do 19. století. Oživení sem přineslo zřízení
železniční stanice. Při přičlenění k hlavnímu
městu v roce 1920 tady žilo 1259 obyvatel v 92
domech.
Pelléova ulice

Veleslavín
První zmínku o Veleslavínu, stejně jako o dalších
obcích, obsahuje zakládací listina břevnovského
kláštera z roku 933. Za třicetileté války byly po
ničené jak zdejší domy, tak vrchnostenský dvůr.
Ten byl při své rekonstrukci doplněný o novou
stavbu – veleslavínský zámek. Podle sčítání lidu
tady v roce 1834 bydlelo jen 124 obyvatel ve 22
domech. Počet obyvatel ale moc nenarůstal,
a tak se v roce 1920 k Praze připojilo 173 budov
a 1814 lidí.

Vokovice
První písemná zmínka o Vokovicích je až z roku
1370, kdy je zdejší dvůr majetkem svatovítské
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Praha 6 na dosud nepublikovaných fotografiích
Fotografické zaujetí Josefu Kodytkovi vydrželo
celý život. Když začal studovat obchodní akade
mii v Praze, fotil hlavní město. Odtud pocházejí
také fotky z jeho maturity, kdy nad profesory
ještě vlají hákové kříže, zachytil i konec druhé
světové války. V roce 1955 se zde oženil a s man
želkou se nastěhovali do Prahy 6. Nejdřív byd
leli u příbuzných v Liboci, později na Červeném
vrchu. Josef Kodytek pracoval jako konstruktér,
kancelář měl na dnešní Evropské ulici. Později
dálkově vystudoval ČVUT v Dejvicích, po jejím
absolvování nastoupil jako programátor v ČKD.
Plynně mluvil německy, anglicky, polsky, rusky,
francouzsky, měl neskutečnou paměť. Po celý ži

Josef Kodytek
s rodiči

JOSEF KODYTEK SE NARODIL
V ROCE 1925, VE DVANÁCTI LETECH
ZAČAL FOTOGRAFOVAT. „CO HO
K TOMU VEDLO, NEVÍM. VŽDY BYL
ALE NADŠENÝ DO TECHNIKY A PŘÍ
STROJŮ. A KDYŽ DOSTAL FOTO
APARÁT, JEDNODUŠE HO MUSEL
VYZKOUŠET,“ VYPRÁVÍ JEHO DCERA
ALENA VYTERNA.

Červen 1961 – Veleslavín, ulice José Martího
8
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Červenec 1961– Liboc

vot zaznamenával život nejen na šestce ve svých
fotografiích.
„Veškeré jeho filmy a fotografie jsem oskeno
vala. Na pětatřicetimilimetrové filmy jsem si
pořídila německý scanner, a tak se mi podaři
lo snímky zachovat. Filmy byly pěkně uložené
v zásobnících, popsané podle období. Takový
životopis mého otce ve fotografiích,“ vzpomíná
Alena Vyterna, která se v Praze 6 narodila, nyní
ale žije v New Yorku a fotky Šestce nabídla. Josef
Kodytek zemřel v roce 2013 a ani před tím, ani
poté nebyly jeho snímky nikde zveřejněny. Při
příležitosti 100. výročí vzniku Prahy 6 máte tuto
možnost jako první.

TÉMA VYDÁNÍ

Prosinec 1963 – Libocký rybník

Šárka 1958 – motokrosové závody

Říjen 1965 – Červeny Vrch, budoucí Leninova (dnes Evropská)

Červen 1961 – kostel sv. Václava, kžižovatka Zavadilovy a Proboštské ulice

1958 – Strahovský stadion

1965 – Staré ruzyňské letiště
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Program oslav založení městské části
VÝROČÍ 100 LET OD ZALOŽENÍ
PRAHY 6 SI BUDE MOCI VEŘEJNOST
PŘIPOMENOUT PROSTŘEDNICTVÍM
NĚKOLIKA SLAVNOSTNÍCH AKCÍ.
„Program oslav 100 let Prahy 6 bude rozvržen
do několika dnů, zahrnuje kulturní, sportovní
a jiné volnočasové aktivity a celkově je koncipo
ván tak, aby se lidé mohli potkat a společně si
v přátelském duchu užít uvolněnou atmosféru
100. narozenin městské části, v níž žijí, pracují
nebo třeba jen tráví volný čas. Potvrzujeme tím,
že jsme městskou částí, která funguje v úzkém
sepětí se svými občany a rezidenty a která dlou
hodobě podporuje kulturní a veřejný život,” říká
místostarosta Prahy 6 Jan Lacina.
Oslavy vypuknou již 3. září v Letním kině
u Keplera projekcí filmů tematicky svázaných
s Prahou 6 – dokumentu Starý Dejvice z cyklu
ČT Praha mizerná a legendárních Pelíšků.
4. září v Národní technické knihovně slavnost
ně pro veřejnost zahraje Symfonický orchestr
FOK Novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka.

Akce je na programu od 19 hodin a volně navá
že na předání čestných občanství a Cen městské
části významným osobnostem spojeným s Pra
hou 6, které proběhne téhož dne odpoledne
v Pelléově vile. Čestné občanství v jubilejním
roce 2020 udělí starosta Ondřej Kolář výtvarní
ku Stanislavu Kolíbalovi u příležitosti jeho vý
znamného jubilea, in memoriam lékaři Oskaru
Fischerovi a in memoriam architektovi Richardu
Podzemnému, autorovi významných staveb
v Praze 6. Cenu MČ Praha 6 převezme novinář
Pavel Krchov, vydavatel časopisu Břevnovan,
a tým vědců ČVUT za významný vědecký přínos.
Program oslav myslí i na rodiny s dětmi. Děti
do 15 let mají v pátek 4. září vstup zdarma
na koupaliště Petynka. O víkendu, tedy v so
botu 5. a v neděli 6. září, mohou v parku Maxe
van der Stoela navštívit Turnaj králů, kde na
ně budou čekat rytíři na koních, panoši, histo
rická k apela, tržiště, šermíři i dětská ponožková
bitva. Kromě zhlédnutí ukázek středověkých
soubojů návštěvníci budou moci projít také
středověké tržiště.

Pro širokou veřejnost Praha 6 pořádá Festival
malých pivovarů, který se koná 5. září v místě
Farmářských trhů na Kulaťáku. Účast potvrdily
přes dvě desítky minipivovarů, mezi nimiž ne
chybí místní pivovary Bubeneč, Strahov, a další
oblíbené jako Chříč, Cvikov, Říčanský pivovar,
letenská Lajka apod. Festival se ponese v du
chu neplastování. Pivo se bude čepovat do skla,
vratných kelímků či recyklovatelného plastu.
„Praha 6 si pro tuto příležitost si připravila 100
originálních džbánků s logem výročí. Ty obdr
ží zdarma první stovka návštěvníků festivalu,“
upozorňuje návštěvníky místostarosta Jan Laci
na. Po celý den bude festival provázet zajímavý
hudební program.
Oslavy 100 let Prahy 6 pak symbolicky zakon
čí Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové, jehož
startovné bude věnováno na podporu rodin
v tísni. Městská část Praha 6 je v rámci této akce
partnerem a sponzorem dětského závodu. Cha
ritativní akce s bohatým doprovodným progra
mem se uskuteční 10. září od 16 hodin v oboře
Hvězda.

Program oslav 100 let Prahy 6
3. 9. od 20.30 hod. Letní kino u Keplera
Filmy z prostředí Prahy 6 za účasti tvůrců.
Starý Dejvice z cyklu ČT Praha mizerná.
Pelíšky podle literární předlohy spisovatele
Petra Šabacha. Vstup volný
4. 9. od 19 hod. Národní technická knihovna
v Dejvicích
Slavnostní koncert – Novosvětská symfonie
A. Dvořáka v podání Symfonického
orchestru hl. m. Prahy FOK. Kapacita
omezena
4. 9. 8–18 hod. Koupaliště Petynka
Pro děti do 15 let vstup zdarma.
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5. 9. 8–20 hod. Vítězné náměstí
Festival malých pivovarů na Trzích
na Kulaťáku za účasti partnerského města
Bayreuth. Vstup volný
5. a 6. 9. 12–18 hod. Park Maxe van
der Stoela
Turnaj králů. Ukázky středověkých soubojů,
středověké tržiště
10. 9. od 16 hod. Obora Hvězda
Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Praha
6 je partnerem a sponzorem dětského
závodu 2. ročníku charitativní akce
na pomoc rodinám v tísni

VOLBY DO SENÁTU PČR

Volby do Senátu Parlamentu ČR
a budou volit v roce 2022. Někdy hranice mezi
jednotlivými obvody probíhá dokonce i ulice
mi, tedy lidé z jednoho konce hlasovat mohou,
z druhého nikoli. Jde o Bělohorskou, Bubeneč
skou, Čínskou, Dejvickou, Eliášovu, Jaselskou,
Jugosl. partyzánů, K Brusce, Kyjevská, Milady
Horákové, Na bateriích, Na hutích, Na Petynce,
Na zástřelu, Patočkova, Pelléova, Pod novým
lesem, Pod kaštany, Podbabská, Svatovítská,
U dráhy, U druhé baterie, U páté baterie, U prv
ní baterie, U šesté baterie, Ve Střešovičkách,
V. P. Čkalova a Vítězné náměstí. Z těchto ulic
budou hlasovat pouze voliči mající trvalý po
byt v katastrálním území Střešovice, Hradčany,
Bubenče a Sedlce, tento údaj lze najít v občan
ském průkazu.

Voličské průkazy

V PÁTEK 2. A V SOBOTU 3. ŘÍJNA
SE USKUTEČNÍ VOLBY DO JEDNÉ
T ŘETINY SENÁTU. NOVÉHO ZÁ
STUPCE SI BUDOU VYBÍRAT I OBY
VATELÉ VOLEBNÍHO OBVODU ČÍSLO
27, KTERÝ ČÁSTEČNĚ LEŽÍ NA ÚZE
MÍ ŠESTKY A KAM PATŘÍ I STŘE
ŠOVICE, HRADČANY, BUBENEČ
A SEDLEC.
První kolo voleb do třetiny Senátu se koná
v pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu
3. října od 8 do 14 hodin. Pokud v něm žád
ný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu
všech odevzdaných hlasů, proběhne o týden
později, tedy 9. a 10. října, kolo druhé. Hlaso
vací dny a časy zůstávají stejné. Volit mohou
pouze státní občané České republiky, kteří
nejpozději 3. října dosáhnou věku nejméně 18
let. Pro druhé kolo je věková hranice posunutá
na 10. října.

Kdo může hlasovat?
Senátní volby se týkají pouze 24 okrsků
na území městské části (jejich seznam najdete
na mapě nebo na adrese www.praha6.cz/vol
by_senat_2020). Že se vás volby týkají, pozná
te i podle toho, že nejpozději v úterý 29. září
byste měli najít ve svých schránkách hlasovací
lístky a informace k zásadám hlasování. Obča
né s trvalým pobytem v katastru Břevnov, Dej
vice, Liboc, Ruzyně, Veleslavín a Vokovice při
těchto volbách nemohou hlasovat – jsou totiž
sou
částí senátního volebního obvodu č. 25

Při senátních volbách nelze hlasovat ze zahra
ničí a ani v jiném obvodu, než máte trvalé byd
liště. Tedy hlasovací lístky do uren mohou voliči
hodit pouze v obvodu 27, který kromě části
Prahy 6 zahrnuje i území městské části Praha 1,
Praha 7, Praha-Suchdol, Praha-Troja, v Praze 2
Nové Město a Vyšehrad a z Prahy 5 Malou Stra
nu. Dle zákona k tomu ale potřebujete voličský
průkaz pro příslušné kolo voleb. Při jeho ztrátě
nebo odcizení nelze vydat duplikát.
O voličský průkaz lze žádat ode dne vyhlášení voleb, což bylo 15. dubna, a to písemně
nebo osobně.
	Písemné podání musí na radnici, odbor vnitř
ních věcí Úřadu městské části Praha 6, dojít
nejpozději sedm dnů přede dnem voleb,
tedy do 25. září 16:00 hodin, a to buď poštou
s úředně ověřeným podpisem, anebo pro
střednictvím datové schránky, žádost však
musí odejít z osobní datové schránky voliče.
	O voličský průkaz lze požádat i osobně, kdy
s vámi úředníci sepíšou záznam o podané žá
dosti, a to až do okamžiku uzavření stálého
seznamu, k němuž dojde ve středu 30. září
v 16 hodin. Žádosti můžete podat v 1. pat
ře na odboru vnitřních věcí v kanceláři 128
v úřední dny pondělí a středa od 8 do 18
hodin (v jiné dny po telefonické domluvě –
na číslech 220 189 772 nebo 576). Zde se rov
něž začnou od 17. září voličské průkazy vydá
vat – buď osobně voliči, nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průka
zu. Průkaz vám může radnice poslat i poštou
do vlastních rukou.
	
Pokud o voličský průkaz přijdete požádat
osobně mezi 17. a 30. zářím do 16 hodin, zís
káte ho na počkání.
Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním
a druhým kolem voleb bude možné pouze
osobně od 5. do 7. října do 16 hodin.

Hlasování v karanténě
Letošní volby přinášejí i jednu novinku – hla
sování osob s nařízenou karanténou z důvodu
ochrany veřejného zdraví před onemocně
ním covid-19. V Praze tuto část voleb zajišťuje
magistrát. Pokud vám lékař nebo hygienik na
řídil kvůli této nemoci karanténu, hlasovat mů
žete třemi způsoby:
	30. září od 7 do 15 hodin z motorového vozi
dla u volebního stanoviště (informace o sta
novišti zveřejní magistrát na svých stránkách
do 17. září)
	
pokud z vážných důvodů z auta hlasovat
nemůžete, přijde k vám takzvaná komise
pro hlasování se zvláštní přenosnou voleb
ní schránkou. Požádat o ni musíte telefonic
ky (číslo teprve bude zveřejněné) magistrát
nejpozději do 1. října do 20 hodin. Hlasování
proběhne 2. října od 7 do 22 hodin a 3. října
od 7 do 14 hodin. Obdobně proběhne hlaso
vání v karanténě i při druhém kole.
	v uzavřeném pobytovém zařízení (z rozhod
nutí krajské hygienické stanice). Hlasování
bude zajištěno 1. října od 7 do 22 hodin a 2.
října od 7 do 18 hodin.
Při využití některého ze zvláštních způsobů
hlasování bude volič povinen dodržovat protie
pidemická opatření stanovená komisí pro hla
sování, jinak hlasovat nemůže. Komisi budete
muset prokázat svou totožnost a trvalý pobyt
předložením občanského průkazu. Případný
vydaný voličský průkaz odevzdáte před hlaso
váním komisi pro hlasování.
Kde hledat další informace?
 www.praha6.cz/volby_senat_2020
 e-mailem na adrese ovv@praha6.cz
 na odboru vnitřních věcí Úřadu městské
části Praha 6 na telefonech 220 189 772,
750 nebo 576.
Upozornění: V době konání voleb bude
provoz Úřadu městské části Praha 6 omezen, včetně detašovaných pracovišť.

Kandidáti do Senátu PČR
v obvodu č. 27
1. Robert Veverka / Česká pirátská strana
2. Ivo Budil / Trikolóra hnutí občanů
3. Václav Fischer / Nezávislá iniciativa (NEI)
4. Václav Hampl / PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL,
Zelení, SENÁTOR 21
5. Petr Fejk / Iniciativa občanů
6. Milan Urban / Svoboda a přímá demo
kracie (SPD)
7. Jakub Štědroň / Česká strana sociálně
demokratická)
8. Miroslava Němcová / Koalice ODS,
TOP 09 a STAN s podporou LES
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PARTICIPACE

Dvě třetiny Nápadů pro Šestku už slouží lidem
DVACÍTKU PROJEKTŮ Z CELKOVÝCH
32 NÁPADŮ UŽ SE POVEDLO RAD
NICI ZREALIZOVAT. DALŠÍ JSOU
V PŘÍPRAVĚ. V ROCE 2017 DO PRV
NÍHO ROČNÍKU PROJEKTU NÁPAD
PRO ŠESTKU LIDÉ PŘIHLÁSILI 67
PROJEKTŮ, Z NICH BYLO 38 REALI
ZOVATELNÝCH.

kova. Jako poslední se koncem prázdnin zrealizo
valo sportoviště u Hvězdy.
První projekt z třetího kola Nápadu pro Šestku
už slouží veřejnosti. Umístění stolů na ping
pong navrhla Hana Dlouhá, která se inspirovala
ve Vídni. Pokud se nápad osvědčí, plánuje měst

ská část stoly rozšířit i na další místa. Díky kovové
síti můžete přijít jen s pálkami a míčkem a další
vybavení již není potřeba. Stoly jsou vyrobeny
ze speciálního betonu, který chrání několikaná
sobný nátěr, zaručující vysokou odolnost proti
opotřebení vnějšími vlivy.

Ve veřejném hlasování lidé, zúčastnilo se jich té
měř 3000, vybrali 12 nápadů k realizaci. Deset je
jich hotových. Nápad pro Šestku II. probíhal v zá
věru roku 2018, a díky 3250 hlasům dostalo šanci
na uskutečnění deset projektů. Osm už je dokon
čených, zbývá dodělat dva – cestu za Matějem
a revitalizaci sadu Pod Juliskou. Důvody, proč
některé nápady z těchto kol ještě nejsou realizo
vané, bývají většinou stejné – nacházejí se na ci
zích pozemcích, většinou hlavního města, a čeká
se na jeho souhlas s realizací. Třetí kolo projektu
proběhlo loni a z celkového počtu 54 přihláše
ných nápadů postoupilo do hlasování celkem
21, uspělo deset, a to díky hlasům 2 079 občanů.
Ačkoli od vyhlášení neuběhl ještě ani rok, už se
podařilo zrealizovat dva – pingpongové stoly
na pěti místech – u sportovišť Baba a Lotyšská,
na hřišti Angolská – Mozambická a U Dejvického
rybníčku a také ve vnitrobloku Na Okraji – Peštu

Brána na veleslavínském muralu
PŘED LÉTEM VYTVOŘIL MICHAL
ŠKAPA SVÉ NEJVĚTŠÍ DÍLO – MU
RAL, JAK SE NÁSTĚNNÝM MAL
BÁM ŘÍKÁ, O VELIKOSTI PĚTI TISÍC
METRŮ ČTVEREČNÍCH NA SKLA
DIŠTNÍM HANGÁRU VEDLE LETIŠ
TĚ. VĚTŠÍ DISKUZI NEŽ TOTO DÍLO
VŠAK STÁLE VZBUZUJE STĚNA
NA EVROPSKÉ TŘÍDĚ OD TOHOTO
AUTORA.
Místo na Veleslavíně původně hyzdila van
dalská graffiti a malůvky sprejerů, stěna se
neustále přetírala na bílo. Proto Maroš Brod
ziansky a také Radka Johnová přišli s myšlen
kou nechat v rámci projektu Nápad pro Šest
ku II zeď upravit profesionály. U hlasujících
občanů uspěli. „Z pověření rady jsem proto
vytvořil odbornou komisi, která v průběhu
loňského léta na doporučení kunsthistorika
a kurátora Radka Wohlmutha vyzvala k účas
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ti v soutěži čtyři výtvarníky, kteří se ve své
tvorbě zaměřují mimo jiné na streetart. Byli
to kromě vítězného Michala Škapy alias Tro
na také Vladimír Strejček a umělci vystupu
jící pod uměleckými pseudonymy ZEB ONE
a Toy_box, která nakonec svůj návrh z osob
ních důvodů nemohla neodevzdat,“ popi
suje postup předseda kulturní komise Petr
Prokop (STAN). Z návrhů, které autoři ode
vzdali – někteří nabídli více variant – vybírala
vítěze komise, v níž nechyběli zástupce koa
lice, opozice i úřadu, dále Institutu plánování
a rozvoje, nezávislý odborník na výtvarné
umění a s poradním hlasem také architekti,
kteří jsou spoluautory zdi. „Po dlouhé dis
kuzi se rozhodovalo mezi návrhem Michala
Škapy a návrhem od ZEB ONE, komise dopo
ručila v poměru 5:3 Škapův návrh červeno
-černého písma, který byl také realizován,“
doplňuje Petr Prokop.
Michal Škapa se do soutěže přihlásil se šesti
návrhy a přiznává, že celkem radikální barev

nost je výraznou změnou oproti předchozí
mu stavu, kdy byla zeď bílá. „Malba vychází
z mých prací na plátno. Používám vlastní
abecedu, pomocí které kóduji do děl různé
vzkazy. Jde o latinskou abecedu, kdy je každý
znak značně upraven a díky tomu, že z jed
notlivých tahů nechávám stékat barvu, tak
je celý výjev ještě pokryt mřížkou. Na první
pohled můžou tyto záznamy tudíž fungovat
i jako abstraktní gestická malba,“ vysvětluje
umělec a dodává, že text je o cestování, vzta
zích, návratech. A co říká na reakce, že se li
dem jeho dílo nelíbí? „Už při samotné realiza
ci bylo z reakcí kolemjdoucích cítit, že přijetí
takovéto malby neproběhne úplně hladce.
Co mě trochu překvapuje, že malba je orien
tovaná směrem ke komunikaci, k silnici a tra
ti, víceméně do volného veřejného prostoru,
a přitom paradoxně dráždí nejvíce obyvatele
za ní, kteří na ni vůbec nevidí,“ konstatuje
Michal Škapa. Podle něj jsou navíc Pražané
příliš citliví na změny a nejsou s to přijmout
cokoliv odlišného, co není podle jejich před
stav. Ovšem existuje velký tábor příznivců
tohoto díla, a to jak z řad místních lidí, tak
širší veřejnosti.

POLITICKÁ DISKUZE

Měl by pokračovat participační projekt Nápad pro Šestku?
JAKUB STÁREK/ODS
Za tři ročníky participativ
ního Nápadu pro Šestku se
dobře ukázalo, že lidé znají
svoje okolí a mají řadu ná
padů, jak ho vylepšit. Uká
zalo se také, že jsou ochotní
do realizace nápadů inves
tovat svůj čas. A co je nejlepší, že jejich spolu
občané jsou schopni docela dobře vyhodnotit,
kterému nápadu dát hlas a čemu ne. Díky tomu
tu máme nová odpočinková nebo grilovací
místa, bylinkové zahrady, pingpongové stoly,
kuličkové hřiště, venkovní posilovny, trampo
líny, stojany na kola nebo letní kino. Nápady
jsou lidmi přijímány pozitivně, a dobře slouží.
Nemá cenu zastírat, že s je s tím spousta prá
ce a administrování, a často realizace trvá déle,
než bychom si přáli. Také těch opravdu dobrých
nápadů už není tolik. Tohle ale nejsou tako
vé překážky, aby Nápad nemohl pokračovat.
Nemá cenu ho rušit, abychom ho třeba za pár
let znovu oživovali. Koneckonců, jestli lidé pře
stanou projekty navrhovat, projekt se zruší sám.
Nechal bych to na lidech.

MARTINA KAŇÁKOVÁ/
TOP 09
Praha 6 vyhlásila před čtyřmi
lety první ročník participač
ního programu Nápad pro
Šestku s rozpočtem ve výši
pěti milionů korun. V té době
se jednalo o jeden z prvních
pokusů zapojit obyvatele Prahy 6 do tvorby ve
řejného prostoru města. Jedním z občanů, kteří
se do projektu přihlásili, jsem byla i já s pro
jektem Letního kina u Keplera. Celý proces tak
mohu posoudit jak ze strany navrhovatele, tak
ze strany realizátora. Obě role zasluhují velkou
fůru práce a zejména politické podpory. Od prv
ního ročníku Nápadu pro Šestku uběhly skoro
čtyři roky a slovo participace nabylo velkého
významu. Participační rozpočet v míře, s kterou
byl prezentován v roce 2016, se však domnívám,
že je v současné chvíli vyčerpán. Praha 6 nyní
čelí jiným výzvám, které zasluhují zapojení ve
řejnosti. Z mého pohledu by Nápad pro Šestku
měl pokračovat ve formě konkrétních záměrů
v oblasti adaptace města na klimatické změny.
Takto by dával smysl jak pro občany, město, tak
i životní prostředí.

PAVEL WEBER/ZELENÍ
Podporujeme princip par
ticipativního rozpočtování
a budeme se zasazovat o to,
aby se objem peněz rozdělo
vaný skrze Nápad pro Šestku
postupně zvyšoval. Pravidel
ně se schází desítky skvělých
nápadů, jak vylepšit Prahu 6, hlavně v oblasti ze
leně. Občané dobře vědí, co je v jejich okolí pálí,
a nedostatek „chytrých” solárních laviček to není.
Chceme proto projektu dát větší prostor.
Bohužel referentka participace oznámila od
chod z ÚMČ Praha 6 ke konci roku 2019. Jako
důvody odchodu uvedla nízkou podporu ges
čního radního a příslušných úředníků. Praha 6
tím ztratila tři roky zkušeností s touto agendou
a přišla tím i o ročník 2020. Vloni také postoupilo
do hlasování necelých 40 % přihlášených projek
tů, zbytek projektů se pod různými důvody in
terně škrtl a k rozhodnutí občanům nepřipustil.
Radnice tak drakonicky vyškrtla i projekty, které
v minulých letech v identické podobě do hla
sování pustila. Přihlášené květinové louky byly
například vyškrtnuty, že si je chce pan starosta
vysadit sám. Ale kde jsou? Kde nic, tu nic.

JAN LACINA/STAN
Dalo mi poměrně hodně
práce přesvědčit kolegy
v minulé radě městské čás
ti, abychom přijali člověka,
který se soustavně bude
věnovat tématu participa
ce. V hlavě Jindřicha Pince
se pak zrodil Nápad pro Šestku, který jste si vy
– občané Prahy 6 – velmi rychle oblíbili. Vedle
drobných projektů, jakými jsou nové lavičky,
pingpongové stoly, nové cestičky či dětská
hřiště, přinesl i některé velmi viditelné projekty:
kuličkové hřiště v Ruzyni, Letní kino u Keplera,
nebo nedávno zprovozněné břevnovské Plivát
ko, které bohužel muselo hned po otevření če
lit útoku vandalů. Osobně považuji Nápad pro
Šestku za zdařilý projekt, který sbližuje veřej
nost s radnicí, zasypává příkopy mezi politikou
a občany, což bylo jeho podstatnou přidanou
hodnotou. I když si uvědomuji, že zaměstnan
cům radnice někdy vyrábí z různých důvodů
horké chvilky, odpovídám na vaši otázku: Nápad
pro Šestku má pokračovat ve stejné podobě, se
stejným rozpočtem 5 miliónů korun jako dosud.
Ať žije a vzkvétá Nápad pro Šestku.

MARTIN POLÁCH/ANO
Rozhodně ano. Drobné
úpravy veřejného prostoru,
které vychází z požadavků
samotných obyvatel, jsou
skvělá věc. Lidé často při
jdou se zajímavými nápady
na vylepšení společného
okolí, které znají sami lépe než my na radnici.
V hlasování si navíc sami občané vyberou pro
jekt, který je dobrý. Po zkušenostech z prvního
a druhého ročníku jsem přesvědčen, že hlaso
vání by mělo probíhat jen jednou za dva roky.
Některé nápady vyžadují složitou přípravu či
povolení a realizaci, a to samozřejmě zatěžuje
chod úřadu. Je lepší dotahovat rozdělané věci,
než se začnou řešit nové. Mám za to, že rozpočet
5 milionů korun je adekvátní, stejně jako dělení
nápadů do malých a velkých dle maximálních
nákladů. Přál bych si ovšem zlepšit prokazatel
nost pozitivního efektu odhlasovaných záměrů.
Nezřídka totiž dochází k iniciativám proti takto
vybraným záměrům, které se nelíbí místním
obyvatelům. V takovém případě pak musí sa
mospráva projekt prosazovat proti částečnému
odporu místních, ale nemůže se opřít o množ
ství hlasujících, kteří nápad podpořili, a to je ná
ročná práce…

MILOŠ VLACH/PIRÁTI
Nápad pro Šestku by roz
hodně pokračovat měl. Je
vlastně smutné, že tuto otáz
ku vůbec řešíme, a pouze to
poukazuje na neschopnost
aktuálního a minulého ve
dení radnice spolupracovat
na rozvoji městské části s občany, byť na jed
noduchých projektech. Tristní situaci pouze
dokresluje rezignace dvou velmi kvalitních refe
rentů participace v minulosti. Z mého pohledu
by se měly zdroje v participačních rozpočtech
průběžně navyšovat. Hlavní město Praha totiž
tyto rozpočty z 50 % dotuje, a tak je to snadný
způsob, jak přivést další zdroje do rozpočtu
městské části, navíc do projektů, po kterých je
primární poptávka ze strany obyvatel Prahy 6,
a nikoliv developerů či bafuňářů. Osobně bych
byl rád, pokud by s prostředky v Nápadu pro
Šestku postupně rostl i rozsah a význam projek
tů v programu. K tomu je ovšem třeba program
a jeho dosavadní výsledky i náležitě propago
vat, ale ani to se současnému vedení radnice
příliš nedaří.
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Montessori výuka se Na Dlouhém lánu rozšiřuje na 2. stupeň
PRVNÍ MONTESSORI TŘÍDY OTE
VŘELA ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA DLOU
HÉM LÁNU UŽ V ROCE 2003. TENTO
ZPŮSOB VÝUKY FUNGOVAL ZATÍM
NA PRVNÍ STUPNI. LETOS VŠAK NA
STÁVÁ VELKÁ ZMĚNA – ROZŠIŘUJE
SE I NA DRUHÝ STUPEŇ.
Montessori třídu netvoří skupina stejně sta
rých dětí, ale vždy spolu pracují optimálně žáci
tří věkových skupin. Děti od 6 do 9 let navště
vují první trojročí, od 10 do 12 druhé. Výuka
Na Dlouhém lánu zatím probíhala v jednom
trojročí a jednom dvouročí. Poté žáci přecházeli
na klasický druhý stupeň. To se ale od letošního
září mění a šestou až devátou třídu mohou žáci
absolvovat v rámci druhého a třetího trojročí.
„Tendence rozšířit výuku na tři trojročí se v naší
škole objevila dávno, zájem měli i rodiče, kteří
se chopili iniciativy a začali pracovat na tom,
aby se to podařilo,“ říká Lenka Krummerová,

bývalá předsedkyně spolku Montessori Dlouhý
lán a od září zdejší nová pedagožka. Rozšíření
Montessori výuky vítá i vedení školy a radnice:
„Dlouhodobě podporuji pestrost vzdělávání
v Praze 6, proto jsem ráda za rozšíření Montes
sori pedagogiky v této škole na druhý stupeň.
Jejich energie je nakažlivá a věřím, že tu vznik
ne ojedinělý projekt tohoto pedagogického
směru,“ říká radní pro školství Marie Kubíková
(ODS).
Na rozšíření výuky bylo totiž nutné sehnat také
učitele, což se podařilo částečně pomocí netra
dičních inzerátů a nabídek na sociálních sítích,
ale našli je také rodiče mezi sebou. „Jedna kole
gyně má vystudovanou chemii a opustila vyso
ké školství, druhý kolega se věnoval startupům
a inovativním projektům v IT a už pět let učil
finanční gramotnost a ekonomii na Gymnáziu
Jana Keplera,“ vyjmenovává Lenka Krumme
rová. Nových Montessori pedagogů přibude
ve škole od září jedenáct.

V čem se výuka liší?
Zájem rodičů o Montessori výuku na Dlou
hém lánu je velký, dětí hlásících se do těchto
tříd bývá více než zájemců o klasický vzdě
lávací systém. Přesto se dosud daří přijmout
všechny zájemce. Jak vedení školy, tak spolek
Montessori Dlouhý lán usilují o transformaci
této větve a letos vzniká zcela nové třetí troj
ročí, aby děti mohly podle stejných pravidel
absolvovat celou základní školu. Montessori
výuka v tomto rozsahu zatím funguje pouze
na třech státních školách v republice.
V čem je výuka jiná? Nejviditelnější jsou ví
celeté skupiny, ale také se tady klade mno
hem větší zodpovědnost na děti za vlastní
vzdělávání. Samy si volí, co budou studo
vat, samozřejmě s respektem k rámcovému
vzdělávacímu systému a rozvoji kompeten
cí. Nebiflují fakta, která mohou najít během
pěti vteřin na internetu, ale učí se pracovat
s informacemi.

L. Krummerová: Učení vlastního syna pro mě bylo snadné
ZÁJEM O VZDĚLÁNÍ VLASTNÍCH
DĚTÍ JI PŘIMĚL K TOMU, ŽE
OPOUŠTÍ VLASTNÍ DESIGNOVÉ
STUDIO A OD 1. ZÁŘÍ NASTUPUJE
LENKA KRUMMEROVÁ DO ŠKOLY.
Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla pro
práci pedagoga?
Zájem o vzdělání mých dětí. Byli jsme se po
dívat s kolegou na Základní škole Na Beránku,
což je naše mentorská škola pro druhý stupeň
Montessori vzdělávání. Vedoucí programu Mi
roslava Kellovská nás tam provedla, vše nám
představila a nazpátek jsem jeli neskutečně
nadšení a zapálení. Říkala jsem kolegovi, kte

rý v té době učil na Gymnáziu Jana Keplera,
že bude muset začít učit u nás ve škole, aby
to tam bylo také tak skvělé. Odpověděl, že
do toho půjde, pokud já také.
Rozhodla jste se během jízdy autem?
Nejprve jsem řekla v žádném případě. Pak mi
ale došlo, že to zase není tak špatný nápad.
Pomohlo ve vašem rozhodování třeba to,
jak jste zvládala v době koronakrize domácí výuku syna?
Bylo to pro mě snadné. Někteří rodiče si stě
žovali, že je toho na ně hodně. Mě naopak
překvapilo, jak syn dobře spolupracoval, re

spektoval mě, i když jsem máma nikoli paní
učitelka, a jak dobře nám to fungovalo.
Přemýšlíte, že ve škole budete působit
jen dočasně, dokud bude školou povinný
syn, nebo se chcete pedagogice věnovat
i poté?
Mám ještě mladšího syna, když bych měla če
kat, až odejde ze školy, bylo by to nadlouho.
Sama tu dobu nedokážu odhadnout. Záleží
na tom, zda moje aktivita bude přínosem pro
děti, jestli budu dobrým pedagogem, což je
moje primární motivace. Pokud bych přínos
ná nebyla, přenechám tuto pozici vhodnější
mu kandidátovi.
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Do vylepšení škol věnovala radnice o miliony korun
školy J. A. Komenského, která je třeba kvůli na
výšení kapacity základní školy J. A. Komenského
do půdních prostor.
 Objekt Starostřešovická 79/15 – připravují se
také stavební úpravy, které umožní zřízení dět
ské skupiny v objektu.
 Z technického hlediska bude velice zajíma
vá celková rekonstrukce v památkové rezervaci
umístěné MŠ Tychonova, která naváže na úspěš
nou rekonstrukci objektu podobného typu MŠ
Charlese De Gaulla realizované v roce 2019.
 ZŠ Norbertov – zde se připravuje stavba ven
kovního sportoviště.

Navyšování kapacit

DVOUMĚSÍČNÍ PRÁZDNINY VY
UŽILA PRAHA 6 K OPRAVÁM, RE
KONSTRUKCÍM A VYLEPŠENÍM
MATEŘSKÝCH I ZÁKLADNÍCH ŠKOL.
CELKEM RADNICE DO VÝMĚN OKEN,
OPRAV STŘECH A DALŠÍCH AKCÍ
INVESTOVALA MILIONY KORUN.
MŠ Pod Novým lesem – o prázdninách firma
dokončila výměnu oken, původní netěsnící na
hradila nová špaletová a euro okna. Na děti če
kají i nové dveře uvnitř školky a do zahrady, při
čemž některé výplně jsou pro vyšší bezpečnost
z bezpečnostního skla a okna doplňují uzamy
katelné kličky. Tato školka ještě získala nové
kotle na vytápění a ohřev teplé vody a nový sys
tém měření a regulace. Všechny úpravy vedou
ke velkému snížení nákladů na provoz školky.
 MŠ Bubeníčkova – půjdete-li kolem, určitě
si všimnete dokončeného nového plot. Nové
Po sanaci podezdívky se tady měnily sloupky
i dřevění dílce tak, aby byly stejné s oplocením
opraveným v minulých letech. Nový plot je také
v hospodářské části areálu.
 ZŠ T. G. Masaryka – už před prázdninami se
tady měnily plynové kotle v zázemí tělocvičny
včetně úprav části rozvodů a zřízení nového mě
ření a regulace.
 ZŠ Hanspaulka – lepší prostředí pro děti
ve třídách a učitele v kabinetech umístěných
v půdních vestavbách vytvoří nový systém chla
zení, složený ze třinácti vnitřních jednotek a tří
venkovních krytých akustickou stěnou, které
jsou umístění na nové ocelové konstrukci u tě
locvičny.
 ZŠ Bílá – v průběhu prázdnin došlo k celkové
opravě střechy tělocvičny, měnil se poškoze
ný střešní plášť včetně tepelně izolační vrstvy


a klempířských konstrukcí. Práce ve škole bu
dou pokračovat i na podzim, jen se přesunou
na sportoviště. To se dočká nového povrchu,
hrazení záchytných sítí, zřízení pítka pro spor
tovce a úpravu zpevněných ploch v okolí.
 ZŠ Marjánka – tady se napravovaly škody,
které způsobil jarní požár a zakouření suteré
nu. Odbor školství ve spolupráci se společností
SNEO tehdy zajistily okamžitou nápravu, v prů
běhu prázdnin se dokončovala sanace zasaže
ných prostor.
 ZŠ Červený vrch – děti tady bude chránit před
horkem 72 nových žaluzií, které zastíní 22 uče
ben a knihovnu.
 MŠ Mládeže – se dočká modernizace vzdu
chotechnického zařízení v kuchyni, přičemž se
vymění přívodní i odtahové vzduchotechnické
jednotky, instaluje systém měření a regulace
a úprava distribuce vzduchu.
 ZUŠ Jana Hanuše – kvůli navyšování kapacit
školských zařízení se přestaví z původního ne
využívaného školního bytu na ředitelnu. Souvisí
to s rozšířením kapacity školní jídelny Základní

O školy v šesté městské čísti je velký zájem a de
mografický vývoj obyvatelstva naznačuje, že
bude zvýšit kapacitu základní škol. Protože po
stavit novou školu, případně vybudovat půdní
vestavbu je záležitost delší než jeden školní rok,
už nyní radnice zahajuje pří Veškeré investiční
akce potřebují důkladnou přípravu, a tak se už
nyní pracuje na projektových přípravách
„Nově je zařazeno do rozpočtu Prahy 6 navýše
ní kapacity základní školy T. G. Masaryka, dvě
prvostupňové třídy vzniknou v protější vilce
Pamela, která je v majetku Prahy 6 a k dispozi
ci bude i služební byt pro tolik potřebné mladé
učitele,“ říká radní pro školství Marie Kubíková
(ODS). Počítá se i s navýšením kapacity Základní
školy Dědina, a to přímo v budově školy. Pokro
čila i projektová dokumentace na vznik velkých
půdních vestaveb v ZŠ Emy Destinnové, v ZŠ
náměstí Svobody a v ZŠ J. A. Komenského. U zá
kladních škol se dlouhodobě chystá stavba no
vého objektu v ulici Na Kocínce, který bude sou
částí základní školy Bílá, zde probíhá intenzivní
příprava nového projektu společně se sousedy.
„Oceňujeme dosavadní investiční aktivity v ob
lasti škol a školek, doufáme, že se i do budoucna
najdou finanční prostředky nejen na přístavby
a stavební úpravy, ale bude možné zafinancovat
stavby nové jako je třeba právě Základní škola
Na Kocínce,“ konstatuje Václav Fořtík (Piráti).

Rozšíření kapacit základních škol
Škola

počet nových
míst

plánovaný termín odhadovaná investice
dokončení

ZŠ J. A. Komenského – půdní
vestavba

90

2022

67,5 milionů

ZŠ Kocínka – výstavba nového
objektu

240

2023

110 milionů

ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám.
Svobody 2 – půdní vestavba

180

2023

115,5 milionů

ZŠ T. G. Masaryka – 2 třídy
ve Vile Pamela

60

2021

15 milionů

ZŠ Dědina – navýšení kapacity

50

2020

2 miliony
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Praha 6 opět přispěje dětem
na volnočasové aktivity
PROGRAM AKTIVNÍ MĚSTO PODPORUJE VŠECHNY DĚTI
DO 18 LET, KTERÉ MAJÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ V PRAZE 6 A BĚ
HEM ŠKOLNÍHO ROKU VYKONÁVAJÍ ALESPOŇ JEDENKRÁT
TÝDNĚ ZÁJMOVOU NEBO VOLNOČASOVOU ČINNOST
U NĚKTERÉHO Z REGISTROVANÝCH POSKYTOVATELŮ.
Příspěvek ve výši 600 Kč je možné čerpat na úhradu kurzovného nebo
na členský příspěvek. Ať už se jedná o sportovní kluby, tělocvičné jedno
ty, umělecké kurzy, dětské oddíly nebo technicko-řemeslné, kreativní či
vzdělávací kroužky.
„Loni jsme takto podpořili více než pět tisíc dětí. Aktivní trávení jejich
volného času a smysluplnou mimoškolní aktivitu pokládáme za důležité,
proto jsme se rozhodli je podpořit i v tomto školním roce. Na projekt jsme
letos vyčlenili částku pět milionů korun,“ říká místostarosta pro sport a vol
ný čas Jan Lacina (STAN).
Pro podání žádosti a výběr konkrétní aktivity slouží portál Aktivní město,
který provozuje partner projektu, společnost Up Česká republika. „Rodiče
si způsob zažádaní o příspěvek i jeho uplatnění u poskytovatele krouž
ku oblíbili. Celý proces mohou absolvovat komfortně od počítače nebo
z mobilu,“ uvádí Karolína Kocincová, která má koordinaci programu v Up
na starosti. „Oproti minulým letům jsme systém vylepšili a věřím, že jsme
rodičům připravili příjemné prostředí, kde mohou snadno získat příspěvky
od své radnice.“ Web najdete na adrese www.aktivnimesto.cz. Pro přístup
je potřeba si nejprve založit uživatelský účet, jehož následné ověření za
bere tři až pět dnů. Uživatelé, kteří získali příspěvek v minulém roce nebo
v programu Šestka táborová, se již znovu registrovat nemusí. Použijí své
přihlašovací údaje. Následně pak jednoduše zadají svoji žádost a vyjádří
souhlas s podmínkami programu. To vše na několik „kliků“.

Žádosti o příspěvek je možné podávat od 25. srpna do 20. pro
since 2020 a uplatnit ho za zvolenou aktivitu v systému od 1. září
do 23. prosince 2020.

Měsíc zdravé Šestky – přehlídka volnočasových aktivit
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 I V LETOŠNÍM ROCE POŘÁDÁ
VE SPOLUPRÁCI S VÍCE NEŽ 35 VOLNOČASOVÝMI OR
GANIZACEMI AKCI S NÁZVEM MĚSÍC ZDRAVÉ ŠESTKY,
KTERÁ PODPORUJE AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU.
Měsíc zdravé Šestky bude probíhat od 12. září do 10. října, během této
doby můžete zdarma navštívit zapojené volnočasové a kulturní organizace
a zkusit si nejrůznější zábavné aktivity. Je to ideální příležitost pro vás i vaše
děti, abyste zjistili, co je baví.
„I přes to, že nám letos epidemiologická situace neumožnila uspořádat
oblíbený Ladronkafest, jsem moc ráda, že můžeme rodinám nabídnout
bohatou nabídku volnočasových a sportovních aktivit v rámci Měsíce zdra
vé Šestky. Sport je velmi dobrou prevencí, vede děti ke zdraví a pohybu.
V dnešní době je tenhle způsob života ještě více důležitý než kdy dříve," říká
radní pro školství Marie Kubíková (ODS).
Rádi byste s dětmi vyzkoušeli plážový volejbal, squash nebo lezeckou stěnu?
Nyní máte skvělou příležitost zjistit, co je to pravé pro vás či vaše děti. Pro
gram nenabízí jen sportovní vyžití, ale představuje i aktivity z oblasti vědy
a techniky nebo zdravého životního stylu. Nebudou chybět ani hudební
a taneční kroužky. „Velmi nás těší stále narůstající zájem ze strany volnoča
sových organizací, které svou účastí činí z tohoto projektu jedinečnou akci,
která je stále více oblíbená u široké veřejnosti. Návštěvníci mají unikátní
možnost vyzkoušet si tu velký počet zajímavých aktivit, a navíc zcela zdar
ma,“ říká radní pro sociální oblast a zdravotnictví Marián Hošek (KDU-ČSL).
Aby akce byla ještě atraktivnější, je připravena pro účastníky soutěž o hod
notné ceny. Kompletní informace naleznete na www.zdrava6.cz.
16
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Hana a Dalimil
Dvořákovi
CELÝ SVĚT
ZACHRÁNIT
NEMŮŽEME

KDYŽ SE HANA DVOŘÁKOVÁ DOSTA
LA DO TÝMU PROFESORA HOLÉHO,
NETUŠILA, JAK MOC JÍ TO OVLIV
NÍ ŽIVOT. NEJENŽE BYLA PŘI TOM,
KDYŽ V JEHO LABORATOŘI VZNIKALY
SLAVNÉ OBJEVY, ALE PO LETECH
JÍ TAKÉ ZAČALY CHODIT NA ÚČET
Z LICENČNÍCH POPLATKŮ ZA JEJICH
PATENTY NEMALÉ TANTIÉMY. „ČASEM
JSME ZJISTILI, ŽE SAMI TY PENÍZE
NEMŮŽEME UTRATIT, ZALOŽILI JSME
NADACI A ROZHODLI SE VRÁTIT ALE
SPOŇ ČÁST PENĚZ TAM, ODKUD PŘI
ŠLY – ZPĚT DO VĚDY,“ ŘÍKAJÍ HANA
A DALIMIL DVOŘÁKOVI.
Cítíte se jako bohatí lidé?
HD: Záleží, jak to myslíte. Ačkoli nám nemalé
částky přicházejí na účet již téměř 20 let, pořád
se neřadíme ke kategorii lidí, kteří mají luxusní
vily, jezdí na cesty kolem světa, kupují si drahá
auta atd. Ale pokud to vezmu tak, že máme
zajímavý a pestrý život, tak v tomto ohledu se
bohatí cítíme.

Když neutrácíte za drahá auta, za co tedy?
HD: Za dovolené na horách, a pak také trochu
za víno a já si ráda koupím něco na sebe…
Kdy přišel ten okamžik, že jste zjistili, že
máte peněz na rozdávání?
HD: Nebyl to jeden okamžik, stalo se to po
stupně. Menší částky nejprve začaly přicházet
po roce 2000 za preparát Cidofovir – antiviro
tikum účinné na cytomegalovirovou retinitidu
pacientů s AIDS. Šlo tehdy o příjemné přilepšení
k platu, což jsme ocenili, protože tehdy nebylo
úplně jednoduché pro naši čtyřčlennou rodi
nu vyjít s platy vědeckých pracovníků. Později
se k tomu přidaly peníze za slavnou elegantní
molekulu Viread, používanou k prevenci a léčbě
HIV-AIDS a léčbě chronické hepatitidy B. Těchto
peněz bylo tolik, že jsme si velmi brzy uvědomi
li, že je nejsme schopni při našem způsobu živo
ta a našich prioritách smysluplně utratit.
Proto jste založili a nemalou částku věnovali
do své Nadace Experientia. Změnil se přístup
okolí k vám, když vyšlo najevo, že máte tolik
peněz?

HD: Myslím, že moc ne.
DD: Ale potkali jsme spoustu zajímavých a in
spirativních lidí z neziskového sektoru, kteří nás
inspirovali, jakým dalším směrem bychom moh
li peníze smysluplně investovat.
Proč název nadace Experientia a ne třeba Nadace Hany a Dalimila Dvořákových?
HD: Experientia znamená zkušenost. Chtěli jsme
posílat mladé vědce, kteří dokončili doktorát,
na stáže na renomované zahraniční univerzity
sbírat zkušenosti. Na rozdíl od studentů, bylo
tehdy pro mladé vědce s čerstvě ukončeným
doktorátem jen velmi málo možností na vyces
tování. Byla to taková díra na trhu.
Nemělo by tohle být zájmem státu? Posílat
vědce na zkušenou do zahraničí, aby domů
přivezli své zkušenosti?
HD: Nechtěla bych stát úplně pomlouvat, ta
kovéto nadační aktivity a inciativy zaměřené
na vědu jsou i v jiných zemích, kde má filantro
pie mnohem delší tradici.
DD: Podle nás je ale velmi důležité pro mladého
člověka, když skončí a obhájí doktorát, aby vyjel
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Manželé Dvořákovi s týmem
Nadace Experientia a oceněnými
vědci pro rok 2020

do zahraničí a zjistil, jak věda funguje jinde, na
vázal kontakty a mohl získané zkušenosti uplat
nit ve svých projektech.
Co byste považovali za úspěch vašeho mecenášství? Kdyby se mezi vámi podporovanými
vědci objevil třeba nový profesor Holý?
HD: To jste si vlastně odpověděla sama. Z něče
ho takového bychom se velmi radovali.
DD: My už počiny našich stipendistů za úspěch
považujeme teď. Jsme na ně nesmírně pyšní,
publikují v renomovaných vědeckých časopi
sech a dělají dobré jméno české vědě. Daří se
jim dobře si nastartovat kariéru, někteří zůstá
vají v cizině i po skončení stipendií, jiní se vracejí
zpět domů a využívají své zkušenosti k založení
vlastní vědecké skupiny u nás v České republi
ce. Naší ambicí je, aby se podařilo vybudovat
komunitu vynikajících českých vědců, kteří po
sunou úroveň české vědy až ke světové špičce.
Tušíte, kolika mladým vědcům může vaše nadace během těch dvaceti let pomoci?
DD: Do ciziny pošleme na zahraniční stáže při
bližně čtyřicet vědců, a v rámci našeho nověj
šího projektu vědeckých start-upů by mohlo
vzniknout až dvacet nových výzkumných sku
pin. Je ovšem otázka, zda současné instituce
dokážou absorbovat takové množství nových
vědců…
18
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HD: Dvacet nových vědeckých skupin to už je
nezanedbatelné množství v porovnání s množ
stvím skupin, které se v ČR věnují chemickému
výzkumu nyní.
Nemáte v podmínkách pro udělení stipendia
podmínku, že se vědec musí po určitě době
vrátit domů a pomoci naší vědě?
HD: Nikoli, to v dnešní době už naštěstí není
možné. Nicméně když jim udělujeme stipendia,
říkáme jim, že bychom byli moc rádi, kdyby se
vrátili domů a svými zkušenostmi pomohli čes
ké vědě. A většina se jich opravdu vrací.
DD: A když přece jen v cizině zůstanou déle, tak
mohou pomoci třeba tím, že na jejich pracoviště
přijíždějí i další čeští vědci.
V čem přesně spočívá vaše podpora a jak
jednoduše či těžce zajišťujete mladým vědcům místa na prestižních univerzitách nebo
ve vědeckých skupinách?
HD: Podporu udělujeme na jednoroční stáž
s tím, že si ji musí vyjednat žadatelé sami, na
dace nic nezajišťuje. Sami si hledají pracoviště
svých snů, zkontaktují se s ním a napíší projekt,
který pak přikládají ke grantové přihlášce. Kro
mě toho nám posílají i vyjádření budoucího pra
coviště a kalkulaci, kolik budou potřebovat pe
něz na živobytí. Tohle všechno rozhoduje o tom,
zda a v jaké výši stipendium dostanou.

DD: Máme radost z toho, že většina stipendis
tů si pobyt prodlužuje. Jeho pokračování pak
už neplatí nadace, ale hostitelské pracoviště,
což nás také těší, protože se ukazuje, že se naši
vědci osvědčili a v zahraničí mají zájem, aby tam
pokračovali ve výzkumu.
Je hodně těžké vybrat z projektů jen dva či
tři vědce, kterým pomůžete a někdy i změníte život a ostatní ponechat svému osudu, ať
si pomohou sami?
DD: Nevybíráme je sami, máme na to nezávis
lé posuzovatele, kteří uchazeče hodnotí podle
předem daných kritérií. Pak je požádáme o po
řadí, na jehož základě jednoznačně vyplyne,
koho podporovat.
Kde všude působí vámi podporovaní vědci?
HD: V současné době je naše stipendistka Eva
Bednářová na Columbia University v New Yorku
a stipendista Rafael Navrátil na Scripps Research
Institute v San Diegu. V předešlých letech byli
naši stipendisté na dalších renomovaných uni
versitách, jako například v Massachusettském
technologickém institutu u nositele Nobelovy
ceny profesora Richard Schrocka, v Goethe Uni
versität ve Frankfurtu nad Mohanem, na Univer
sity of British Columbia ve Vancouveru, v Nati
onal Centre for Scientific Research v Toulouse,
v Universität Basel atd.

ROZHOVOR

DD: Výhodou našich doktorandů je, že na pra
coviště přicházejí s vlastními penězi. Ta instituce
pak platí pouze náklady na výzkum, tedy třeba
přístrojové časy a chemikálie. To lidem otevírá
dveře a dostanou se na místa, kam by se jim to
jinak povedlo těžko.
Na čem vaši stipendisté pracují?
DD: Mnoho jejich projektů je zaměřeno na me
dicinální chemii – na vývoj nových léků, několik
z nich se zabývá selektivním transportem léčiv
do přesně určené tkáně, nebo se snaží genero
vat léčivo přímo v těle, tam kde je potřeba. Další
projekty se zabývají například syntézou látek,
které mohou být využity v elektronice a jiné se
týkají přípravy nových katalyzátorů, tedy látek,
které urychlují některé reakce, které by jinak ne
byly proveditelné. Ty projekty jsou velmi různo
rodé a líbí se nám.
Máte dost úspěšných mladých vědců, kteří
žádají o podporu? Kolik žádostí za rok dostanete?
HD: Na to vám bohužel nemohu odpovědět,
protože se nadace na samém počátku rozhodla
nezveřejňovat počty uchazečů. Ale zájemců je
dost a jsme rádi, že máme opravdu z čeho vy
bírat.
Dobře, zkusím se zeptat na jiné číslo – kolik
máte mezi zájemci vědkyň – stipendistek?
HD: To vám řekneme rádi. Dlouho se nám hlásili
samí muži. Všichni se nás ptali, proč nemáme
mezi stipendistami žádnou ženu. My odpoví
dali, že bychom rádi, ale ještě do předloňska
se žádná neprobojovala mezi ty nejlepší. Loni
nastal zlom a stipendium získala vědkyně Uni
verzity Karlovy Eva Bednářová, která je momen
tálně na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
A letos se mezi nejlepší uchazeče o zahraniční
stáž probojovala další žena, Lenka Štacková
z Masarykovy univerzity v Brně.
Vaše nadace podporuje pouze české studenty, nebo mají šanci i zahraniční mladí
vědci?
HD: Nadaci jsme koncipovali tak, že chceme
podporovat českou vědu, takže jsou to čeští
vědci. Ale udělali jsme výjimku pro slovenské
studenty, kteří na českých vysokých školách
studovali doktorandský obor a získali titul PhD.
Ty bereme jako naše, stejně většinou v České re
publice zůstávají a pracují po naši vědu.
Neuvažovali jste, že byste třeba v jiném programu vypsali stipendia i pro další cizince,
aby pracovali na českých školách a v českých
výzkumných skupinách a přispěli tím k jejich
rozvoji?
HD: Uvažovali, ale pak jsme se rozhodli raději
založit program vědeckých start-upů, který má
zakládání mladých výzkumných skupin na na

šich pracovištích přímo ve vínku. Jde o relativně
nový projekt, běžící teprve třetím rokem. Věnu
jeme na něj více peněz než na zahraniční stáže,
protože jsme si uvědomili, že pro českou vědu
je v současné době nejdůležitější, aby se mladí
vědci po zahraniční stáži vrátili do ČR a svoje
zkušenosti zúročili na našich pracovištích. Mladí
vědci, kteří stráví rok nebo dva v západní Evro
pě nebo v USA, si zvyknou na lepší podmínky
a více peněz, a to jak ve vědě, tak pro osobní
potřebu. Projektem vědeckých start-upů se jim
snažíme ulehčit návrat domů. Ačkoli se mnohé
u nás změnilo k lepšímu, náš systém stále není
připravený absorbovat mladé lidi vracející se
z ciziny. Proto jim nabízíme, že budou dostávat
od nadace po dobu tří let na výzkum dva mili
ony korun/rok. Navíc jim hostitelské pracoviště
poskytne laboratoř a přidá ročně dalších sedm
set tisíc korun.
Do ciziny posíláte mladé vědce. Nenapadlo
vás, že byste se ještě sami vydali ne některou z prestižních institucí a užili si svou práci
ve špičkových podmínkách?
HD: V zahraničí jsme pracovali v mládí několi
krát. Teď chceme dát šanci mladým, pro něž to
má největší význam.
Co se stane, až se vámi vložená částka vyčerpá? Jste otevřeni příjmu darů od dalších lidí?
A budete umět ohlídat, aby za darem nebyly
nějaké nekalé úmysly?
HD: Nebráníme se tomu, aby nám někdo při
spěl, což by rozšířilo možnosti nadace, ale jsme
velmi opatrní, co to je za peníze. Jednu nabíd
ku jsme bohužel museli odmítnout. Máme ale
štěstí, že peněz je zatím relativně dost a nutně
nepotřebujeme další.
Dvě stě milionů korun je poměrná velká částka, která by mohla pomoci zachránit nebo
vylepšit životy mnoha dětí, seniorů, znevýhodněných osob… Nesetkali jste se někdy
s výtkami, že jste měli své dary raději směřovat sem?
DD: Ale vezměte si pana Holého, ten svými vě
deckými objevy zachránil a vylepšil mnoho ži
votů.
HD: Projektů, které by za to stály podporovat,
je nekonečně mnoho. U nás existuje celá řada
neziskovek, které se zajímají právě o ty seg
menty, které jste zmínila. My, kromě toho, že
podporujeme vědu, spolupracujeme například
s Člověkem v tísni nebo s nadací Via. Nějaký čas
nám trvalo, než jsme si uvědomili, že nemůže
me zachránit svět, že je lepší se soustředit jen
na vybrané segmenty. Cílená podpora je pak
mnohem efektivnější.
Zabývala jste se s panem Holým zkoumáním
viru, přepokládám, že doba koronavirová
vám udělala trochu radost – jak se lidé zají-

mají o váš obor, začalo se o něm mluvit, společnost si více váží vědců…
HD: Z doby koronavirové snad nemůže mít
nikdo radost. Nicméně to, že se v současnosti
v médiích prezentují vědci, kteří se zabývají vý
vojem testovacích sad a přípravou antivirotik
účinných proti covidu-19, snad přispěje k tomu,
že si lidé budou vědců víc vážit. Snad pochopí,
že vědci nejsou nějací podivíni, kteří něco mí
chají v baňkách, a nic z toho nakonec není.
Nelákalo vás zapojit se do současné anticovidové soutěže a třeba vypsat grant na testovací set, očkovací látku?
HD: Nebylo zapotřebí vyhlašovat soutěž ani
vypisovat grant. Celá řada pracovišť, která měla
vybavení, se spontánně pustila do vývoje testo
vacích sad, ústavy a univerzity spojily síly, aby
mohli co nejrychleji pomoci. Také naše nadace
cítila zodpovědnost, a rozhodla se částkou je
den milion korun podpořit dva vědecké týmy,
které se zapojily do boje s Covidem – skupinu
profesora Mariána Hajdúcha z Lékařské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci a skupinu Da
niela Münicha při CERGE-EI.
Nyní oba pracujete na Vysoké škole chemicko-technologické, vy jste před tím byla
u pana profesora Holého v Ústavu organické
chemie a biochemie. Strávili jste tedy celý
svůj profesní život v Praze 6?
HD: Ano, skutečně celý profesní život. Koncem
devadesátých let jsem měla pocit, že by bylo
dobré odejít z ústavu a zkusit poněkud změnit
obor. Měla jsem tehdy lákavé nabídky z jiných
částí Prahy, ale uvědomila jsem si, že se mi vůbec
nechce opustit Prahu 6. Proto jsem byla ráda,
když se objevila možnost vrátit se na VŠCHT –
mou alma mater – a zůstat v Dejvicích.
Co vás tady drží?
HD: Určitě univerzitní kampus, který nová Ná
rodní technická knihovna krásně propojila.
Vzniklo zde intelektuální centrum s úžasnou at
mosférou, místo pro potkávání, pro nejrůznější
studentské akce, koncerty atd.
DD: Jsem běhavý, takže jsem z kampusu často
vybíhal do Stromovky a přes lávku, dokud stála,
do Troje a nazpátek, což bylo velmi příjemné.
Nemohu se nezeptat – a to nejen kvůli Eleganci molekuly – na Dejvické divadlo…
HD: Jasně, Dejvické divadlo, to milujeme, jen
se tam nedají sehnat lístky. V lednu tohoto
roku u příležitosti profesionalizace nadace se
nám ale podařilo zajistit představení hry Ele
gance molekuly. Napadlo nás totiž, že by bylo
vhodné provést ´opening´ nové nadace Ex
perientia s představením Elegance molekuly,
protože právě ta elegantní molekula – prepa
rát Viread – se zasloužila o to, že nadace mohla
vzniknout.
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Pošli opět
aktovku dál
ULEHČIT FINANČNĚ RODIČŮM
NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU
A ZÁROVEŇ ZAMEZIT ZBYTEČNÉMU
PLÝTVÁNÍ – TO JSOU CÍLE PROJEK
TU POŠLI AKTOVKU DÁL, KTERÝ SE
LETOS KONÁ PODRUHÉ.
Loňský zkušební ročník ukázal, že akce má smy
sl a vítají ji všichni rodiče – ti, kteří nechtějí vy
hazovat ještě zachovalé školní pomůcky svých
dětí, i ti, kterým tyto věci naopak pomohou
a ušetří peníze na začátku školního roku.
Proto se radní pro sociální politiku Marián Hošek
(KDU-ČSL) za pomoci radní pro školství Marie
Kubíkové (ODS) ujal organizace letošního roční
ku a v jeho kanceláři se začaly scházet desítky
zachovalých školních tašek, dále pak školní vaky,
penály či jiné školní pomůcky. „Tato akce má
nejen sociální, ale také ekologický podtext, pro
tože brání nesmyslnému plýtvání ještě funkč

ních a často i velmi hezkých věcí,“ konstatuje
radní Hošek. Zbývá vám doma aktovka? Potře
buje vaše dítě novou tašku? Nebo víte o někom,
komu by se hodila? Přijďte vždy v pondělí nebo

ve středu od 8 do 18 hodin na radnici do kance
láře 404. Tašky, které zde zůstanou i po začátku
školního roku, získají sociální a charitativní orga
nizace pomáhající dětem nejen v Praze 6.

Parníkové výlety pro seniory
PŘI PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁROD
NÍHO DNE SENIORŮ, KTERÝ
PŘIPADÁ NA 1. ŘÍJNA, PŘIPRAVIL
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PRO
SENIORY DVOUHODINOVÉ PLAV
BY LODÍ PO VLTAVĚ.
Parníkové výlety se konají 7 a 19. září, sraz
je ve 13.30 hodin na Dvořákově nábřeží
u Čechova mostu, můstek č. 10, loď Ham
burg. Popluje se historickým centrem Pra
hy, v úseku mezi ostrovem Štvanice a Vy
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šehradskou skálou, pod Karlovým mostem
a přes Smíchovskou plavební komoru. To
vše s drobným občerstvením, živou hudbou
a zcela zdarma.
Zájemci starší 65 let s trvalým bydlištěm
v městské části Praha 6 (mimo Suchdola,
Lysolají, Řep, Přední Kopaniny a Nebušic)
se mohou hlásit na tel. 220 189 622 nebo
220 189 613, případně osobně na odboru
sociálních věcí v kanceláři 208.
Závazné přihlášky lze podávat do obsazení
kapacity lodi, která je 80 míst. Na loď bude

te vpuštěni pouze s rouškou, a pokud na
stane mimořádná situace kvůli koronaviru,
plavby se bohužel zcela zruší.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Bitva na Bílé hoře po 400 letech
MNOHEM VELKOLEPĚJŠÍ OSLAVY
LETOS ČEKAJÍ NA OBYVATELE A NÁ
VŠTĚVNÍKY PRAHY 6. OD OSUDOVÉ
BITVY TOTIŽ UPLYNE 400 LET.
Už po šestnácté se na Bílé hoře střetne česká
stavovská armáda s dvěma katolickými – císař
skou a ligistickou – v bitvě na život a na smrt.
Válečný střet, jenž rozhodl o osudu celého sta
vovského povstání a rozhodujícím způsobem
ovlivnil osud českého státu, má už tradiční mís
to na pláni u obory Hvězda, přestože mohyla
bitvy, a tedy skutečné místo soubojů, leží o pár
set metrů dál.
18. září přivítá Praha tisíce vojáků z celé Evro
py, kteří se 19. a 20. září 2020 utkají v největší

historické akci – představí se jezdci na koních,
bojiště protnou pyrotechnické efekty a výstře
ly z děl. Letos premiérově nebude chybět ani
velký historický průvod, který se vydá z Písecké
brány v Praze 6 na Hradčanech až na Pohořelec
v Břevnově. „I když samozřejmě dopředu víme,
jak bitva dopadne, na letošní ročník se těším,
protože tak velkolepé provedení, jaké se chystá,
tu ještě nebylo,“ říká místostarosta pro kulturu
Jan Lacina (STAN).

Kříž k smíření
Akci organizuje Občanské sdružení Bílá hora
1620 za podpory městské části Praha 6 ve spo
lupráci s magistrátem hlavního města. Rekon
strukce bitvy nebude jedinou připomínkou

historického milníku našich dějin. Ekumenická
rada církví, Česká biskupská konference, Fede
race židovských obcí a předběžně též Česko-ně
mecký fond budoucnosti chystají v den výročí
8. listopadu přímo v místě přelomové bitvy eku
menickou bohoslužbu a umístění Kříže smíření.
Česká biskupská konference spolu s Eku
menickou radou církví jej objednaly u ně
meckého 
benediktina p. Abrahama Fische
ra, který ve svém domovském klášteře vede
kovářskou dílnu. „Kříž smíření je vyrobený
z oceli a titanu. Jedno rameno bude ukazovat
k letohrádku Hvězda, kde roku 1620 mnozí za
hynuli, a další k bělohorskému klášteru, kde
se dnes sestry benediktinky modlí za smíření
a za mír. Ramena vůči sobě nebudou v pra
vém úhlu, budou mírně pootočená, aby dílo
zaujímalo pozornost a jemně rušilo,“ popisuje
své dílo.

Šárecký okruh 2020
V SOBOTU 5. ZÁŘÍ SE USKUTEČ
NÍ JIŽ 29. ROČNÍK ŠÁRECKÉHO
OKRUHU.

Olympijské století 1920–2020
OLYMPIJSKÉ HRY V ANTVER
PÁCH VSTOUPILY DO NAŠÍ
SPORTOVNÍ HISTORIE
V ROCE 1920 JAKO PRVNÍ,
KTERÝCH SE ZÚČASTNILA
VÝPRAVA ČESKOSLOVENSKÉ
R EPUBLIKY.
Od tohoto okamžiku uplynulo v letošním
roce přesně sto let, během nichž se česko
slovenští a čeští sportovci zúčastnili celkem
22 letních olympijských her. V pátek 24. čer
vence 2020 měly být slavnostně zahájeny

Hry XXXII. olympiády v japonském Tokiu.
Celosvětová pandemie nemoci covid-19 bo
hužel vedla k rozhodnutí o jejich odložení
na rok 2021. Příběhy letních olympijských
her z let 1920 až 2020 si v Písecké bráně při
pomeneme spolu s českým olympijským vý
borem prostřednictvím plakátů, které vždy
odrážely výtvarný styl dané doby a místa
konání her, stejně jako prostřednictvím pří
běhů našich olympioniků.
Výstavu můžete zhlédnout od 24. září do 31.
října. Vernisáž za účasti olympioniků Dukly
Praha se uskuteční 24. 9. v 16 hodin.

Jde o turistický pochod pro děti a dospělé,
který povede přírodou Hanspaulky, Šáreckého
údolí, Horní a Dolní Šárky v délce sedmi kilo
metrů. Na trase budou opět připravena stano
viště, tentokrát s tématem Hrajeme si! V cíli
čeká na účastníky pamětní medaile, divadelní
představení a malé občerstvení. Start i cíl
je v ulici Soborská v parčíku vedle zahrádek,
ke startu můžete přijít v době od 8.30 do
9.30 hodin.
Šárecký okruh má na Hanspaulce dlouholetou
tradici, po deseti úspěšných ročnících, které
připravovaly místní maminky, se v roce 2002
ujala organizace ZŠ Hanspaulka a Sdružení přá
tel Šáreckého okruhu. Každý rok tato úspěšná
akce přivítá kolem 200 účastníků.

Vinobraní u Karla
Boromejského
Už posedné se letos koná tradiční Vinobraní v klášteře sv. Karla Boromejského
v Řepích.
V neděli 13. září od 14 hodin na vás čeká
v zahradě domova kulturní program, stánky
s občerstvením, domácími výrobky, aktivity
pro děti i dospělé, jako třeba burčpong, ma
lování na obličej, skákací hrad a podobně. Le
tos poprvé nebude chybět ani soutěž o velmi
lákavé ceny. Podrobnosti najdete na www.
domovrepy.cz.

září 2020

21

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Villu Pellé zahalí hvězdný prach
PODZIMNÍ VÝSTAVA VE VILLE PELLÉ,
KTERÁ ZAČÍNÁ 10. ZÁŘÍ, OPĚT NA
BÍZÍ JEDINEČNÝ ZÁŽITEK – VŠECH
NY PROSTORY GALERIE PROPOJÍ
NEJNOVĚJŠÍ DÍLA PETRA PÍSAŘÍKA.
Absolvent pražské Akademie výtvarných umění
a bývalý člen dnes již legendární skupiny Pon
dělí zaplní vilu expozicí nazvanou Stardust, kte
rá nabídne rozpínající se trojrozměrné objekty
i obrazy. Chybět nebudou ani milióny drobných
zářivých korálků, známých pod názvem český
rokajl nebo skleněné krystalky, přehodnocova
né zbroušením, které Petr Písařík tak rád pou
žívá a jeho dílům dodávají jedinečný světelný
efekt. Nejen proto je tento autor považovaný
za jednoho z nejoriginálnějších umělců součas
né středoevropské výtvarné scény. Díky svému
přístupu k nejrůznějším biomorfním a geomet
rizujícím zdrojům, pocházejícím často z oblasti
moderního umění, a mimořádné schopnosti
převést do výtvarného umění jakékoli předmě
ty z okolního světa, jež třeba náhodně objeví
a zachrání před vyhozením, se jeho tvorba neu
stále proměňuje.
Výstava potrvá do 11. listopadu. Bohatý do
provodný program zahrnuje sérii komentova
ných prohlídek s autorem Petrem Písaříkem

Slavné
hanspaulské
vily ve Skleňáku
i v nové knize
Nejen vily Lídy Baarové a Vlasty Buriana měly slavné majitele. Krásných
a proslavených domů je na Hanspaulce mnohem více.
Dokonce tolik, že o nich vychází celá kni
ha, kterou vydává městská část Praha 6
ve spolupráci s nakladatelstvím FOIBOS
BOOKS. Se slavnými vilami se také můžete
seznámit po celé září v galerii Skleňák, kde
probíhá stejnojmenná výstava. Ve středu
30. září, pří slavnostní dernisáži, proběh
ne od 17 hodin křest a autogramiáda této
publikace. Při této příležitosti bude možné
si knihu zakoupit za „výstavní“ cenu přímo
od nakladatele.

i s kurátorem Karlem Srpem, nabídku tvůrčích
dílen a komentovaných prohlídek pro děti i ši
rokou veřejnost stejně jako edukační programy
pro školy.

Jablkobraní Na Krutci

Vítaní jsou všichni sběrači, česači a výletníci,
kteří mají chuť natrhat si čerstvá jablka přímo
ze stromu. Počínaje nedělním polednem bu
dou pro zájemce k dispozici žebříky a další po

třebné vybavení, které si mohou za drobný po
platek vypůjčit. Stejně jako drtící šlapostroj a lis
na ovoce, jestliže si zde chcete hned vyrobit
mošt. V sadě jsou vysazeny staré české odrůdy,
jako jsou Baumanova reneta, Citronové zimní,
Strýmka, Bernské růžové, Parména zlatá. Akci
pořádá spolek Na ovoce, podrobnosti najdete
na stránkách www.na-ovoce.cz.
INZERCE

OD NEDĚLE 20. DO STŘEDY 23. ZÁŘÍ
PROBĚHNOU V SADU NA KRUTCI
DNY VEŘEJNÉHO SAMOSBĚRU.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

KDO SI HRAJE, NESTÁRNE….
PROGRAM
13.00 HRY, SOUTĚŽE, DÍLNY – RETRO
DISKOTÉKA
13.30 VĚDOMOSTNÍ KVÍZ s MARKÉTOU
ZAORALOVOU
14.30 UKÁZKA ČCHI KUNG
venkovní praktické předvedení prvků
(ELPIDA)

18.00 IVAN HLAS TRIO – koncert
VENKOVNÍ SOUTĚŽE

15.30 TÓNY SLADKÉ FRANCIE

Festivalová soutěž o zajímavé ceny,
soutěže v deskových a karetních hrách,
šachový koutek a koutek dámy, ukázky
hry mölkky. Po celou dobu festivalu
probíhají setkání s odborníky, zdravotní
poradny, rukodělné dílny, soutěže
a společenské hry.

16.15 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, 2. ČÁST
16.45 DIVADLO REMEDIUM
humorného skeče v podání seniorského
divadla

Ústřední knihovna UK nabízí v zimním se
mestru roku 2020/2021 na Univerzitě třetího
věku akademický kurz Evropská integrace
v historických souvislostech. Semináře se
konají v Centru Krystal, José Martího 407/2,
Praha 6. Kurzovné činí 400 Kč. Přihlásit se lze
do 21. září písemně, e-mailem na adrese da
niel.sarovec@ruk.cuni.cz nebo telefonicky
na čísle 224 491 341.

17.40 LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ SOUTĚŽÍ
A KVÍZU

15.00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA i60 pod vedením
Elen Zajíčkové
Z. TRVALCOVÁ ČEVELOVÁ TRIO – koncert

Studujete Evropskou
integraci na U3V

17.15 SENIORSKÉ STARDANCE
– taneční ukázky s účastí profesionálního
tanečníka a finalistky soutěže (Sen Sen
Konta Bariéry)

Běh dobré vůle
VE ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ SE USKU
TEČNÍ V OBOŘE HVĚZDA 2. ROČ
NÍK BĚHU DOBRÉ VŮLE, KTERÝ
POŘÁDÁ VÝBOR DOBRÉ VŮLE –
NADACE OLGY HAVLOVÉ. VÝTĚ
ŽEK ZE STARTOVNÉHO PŮJDE
NA POMOC RODINÁM V TÍSNI.
Doprovodný program začíná
ve Hvězdě už v 16 hodin,
těšit se můžete na indi
viduální běhy a štafety
i a dětské závody. Připraven
je interaktivní program pro
děti, které se mohou sezná
mit s životem s handicapem,
vyzkoušet si sportovní pomůc
ky, jako například handbiky, kte

Zažijte Prahu 6 jinak
BŘEVNOV, CAFÉ ŠESŤÁK, CUKRO
VARNICKÁ/OŘECHOVKA, DĚDINA,
NÁMĚSTÍČKO V STŘEDU, NÁMĚSTÍ
NA ULICI K LÁNU.

13.00–17.00

ré používají lidé se zdravotním znevýhodně
ním.
Závody odstartují o dvě hodiny později,
tedy v 18 hodin. Vybrat si můžete z několika
kategorií – běh pro ženy na pět kilometrů,
individuální běh na deset kilometrů, nebo
štafetu na 4 x 2,5 kilometru. Běh opět pod
poří známý atlet Petr Frydrych. Těšit se mů
žete i na výstavu fotografií o Olze Havlové.
Chybět nebudou stánky s občerstve
ním. Registrace na závod probíhají
prostřednictvím on-line formuláře
na stránkách www.sportprocha
ritu.cz, pouze v případě volných
kapacit bude možné přihlásit se
na místě. Výtěžek ze závodu na
dace věnuje rodinám v nepří
znivé životní situaci ovlivněné
nemocí, ztrátou bydlení či do
mácím násilím.

Nadechni se pro město, a kromě k nádechu
nabádá hlavně k další aktivitě. Více informací,
seznam jednotlivých lokalit a postupně i jejich
program najdete na www.zazitmestojinak.cz.

To jsou ulice a místa, která v sobotu 19. září oži
ví sousedské slavnosti Zažít město jinak.
Sázení jedlých rostlin, hudba, divadlo, koncer
ty, piano, šachy, lehátka, hry pro děti, jarmark,
lukostřelba, kuličky, workshop o včelách a vče
lařství. To a spousta dalšího vás čeká v rámci
15. ročníku slavností Zažít město jinak, které
pořádá spolek AutoMat spolu s desítkami míst
ních organizátorů. Letošní ročník nese podtitul
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V SOBOTU 12. ZÁŘÍ SE V KRÁSNÉM
PROSTŘEDÍ OBORY HVĚZDA USKU
TEČNÍ PÁTÝ ROČNÍK BENEFIČNÍHO
BĚHU PRO PAMĚŤ NÁRODA NA PO
ČEST NOVODOBÝCH HRDINŮ.
Každý účastník může svůj běh symbolicky ně
komu věnovat. Je už jen na něm, zda poběží
za babičku, která přežila holokaust, nebo třeba
za dědu, který byl v legiích. Vybrané finance
umožní natočit a uchovat stovky dalších osudů
pamětníků klíčových momentů 20. století.
Zúčastnit se může každý bez omezení, věk ani
kondice nejsou rozhodující. Běžci mají na výběr
ze dvou tras o délce 5 km a 10 km. Zapojit se ale
mohou i děti, chodci či méně zdatní běžci. Pro
ty bude připraven kilometr dlouhý úsek. Další
variantou je pak i týmová štafeta. Zaplacením
startovného, které začíná na 100 korunách,
všichni zúčastnění přispějí na rozšíření sbírky
Paměti národa, jejíž příběhy jsou inspirací a va
rováním před totalitními režimy. Více informací
najdete na www.behpropametnaroda.cz.

Restart Kaštanu
PROGRAMY V KULTURNÍM CENTRU KAŠTAN POBĚŽÍ
OD ZÁŘÍ – POKUD VIRUS A S NÍM SPOJENÁ DALŠÍ OPAT
ŘENÍ ZNOVU VŠE NEZHATÍ – OPĚT JAKO DŘÍVE.
Hned tři interpreti – brněnští rockeři Budoár staré dámy, litoměřická po
pová kapela Duben v Pešti a pražští Mantaban – si vybrali Kaštan ke křtu
svých nových nahrávek. Organizátoři tady připravili také tři menší festivál
ky. Už v neděli 6. září se rozhodli svému kolegovi, vážným onemocněním
postiženému inspicientovi Janu Rybákovi, pomoci jeho kolegové z Dej
vického divadla benefiční přehlídkou. O týden později, 12. září, proběhne
na třech scénách festival, jehož název Unimoon napovídá, že je společně
organizovaný kulturním magazínem UNI a hudebním měsíčníkem Full
Moon. 24. září se koná v Kaštanu pravděpodobně první společná přehlídka
česko-vietnamské kultury, nazvaná MIEN THO AU čili Země dětství.
Po letní pauze se také vracejí oblíbené přednášky Zdeňka Lukeše o zapome
nutých architektech a po půlroční odmlce, způsobené nemocí, by se od kon
ce září znovu měly navrátit poslechové večery Jiřího Černého. Sobotní od
poledne budou samozřejmě znovu patřit pohádkám pro nejmenší diváky.
A chybět nebude ani pravidelná výstava v prostorách předsálí a baru klubu
– svá zvláštní díla představí Marcel Bárta známější jako hudebník.

Open House Praha
Šestý ročník festivalu letos probíhá v náhradním termínu od 1.
do 6. září. O víkendu bude vstup do budov zdarma.
V Praze 6 se otevře pět objektů, kam se- jinak veřejnost dostane jen
těžko – Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Nová budova ČVUT
v Praze – Fakulta architektury, Katedra zahradní a krajinné architek
tury, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České
zemědělské univerzity v Praze – Pavilon D, Malá vila Památníku ná
rodního písemnictví a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
V týdnu od 1. září probíhá doprovodný program, který bude zahrno
vat komentované procházky, přednášky a debaty o městské architek
tuře. Kompletní program najdete na www.openhousepraha.cz.

Studentský festival
pivovarnictví
V DEJVICKÉM KAMPUSU PROBĚH
NE V ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ OD 15 HODIN
KAMPUS FEST – STUDENTSKÝ FESTI
VAL PIVOVARNICTVÍ, KDE SE PŘED
STAVÍ 17 MINIPIVOVARŮ Z RŮZNÝCH
KOUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY.
Kampus Fest je zcela jedinečnou akcí, která
pomocí oblíbeného moku sbližuje odbornou
i laickou veřejnost, stejně tak všechny fakul
ty dejvického kampusu. Na rozdíl od jiných
pivních festivalů totiž nenabízí jen dobré pivo
a kulturní program, ale dává také nahlédnout
do zákulisí tradiční výroby i nejnovějších ino
vací v oblasti pivovarnictví. Proto nabídne od
borný program přednášek a degustací popula
rizační formou pro veřejnost v režii laboratoře
pivovarství a sladařství na VŠCHT. Při příležitosti
Kampus Festu se také mimořádně otevírá ve
řejnosti univerzitní pivovar VŠCHT. V rámci akce
vystoupí kapely N.O.H.A., The Drain, I Love You
Hanny Bunny a studentské kapely.
Více informací najdete na www.kampusfest.cz.

INZERCE

V oboře Hvězda se poběží
pro Paměť národa

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.

Veleslavínský park a zámek jsou znovu ohroženy

obyvatelé Vokovic a Veleslavína pro něj nejsou
prioritou. Pokud se, spolu s námi, chcete pro
cházet parkem a chcete pěšky dostupné kulturní
místo, napište představitelům města a městské
části. Žádejte je, ať se skutečně zasadí o otevření
Veleslavínského parku a využití areálu pro veřej
né účely, informujte své sousedy o nastalé situa
ci a požádejte je o podporu.
Ve dnech 2. a 3. října plánujeme ve spolupráci
s festivalem Den architektury otevření a prohlíd
ky Veleslavínského zámku. Podrobnější informa
ce na Facebooku @zamekveleslavin.
Hana Huntová, Hradní potok, z.s.

Východní pavilon, stav před rokem 2018. Foto P. Schlogel
Park a areál zámku Veleslavín by mohly, tak jako
v minulosti, sloužit nám všem. Jen si ten posled
ní ostrůvek v developersky atraktivní a hustě za
stavěné oblasti představte: projdete se parkem
ve stínu vzrostlých stromů, popovídáte si s přá
teli. Natáhnete se do trávy, můžete obdivovat
cennou platanovou alej v srdci parku nebo sle
dovat, jak stoletý dub konturuje budovu památ
kově chráněného barokního zámku. Citlivá ruka
pro obecné blaho obnovila rybníček, na kterém
v zimě jako dřív bruslí děti. Postupně opravova
né budovy v areálu slouží k pěšky dostupné kli
dové kultuře, sportu a využívají se pro potřeby
místních občanů a obce.
Primátor, starosta a četní představitelé města
a městské části opakovaně ve veřejných pro
hlášeních a dokumentech slíbili, že areál bude
sloužit veřejnosti. Nadějně vypadal plán na vy
budování základní umělecké školy. Radní města
pro oblast majetku Jan Chabr v tiskové zprávě

Jeden ze šesti vzrostlých platanů v zámeckém
parku. Foto V. Zapletalová

v únoru 2019 uvedl, že „hlavní město Praha udě
lá v součinnosti s městskou částí Praha 6 vše pro
to, aby areál Veleslavínského zámku v budoucnu
sloužil primárně potřebám občanů Prahy 6, ale
i celého hlavního města.“ Třístranné memoran
dum mezi ministerstvem kultury, MHMP a MČ
P6 ale dodnes podepsáno nebylo.
V říjnu 2019 spolek Hradní potok uspořádal
úspěšné otevření zámku v rámci festivalu Den
architektury, na kterém se sešli sousedé a poli
tická reprezentace. Letos na jaře však rada MČ P6
neschválila ani drobnou dotaci na prořez stromů
na nádvoří zámku. Další akce v areálu přerušila
epidemiologická situace. Veleslavínský areál
ztratil viditelnou veřejnou podporu v situaci,
kdy postoje reprezentace města a městské části
najednou začaly vyznívat jinak, než před dvěma
lety, kdy se podařilo společně odvrátit dražbu
cenného areálu a zabránit tak prodeji do soukro
mých rukou.
Stát a magistrát v současnosti plánují směnu
majetku, první vlna je v září 2020. Veleslavín
ský areálpodle pana primátora na seznamu
je. Na četné dotazy o konkrétní budoucnosti
zámeckého areálu jsme se však od politické re
prezentace MHMP mnoho nedozvěděli. Smě
na není zařazena mezi „prioritní“ a je odsunuta
do druhého či třetího balíku směn, tedy pásma
značné nejistoty. Například podle vyjádření za
stupitelky Prahy 6 Kaňákové je nutné do úvah
o další budoucnosti a využití areálu zapojit z čás
ti i soukromého investora a znovu obnovit deba
ty na úrovni ministerstva kultury MHMP a MČ P6.
Jsme tedy tam, kde jsme byli před dvěma lety.
Město o areál nejeví skutečný zájem a místní

Den architektury 2019, interiér a salla terrena
na Zámku Veleslavín. Foto Š.Hon

Letem světem
Než bude místo Koněva nový pomník, plo
cha se zazelená. „Podnikavci“ začali rozebírat
mramorové desky, možná na gril.  Vylepší
se dejvický kampus? IPR Praha vypsalo za
kázku na zpracování koncepce.  Majitel
pozemku u jižní zdi obory Hvězda snahy
o změnu územního plánu vzdal. Oddycho
vou plochu koupí Praha za 14 mil. Kč.  Jed
nu z posledních skutečně „engelovských“
pražských mozaiek na Flemingově náměstí
nahradila dlažba.  Modernizace železnice
na letiště se protahuje a prodražuje. Projekt
byl rozdělen na dvě etapy.  Kauza Key In
vestments, kde Praha 6 přišla o nemalé pe
níze, má soudní pokračování.  Příští rok
Praha 6 přestaví bývalé nádraží Bubeneč
na komunitní centrum Stanice 6.  Po nové
lávce do ZOO bychom měli přejít už v říjnu,
již montují zábradlí.  Za možnost zasta
vění bývalého fotbalového hřiště Dragoun
v Břevnově může Praha 6 od developera zís
kat 3,29 mil. Kč.
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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.

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).
21. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Pod Mohylou x Chrášťanská
2. Na Jivinách x Netřebská
22. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

1. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

10. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Ruzyňská x Ledecká

1. Nad Hradním potokem x Potoční

1. U Ladronky x Dvořeckého (parčík)

2. Brodecká x Únětická

2. Parléřova x Myslbekova

2. U Ladronky x Oddělená

3. Ciolkovského x U Valu

2. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

14. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

23. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Libocká u č.39

1. Šultysova x Pětipeského

1. Sestupná x Sbíhavá II.

2. Pod Drinopolem x Mládeže

2. Sibeliova x Farní

2. Radistů x Navigátorů

3. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

15. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

3. Šmolíkova – slepé rameno

1. Liborova x Šlikova

1. Za Oborou x Pozdeňská

24. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

2. Anastázova – parkoviště u Patočkovy ul.

2. Moravanů x Libovická

1. U Silnice x Ke Džbánu

7. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

3. Zličínská x U Světličky

2. U Stanice x U Kolejí

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

16. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

3. Na Padesátníku I. x Na Padesátníku III.

2. Bělohorská x Kochanova

1. Malobřevnovská x Falcká

29. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

8. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

2. Chýňská x Zličínská

1. Vlastina x U Silnice

1. Kutnauerovo nám.

17. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

2. Za Vokovickou vozovnou x U Kolejí

2. Břevnovská – vedle kina

1. Kralupská x Dobrovízská

3. U Silnice x Nová Šárka – pod separací

9. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

2. náměstí Čs. povstání

30. 9. 2020 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Hošťálkova x Štefkova

3. Ve Višňovce x K Mohyle

1. José Martího

2. 8. listopadu x U Kaštanu

2. Osamocená
3. V Středu x Na Volánové (trafo)

SBĚRU BIOODPADU
Velkoobjemový kontejner bude přistaven v ur
čeném termínu na max. 3 hodiny. Po naplnění
kontejneru před koncem doby přistavení dojde
k jeho výměně. Po celou dobu odborná obslu
ha bude monitorovat naplňování bioodpadem,
evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu
vysbíraného bioodpadu. Kontejnery jsou určeny
pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
INZERCE
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Sbírá se: komunální bioodpad ze zahrad – listí,
tráva, větve, neznečištěná zemina, případně ku
chyňský bioodpad rostlinného původu. K dispo
zici není štěpkovač nebo mobilní drtič.
Akci zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí
MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy.
Sobota 26. 9.
Říčanova x Řečického
Zeyerova alej x Nad Alejí

9–12 hod.
9–12 hod.

Ruzyňská x Ledecká
Ve Višňovce x K Mohyle

13–16 hod.
13–16 hod.

Sobota 3. 10.
Dělostřelecká x Slunná
U V. Baterie x nám. Před Bateriemi
U Ladronky x Dvořeckého
Manská zahrada proti č. 309/67

9–12 hod.
9–12 hod.
13–16 hod.
13–16 hod.

INZERCE
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DIVADLO SPEJBLA
A HURVÍNKA
Dejvická 38, Praha 6–Dejvice. tel. 224 316 784,
www.spejbl-hurvinek.cz.
5. 9. 10.30 a 14.00 hod.
13. 9. 10.30 a 14.00 hod.
19. 9. 10.30 hod.
19. 9. 14.00 hod.
20. 9. 10.30 a 14.00 hod.
30. 9. 19.00 hod.

Žeryčku hop!
Past na Hurvínka
Žeryčku hop!
Past na Hurvínka
Past na Hurvínka
Hotel Spejbl – veřejná
generálka

v předvečer bitvy na Bílé hoře projde Prahou
u příležitosti 400. výročí bitvy na Bíle hoře 1620 –
2020 průvod vojsk třicetileté války. Průvod vyrazí
od Písecké k parku Maxe van der Stoela.

VÝSTAVA
24. 9. – 1. 11. v 16 hod / 100 let Olympiád. Připo
menutí letních olympijských her z let 1920 až 2020
připomenou plakáty, které vždy odrážely výtvarný
styl dané doby a místa konání her, stejně jako
příběhy našich olympioniků.

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.
1. 9.
2. 9.
3. 9.
5. 9.
9. 9.
11. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
21. 9.
22. 9.
24. 9.
25. 9.
29. 9.
25. 9.

Brian
Vzkříšení
Ucpanej systém
Ucpanej systém
Interview
Přízraky
Vražda krále Gonzaga
Zimní pohádka
Zimní pohádka (derniéra)
Racek
Racek
Simona Babčáková a NO A!
Zásek
Dealer’s Choice (zadáno)
Komplic
Ucpanej systém (zadáno)
Komplic

ANTI.KVARIÁT DD
14. 9. Játra (20.00)
21. 9. Co.media (20.00)
22. 9. Nečíst (18.00)
28. 9. Večer jedna báseň (20.00)

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.
6. 9. v 18 hod. / Doktorfestu – BÍLÁ NEMOC a FILIP
ZANGI & PURPUR. Charitativní koncert ve prospěch
nákupu promítacího projektoru pro dětský urgent
ní příjem Fakultní nemocnice v Motole. Dobrovol
né vstupné 100, 200 nebo 400 Kč na GoOut.
8. 9. v 16 hod. / Šuškanda a šeptanda – humorné
divadelní představení spolku Proměna (REMEDIUM
Praha). V rámci Fresh senior. Vstup volný
9. 9. v 19 hod. / Jazz Gate: Josef Vejvoda trio.
Koncert na počest významného životního jubilea
bubeníka J. Vejvody. Kryštof Marek – klavír, Ondřej
Štajnorch – kontrabas a Josef Vejvoda – bicí zahrají
vlastní jazzové skladby i světoznámé standardy
ve složení.
15. 9. v 16 hod. / Setkání s Josefem Fouskem.
V rámci Fresh senior. Vstup volný
18. 9. v 18 hod. / Slavnostní průvod vojsk Prahou
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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
10. 9. – 11. 11. / Petr Písařík: Stardust
DOPROVODNÝ PROGRAM
Vernisáž 9. 9. od 18:00 / Komentované prohlídky
s autorem
23. 9., 21. 10. a 4. 11. / Tvůrčí dílny s lektory Ateli
éru Pellé
4. 10. a 8. 11. / Tvůrčí dílna s autorem a lektory
18. 10. / Ateliér Pellé program
6. 9. 15:00–17:00 / Ultrafun – otevřená dílna
13. 9. 15:00–17:00 / Ilustrátorská dílna s Martinem
Raudenským
13. 9. 15:00–17:00 / Nedělní škola umění hrou
20. 9. 15:00–17:20 / Komix jako kniha s Tomášem
Zahrádkou – Škola ilustrace
27. 9. 15:00–17:00 / Nedělní škola umění hrou

KAŠTAN–scéna
UNIJAZZU
Bělohorská 150, 169 00 Praha 6, www.kastan.cz,
e-mail: kastan@kastan.cz
1. 9. 19:30 KONCERT / Busking na zahrádce: FEDOR
(SK), Resumé. Vstupné dobrovolné
2. 9. 20:00 KONCERT / Coffee To Help, Orchestr
posledního dne
3. 9. 20:00 KONCERT / Pololidi, Povodí Ohře

4. 9. 19:30 KONCERT / Budoár staré dámy a hosté –
křest alba
5. 9. 15:00 PRO DĚTI / Divadlo na klice: Co se nese
v lese?
5. 9. 20:00 KONCERT / Iritující pýchora, Housky
6. 9. 13:00 FESTIVAL / Jen¥fest – benefiční open-air
festival pro Honzu Rybáka. Vstupné dobrovolné
8. 9. 18:30 PŘEDNÁŠKA / Ing. Arch. Zdeněk Lukeš:
Ernst Wiesner. Ohmannův žák, který obdivoval
Adolfa Loose.
9. 9. 20:00 KONCERT / Kluk z holdingu, Johnny
Service, Mrtvá koťátka
10. 9. 20:00 KONCERT / JAVVA (PL), Illegal Illusion,
Fotbal
11. 9. 20:00 KONCERT / Jan Burian
12. 9. 14:00 FESTIVAL / UNIMOON
16. 9. 20:00 KONCERT / Kadé Chim, Duben v Pešti –
křest alba
17. 9. 20:00 KONCERT / Esgmeq, Fetch!, Hippie
Chippies
18. 9. 20:00 KONCERT / Zuby nehty, Vobezdud
19. 9. 15:00 PRO DĚTI /Divadlo DamDam: Medvěd,
který nebyl
19. 9. 20:00 KONCERT / Lee, Venika Hartlyn
21. 9. 19:00 POSLECHOVÝ VEČER / Jiří Černý:
Ro(c)kování
22. 9. 20:00 KONCERT / Mantaban - křest CD
24. 9. 18:30 FESTIVAL / Miền Thơ Ấu čili Země dět
ství: První česko-vietnamský festival druhé kultury
25. 9. 20:00 KONCERT / Janota 1935, T.G.P.
26. 9. 15:00 PRO DĚTI / Divadlo Fígl: Africké pohádky
26. 9. 20:00 KONCERT / Letající rabín
29. 9. 20:00 KONCERT / I Love 69 Popgejů, Skrytý
půvab byrokracie
30. 9. 16:00 PRO DĚTI / Sváťovo dividlo: Šípková
Růženka
30. 9. 20:00 KONCERT / Michal Bystrov, Jiří Konvr
zek, BioMasha & Luděk Kazda
VÝSTAVA
31. 8. – 30. 9.
Marcel Bárta: Muchláže, tuše, meotary

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 – zvýhodněné vstupné 70 Kč.
Vstupenky nejsou na místa, volné sezení, omezení
kapacity dle nařízení vlády na 135 míst.

2. 9. 18:00 a 20:00 Šarlatán
3. 9. 18:00 After: Přiznání
20:00 Tenet
4. 9. 18:00 Noví mutanti
20:00 Šarlatán
5. 9. 16:00 Křupaví mazlíčci
18:00 After: Přiznání
20:00 Tenet (140 Kč)
6. 9. 16:00 Hurá do džungle
18:00 Noví mutanti
20:00 Tenet
7. 9. 16:00 Vlastníci /KINO SENIOR
18:00 Šarlatán
20:00 Poznáš muže svých snů

KULTURNÍ PROGRAMY

8. 9. 18:00 Palm Springs
20:00 Šarlatán
9. 9. 16:00 Vysoká dívka /KINO SENIOR
18:00 Frida
10. 9. 18:00 Vyšinutý
20:00 Krajina ve stínu
11. 9. 16:00 Panství Downton /KINO SENIOR
18:00 Krajina ve stínu
20:30 Vyšinutý
12. 9. 14:00 Mulan
16:00 Křupaví mazlíčci
18:00 After: Přiznání
20:00 Divadlo Na zábradlí: Tajný agent –
přímý přenos divadla
13. 9. 16:15 Mulan
18:00 Vyšinutý
20:00 V. CHYTILOVÁ – Sedmikrásky
14. 9. 16:00 V síti /KINO SENIOR
18:00 Havel
20:00 Půlnoc v Paříži
15. 9. 18:00 Palm Springs
20:00 Šarlatán
16. 9. 16:00 Malá lež /KINO SENIOR
18:00 Vizionář Modigliani – dokument
20:00 Loni v Marienbadu
17. 9. 18:00 Krajina ve stínu
20:30 Vyšinutý
18. 9. 18:00 Rytmus – Tempos
20:00 Krajina ve stínu
20. 9. 14:00 Křupaví mazlíčci
16:00 Princezna zakletá v čase
18:00 Šarlatán
20:00 V. CHYTILOVÁ – Ovoce stromů raj
ských jíme
21. 9. 16:00 Bourák /KINO SENIOR
18:00 Šarlatán
20:00 Do Říma s láskou
22. 9. 18:00 Provinční městečko E
20:00 Šarlatán
24. 9. 18:00 Salvator Dalí: Hledání nesmrtelnosti –
dokument
20:00 Králové videa
25. 9. 16:00 Malé ženy /KINO SENIOR
18:00 Žaluji!
20:15 Bábovky
26. 9. 18:00 Šarlatán
20:00 Žaluji!

27. 9. 14:00 Pruhované panenky /DIVADLO PRO
DĚTI
16:00 Princezna zakletá v čase
18:00 Bábovky (130 Kč)
20:00 V. CHYTILOVÁ – Panelstory aneb Jak se
rodí sídliště
28. 9. 16:00 Karel Svoboda: Šťastná léta /KINO
SENIOR
18:00 Havel
20:00 WOODY ALLEN – Jasmíniny slzy
29. 9. 18:00 Provinční městečko E
20:00 Šarlatán
30. 9. 16:00 Tenkrát podruhé /KINO SENIOR
18:00 Leonardo da Vinci: Génius v Miláně –
dokument
20:00 Corpus Christi /AČFK

KLUBOVNA KULTURNÍ
CENTRUM
Generála Píky, Dejvice. Otevřeno pondělí –
sobota od 14:00
2. 9. 20:30 Letní kino/ Bardzo fajný festival – Říkej
te mi Marianna
3. 9. 19:30 Koncert/Tune.L, Aleš Petržela
4. 9. 19:30 Koncert/Exit Orchestra
5. 9. 16:00 Koncert/Harmcore Jazz Band na za
hrádce, Nelikvid party
9. 9. 20:30 Letní kino/ Krátké filmy FAMU
10. 9. 19:30 Koncert/Ježíš táhne na Berlín
11. 9. 21:00 Koncert/ TMA
14. 9. 19:30 Koncert/Alone against one, Aldo Raine
15. 9. 19:30 Koncert/Obývák session
16. 9. 20:30 Letní kino/ Gentlemani
17. 9. 19:30 Koncert/: Špinaví lůzři
18. 9. 19:30 Koncert/Atomic Schnitzel
19. 9. 10:00 Klimafestival: Přednášky a workshopy
19. 9. 19:30 Koncert/Human Ketchup
21. 9. 19:30 Divadlo/ Nepřijatelní: Dealeři
23. 9. 19:30 Filmový klub
24. 9. 19:30 Koncert/Sdružení rodičů a přátel ropy
25. 9. 19:30 Koncert/Ström
26. 9. 16:00 Koncert/ East Clintwood
29. 9. 19:00 Divadlo náhod: Ubu paroháčem
30. 9. 19:30 Filmový klub

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17
13. 9. od 14 hod. 7. ročník Vinobraní v klášteře.
Jožka Šmukař a cimbálová muzika, Kamila Kopáč
ková, Cimbálová muzika sourozenců Holubových
s Jiřím Žigmundem a Folklorní soubor Lučinka.
20. 9. od 15.30 hod.
Slavné maličkosti v podání Dua Dacapo, na pro
gramu díla: F. Chopina, W. A. Mozarta, L. van
Beethovena, J. Suka, B. Smetany a A. Dvořáka aj.
3. – 30. 9. Výstava Lidové oděvy z Čech a Moravy

LETNÍ KINO U KEPLERA
Park Maxe van der Stoela, www.letnikinoukeplera.cz
3. 9. / 20:00 úvod s režisérem Janem Hřebejkem
20:30–20:50 Starý Dejvice (z cyklu Praha mizerná)
21:00–23:0 Pelíšky
4. 9 / 20:30–21:00 I’m so tired of being alone
21:00–22:30 Fourteen
10. 9. / 20:30–20:50 Cukr a sůl
21:00–22:30 Víkend na chatě
17. 9. / 20:30–21:10 Neptun
21:15–23:05 Maják
24. 9. / 20:30–21:10 Hymna
21:10–23:10 Paterson
25. 9. / 20:30–20:50 Stopy, střepy, kořeny
20:50–22:30 Loni v Marienbadu

MUZEUM HL. M. PRAHY
www.muzeumprahy.cz
VÝSTAVA
do 31. 1. 2021– Adolf Loos. Opakování génia.
PŘEDNÁŠKA
23. 9. v 17.00 hod. Adolf Loos. Opakování génia
Doprovodná přednáška ke stejnojmenné výstavě.
Přednášející: Mgr. Maria Szadkowska Rezervace:
www.muzeumprahy.cz
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
15. 9. v 17.00 K baroknímu opevnění a Johannu
Keplerovi
INZERCE
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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
8. 9. 16:00, Písecká Brána / Šuškanda a šeptan
da. Humorné divadelní představení spolku
Proměna REMEDIUM.
15. 9. 16:00, Písecká Brána / Recitál J. Fouska.
Josef Fousek je český spisovatel, básník, textař,
humorista, písničkář, cestovatel a fotograf.
21. 9. 13:00 – 19:00, Villa Pellé a zahrada /
8. ročník Fresh senior festivalu. V duchu motta
„Kdo si hraje, nestárne“ jsou připraveny řemeslné
workshopy, módní přehlídka v produkci dam
z i60, vystoupení tria Zdenky Trvalcové – Čevelo
vé, v podvečer Ivan Hlas TRIO.
22. 9. 16:00, Villa Pellé / Současná témata
očima fenomenologie. Již třetí z cyklu přednášek
a následných diskuzí na aktuální témata s filosof
kou, prof. Annou Hogenovou.
29. 9. 15:45 hod. před budovou NTM, Praha
7, Kostelní 42. Komentovaná prohlídka expo
zice Národního technického muzea. Expozice
Tiskařství od vynálezu knihtisku až po digitální
současnost. Rezervace nutná na in-fo@porteos.
cz nebo karolina@freshsenior.cz.

KOMUNITNÍ SENIORSKÉ
CENTRUM ŠLEJNICKÁ
Komunitní seniorské centrum Pečovatelská
služba Prahy 6. Informace získáte na: Irena
Simeonová, tel.: 736 489 330,
e-mail: ksec@pecovatelskasluzbap6.com.
1. 9.
13,00–15,30
1. 9.

Výtvarný ateliér
„Hrátky s drátky a korálky“
Stop zapomínání
– I. a II. skupina
14,00–15,30 Paměťová cvičení
3. 9.
Víla letního slunce
14,30–16,00 Hudba a tanec.
7. 9.
Cvičení na podporu stability
14,00–15,00 I. skupina
15,10–16,10 II. skupina
8. 9.
Stop zapomínání – I. skupina
14,00–15,30 Paměťová cvičení
10. 9.
„Lady Karneval“
14,30–16,00 Komponovaný pořad slova
a hudby věnovaný vzpomínce na vynikající
muzikálovou zpěvačku a také herečku Laďku
Kozderkovou
14. 9.
Cvičení pro zdravá záda
14,00–15,00 I. skupina
15,10–16,10 II. skupina
15. 9.
Výtvarný ateliér
13.00 – 15,30 „Hrátky s drátky a korálky“

15. 9.
Stop zapomínání
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
17. 9.
Jan Vízner a Helena Krupová
14,30 – 16,00 Písničkové pásmo „Tuhle rundu
platím já“
21. 9.
Harmonizační cvičení
14,00 – 15,00 I. skupina
15,10 – 16,10 II. skupina
22. 9.
Stop zapomínání
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
22. 9.
Kurz PC
15,30 – 16,15 začátečníci
16,15 – 17,00 mírně pokročilí
17,00 – 17,45 pokročilí
24. 9.
Aktivně ve stáří
14,30 – 16,00 Přednáškový cyklus zaměřený
na různé okruhy prevence nemocí a posilování
imunity, zásady správné výživy, zvládání stresu v seniorském věku, prevence civilizačních
nemocí, obecné principy zdravého životního stylu.
29. 9.
Výtvarný ateliér
13,00 – 15,30 „Hrátky s drátky a korálky“
29. 9.
Stop zapomínání – II. skupina
14,00-15,30
Paměťová cvičení
29. 9.
Kurz PC
15,30 – 16,15 začátečníci
16,15 – 17,00 mírně pokročilí
17,00 – 17,45 pokročilí
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PRODÁM HROBKU 6,5M2 U KOSTELA SV. MATĚJE
V DEJVICÍCH. TEL.: 739 842 555

REKONSTRUKCE KOUPELEN
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

ŠKODA OCTAVIA, FABIA KOUPÍM HORŠÍ
I HAVAROVANOU. TEL.: 602 889 740

Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.
Tel. 777 317 278
VyklízímeNemovitosti.cz - RYCHLE, LEVNĚ,
tel: 732 459 179

Vyměním obecní byt 2+kk v Řepích, za obecní
garsoniéru v Praze 6. Tel. 721 082 735.

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

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

Malování, lakování, zednické práce,
štukování, stěrky a sádrokarton, sezonní
sleva 10 %. Volejte 603 432 476.
30

září 2020

Nabízím veškeré zahradnické práce, rizikové
kácení, drobné zednické práce. Tel. 603194278

!! Odvoz starého nábytku na skládku. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Stěhování
Hledáme kolegy, pro montáže žaluzií, rolet, všeho druhu. Volejte: 773 484 056
sítí proti hmyzu. Volná pracovní doba,
OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK - NOVÉ
odměna dle počtu zakázek, rozsah práce
ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN-VERTIKÁLNÍ
dohodou. Vhodné i jako přivýdělek. JedŽALUZIE NA LODŽIE-SÍTĚ PROTI HMYZU Tel:733
noduché montáže, zapracujeme. Kontakt
písemně na gato@gato.cz, tel. 777 038 000 720 950 pavel.janci@email.cz

Tvůj příběh, moje naslouchání, osamělost rozptýlíme, trápení zmírníme, náladu ti zvedne povídání
s kamarádkou. V klidu domova probereme co tě
těší, baví či trápí. První info hovor zdarma.
T. 123 456 789, Lída. Číslo si ulož, může se hodit.
Prodej nízkoenerg.novostavby 2kk v Libčicích
(15 km od P6), 58m+balkon 4m+sklep 2m,
podlah.vytápění, vlak 5 min chůze, Masarykovo
nádr. vlakem 25 min, 4.199.000 Kč, k nastěhování
6/2021, tel. 726 461 327.
HODINOVÁVNUČKA.CZ je služba pro seniory:
doprovod k lékaři, pomoc s úklidem, naučení
ovládání PC, mobilu, procházky, předčítání,
záznam paměti, kulturní akce. T: 606740390

INFORMACE/INZERCE

KONTAKTY 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 Růžička, 602 176 922, jruzicka@
praha6.cz; Mgr. O. Kolář; Ing. arch. Eva Smutná, tel.:
778 543 831; Ing. J. Vaculík, tel. 602 492 692, jvacu
lik@praha6.cz; Mgr. J. Bartůšek; Mgr. M. Kaňáková;
Mgr. D. Klepková

ZASTUPITELSKÝ KLUB ODS
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Bartošová,
kbartosova@email.cz ; místopředsedové:
Mgr. P. Civínová, J. Dočekal; členové: Mgr. J. Stá
rek, jstarek@praha6.cz, Ing. Marie Kubíková, tel.:
724 174 006, e-mail: marie_kubikova@seznam,
Ing. Jiří Lála, jlala@praha6. cz, Ing. Z. Hlinský,

JUDr. Mgr. M. Petrásek, Ing. Bc. Simona Nesvadbo
vá, 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:
okuzilek@praha6.cz Ing. Mgr. Libor Bezděk, tel.:

775 870 642, bezdek@ddmpraha.cz, MUDr. Iveta
Borská, iborska@praha6, Zdeněk Hořánek, zhora
nek@praha6.cz, tel.: 602 336 140

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

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)
09/2020, vychází dne 31. srpna 2020. Uzávěrka příštího čísla dne 14. září.
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