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27. zasedání
zastupitelstva
proběhne ve čtvrtek 30. června od 10 hodin v hotelu DAP na Vítězném náměstí.
Podrobnosti budou zveřejněny na úřední desce. Od 15 hodin je zařazený pevný
bod interpelace. Online přenos sledujte
na www.praha6.cz a facebooku.

Červnové vycházky
Přes Bílou Horu do Hvězdy – vycházka se
koná 12. června a připomene nejen bitvu
na Bílé hoře, ale i jiné zajímavosti. Na začátku se dozvíte o nedokončených plánech
na zřízení kláštera servitů i malou zajímavost spojenou s oslíkem Honzou. Zjistíte,
jak se vyvíjel poutní areál, který si obejdete a dál bude trasa pokračovat k mohyle,
jejíž jednoduchá podoba je výsledkem
kompromisů, původní plány byly daleko
velkorysejší a ty si připomenete jen obrázky. I toleranční patent je v těchto místech
připomínán – uvidíte jak. Tuto trasu si můžete projít ve dvou časech – v 15 nebo 18
hodin. Začátek je vždy na konečné tramvají
22 a 25 Bílá hora.
 Zahradní město, Ořechovka a širší okolí solitérních vil – 22. června se vydejte
obdivovat neuvěřitelné množství krásné,
zajímavé, a přitom různorodé zástavby
v této části Střešovic. Nejen zahradní město, ale i další zástavba solitérních vil, jsou
vděčným tématem odborných publikací.
Na trase se seznámíte s urbanistickým řešením dvojice architektů Vondrák-Šenkýř,
s nejednotnou, a přesto svým způsobem
sjednocenou zástavbou zahradního města.
Ovšem nebude vynechána ani mimořádná architektura vil Emila Filly, Iši Křejčího,
Otakara Španiela a mnoha dalších. Sraz je
na zastávce tramvaje Ořechovka v 15 nebo
18 hodin.


Dopravní uzavírky
Do 5. 6. je naplánována rekonstrukce
komunikace a chodníků v Horoměřické, a to ve dvou úsecích: V Trníčku –
V Šáreckém údolí a V Šáreckém údolí
– Nebušická. Provoz je zde řízen semafory, proto počítejte se zdržením.
 Až do 2. 7. bude částečně omezený
provoz v ulici Na Hutích v úseku Dejvická – Kafkova. Probíhá zde kompletní
rekonstrukce vozovky.
 Do 17. 7. je kvůli obnově vodovodního
řadu uzavřena ulice M. J. Lermontova.
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Jídlo a kultura spojí národy
na Festivalu ambasád
Chcete vyzkoušet chutě ze všech
koutů světa? Seznámit se s kul
turou pěti desítek zemí? Vydejte
se v sobotu 4. června na Kulaťák
a ochutnejte svět.
Pátý ročník Festivalu ambasád Food & Culture se po dvouleté přestávce vrací v plné síle.
Na letošním ročníku se představí 46 zemí všech
kontinentů především svojí kuchyní, kulturním
programem i jako zajímavá destinace pro turistiku. „Do festivalu se letos zapojí 6 zemí,
které se prezentují poprvé – Japonsko, Indie,
Ázerbájdžán, Súdán, Myanmarský svaz a Tanzanie i s ostrovem Zanzibar. Co do počtu zúčastněných zemí jde o zcela výjimečnou akci,“
komentuje letošní ročník Jan Lacina (STAN).
Dokonalou autenticitu akce garantuje to, že
prezentace jednotlivých zemí zajišťují především jejich ambasády, honorární konzuláty, či
hospodářské komory. Na stáncích jednotlivých
zemí budou připraveny originální pokrmy, často za účasti známých kuchařů, v ojedinělých
případech se na přípravě podílí i sami velvyslanci či jejich manželky. Veškerá nabídka je
přizpůsobená myšlence Farmářských trhů přinést kvalitní suroviny pro kvalitní gastronomii.
Návštěvníci budou moci ochutnat nepřeberné
množství pokrmů většinou velmi typických pro
dané země. V rámci bohatého kulturního programu, který organizátoři naplánovali až do 20

hodin, se představí také soubory ze 12 zemí
– účastníků Festivalu ambasád. S kulturou se
tedy vydáme od slovenských sborů přes zahájení českých bubeníků po hru na tradiční mongolský nástroj. Představí se mariachi z Mexika
i folková skupina z Polska. Nebude chybět vystoupení Ukrajiny, Moldávie, Kosova, Thajska,
Indonésie, Malajsie, Ázerbájdžánu, Rumunska.
Odpoledne také proběhne krátký koncert skupiny United Flavour Sound System, která servíruje moderní mix reggae, hip hopu a r’n’b
a world music. Součástí festivalu je i tradiční
Trh na Kulaťáku, který bude jako každou sobotu probíhat od 8 do 14 hodin. Pořadateli Festivalu ambasád jsou Praha 6 a spolek Farmářské
trhy, organizátor Trhů na Kulaťáku.

Průběžné výsledky zápisů
do mateřských a základních škol
Při letošních zápisech do zá
kladních škol podali rodiče 1 932
žádostí o přijetí, včetně dupli
citních a vícečetných žádostí
do více škol.
Praha 6 letos otevře 44 prvních tříd, tedy o jednu více než loni. Školy přijaly celkem 1114 dětí,
další je mohou následovat po vyřešení odkladů
školní docházky a dořešení vícečetných žádostí o přijetí.
Podle informací ředitelů a ředitelek své místo
ve třídách našly téměř všechny spádové děti,
jejichž rodiče podali žádost o přijetí ve stanoveném termínu. Oproti původnímu předpokladu
pět škol – A. Čermáka, Dědina, nám. Svobody 2, Norbertov a T. G. Masaryka – otevřelo
jednu třídu navíc. V jednotlivých případech, ze-

jména u ZŠ Petřiny – sever, bude nepřijatým
spádovým dětem nabídnuta možnost přijetí
v jiné škole. Navyšuje se nejen počet prvních
tříd, ale i kapacity škol. V září budou slavnostně
otevřeny nové třídy, kabinety a odborné u
 čebny
ve školách nám. Svobody 2, Emy Destinnové,
navýšení kapacit v průběhu příštího školního
roku se dočká škola J. A. Komenského a T. G.
Masaryka.
Podle údajů z poloviny května školky zřizované městskou částí přijaly 3270 žádostí od 1192
rodičů. Z toho bylo 275 přihlášek od dětí mladších tří let. Počet volných míst ve školkách,
a tedy i přijatých dětí se postupně mění podle
toho, jak se řeší odklady školní docházky.
Na Praze 6 také od loňského roku funguje dětská skupina Sluníčko, která přijímá děti mladší tří let. Informace o jejím provozu najdete
na webu www.jakdoskolky.cz.

Aktuality

Nové zastávky
i změny názvů
V pražské integrované dopravě došlo
v květnu ke drobným změnám, které se
týkají Prahy 6. Jde o přejmenování či
úpravy názvů zastávek nebo obnovení
provozu historické linky 23. Iniciátorem
změn byla organizace ROPID.


Tramvajová retrolinka je v provozu
na trase Královka–Zvonařka denně
od 8 do 19 hodin a jezdí od poloviny
května ve všední dny každou půlhodinu, o víkendech v intervalu 15 min.



U autobusové linky 164 došlo ke zřízení nové obousměrné zastávky Na Vypichu (mezi zastávkami Dopravní hřiště
Vypich a Sídliště Petřiny). Linka 216
v oblasti Bořislavky nově obsluhuje
zastávku Poliklinika Na Dlouhém lánu.
Ve směru Poliklinika Petřiny linka nezajíždí do terminálu Bořislavka, ale zastavuje v nové zastávce Liberijská u východu ze stanice metra.



U linky 131 ve směru Sídliště Baba linka
do terminálu i nadále zajíždí, a to z důvodu jednotné nástupní hrany společně
s linkou 131 ve směru na Hanspaulku.



Ke změnám názvů došlo u tramvajových zastávek Myslbekova a Hládkov.
Původní zastávka Myslbekova v ulici
Hládkov se nově jmenuje stejně Hládkov. Zastávka v ulici Myslbekova s původním názvem Hládkov dostala nový
název Park Maxe van der Stoela podle
stejnojmenného parku v těsném sousedství. Doplněný název má také autobusová zastávka u stadionu Juliska,
která se nyní jmenuje Dukla – Juliska.

Od června lze připomínkovat
Metropolitní plán
Až do 30. června se mohou nejen
radnice a instituce, ale i občané
vyjadřovat k novému Metropolitní
mu plánu.
V květnu se mohli lidé zastavit u stanoviště
na Vítězném náměstí a položit konkrétní dotaz
třeba na lokalitu v okolí svého bydliště. Další
akce, které mají tento důležitý dokument představit Pražanům, pokračují v červnu.
 V pondělí 20. 6. od 18 hodin se koná komentovaná vycházka územím zahrádkářské kolonie Litovického potoka nazvaná
Fenomén zahrádkářské kolonie. Sraz je

před kinem Ořechovka. Odborníci vám zde
odpoví, v čem spočívá důležitost zahrádkářských kolonií ve městech? Proč jsou
pro jejich uživatele tak důležité? Metropolitní plán stanovuje celkem 480 hektarů zahrádkových osad. Cílem je ukázat ty, které
zůstávají, i ty které se přeměňují, a porovnat, kolik jich je nově chráněno.
 23. června proběhne druhé veřejné projednávání v Centru architektury a městského
plánování – CAMP na adrese Vyšehradská 51.
 Kdykoli můžete zaslat své připomínky také
prostřednictvím formuláře metropolitniplan.praha.eu.

Podrobný harmonogram oprav

Proměna areálu
ve Veleslavíně

Technická správa komunikací zahájila rekonstrukci křižovatky ulice Na Petřinách a Na Větrníku,
která bude nově osazena semafory. Řidiči tady musejí počítat s omezením do 23. srpna.

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
připravuje projekt revitalizace areálu na Ve
leslavíně.
Cílem projektu bude centralizovat pracoviště z celé Prahy, zefektivnit tím provoz této
instituce a snížit náklady na údržbu a provoz.
Místní lidí jistě ocení rozšíření veřejného prostranství v ulici José Martího, jeho doplnění
o parkové plochy a celkovou rekonstrukce
ulice. Pod
robnosti o celém projektu najdete
v příštím vydání Šestky.
červen 2022
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Aktuality
se přistěhují rodiny s dětmi. I proto o budoucí
využití školní budovy ve Vlastině ulici starosti
nemám,“ doplňuje radní pro školství Marie Kubíková (ODS).

Střet zastupitelů

Budoucnost školy PBIS
ve Vlastině ulici
Městská část Praha 6 se dohod
la se soukromou školou Prague
British International School (PBIS)
ve Vlastině ulici v Liboci na po
stupném uvolňování míst a tříd
ve prospěch ZŠ Dědina. První rok
to bude 60 míst, druhý 120, třetí
180 a poté celá budova s kapa
citou pro 350 žáků. Na základě
této dohody, která vzešla ze série
jednání, prodloužila rada městské
části nájemní smlouvu s PBIS
do srpna 2025.
Soukromá škola, která si tuto budovu pronajala
už v roce 2007 na patnáct let, tedy do konce
letošního srpna, vyjednávala s Prahou 6 o prodloužení nájemní smlouvy několik posledních
roků. A radnice původně prodloužení nájmu
přislíbila. V posledních době však roste tlak
rodičů z této lokality, aby škola ve Vlastině ulici sloužila celá ve prospěch spádových dětí.
Rodiče sepsali petici proti prodloužení nájmu
a argumentují tím, že „jako rodiče budoucích
školáků se obáváme, že se do své spádové
školy nedostanou.“ Podle čísel ze Základní
školy Dědina se nic podobného neděje.

Spádové děti místo mají
„V posledních letech je sice kapacita na hra6

červen 2022

ně, ale už pátým rokem po sobě otevíráme tři
klasické první třídy a jednu waldorfskou, přičemž v jedné je stále dvacet čtyři nebo dvacet
pět dětí. Letošní rok není výjimkou,“ konstatuje ředitel školy Mojmír Dunděra a ujišťuje, že
se nikdy o přijatých dětech nelosovalo a vždy
ve škole zbyla místa pro spádové děti, někdy
i ty z jiných částí Prahy 6. Navíc základní škola Dědina se díky nástavbě rozroste o čtyři
nové kmenové třídy, knihovnu, atrium a větší
školní jídelnu s terasami. Dle podepsaného
memoranda by se odtud časem měly odstěhovat – otázkou je ovšem kdy – waldorfské třídy, čímž by se uvolnilo dalších devět učeben.
„Na základě těchto informací jsme v přijatém
usnesení jasně řekli, že Základní škola Dědina bude potřebovat budovu ve Vlastině ulici
uvolňovat postupně. Teď by ji nedokázala celou využít,“ říká senátor, zastupitel a předseda
šestkového výboru pro výchovu a vzdělávání
Jiří Růžička (TOP 09).
Proto došlo k jednání o uzavření nové smlouvy s Prague British International School o postupném uvolňování budovy ve Vlastině ulici.
„Mohli bychom požadovat uvolnění celé budovy a nájemní smlouvu neprodloužit, ale pro
městskou část by to nebylo výhodné. Takto
máme zajištěná místa pro naše děti, která potřebujeme,“ konstatuje místostarosta Jakub
Stárek (ODS), který se jednání s PBIS účastnil.
„Stavby nových bytů v okolí, zejména v oblasti za Drnovskou ulicí, jsou ve finále a brzy

O tom, zda potřebuje Praha 6 pro své děti
školu uvolnit a jak rychle, se diskutovalo také
na posledním jednání zastupitelstva. „Hlavní
vina leží na radě městské části, která se školou několik let jedná, aby poté velmi překotně
uzavřela smlouvu, která není dobrá pro Prahu 6, ona není dobrá ani pro tu Prague British
International School. Ona není dobrá vůbec pro
nikoho,“ obvinil během jednání vedení radnice
zastupitel Ondřej Chrást (Piráti). S tím nesouhlasí Jakub Stárek a podotýká, že vždy je lepší
najít dohodu než jít do sporu. Radnice získala
rezervní třídy, PBIS tři roky, aby si našla novou
budovu. Podle neoficiálních informací by měla
zůstat v Praze 6. Z 300 dětí, které ji navštěvují,
270 bydlí na šestce.
Další obvinění ze selhání se týkalo výše nájemného, které PBIS Praze 6 zaplatí. Důvod, proč
zůstalo stejné jako před patnácti lety, vysvětlil
místostarosta pro majetek Jan Lacina (STAN):
„Zatímco v první nájemní smlouvě radnice pronajímala PBIS budovy i hřiště, mezitím byly čtyři pětiny školního pozemku vráceny restituentům. Proto si nyní škola najímá za stejné peníze
pouze budovu bez hřiště, což není úplně komfortní,“ doplňuje místostarosta. Toho zastupitelstvo pověřilo, aby se pokusil získat pozemky
vydané v restituci opět pro potřeby škol. Proto
neprodleně oslovil oficiálním dopisem majitele,
k dohodě ale zatím nedošlo a zdá se, že nebude vůbec snadná.

Kdo se bude učit v uvolněných
třídách?
Základní škola Dědina bude mít od září volné dvě třídy ve Vlastině ulici a ředitel Mojmír
Dunděra nyní přemýšlí, jak je nejlépe využít.
Od hlavní budovy jsou vzdálené zhruba jeden
kilometr a přejít ze třídy do třídy trvá minimálně
čtvrt hodiny. „Variant máme několik, uvažujeme, že by tady byla jedna kmenová třída, pravděpodobně některá z prvního stupně, kde se
učitelé tolik nestřídají v hodinách. Je však otázka, zda s tím budou rodiče souhlasit. Variantou
je využít třídy jako učebny pro dělenou výuku
jazyků,“ doplňuje ředitel. Konverzovat v angličtině se svými spolužáky ze soukromé školy
však děti nebudou moci, PBIS trvá na oddělení
svých tříd od těch šestkových, aby si zachovala určitou exkluzivitu. Po uvolnění celé budovy
v roce 2025 by tady měla vzniknout samostatná škola. S tím počítá i ředitel Dunděra: „Zpočátku rád pomohu, ale nemyslím si, že bychom
měli mít ve Vlastině detašované pracoviště.
Škola se postupně zaplní, a pak si zaslouží samostatnost a své vlastní vedení.“

Téma vydání

Praha 6 chce účinněji bojovat proti
chátrajícím nemovitostem
Zde jsou některé příklady.
Vily v ulici Milady Horákové firma nechává
chátrat, aby je mohla zbourat a postavit místo
nich velkou kancelářskou budovu

Dům v Radčině ulici
Majitelé dostali povolení nemovitost zbourat už v polovině roku 2017, ale neudělali to
s odůvodněním, že ještě vyjednávají s městskou částí o stavbě nového bytového domu.
Později jim byl termín prodloužen o rok, sami
slíbili, že dům odstraní do konce roku 2019.
Nic se nestalo. Vše zastavila exekuce majetku
společnosti. Z toho důvodu vlastník ani nezaplatil pokutu 100 tisíc korun, která mu byla loni
pravomocně udělena. Nemá z čeho a zahájení insolvenčního řízení může trvat roky. V zápisech z pravidelných šetření se tak opakuje,
že je objekt nezabezpečený, sem tam v něm
přebývají bezdomovci, hromadí se v něm nepořádek, chybí oplocení, skleněné výlohy jsou
volně přístupné a nebezpečné. Praha 6 nemá
žádnou zákonnou možnost, jak situaci změnit.

Vily číslo 100 a 102 v ulici Milady
Horákové

Léta chátrající vily v ulici Milady
Horákové, kvůli špatnému stavu
zavřené koupaliště Džbán, hod
notné staré vily přestavené k ne
poznání… Takové nemovitosti po
tkává každý, a to nejen v Praze 6.
A většinou si položí i otázku: Jak
to mohla radnice dopustit? Sou
časná legislativa nenabízí měst
ským částem a městům účinné
možnosti, jak donutit majitele,
aby se o svůj majetek lépe starali.
Praha 6 to chce nyní svou iniciati
vou napravit.

na radnici přicházejí od takzvaných rajonových
inženýrů, od zastupitelů i od občanů. Na základě takových oznámení a podnětů probíhá
místní šetření za účasti pracovníků stavebního
úřadu, odboru životního prostředí, členů bezpečnostní komise, městských strážníků i policie. U dlouhodobě problematických objektů se
kontroly opakují přibližně po měsíci. Pokud ale
majitel nereaguje, nemá úřad mnoho možností,
jak svůj tlak zvýšit.

Vily Milady Horákové chátrají už celá desetiletí. Majitel by je zboural rád, na facebookových
stránkách projektu už před pěti lety uváděl,
že „místo toho, abychom přistoupili k nevyhnutelné demolici, vynakládáme zbytečně desítky tisíc korun na opětovné zazdívání oken
a dveří, zajišťování plotů a vyhánění nezvaných
návštěvníků“. Praha 6 se ale postavila proti
demolici, a naopak žádala jejich rekonstrukci
a uvedení do původního stavu. Nic jiného, než
žádat, ale nemůže. Domy samotné sice nejsou

Dům v Radčině ulici chátrá, majitel
sice dostal pokutu, ale protože je
v exekuci, nezaplatil ji

Praha 6 v současnosti eviduje skoro dvacet
chátrajících a zanedbaných objektů. Podle
metodiky považuje za problematickou nemovitost, která není zajištěná proti poškození majetku samotného – a mnohdy zasluhuje i památkovou ochranu –, ohrožuje zdraví lidí, kteří
se tam i v okolí pohybují, kde hrozí požár nebo
se hromadí odpadky. Anebo objekty, o něž se
majitelé odmítají starat a s radnicí nekomunikují. Důvodů, proč nereagují, bývá více – někdy
jde o protahující se dědická řízení, jindy dojdou
peníze nebo se vlastník nachází v insolvenci,
často ale nechávají objekty schválně zchátrat
a spadnout, aby na jejich místě vybudovali
o patro či dvě vyšší a mnohem větší novostavby. Informace o nebezpečných stavbách
červen 2022
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Téma vydání
lu oznámili, že na začátku června vydají prohlášení o budoucnosti koupaliště, k dispozici
bude na stránkách koupaliste-dzban.cz.

Praha 6 iniciátorem změny

Opravu velmi cenné Schubertovy vily
vlastník zastavil, místo toho buduje
na pozemku zakázané stavby

památkově chráněné, ale nacházejí se v památkové zóně, kdy je třeba při rekonstrukcích,
ale i stavbě nových domů respektovat původní charakter lokality. Nacházejí se totiž v pásu
vil, který se táhne od Bubenče až ke Kramářově vile. Společnost Lordship chce místo nich
stavět kancelářskou budovu Letná Office park
s celkovou podlahovou plochou 45 tisíc metrů
čtverečních a třemi stovkami parkovacích míst.
Ačkoli se během let velikost projektu o něco
zmenšila, stále objekt nerespektuje původní
charakter této lokality. „Máme vizi pěti samostatných budov, které by měly nahradit stávající
zchátralé vily a přivést do bezprostředního sousedství Letenské pláně život. Jednotlivé stavby
by pak navrhli přední čeští architekti,“ popisuje
developer projekt ve svých materiálech.

Schubertova vila
Tato památkově chráněná vila blízko obory
Hvězda patří k nejcennějším domům, které
na šestce stojí. Představuje unikátní typ novorenesanční předměstské italské vily, má půdorys písmene L, vnější schodiště, věž a dvě
otevřené lodžie. Kolem oken se dochovala
černobílá sgrafita. Majitel začal vilu obnovovat
a opravovat, ale práce nedokončil. Místo toho
proměnil zahradu na parkoviště pro sousední
restauraci a začal s budováním nepovolených
staveb na pozemku. Praha 6 proto dala podnět na řešení odboru památkové péče hlavního města Prahy. Ten konstatoval, že dochází
k znehodnocení a někde i úplnému zničení
omítek a sgrafit, plastických architektonických
prvků, tedy například říms. Postupně mizí a nenávratně se ztrácejí části ostění oken a vstupů,
sokl se soklovou římsou. Okna a dveře v přízemí nechal majitel zazdít, ve vyšším jsou skla
rozbitá nebo úplně chybějí. Památkáři s vlastníkem zahájili správní řízení, které ale zatím
8
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není ukončeno. Není tedy jasné, zda a jakým
způsobem bude potrestán.

Koupaliště Džbán
Areál Džbánu je od letošního roku uzavřený. Podle vlastníka, společnosti Molepo, je
koupaliště v havarijním stavu a majitel nemá
na jeho rekonstrukci peníze. Firma je chtěla
získat výstavbou a prodejem bytů při Evropské, vlastníkům se však nepodařilo prosadit změnu územního plánu. Zástupci Prahy 6
i hlavního města se shodli, že by se areál měl
vrátit zpět do vlastnictví města, buď směnou
pozemků, nebo by je magistrát mohl vykoupit,
ovšem pouze za předpokladu, že cena bude
adekvátní skutečné hodnotě. Vlastníci areá-

Kvůli špatnému stavu budov se letos pro veřejnost
neotevře koupaliště Džbán

Nejen tyto příklady ukazují, v jak těžké situaci se nacházejí městské části a jejich vedení.
Proto Praha 6 iniciovala změnu právních předpisů, které by daly radnicím větší pravomoci,
jak účinněji zasáhnout vůči nezodpovědným
vlastníkům. Také v reakci na uzavření Džbánu,
který v roce 1998 likvidátor podniku Pražské
kanalizace a vodní toky prodal v dražbě, požaduje úpravu právních předpisů tak, aby města
a městské části měly reálnou možnost získat
do svého vlastnictví pozemky a budovy státu,
které se nacházejí na jejich území, stát je nepotřebuje a radnice by je využily hlavně pro školská a sociální zařízení, občanskou vybavenost,
sociální bydlení, zeleň nebo stavbu dopravní
infrastruktury.
Praha 6 požaduje úpravu právních předpisů
tak, aby radnice mohly bojovat proti chátrajícím nemovitostem na svém území a měly
efektivní právní nástroje k postupu vůči nekontaktním, nečinným nebo neznámým vlastníkům neudržovaných, zničených, popřípadě
opuštěných nemovitostí. Co si pod tím efektivním právním nástrojem představit? „Současné
sankce jsou zcela nedostatečné, proto také
máme v Praze 6 tolik havarijních objektů. Proto
bych navrhovala nejen radikální zvýšení pokut,
ale například po vzoru Švýcarska i to, že jakmile jejich výše dosáhne ceny nemovitosti, může
být objekt majiteli zabavený ve prospěch obce
či městské části,“ vysvětluje radní Eva Smutná
(za TOP 09), která změnu předpisů iniciovala. Nyní se pro ni bude snažit získat podporu napříč dalšími obcemi a městskými částmi
i v Parlamentu ČR.

Politická diskuze

Jak by měla Praha 6 zasáhnout proti majitelům,
kteří se nestarají o své nemovitosti?
Petr Macháček/ANO
Každý majitel by se měl
o svou nemovitost starat. Musí samozřejmě plnit
všechny zákonné požadavky, jakož i podmínky
místních vyhlášek. Obec by
měla monitorovat stav nemovitostí na svém
území a v případě dlouhodobého opuštění,
nebo když majitel nevykonává svá práva a povinnosti, využít všech možností, které dává občanský zákoník, a ne jen alibisticky vyčkávat.
Obec musí být proaktivní, aktivně jednat s majiteli chátrajících objektů a společně hledat
přijatelná řešení. Protože jde o soukromý majetek, obec jen těžko může využívat represivní
prostředky, aby přinutila majitele nemovitostí
se o svůj majetek řádně starat. Může je však
pozitivně motivovat. Proč více nepropagovat
anti-graffiti program? Proč více nepropagovat
dotační programy? Proč se této problematice
nevěnovat v časopise Šestka? Je nezbytné
více kontrolovat úklid a seč veřejných i soukromých ploch. Každopádně by obec měla začít
u sebe a s péčí řádného hospodáře se starat
o svůj majetek. Nejlepší je jít ve správě majetku
příkladem.

Ondřej Chrást/Piráti
„Domy hrůzy“, tedy opuštěné či zanedbané domy
najdeme v mnoha městských částech, šestku bohužel nevyjímaje. Samotné
obce nemají příliš nástrojů
a zákonných možností, aby majitele donutily
se o své nemovitosti starat. Obec může zasáhnout, pokud budova ohrožuje okolí, což
se ovšem děje jen zřídka, jedná se tedy o estetický problém – tyto domy prostě hyzdí své
okolí a jsou ostudou pro nás všechny. Ne vždy
však musí být město v defenzivě, vzpomeňme
na nechvalně známé vily na Špejcharu, vstupní bráně do Prahy 6, kde Piráti Prahy 6 vedou
iniciativu zachrantevily.cz. Majitel zde nechává
chátrat cenné vily úmyslně a jejich stav používá k vydírání, abychom tam, jako MČ, povolili
tyto vily zbourat a postavit nějaké prosklené
zhůvěřilosti, které by zcela zlikvidovaly klidový
ráz vilové čtvrti. I díky našemu tlaku se však
tyto záměry nepovedly a dokud developer
nedá vily do pořádku, nepřipadá v úvahu jakýkoliv dialog o budoucím využití. Tedy možnosti
jsou, jen je třeba se nebát a mít odvahu se postavit za správnou věc.

Václav Klepš/
KDU-ČSL
Otázka směřuje zřejmě k aktuální problematice koupaliště Džbán. Domnívám se,
že za současného právního stavu neexistuje žádné
rychlé řešení problému, a to ani u staveb, které
již ohrožují cizí zdraví a majetek (vily v ulici M.
Horákové/U Vorlíků nebo nádraží Vyšehrad).
Pokutování ve zdlouhavých správních řízeních
není efektivní. Obce musí dlouhodobě odolávat
tlakům na změnu územních plánů a nevycházet
vstříc investorům, kteří koupí levně nemovitost, čekají, že v budoucnu bude na pozemcích
umožněna lukrativnější výstavba, a stávající
nemovitosti neudržují. Obce mohou též vyjednávat o dočasném využívání ve veřejném zájmu (úspěšný příklad Kasáren Karlín). V případě nemovitostí, které nejsou určeny k bydlení
(např. i mnohdy zanedbané samostatně stojící
garáže), by ztratilo na kontroverznosti i řešení
spočívající v razantním navýšení daně z nemovitosti, kterou by si však majitelé, kteří nemovitosti řádně užívají, mohli odečítat. K tomu by
bylo ale nejprve třeba změnit zákon.

Pavel Weber/Zelení
Jakub Stárek/ODS
Právo osobního vlastnictví je nedotknutelné. Zákon
v tomto hovoří jasně, a dokonce podchycuje i to, že se
vlastník nemusí o nemovitost starat, pokud ji nechce
užívat. Samozřejmě, že
nesmí ohrožovat kolemjdoucí či majetek sousedů. Znárodňování či vyvlastňování majitelů,
kteří o svou vilu či pozemek nepečují, tedy není
myslitelná varianta. Existuje ale silný veřejný
zájem, aby se majitelé o své nemovitosti starali
a nenechávali trosky domů v tak dobrých sousedstvích, jako je to naše. Šestka mj. podporuje dotacemi opravy památek, jako motivaci
u specifických případů, tak i vyvíjí značné úsilí
při jednání s majiteli, zejména tam, kde může
docházet k ohrožení způsobenému stavem nemovitosti. Samostatnou kapitolou jsou investoři, kteří budovu koupí a chtějí ji nechat spadnout či shořet a poté si postavit něco většího.
Těm na rovinu vzkazuji: Tady vám „pšenka“ nepokvete. Osobně by mi přišlo zajímavé do našeho geoportálu formou ankety a komunikace
s občany a sousedy vytvořit přehled míst, která
takto i jinak hyzdí Prahu 6 a postupně začít práci na jejich obnově.

Petr Prokop/STAN
Nabízí se silácká odpověď,
že by měly obce razantně zasáhnout a nedovolit,
aby zanedbané nemovitosti hyzdily veřejný prostor.
Případně že by majitelé
takové objekty měli „navalit“ v zájmu veřejného blaha. My Starostové
a nezávislí ale víme, že pravomoci samosprávy
obcí jsou v tomto směru slabé. Jsme důslední
zastánci právního státu, i když jsou zákony nedokonalé. Řešení není snadné. Neznamená to
ale, že se nedá dělat nic! Stavební a další státní
úřady musejí naplno využívat všechny své zákonné pravomoci a nezjednodušovat si práci.
Jednání se soukromými majiteli, kteří řádně
nepečují o svůj majetek, jsou často náročná,
vyčerpávající a zdlouhavá, ale je třeba na ně trpělivě a nesmlouvavě tlačit. I drobné a špatně
vymahatelné pokuty má stavební úřad ukládat.
Vedle toho musíme využívat autoritu veřejných představitelů a přesvědčovat majitele, že
náš společný veřejný zájem je stejně důležitý
jako ten jejich soukromý. Vyžadujme přirozený
respekt k právu. Život ve svobodné demokratické společnosti nabízí nejen řadu práv, ale
vyžaduje také dodržování určitých pravidel.

Vlastnictví zavazuje, ví každý zodpovědný majitel,
který o svou nemovitost pečuje a snaží se být dobrým
sousedem. Ústava říká, že
při výkonu vlastnického práva musí majitel dbát také na práva ostatních
a na obecné zájmy, aby vyloučil možné negativní dopady, k nimž by mohlo v důsledku zlovolného uplatňování jeho vlastnického práva dojít.
Za takové zlovolné uplatňování vlastnického
práva považuji:
• Úmyslně chátrající pozemky a budovy
ve městě, které čekají na developerský záměr
pod heslem „čím horší stav teď, tím víc se lidé
těší na novou zástavbu, ať už bude jakákoliv“.
• Byty kupované jako spekulaci fondů na růst
ceny a nepronajímané k bydlení. Pak se město
rozlézá do polí a v jeho centru nesvítí večer jediné okno.
• Byty provozované v rozporu s jejich kolaudačním stavem jako decentralizovaný Airbnb
hotel. Večer chtějí sousedé odpočívat, a ne poslouchat party neustále měnících se sousedů.
Proti těmto zlovůlím musí umět město efektivně zasáhnout, jinak se kvůli menšině asociálů
stává k nežití. A město k nežití ztrácí smysl své
existence.
červen 2022
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Veřejný prostor

Dostavba Vítězného náměstí je opět
o něco blíže
Jak bude vypadat Vítězné ná
městí a naplní se po více než sto
letech koncepce Antonína Enge
la? To by mohlo být známé v létě
příštího roku.
Když konsorcium firem Fourth Quadrant loni
na podzim získalo přes dvacet tisíc metrů čtverečních, tedy převážnou část zastavitelné plochy takzvaného čtvrtého kvadrantu Vítězného
náměstí, prohlásilo, že chce do jednoho roku
vypsat mezinárodní soutěž na architektonickou
podobu tohoto místa a do roku 2028 mít postaveno. První krok konsorcium splnilo. Soutěž
na dostavbu čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí bude vyhlášena letos v létě a proběhne
podle standardů České komory architektů. Vítěze, který bude muset projít dvěma koly, porota vybere v květnu roku 2023.

Vyjádřit se může i veřejnost
„Máme zájem na tom, aby na Vítězném náměstí vznikla kvalitní architektura, která ještě
více pozvedne tuto lokalitu a přinese užitek
místním institucím a obyvatelům. U investora
jsme si proto již dříve stanovili podmínku, aby
podoba budoucí zástavby vzešla z mezinárodní architektonické soutěže. Ta by měla zajistit,
aby výsledný projekt respektoval regulaci celé
čtvrti kolem náměstí, jak ji v minulosti definoval
pan architekt Engel,“ říká místostarosta Jakub
Stárek (ODS), do jehož gesce územní a veřejný
prostor patří. Zastupitel Pavel Weber (Zelení)
se pozastavuje nad rychlostí, s níž konsorcium
firem architektonickou soutěž vypisuje a nabízí několik klíčových věcí, které by se měly
objevit v zadání. „Jaká je objednávka města
a veřejnosti? Byty? Kde postavíme nové školy
a školky? Kanceláře? Kam se vejdou přijíždějící auta, silnice jsou za limitem. Hypermarket?

Přežijí to malé obchůdky, restaurace a služby,
které z Dejvic dělají živou čtvrť? Bohužel naděje na vysokoškolské koleje, budovu magistrátu, národní knihovnu nebo koncertní sál padly
spolu s prodejem z veřejného do soukromého
vlastnictví,“ konstatuje zastupitel.
Nejen on, ale také všichni obyvatelé Prahy 6
dostali nebo ještě dostanou možnost se k projektu vyjádřit. V květnu pro ně developer připravil infostánek a informační procházky, až
do poloviny června mohou vyplnit dotazník
nebo se přihlásit do konzultační skupiny.

Místo pro život
Na některých podmínkách, které by se měly
v zadání soutěže objevit, se shodují jak koaliční, tak opoziční strany. Výsledkem by měl být
prostor, kde se budou lidí potkávat a odpočívat.
„Samotnému záměru dostavby tohoto segmentu nelze nic vytýkat, vychází z původního odkazu architekta Engela. Důležité ale je,
s jakou citlivostí a otevřeností projekt přistoupí k podpoře společenského dění v této části
Dejvic. Pokud se na nové objekty podíváme
objektivem přilehlé ulice Šolínova, tak partery
plné nabídek pro jejich využití veřejností budou
nezpochybnitelným přínosem,“ doplňuje zastupitelka Jana Kabelová (Piráti).
„Plánované změny by měly vést k tomu, aby
se Vítězné náměstí a jeho bezprostřední okolí
proměnilo z rušného dopravního uzlu na místo,
kde lidé budou žít, studovat, pracovat a setkávat se. Dostavba čtvrtého kvadrantu by měla
vycházet z výsledku mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže na Vítězné náměstí,
která byla podmíněna realizací tří dopravních
staveb, a to prodloužením tramvajových tratí
na Strahov a do Suchdola a dopravního propojení Evropská – Svatovítská,“ říká radní pro
strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09).

Praha 6 promine některé staré
dluhy za nájem
Radnice promine nájemcům bytů
některé historické dluhy. Týká
se to případů, kde se lidé kvůli
nesmyslným úrokům z prodlení
dostali do dluhové pasti.
Městská část Praha 6 v minulosti u dlužných
nájemných vyměřovala – v souladu s tehdejší
legislativou – poplatky 0,25% za každý den
prodlení. Za jediný rok tak původní dluh vzrostl
10
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až o 91,25%, tedy téměř na dvojnásobek a časem i na dvacetinásobek původní hodnoty.
„Někteří lidé původní dluh přeplatili třeba i několikanásobně. Až do loňského roku totiž platilo
pravidlo, že v rámci exekučního řízení je umořováno nejdřív takzvané příslušenství a původní
jistina až úplně nakonec,“ vysvětluje zastupitel
Petr Palacký (Zelení), který s návrhem přišel.
Proto také tito lidé nemohli využít loňskou oddlužovací akci Milostivé léto. Zastupitelé Pra-

Jak se mohou
zapojit občané?
Vyplňte on-line dotazník s mapou –
do 17. června můžete na stránkách
www.4kvadrant.cz vyplnit on-line dotazník s mapou, jehož prostřednictvím
zhodnotíte ze svého pohledu současný
stav dotčeného území.
 Staňte se členem konzultační skupiny
– do skupiny se může zapojit každý aktivní občan, který má zájem zapojit se
do příprav podkladů soutěže. Pro registraci v konzultační skupině napište
na info@4kvadrant.cz.
 Zúčastnit se můžete odborné debaty,
která se bude věnovat tématu čtvrtého
kvadrantu Vítězného náměstí. Zaměří se zejména na historii, architekturu
a budoucí využití tohoto pro Prahu 6
důležitého místa. Debata proběhne
v Ballingově sále NTK 28. června od
19 hodin.


hy 6 pro ně nyní schválili takzvané Milostivé
jaro, při němž budou dlužníkům, kteří v minulosti v rámci exekučního řízení splatili částku
přinejmenším ve výši původní dlužné jistiny,
zbylé dluhy odpuštěny.
„S návrhem kolegy Petra Palackého souzním,
proto jsem jej bez otálení předložil jak radě, tak
zastupitelstvu městské části Praha 6,“ reaguje
místostarosta pro správu majetku a hospodářskou politiku Jan Lacina (STAN) a dodává:
„Těch případů nejsou stovky, ale spíš jednotky,
takže i dopad do hospodaření městské části
bude pro obec únosný, z atímco těm lidem to
opravdu významně pomůže.“ Celkem by mělo
jít o částku 5,8 milionu korun.

Doprava

Strážce zebry ohlídá děti
na přechodech u škol
Doprovázíte své děti nebo vnou
čata ke škole, abyste dohlédli, že
správně a bezpečně přejdou přes
ulici? Máte-li v ranních hodinách
čas, staňte se dobrovolníkem
– strážcem zebry – a ohlídejte
na přechodech i další žáky.
V rámci zvyšování bezpečí dětí se radnice rozhodla zapojit do ostrahy méně bezpečných míst
i veřejnost. „Zákon totiž umožňuje, aby zajištění
bezpečného přechodu dětí přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení prováděla
takzvaná osoba pověřená obecním úřadem,“
vysvětluje předseda dopravní komise Vladimír
Šuvarina (ODS). Městská policie určí na základě svých zkušeností přechody, které je potřeba
hlídat, nebo si sami strážci vyberou přechod,
přes nějž například doprovázejí do školy své

děti či vnoučata. Dohled nad některými problematickými místy budou ale i nadále zajišťovat
městští strážníci.
Pověřenou osobou se může stát člověk starší 18 let, který je k této činnosti dostatečně
způsobilý a získal oprávnění od městské části.
Toto oprávnění obsahuje údaje dobrovolníka,
místa a dobu, kde a kdy bude působit, platnost
pověření a celé jméno osoby vydávající pověření, včetně razítka. V Praze 6 osvědčení vydává
odbor dopravy a životního prostředí. Ještě než
si podají žádost, musejí všichni dobrovolníci
projít školením, které zajišťuje městská policie,
přihlášku podá škola, před níž budou působit.
Šestihodinový kurz se většinou koná v areálu
dopravního hřiště Jilmová v Praze 3, a kromě
dopravních témat se zde dobrovolníci setkají
také s praktickými simulacemi včetně poskytování první pomoc. Na konci musejí prokázat
nabyté znalosti při závěrečném praktickém ná-

cviku jednotlivých situací. „Rozhodli jsme se
tuto výzvu po několika letech zopakovat. Doufejme, že budeme úspěšnější, protože minule
se nikdo nepřihlásil,“ dodává místostarosta pro
dopravu Jiří Lála (ODS).
Dobrovolníci se mohou přihlásit pomocí we
bového formuláře ke konkrétní škole, který –
stejně jako další informace – najdou na stránkách www.praha6.cz/strazce-zebry.

Závod L’Etape by Tour de France na Strahově
Odhadem dva tisíce závodníků se
v sobotu 11. 6. vydají na trasu cyk
listického závodu L’Etape Czech
Republic by Tour de France.

kratší začne v 11.30 hodin a má 91 kilometrů.
Start a cíl jsou umístěny u velkého strahovského stadionu v ulici Vaníčkova, většina trasy pak
vede prověřenými silničářskými terény Středočeského kraje. Prvních 7,9 km přes město
projedou závodníci obou tras za asistence PoFanoušci silniční cyklistiky si budou mít možlicie ČR a pořadatelů v kompaktním uskupení.
nost zazávodit ve stylu cyklistických profesioDopravní omezení se dotknou ulic Vaníčkova,
nálů a užít si unikátní atmosféru legendární Tour
Atletická, Skokanská, Tomanova, Bělohorská,
de France. Závod, který odstartuje ze Strahova
Karlovarská, Na Hůrce, Plzeňská, Kukulova,
a zamíří do okolí Prahy, s sebou přinese krátkoPodbělohorská, Spiritka, Atletická a Zátopkodobá dopravní omezení během dne.
va. Podrobné informace včetně propozic závoL'Etape Czech Republic má dvě varianty trasy,
TRASA
CZECH
REPUBLIC
FRANCE – 11. 6. 2022
duBY
lze TOUR
najít na DE
www.letapeczech.cz.
delší
startujeZÁVODU
v 10 hodinL’ÉTAPE
a měří 136
kilometrů,

IV.
Úplná uzávěra

od pátku 10. 6. 16:00 do Soboty 11. 6. 20:00
ulice Motoristická průjezdná do 12:00

Krátkodobé zastavení dopravy do 15 minut
v rozmezí 10.00 až 10:37 a 11:30 až 12:07

V.

13:25 do 15:50
Úplná uzávěra

IV.

13:20 do 15:40
Částečná uzávěra

II.

I.

ulice Kukulova směr Roentgenova průjezdný
vč. přístupu do Nemocnice Motol

13:15 do 15:30

13:00 do 15:25

Částečná uzávěra

Úplná uzávěra

ulice Makovská směr
do centra Průjezdný

III.

13:20 do 15:35
Částečná uzávěra
ulice Plzeňská směr
do centra Průjezdný

Začala oprava
Barrandovského
mostu
Od poloviny května probíhá rozsáhlá
rekonstrukce Barrandovského mostu.
Oprava nejvytíženější dopravní tepny
v České republice je rozdělena do čtyř
etap, letošní potrvá 110 dní.
„Dle předběžných simulací by letošní etapa neměla mít na dopravu na Praze 6 vliv,
i když lze předpokládat, že můžeme očekávat například častější uzavírání tunelů.
Z těchto důvodů nebyla Praha 6 jako dotčená městská část přizvána ke koordinačnímu jednání,“ uvedl místostarosta pro
dopravu Jiří Lála (ODS) a dodává: „Proto
jsem alespoň uvítal, že byl zprostředkovaně
vyslyšen náš požadavek, aby část objízdné
trasy, která vede přes Pražský okruh, byla
bez dálničního poplatku a ten tak mohl bez
omezení sloužit svému účelu.“
Most nebude nikdy zcela uzavřen, průjezd bude možný ve třech jízdních pruzích,
z původních čtyř, v obou směrech po celou dobu stavby. Veškeré informace k průběhu oprav lze najít na oficiálním webu
barrandak.cz.
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Kuchařky ze škol a školek soutěžily
o Zlatou vařečku
Roční spolupráce kuchařek ze
šestkových školek s nutriční
terapeutkou vyvrcholila soutěží
o Zlatou vařečku Prahy 6. Nešlo
ani tak o titul nebo vítězství, jako
spíš o přehlídku toho, jak je mož
né udělat dobré, zdravé a na po
hled lákavé jídlo. A vzájemně se
inspirovat.
„Chtěli jsme umožnit kuchařkám a hospodářkám, aby se vzájemně potkaly, aby se motivovaly, aby si třeba vyměnily zkušenosti a skvělé
recepty. A také jim za radnici poděkovat za to,
že se nebojí vařit moderně a zkoušet nové
věci,“ představila smysl soutěže radní Marie
Kubíková (ODS), která zasedla v porotě spolu
s odborníky na stravování a gastronomii.
Zasoutěžit si přišlo do Písecké brány 18 kuchařských týmů z mateřských škol. Do kuchařského klání se pustily se zdravými pomazán
kami z pečených ryb, batátů nebo pohanky,
nebo s moučníky, které byly například z červených fazolí nebo cizrny. Do soutěžení se
zapojily i kuchařky z devíti základních škol,
které soupeřily o nejlepší jarní nádivku a salát.
V Písecké bráně, kde se soutěž konala, předvedly řadu originálních a chutných receptů,
mezi nimiž nechyběly nádivky se zelím nebo
s chřestem.
Jednotlivé pokrmy posuzovala odborná porota,
ve které kromě nutriční terapeutky Evy Kalembové a radní Marie Kubíkové zasedl Jiří Král,
viceprezident Asociace hotelů a restaurací ČR,

Cenu poroty od Lukáše
Helíka převzaly kuchařky
z MŠ Volavkova.

držitel řady michelinských ocenění a také titulů
Kuchař roku a Restauratér roku. Do čela odborné poroty zasedl známý herec a gastro influencer Lukáš Hejlík: „K hodnocení jsem přistupoval podle toho, co mi chutnalo, jak to vypadalo,
což si myslím, že je pro děti strašně důležitá
a opomíjená věc. A pak šlo o to, jakou má dané
jídlo logiku: jednak nu
tričně, ale i kombinací
chutí a celkovou a
 traktivitou.“
Oceněno bylo dohromady osm receptů. Cenu
odborné poroty v kategorii mateřských škol
získala pomazánka z pečené ryby, kterou připravuje pro své děti MŠ Volavkova, recept

získala právě od nutriční terapeutky Evy Kalembové. „Do jídelníčku ji zařazujeme zhruba
dvakrát měsíčně, ona totiž díky přidanému citronu a čerstvé pažitce svou chutí připomíná
spíš kuřecí pomazánku než rybí,“ říká vedoucí
školní kuchyně Jana Singerová. Podle ní ale
dávno neplatí, že by dětem nechutnaly pokrmy
z ryb, snědí je rády.
Další ocenění se dostalo například batátové
nebo falešné škvarkové pomazánce z pohanky
nebo zeleninovému salátu s červenou řepou,
kuřecím masem a čočkou. Cenu odborné poroty v kategorii základních škol získala ZŠ Věry
Čáslavské s velikonoční nádivkou a celerovým
salátem s ananasem.

Oceněné recepty
Pomazánka z pečené ryby
Okořeněné rybí filé pečeme spolu s cibulí cca
20 min, poté necháme vychladnout. Na másle
osmahneme nastrouhanou mrkev. Spolu s filé
dáme do mísy, přidáme citronovou šťávu a rozmixujeme. Tuto směs zamícháme spolu s tvarohem, na závěr přidáme pažitku. Podáváme
na chlebu či bagetce.

Batátová pomazánka
Batáty oloupeme a nakrájíme na kolečka. Promícháme s olivovým olejem a osolíme. Upečeme do měkka. V misce smícháme s nadrobno
pokrájenou cibulkou a vyšleháme s Lučinou.
Dochutíme kurkumou a dozdobíme chia semínky a snítkou bazalky.
12
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Zápisy ukrajinských
dětí do škol
V červnu proběh
nou v Komunitním
centru Slunečnice
zápisy ukrajinských
dětí – do mateř
ských škol v pon
dělí 20. a do prv
ních tříd o den
později, tedy 21., vždy od 9 do 12 hodin.

Příměstské tábory pro
české i ukrajinské děti
Dům dětí a mládeže hlavního
města Prahy ve spolupráci s na
dací Karel Komárek Family Foun
dation připravuje na prázdniny
příměstské tábory v zámečku
Jenerálka. Tábory propojují české
a ukrajinské děti prostřednictvím
umění a kreativní činnosti.
Dětem se budou věnovat lektoři z oblasti hudby, tance, výtvarného umění a k tomu bude
program doplněn odpoledními sportovními
aktivitami pod vedením zkušených trenérů.
Týdenní turnusy od 11. července do 5. srpna
stráví děti v krásném prostředí Šáreckého údolí a budou mít zajištěn nejen zajímavý program,
ale také stravu a pitný režim. „Ukrajinské děti
budou mít program zdarma, stejně tak jako

čeští účastníci z rodin s nižšími příjmy. A to
díky rodinné nadaci Karla Komárka,“ říká ředitel DDM a šestkový zastupitel Libor Bezděk
(STAN). Na přípravě příměstských táborů se
podílí mimo jiné také Městská část Praha 6,
Konzervatoř Duncan centre, Střední pedagogická škola Evropská a Arcidiecézní charita
Praha. „Nadace pomáhá téměř od začátku války ukrajinským rodinám adaptovat se na české
prostředí. Jsme rádi, že i prostřednictvím těchto táborů pomůžeme dětem z válkou zasažené
země najít si u nás nové kamarády, procvičit
před nástupem do školy češtinu a rozvinout
další dovednosti,“ říká Luboš Veselý, ředitel
nadace KKFF.
Máte-li ve svém okolí rodiny s dětmi z Ukrajiny,
informaci jim, prosím, předejte. Přihlášky jsou
k dispozici on-line na ddmpraha.cz, pro komunikaci v ukrajinštině použijte číslo 775 875 866.

Ruzyňská škola slaví 100 let
Ve čtvrtek 23. června bude odpo
ledne v ruzyňské základní škole
velký svátek – současní i bývalí
žáci, pedagogové a všichni přá
telé si připomenou 100. výročí
od jejího založení.
Stoleté výročí svého založení si ruzyňská
základní škola, která dnes nese jméno T. G.
Masaryka, připomene oslavou určenou pro širokou veřejnost. Během ní bude otevřená pů-

vodní obecná škola – dnes budova 1. stupně –,
kde bude možné navštívit jednu ze současných
učeben s moderní technikou, ale také historickou třídu s dobovými školními pomůckami.
Velká školní zahrada ožije dílničkami, herními koutky pro nejmenší návštěvníky, stánkem
s pohoštěním či fotokoutkem. Koupit si tady
budete moct i upomínkové předměty a výrobky
žáků školy. Škola připravila výstavu dobových
fotografií a dovolí návštěvníkům nahlédnout
do školních kronik. Zápisy v nich velmi podrobně informují o vývoji školy, složení pedago-

Už nyní běží elektronická registrace zájemců o přijetí do školy či školky na webech
www.jakdoskoly.cz a www.jakdoskolky.cz,
veškeré texty tady lze najít také přeložené
do ukrajinštiny. S registrací pomáhají i pracovníci arcidiecézní charity v komunitním
centru Slunečnice.
Co má rodič nebo zástupce dítěte udělat?
	
zaregistrovat dítě do elektronického
systému
 vyplnit a vytisknout žádost
 přijít k zápisu
	přinést s sebou: vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí a vízum za účelem strpění pobytu v ČR
Radnice zároveň připravuje pro ukrajinské děti třídy, kde se budou moci od září
učit. „Městská část odložila demolici budovy školky Vokovická, kam budeme
po 
uzavření prvního kola zápisů přijímat
i děti z Ukrajiny, zejména děti, které jsou
ve věku předškoláků. Pro základní školy
chystáme rozšíření kapacity v ZŠ Dlouhý
lán, kde pomůže budova školní družiny.
Pro zřízení detašovaného pracoviště ZŠ
Marjánka se připravuje spolu s magistrátem hlavního města budova na Bělohorské
ulici,“ říká radní pro školství Marie Kubí
ková (ODS).

gického sboru, úpravách budov, důležitých
návštěvách, dobrodincích školy, a dokonce
i o zdravotním stavu žactva. Vše je doplněno
velkým množstvím fotografií a dokumentů.
Z nich se lze dozvědět, že první zmínka na zřízení pětitřídní obecné školy v Ruzyni p
 ochází
už z roku 1911 z dob úřadujícího s tarosty Antonína Nováka. Ke stavbě tehdy nedošlo a další
plány přerušila první světová válka. S plánováním se začalo opět v roce 1920, slavnostní zasazení základního kamene proběhlo 28. května 1922 – toto datum dodnes zdobí štít školy.
První školní rok 1922/23 začal až 1. února pod
vedením řídícího učitele Ludvíka Kohouta, trojtřídku navštěvovalo 138 žáků.
červen 2022
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Jak se osvědčilo soužití
studentů a seniorů?
Posedět a zazpívat si u kytary, vy
dat se na vycházku po okolí, lépe
ovládat internet a mobilní telefon
– všem těmto aktivitám se mohou
nově věnovat obyvatelé domů
s pečovatelskou službou ve Šlej
nické a Liboci. Díky mezigenerač
nímu bydlení s vysokoškolskými
studenty.
Praha 6 patřila k prvním městským částem,
které v rámci mezigeneračního bydlení nabídly studentům vysokých škol místa v domech
s pečovatelskou službou. Oni za to pomáhají
zdejším obyvatelům v rozsahu deset až patnáct
hodin měsíčně podle toho, zda jde o jednotlivce, nebo pár. Ve Šlejnické bydlí se seniory
student Zdeněk, v Liboci pak dva páry Johana
s Filipem a Michaela s Tomášem.

Koronavirové začátky
Počátky soužití na podzim loňského roku poznamenala covidová pandemie a omezené setkávání lidí navzájem i v rámci rodin. Kvůli tomu
se mnozí senioři také přesunuli na sociální sítě
a pořídili si chytré telefony, aby mohli být s rodinami v kontaktu alespoň jejich prostřednictvím. „Často za námi chodí, abychom jim pomohli s nastavením a zprovozněním chytrého
telefonu, s připojením na internet. Jedna z žen
si přála zřídit instagramový účet, protože ho má
vnučka, a chtěla se s ní jeho prostřednictvím
potkávat,“ říká Zdeněk ze Šlejnické, který se
o možnosti společného bydlení dozvěděl z rad14
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ničních novin Šestka, protože bratr v Praze 6
žije a upozornil ho na tuto možnost.

Postupné seznamování
Zatímco na podzim a v zimě se většina společných aktivit odehrávala hlavně uvnitř domů
s pečovatelkou službou, hezké počasí láká
obě generace ven. K oblíbeným činnostem
patří společné vycházky, někteří senioři si už
netroufnou sami vyrazit dále od svého bytu,
ovšem za doprovodu studentů zvládnou i hodinovou vycházku po šestce. Příležitost na popovídání i další seznámení poskytlo také květnové
společné grilování na zahradě v Liboci.
I obyvatelé s pohybovým omezením pak využívají aktivity v knihovnách, kde například
Zdeněk nabízí zpívání u kytary nebo pouštění
starých gramofonových desek. U lidí, kteří hůře
vidí, je oblíbené i předčítání knih. Co však oceňují nejen senioři, ale i samy pečovatelky, je
fakt, že se konečně někdo knihovnám věnuje
– systematizuje je, skládá, přebírá a seniorům
dává tipy na novinky a bestsellery. A také svazky s vrstvou prachu, které už nikdo z různých
důvodů neměl v ruce celá desetiletí, vyřazuje.

Pomoc ukrajinským uprchlíkům
Pomoc vysokoškoláků se od března rozšířila
také na ukrajinské rodiny prchající před válkou. Studenti – hlavně tedy pánové – pomáhali
s přípravou pokojů. Že byli k dispozici, ocenily i samotné pečovatelky, které tak nemusely
tahat těžké věci: „Pomáhali se stěhováním,
sestavovali skříň, zapojovali internet. Neustále jsme je měly a máme k ruce,“ pochvaluje

si Marie Bosáková z DPS Liboc. Tomáš využil své základy ruštiny nejen při komunikaci
v libockém domově, ale chodil pomáhat jako
dobrovolník také do Kongresového centra. Podobně jako senioři v době koronavirové krize
potřebovaly ukrajinské matky pomoc s instalací internetu a při komunikaci s operátory, aby
neztratily kontakt se svým domovem.
Kromě aktivit pro seniory zároveň studenti začali učit jak ukrajinské děti, tak dospělé češtinu. „Z Ukrajiny přišla i dívka studující na lékařku, která chtěla pokračovat na Univerzitě
Karlově. Pomáhali jsme jí zjišťovat vše potřebné, bohužel ale neovládala ani angličtinu, ani
češtinu, tak se to nepovedlo,“ vyprávějí Libočtí
Michaela s Tomášem.
Nejen ukrajinským uprchlíkům, kteří měli problém se znalostí jazyka, ale také seniorům, kteří jsou například po úraze či operaci, studenti
pomáhají s nákupy. A některým je dokonce
trochu líto, že jejich služby nevyužívají více:
„Když se sem nastěhovali, moc mi pomohli
s internetem. Ale naštěstí jsem ještě poměrně
soběstačný, tak se s nimi moc nestýkám, což
mě mrzí,“ říká Miroslav. „A také se dokonale
starají o knihovnu,“ doplňuje Jaroslav, který
si tady pravidelně půjčuje tři, někdy i pět knih
za měsíc.

Program bude pokračovat
A jaká přání nyní chtějí studenti svým seniorům splnit? „Oslovil nás pán, že už mnoho let
nebyl v kině a moc rád by viděl film Zátopek.
Plátno už máme, čekáme, až vyjde film na DVD
a uspořádáme libocké kino,“ říká Johana.
A třeba v něm budou v létě pokračovat, neboť
studenti budou v pečovatelských domech bydlet a seniorům pomáhat i přes prázdniny a rádi
by zde zůstali i další rok.
„Od klientů mám na studenty samé pozitivní ohlasy. Pevně doufám, že naše spolupráce
bude i nadále pokračovat, a rozhodně doporučím prodloužení nájemních smluv, neboť toto
mezigenerační soužití má skutečně velký smysl,“ doplňuje Lucie Trnková, ředitelka Pečovatelské služby Prahy 6. S tím souhlasí i radní
pro sociální politiku Marián Hošek (KDU-ČSL):
„Navrhnu proto radě městské části nejen jeho
pokračovaní, ale také vyčlenění dalšího bytu
v DPS Šlejnická, kde nyní pomáhá seniorům
pouze jeden student a určitě by jak on, tak
místní obyvatelé ocenili posilu.“

Gratulace
Ve čtvrtek 9. června oslaví zlatou svatbu
manželé Milan a Eva Wurmovi. Své ano
si řekli před 50 lety na MěNV v Sokolově
a v chrámu Páně svatého Jakuba.
70. výročí svatby oslaví 21. června manželé
Vlasta a Josef Čablovi, kteří od roku 1960
bydlí v Praze 6 – Dejvicích.

inzerce



Sociální projekty

Senioři, pozor
na falešné bankéře

Policie ke konci května evido
vala asi šest stovek případů se
škodou v řádech desítek milionů
korun, kterou lidem způsobili tak
zvaní falešní bankéři. Mezi jejich
oběťmi jsou často právě senioři.
Myslíte si, že na vás kyberpodvodníci nemohou, protože z nabídky bank využíváte pouze
platební kartu a PIN kód si pamatujete a rozhodně ho nemáte napsaný v peněžence? I tak
se můžete stát oběťmi podvodníků. Josefa Jelínková, vrchní komisařka oddělení prevence
Krajského ředitelství PČR, nabízí jejich nejčastější triky:
 
Takzvaný falešný bankéř – zavolá vám údajný zaměstnanec banky, který se vás snaží
vyděsit, že máte s účtem nějaký problém.
Vždy jde o falešný poplach, kterým vás chce
donutit, abyste s penězi na účtu jakkoli manipulovali, například je vybrali v bankomatu
a následně je směnili v bitcoinmatu za virtuální měnu, při tom vám je ukradnou. Pa-

Volné vstupy pro
seniory na Petynku
Praha 6 ve spolupráci se společností
SNEO nabízí od 1. června seniorům nad
70 let volný vstup na koupaliště Petynka.
Občané, kterým je sedmdesát let a více a mají
trvalé bydliště v Praze 6 (s výjimkou Lysolají,
Nebušic, Přední Kopaniny, Řep a Suchdola),
se pouze na pokladně koupaliště prokážou
platným občanským průkazem, kde jsou tyto
dva údaje uvedené. Po jejich zkontrolování
jim bude umožněný vstup do areálu. Jen je

chatelům už se nedovoláte, jejich čísla jsou
podvržená.
Doporučení: Pokud vás takto bude někdo
kontaktovat, vyslechněte si, co říká, a sdělte
mu, že mu obratem zavoláte na oficiální linku
banky, či že se osobně dostavíte na pobočku.
 
SMS zprávy z banky – přijde vám SMS zpráva od banky, kde je uvedeno, že bankovní
účet byl zablokován, nebo k tomuto dojde
za pár minut, pokud se nepřihlásíte přiloženým odkazem v SMS zprávě. Odkaz je
falešný, ale člověk má vizuálně pocit, že je
vše v pořádku. Následně dojde k údajnému
přihlášení, čímž pachateli sdělíte přihlašovací jméno i heslo. Poté vám pachatel v internetovém bankovnictví změní všechny údaje
včetně potvrzovacího čísla mobilního telefonu a peníze z účtu oběti převede jinam.
Doporučení: Vždy k přihlášení do internetového bankovnictví použijte oficiální aplikaci,
kterou vydala banka. Nikdy neklikejte na odkaz
do neznáma a rozhodně zde nevyplňujte ŽÁDNÉ informace. Dále doporučuji informovat banku na oficiální lince a popřípadě dořešit, zda se
skutečně něco nestandardního odehrálo.
 
Prodej zboží na inzertních serverech – rozhodli jste se jet prodat nepotřebné oblečení nebo jiné věci přes některý z inzertních
serverů a zájemce o koupi vám nabídne, že
si sám zařídí dopravu a zároveň vám zaplatí zboží na účet, stačí když kliknete na odkaz, který vám posílá? Ten přitom odpovídá
vzhledu oficiálních internetových stránek dopravce. Ovšem pro zaslání peněz vás donutí
k vyplnění veškerých údajů o platební kartě.
Pachatel vám pak může vykrást celý účet.
Doporučení: Nikdy nepoužívejte odkazy
do neznáma. Nikdy nevyplňujte údaje o sobě či
o platební kartě a už vůbec ne do internetového
bankovnictví.

třeba dávat pozor na to, že kapacita areálu je
omezená. Aktuální stav najdete na stránkách
www.koupaliste-petynka.cz.

Programy
Fresh Senior
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6, www.
villapelle.cz. Písecká Brána K Brusce 5,
Praha 6, www.piseckabrana.cz, telefon:
224 326 180, e-mail: info@porteos.cz,
www.freshsenior.cz
17. 6. 16 h, Marocké odpoledne – přednáška,
projekce, gastronomie za účasti velvyslankyně Marockého království paní Hanane Saadi.
Seznámí vás s přírodními a architektonickými
skvosty této africké perly středomoří. Program
bude zakončen skromnou degustací marockých specialit a ochutnávkou místního čaje.
Nutná rezervace na karolina@freshsenior.cz.
14. 6. 16 h, Národní technické muzeum Praha
– komentovaná exkurze do expozice Architektura, stavitelství, design. Sraz před vchodem
do budovy, Kostelní 42, Praha 7 v 15.40. Nutná rezervace míst na karolina@freshsenior.cz.
21. 6. 16 h, Československé legie, 3. díl –
přednáška Petra Tolara z Čs. obce legionářské. Sokolský duch vedl již na začátku první
světové války československé dobrovolníky
do řad francouzské cizinecké legie.

Senior fitnes z. s.
Cvičení v těchto místech:
TJ Tatran Střešovice / po 9 až 10 h, čt 14 až
15 h – cvičitel Jan Šiml (732 381 138),simlikj@
seznam.cz.
KCC Uralská 6 / po 11 až 11 h cvičení na židlích s Evou Šimonkovou.)
po 13 až 14 h Tai-chi – Gabriela Zoubková
(732 278 193) gabina.zoubkova@volny.cz.
Bazén Strahov / po 11.30 až 12.30 h zvýhodněné ceny plavání pro seniory.
Připravuje se: zájezdu do Itálie se cvičením
za velmi příznivé ceny.

Šlejnická
Šlejnická 5, tel. 220 199 610 nebo
736 489 330, e-mail: ksec@psp6.cz
1. 6. 15 až 16 h Kurz PC – začátečníci, 16 až
17 h pokročilí a procvičování
2. 6. 14.30 až 16 h Cestovatelská přednáška
Lucie Trnkové – Rota Vincentina – Fisherman’s
Trail… jihozápad Portugalska
6. 6. 14 až 15 h a 15 až 16 h Cvičení na židlích
pro zdravá záda s Hanou Jelínkovou
7. 6. 13.30 až 16 h Výtvarný ateliér – vyšívání
textilní brože, 14 až 15.30 h Stop zapomínání –
paměťová cvičení
8. 6. 10.15 až 11.15 h Psí čtení – mezigenerační setkání dětí a seniorů ve spolupráci s MŠ
Čínská a organizací Spolu Tudy, zúčastní se
dva canisterapeutické týmy.
9. 6. 14.30 až 16 h přednáška s trénováním
paměti Cestování po afrických a řeckých
ostrovech.
13. 6. 14 až 15 h a 15 až 16 h Harmonizační
cvičení s Hanou Jelínkovou
14. 6. 13.30 až 16 h Výtvarný ateliér – vyšívání
textilní brože, 14 až 15.30 h Stop zapomínání –
paměťová cvičení s Irenou Simeonovou
červen 2022
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Genius loci

Zaniklé usedlosti Hanspaulky

Usedlost Juliska zanikla
v 60. letech minulého století,
dnes na jejím místě stojí
stadion Dukly

Dejvice bývaly od středověku ob
lastí s mnoha vinohrady a něko
lika usedlostmi. Vyvýšené území
ohraničené údolím Šáreckého
potoka, břehem Vltavy, údolím
bývalého Dejvického potoka
a umělým zářezem v místě dnešní
Horoměřické ulice dostalo jméno
po největší z nich – Hanspaulka.
Ještě na počátku 20. století zde existovalo patnáct usedlostí. Některé se dodnes dochovaly
téměř v původním stavu, z jiných zbyla alespoň část a třetina zcela zanikla. Patří mezi ně
Mydlářka, Baba, Juliska, Šťáhlavka a Paťanka.

Mydlářka – první stavba, viniční lis, tady
vznikla už někdy na počátku 16. století, a pravděpodobně v 18. století se zde už nacházela
také hospodářská a obytná stavení. V roce
1740 dvůr koupil hradčanský mydlář Jan Pompejus – proto název Mydlářka – a tehdy už se
usedlost skládala z obytných stavení, chlévů,
stodoly a také vinice s viničním lisem. Po dvou
letech ale objekt zasáhl požár, po něm už vinice nebyla obnovena a několik dalších desetiletí
sloužila pouze jako zemědělská usedlost. To se
změnilo v polovině 19. století, podle skici z roku
1842 ji nový majitel přestavěl na trojkřídlou budovu. Tuto podobu si zachovala dalších sto let,
kdy tady docházelo jen k drobným úpravám
v klasicistním stylu. Začátek konce Mydlářky
lze datovat do roku 1945, kdy hospodářské objekty sloužily jako provozovny a sklady, obytné se změnily na kanceláře. V 70. letech byla
usedlost zbourána, aby uvolnila místo garážím
stranického hotelu Praha.
16
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Baba – současná zřícenina také bývala usedlostí. Jako první se zde nacházel viniční lis,
v 17. století už byste tady ale našli vinici s letohrádkem. Ten byl ve 40. letech 18 století za válek o rakouské dědictví poničený a už se nikdy neobnovil. Roku 1858 nechaly státní dráhy
trosky letohrádku romanticky upravit a vytvořit
z ní napodobeninu hradní zříceniny.
Juliska – stávala na vinicích ze 17. století
a první obytné stavení tady nechal zbudovat
Jan Julius Herman, po němž také usedlost
dostala jméno. V 19. století ji koupili Abraham
Brandeis a Bedřich Hofmann, kteří v západní
části založili cihelnu, kterou postupně rozšiřovali a vybudovali i druhou, nazvanou Nová
Juliska. Když došlo při těžbě hlíny k podkopání
pozemků proboštského velkostatku, jehož ma-

Zřícenina Baby
není pozůstatkem starého
hradu, ale viniční
usedlosti

jitel podal na cihelnu stížnost, těžba zde byla
zakázaná a počátkem 20. století se přesunula
do Nové Julisky. Ale i tam se proti ní sousedé
odvolali, konec cihelny přišel v roce 1939, kdy
Bedřich Hofmann zemřel a jeho dědicové požádali o výmaz firmy. Kruhová pec v Horní Julisce byla zbořena před rokem 1953, usedlost
Juliska a ostatní stavby zasáhla demolice dva
roky poté. Na jejich místě dnes stojí stadion
Dukly a sportovní areál.

Šťáhlavka – sousedila s Juliskou a měla podobný osud. Vinohrad tady založili už v roce
1484. Jméno dostala po malostranském měšťanovi Janu Šťáhlavském, který ji vlastnil dvacet let v polovině 18. století. V té době k ní patřila stavení, lis a kaple. Usedlost byla poničena
a kaple zbořená v letech 1741–1742, roku 1750
majitel obnovil pouze obytnou budovu. Roku
1886 koupil Šťáhlavku Maxmilián Herget a založil tady také cihelnu. Usedlost pak zcela zanikla při stavbě stadionu Dukly.
Paťanka – tato usedlost se nacházela mezi
Podbabou a osadou Baba, jméno dostala podle
majitele Fabiana Pathana, který ji koupil v roce
1521. Její historie je mnohem starší, dokonce
se uvádí, že Paťanka stála na jedné z nejstarších vinic v oblasti Šárky. Založena mohla být
na počátku 15. století, protože zmínka o viničním lisu existuje už z roku 1487. Na přelomu
17. a 18. století vinice kvůli dědickým sporům
pustla, majitelé ji později rozorali. Z domu,
ve kterém původně bydlel proboštský vinař, se
v průběhu 18. století stal dům činžovní. Paťanka byla zbořená při stavbě garáží v roce 1968,
ale připomínají ji názvy ulic Paťanka, Nad Paťankou a Pod Paťankou.
Víte, že některé z usedlostí měly vlastní kaple
a které z nich se dochovaly dodnes? A proč
jsou před restaurací U Matěje vysazeny kaštany? Odpovědi najdete v následujících vydáních
Šestky, která se budou hanspaulským usedlostem věnovat.

Rozhovor
Připravila: Magdalena Krajmerová
foto: K. Maršálová, archiv J. Krajhanzla

Jan Krajhanzl: Kvůli ochraně
přírody se nemusíme obětovat
a omezovat

Nejezdit autem, nejíst hovězí
maso, nekupovat balené nápo
je… Rad, jak šetřit životní pro
středí, je mnoho. „Já bych přestal
lidi strašit a říkat jim, že se mají
kvůli klimatu omezovat. Mnohem
účinnější je ukázat, že mohou žít
radostnější život a zároveň třeba
v nakupování nebo cestování
snižovat svou uhlíkovou stopu,“
říká enviromentální psycholog
Jan Krajhanzl.
Praha 6 v roce 2019 vyhlásila stav kli
matického ohrožení a přijala řadu kroků
na ochranu životního prostředí. Mezi ty nej
viditelnější patří snaha nahrazovat klasické
trávníky květinovými loukami, doporuču

je zelené střechy u novostaveb… Jsou to
opatření, která opravdu zabrání klimatickým
změnám?
Řadu těchto opatření bych ocenil, zároveň je
důležité, abychom nezůstali pouze u nich. Pokud nemá jít jen o prázdná gesta a Praha 6
to s ochranou klimatu myslí poctivě, měla by
představit rozsáhlejší plán. Ten se obvykle
skládá ze dvou částí. První se věnuje tomu, jak
aktivně snižovat emise. Například jak podpořit
výrobu energie z obnovitelných zdrojů na svém
území, což mohou být solární panely na střechách příspěvkových organizací. Anebo se
podívat, od koho energie odebírá, zda je dodavatel vyrábí z obnovitelných zdrojů a jestli je
schopen to garantovat. Praha 6 je i finančně
velká instituce, a tak se může ptát, zda má účty
u bank, které půjčují pouze na environmentálně příznivé projekty, nebo u bank, které stále
ještě poskytují finanční služby uhelnému byz-

nysu, který v českých podmínkách představuje
největší zdroj emisí skleníkových plynů. Podle
stejného klíče se dají vybírat i pojišťovny.
A ta druhá část?
V té by bylo potřeba připravit plán pro adaptaci šestky na klimatické změny. Na Českou
republiku dopadá globální oteplování více než
na jiné lokality ve světě. Zatímco celosvětově
se teplota za posledních šedesát let zvýšila
v průměru o jeden stupeň, u nás jsou to stupně
dva. Oteplujeme se dvakrát rychleji, než je světový průměr. Také proto je potřeba připravovat
se na příští roky a na vyšší teploty ve městech,
například investovat do modré infrastruktury,
což jsou závlahy, fontány, rozprašovače, pítka… Důležité jsou stromy ve městech a opět
voda pro ně.
Říkáte stromy ve městě. Určitě ale víte,
že když se přece jen podaří nějaké do ulic
vysadit, tak se velmi často objeví protest
ní hlasy, že kvůli tomu ubydou parkova
cí místa. Kdo má mít přednost: stromy,
nebo auta?
Skoro žádný automobilista nemá rád rozpálené auto. Žádný rodič není rád, přijde-li v létě
k vozu rozpálenému na padesát stupňů. Jestličerven 2022
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Rozhovor

že teplota ve městě poroste, bude to ještě
horší. Existují sice možnosti zakrytí, ale stínění
stromy je příjemnější i na pohled lepší než mít
všude nějaké přístřešky pro auta, jak se to občas zkouší.
Co si tedy odpustit, abychom ochránili pro
středí kolem sebe?
Odborně to nepovažuji za šťastný způsob,
takto o ochraně klimatu přemýšlet – respektive takto o ní mluvit. Daleko zajímavější je si
uvědomit, že jestliže uděláme něco pro klima,
můžeme tím udělat i něco prospěšného pro
sebe a svoje okolí. Pokud dnes někdo investuje
peníze do tepelných čerpadel, šetří klima i své
peníze. Řekne-li si někdo, nyní jsem měl hodně
rozcestovaný půlrok, tak nepoletím do Karibiku, protože na chalupě mi bude také dobře,
opět ušetří peníze i uhlíkovou stopu.
Dobře, když si toto odpustím já, vy, ještě pár
lidí, asi to moc nepomůže. Stačí se podívat
na čínské fabriky, indická města…
K tomu dvě věci. První je, že Česká republika
je malá země, která má deset milionů obyvatel, a když chceme uvažovat o emisích, musíme je spravedlivě spočítat na hlavu. Nemůžeme srovnávat desetimilionové Česko
s miliardovou Čínou. Po přepočtu pak zjistíme,
že na jednoho obyvatele produkuje průměrný
obyvatel České republiky o třicet až čtyřicet
procent vyšší emise než průměrný obyvatel
Číny. Jsme v přepočtu na hlavu větší znečišťovatel než Indie, Velká Británie, Německo.
Jsme třetí největší producent emisí na hlavu
v Evropě a v první třicítce na světě. Druhá věc
je, že děláme-li výzkumy veřejného mínění, tak
sedmdesát procent lidí nám říká, že podle nich
by měla Česká republika snižovat emise bez
ohledu na ostatní státy.
Stále tady ale máme uhelné elektrárny,
velké fabriky nebo v městech čtyřproudové
silnice…
Ano, uhlíkovou stopu, kterou v České republice
máme, tvoří domácnosti jen částečně, většina připadá na naši zastaralou a vysokoemisní
energetiku. Na prvním místě by se měl tedy
starat stát a nastavovat pravidla pro znečišťovatele i pobídky těm, kteří chtějí věci dělat udržitelněji. My v domácnostech zároveň hledejme
varianty, jak si zachovat radost ze života a zároveň pomoci klimatu. Stále více lidí se vrací
k zahradničení, to přece není obětování se, to
je radost. Zároveň si vypěstujeme jahody, které
pak nemusíme dovážet ze Španělska. V Praze 6 budou mít občané na to, aby si pořizovali
hybridy a elektroauta, a představte si, že večer
budete moct mít otevřené okno, i když bydlíte
na Evropské nebo Jugoslávských partyzánů,
protože vás nebudou obtěžovat zplodiny, zápach a hluk. To je příklad, kde se nám přirozeně
potkává kvalita života a ochrana klimatu. Nejčastěji o obětování a uskromňování hovoří lidé,
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Jan Krajhanzl (*1978)
kteří si přejí, abychom tu naši uhlíkovou stopu
moc nesnižovali a zůstali u starého průmyslu
a staré dopravy.
Neměli jsme nyní skvělou příležitost se po
sunout rychleji dopředu a kvůli konfliktu
na Ukrajině se rychle odstřihnout od ruské
ropy a plynu? A vláda místo toho prodlouži
la o několik let provoz uhelných elektráren
a ropu stále nakupuje.
Mám přístup i k prognózám, co by se stalo,
kdyby se ruský plyn nebo ropa rychle vypnuly.
Málokdo si umí představit, jak dramatická by
tu byla ekonomická i sociální situace. Raketově
letící inflace, vysoké ceny, což by spoustu lidí
poslalo do chudoby a zároveň se znehodnotily
mnoha lidem i celoživotní úspory. Není to tak
jednoduché, že bychom nyní mohli vypnout
plyn a začít chránit klima. Nejsme na to připravení, nemáme dost solárních panelů, větrných
a vodních elektráren anebo i bateriových úložišť, abychom byli schopni zajišťovat dodávky energií a vytápět domácnosti v zimě, když
nesvítí slunce. Česká republika do teď hájila
názor: naše energetika, naše věc. Ale pokud
dovážíme devadesát osm procent plynu z Ruska a hrozí, že se vypne, tak by pro nás bylo
jediné řešení celoevropská spolupráce. Nejen
kvůli klimatu, ale také proto, abychom si udrželi
nejzákladnější podmínky a lidé si mohli rozsvítit
a zatopit.

–	sociální a environmentální psycholog, specialista na komunikaci
–	realizuje výzkumy veřejného mínění v environmentální oblasti
–	připravuje komunikační strategie pro různé
cílové skupiny v oblasti ochrany přírody a životního prostředí
–	je zakladatelem a ředitelem Institutu 2050
–	působí na Katedře environmentálních studií
Masarykovy univerzity v Brně
Je možné být soběstační v obnovitelných
zdrojích energie?
Ano, je otázka kdy a za jakou cenu. Zda jsme
připraveni postavit větrné elektrárny nejen
do polabské roviny, ale umíme si představit,
že by byly i v krajinně cenných oblastech, jako
jsou Český kras nebo Šumava? Tam bychom je
možná úplně nechtěli.
Podobné dilema ale můžeme řešit i tady
na šestce – dát do starých Dejvic a Bubenče
na střechy solární panely?
Za mě by to nebyl žádný problém. Navíc – a je
to otázka financí – se dneska už dělají solární
panely vypadající jako střešní tašky. V zahraničí
už existuje více technologických možností, jak
umisťovat zařízení pro výrobu energií na střechy v památkových oblastech.
Říkal jste, že se Česká republika ohřívá dva
krát rychleji než jiné lokality, ale my to nepo

Rozhovor
známe. Nevidíme tady tající ledovce, nevy
sychají řeky, nedošla nám pitná voda… Jak
tedy přesvědčit lidi o tom, že by měli více
chránit přírodu?
Myslím, že je to velmi vidět. Vydejte se do krajiny a podívejte se, jak jsou suchá pole. My
děláme dlouhá léta výzkumy a ptáme se lidí,
kteří například vlastní studny, zda mají problémy s vodou. Devadesát procent z nich říká, že
ano. Koneckonců si vzpomeňte – mně je přes
čtyřicet –, jak jsme jako malí celou zimu sáňkovali a jak je to dnes vzácné. Anebo na přívalové deště, které spláchnou půl vesnice
nebo protrhnou hráz, nepravidelné srážky, kdy
se všechna voda vylije před jedním kopcem
a za ním nezaprší.
Ale pamětníci vám řeknou, že i za nich byla
suchá léta i povodně...
Máme data Českého hydrometerologického
ústavu, která vám ukazují, jak mimořádné bylo
například sucho v letech 2015 až 2020. A pak
máme také data státního zdravotního ústavu,
že nám každý rok předčasně umírá kvůli znečištěnému životnímu prostředí kolem šesti až
sedmi tisíc lidí. Podle jiných dat to může být
až dvanáct tisíc osob. Kdyby u nás působili
teroristé, kteří by ročně zavraždili jen desetinu
těchto lidí, neřešil by náš stát pochopitelně nic
jiného než jak teroristy zastavit.
Takže by se měl v ochraně klimatu více an
gažovat stát a města?
Jedna věc je, že sice občané umí pojmenovat
ten problém, ale neznají řešení. Tam by měla
česká politická reprezentace a česká média
mnohem více a srozumitelněji vysvětlovat, jak
mohou snižovat svou uhlíkovou stopu. Například v Praze nyní probíhá zajímavý projekt
magistrátu, na kterém mám tu čest s Pražským
společenstvím obnovitelné energie spolupracovat, jedná o webový portál pripojdum.cz.
Jakékoli společenství vlastníků nebo družstvo
se mohou přihlásit a zařídit, aby se váš dům
připojil a pomohl vyrábět energii ze solárních
panelů u vás na střeše. Praha pomůže s administrativou, přípravou projektu, technickými
parametry a revizemi, a garantují úspory pro
každou domácnost.
Opatření na ochranu klimatu a životního
prostředí je spousta. Vidíte mezi nimi nějaká
zbytečná nebo nesmyslná?
Nemůžu říct, že by některá opatření byla nesmyslná, ale část se jich přeceňuje. Řada lidí
si myslí, že když třídí odpad, tak tím pomáhá
životnímu prostředí, a pokud bychom třídili
všichni, je planeta zachráněná. To nám říkají
lidé ve výzkumech a není to pravda. Myslím, že
chodí-li člověk k volbám a moudře volí strany,
které podporují více budoucnost než minulost,
nebo jestliže se umíte zastavit za poslancem,
napsat dopis nebo podporovat ochranu životního prostředí na sociálních sítích, tak můžete

pro životní prostředí udělat více, než když pouze třídíte odpad. Ale nestavěl bych jednotlivá
opatření proti sobě buď – anebo, podstatná je
jejich kombinace.
Která naopak dávají největší smysl?
Kdybychom se bavili o tom, co má největší přínos k ochraně životního prostředí, je to třeba
zateplený dům, omezení automobilové dopravy, omezení létání, pokud můžeme pracovní
hovory vyřešit online. Jestliže by Praha rozšiřovala městskou hromadnou dopravu a zpřístupnila ji lidem ze sociálně slabších vrstev, byl
by to projekt nejen enviromentálně, ale také
sociálně příznivý.
Děti můžeme k lepší ochraně životního pro
středí vychovat, ale jak byste k lepší péči
o životní prostředí přesvědčil seniory a star
ší generaci?
Možná vás to překvapí, ale podle našich výzkumů jsou starší lidé o něco zodpovědnější než
mladší generace. Mladí daleko více zdůrazňují
rovinu občanskou či angažovanost, senioři se
pak drží staré dobré domácí ekologie, tedy
neplýtvají a šetří, pěstují si vlastní zeleninu. To
platí nejen pro naši republiku, ale i například
pro Velkou Británii.
A bylo by dobré, kdyby je děti a vnoučata
následovaly…
Ano. Ovšem my potřebujeme klimatickou krizi
řešit tady a teď. Ne čekat dvacet let, až nám
dospějí děti, a poté jim říct: my si s tím nevěděli
rady, snažte se vy. Zároveň je skvělé, když děti
dostanou ve školách informace o tom, co se se
světem kolem nás děje a co proti tomu mohou
oni sami dělat.
Vy jste vystudoval psychologii, čekala bych,
že budete někde sedět v křesle, poslouchat, jaké problémy lidé mají, a pomáhat jim
je řešit.
Ono to tak skoro je, dneska má problém celý
svět.
Proč jste se začal zabývat ekologií? Protože
bydlíte kousek od výjezdu z Blanky?
Ne, to bylo dávno před tím. Zajímá mě, jak
můžeme chránit svět, který máme rádi, jak se
můžeme starat o život kolem nás, jak můžeme zachraňovat místa, na kterých nám záleží. A koneckonců také jak můžeme tento svět
přenechat našim dětem v co nejlepším stavu.
A ono je to často také o té psychologii, protože je důležité porozumět do hloubky lidem,
proč se chovají tak, jak se chovají. V zahraničí
se enviromentální psychologie dělá nějakých
padesát let a nabízí nám desetitisíce výzkumů
a stovky publikací, z nichž se dá čerpat. Máme
za sebou i řadu vlastních výzkumů, a to nám
dovoluje pochopit, co udělat pro to, abychom
lidi v jejich odpovědném chování k životnímu
prostředí podpořili.

Tím, že má zahraničí před námi náskok, mů
žeme se vyhnout chybám, které oni dělali.
Jakou cestou se neubírat?
Dnes už se ví, že lidem nestačí jenom po
skytovat informace, aby změnili své chování
vůči svému okolí. Že smog poškozuje naše
zdraví, tušíme všichni. Přesto každý den do
poledne stojí desetitisíce řidičů v kolonách.
Jsou tací, kteří potřebují jezdit a nemají jinou
volbu. Pro někoho je například hromadná
doprava nedostupná a zajíždí do místa jeho
bydliště málo často, někdo jiný si stěžuje
na přeplněnost spojů, jiný by se přál, aby byla
méně drahá. Pokud bychom nastavili vstřícnější p
 odmínky v hromadné dopravě, tak na ni
přesednou.
Pomohla by MHD zadarmo?
Nevím, zda úplně zadarmo, ale dám příklad
z Německa. Tam se nedávno rozhodli, že
na období do června do srpna umožní lidem
koupit si předplacený kupon, tedy jakousi lítačku, ovšem na celé Německo a v přepočtu
na koruny jen asi za 250 korun měsíčně. Je to
velmi sympatické opatření, nejen pokud někdo
měl finanční problémy kvůli zdražujícím palivům, a potřebuje objet všechny babičky, dědy,
chalupy… Místo auta může využít hromadnou
dopravu.
Proč jste si vybral jako místo pro svůj život
Břevnov?
Protože se mi líbí, že je tady zachovaná zástavba, ulice Bělohorská, kde je spousta malých
obchůdků, máme tady několikery potraviny,
několik obchodů s mořskými rybami, ševce,
koupíme si tady nářadí i další specializované
věci, při tom se člověk pěkně projde a pořídí
vše u milých a příjemných lidí, nikoli v anonymním nákupním centru, které tu naštěstí
není. Na prvním místě ale byla zeleň, můžete
jít na Ladronku, krásné jsou parky kolem břevnovského kláštera, Královka, Hvězda, koneckonců i Šárka je nedaleko. Kdysi jsem počítal,
kolik tady můžeme udělat s rodinou vycházek
krásnými a příjemnými místy, a bylo jich přes
dvacet, aniž by se ta místa opakovala.
Máte balkon, abyste na něm mohl pěstovat
vlastní zeleninu?
Nemáme.
Jak chráníte klima?
Snažím se snižovat svou uhlíkovou stopu,
v praxi to znamená, že jsem šestnáct let nikam neletěl a veškerou dopravu jsem řešil pozemními spoji. Nemám doteď řidičský průkaz
a snažím se minimalizovat i jízdy našim rodinným autem. To jsme si pořizovali až za covidu
a teď máme hybridní vůz, abychom měli nižší
spotřebu paliva. Nejím také hovězí ani vepřové
maso, které má větší uhlíkovou stopu. Ale jsou
to moje osobní rozhodnutí, která jsem se rozhodl dělat já sám a nikomu je nenutím.
červen 2022
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Villa Pellé nabízí street art
a graffiti

Břevnovské hudební
slavnosti
Jarní část Břevnovských hudebních slav
ností uzavře 7. června koncert Českého
Nonetu v kostele Církve československé
husitské ve Wuchterlově ulici.
České noneto je jedním z nejstarších komorních souborů na světě. Bylo založeno v roce
1924 studenty pražské konzervatoře. Netradiční obsazení – housle, viola, violoncello,
kontrabas a dechové kvinteto – nabízí množství variant interpretace klasického repertoáru
i nové hudby. Přesvědčit se můžete v úterý
7. června od 19 hodin.

Ve Ville Pellé se na společné vý
stavě potkávají nejlepší zástupci
domácí street art scény a graffiti
komunity.
Jan Kaláb (Point), Jakub Matuška (Masker), Michal Škapa (Tron) a další writeři se prezentují
na výstavě s dvojznačným názvem Wall Street.
V expozici bude dominovat zejména malba
a objekty, závěsné obrazy i několik pieců přímo
na zdech galerie.
Výstava je součástí stejnojmenného výtvarného
festivalu, který mapuje graffiti a street art scénu
v tuzemsku i zahraničí v širokém uměleckém,
sociálním i historickém kontextu a současně je
připomínkou výročí deseti let od rozsáhlé kultovní výstavy Městem posedlí. Tehdy se podařilo unikátním způsobem přenést umění ulice
do prostor Městské knihovny GHMP. „Doba
se změnila a street art je dnes již etablovaným
směrem současného výtvarného umění a jeho
nejvýraznější představitelé patří mezi respektované umělce, za jejichž tvorbou se chodí právě do galerií a jejichž díla zdobí legální plochy
našich měst,“ říká ředitelka galerie Vladana

Zahajovací koncert
Svatojánského
festivalu
V sobotu 11. června v 15 hodin začíná v břevnovském klášteře Svatojánský hudební festival. Na prvním koncertu v kostele sv. Markéty
se představí houslový virtuóz Jaroslav Svěcený a kytarista Lubomír Brabec, které doplní
svými sólovými vstupy renomovaný varhaník
Aleš Bárta.

Spolek dejvických hudebníků Kotlaba a MČ Praha 6
Vás zvou na 25. ročník charitativního festivalu

19. 6.

SPOLEK DEJVICKÝCH HUDEBNÍKŮ

12:00
až
22:00

Kulaťák
Žlutý pes Laura a její tygři
Yo-Yo band Ivan Hlas Trio
ParadeMarche
Pražský Ukulele band a Tři Bílé Vrány
OOZ Orchestra Wooden Shoes
Bílá Nemoc Mazec
Vítězné nám.
Praha 6

ATRAKCE PRO DĚTI A BONBÓNOSTROJ
Kopta  Marcela Březinová  Jan Lacina
Vstupné na festival je dobrovolné

Moderují: Václav

Zakoupením triček a dalších předmětů přispějete na provoz
dětského stacionáře DAR v Praze 6
Partneři:

Rýdlová. Do festivalu Wall Street se vedle galerie Villa Pellé zapojila i The Chemistry Gallery,
Bold Gallery a Karpuchina Gallery. Výstava trvá
do 7. srpna. Více informací o doprovodných
programech najdete na www.villapelle.cz.

DEJHULE – Charitativní hudební festival
www.dejhule.cz
www.facebook.com/dejhule

OSLAVTE TO S NÁMI!

V SOBOTU 18. 6. 2022
TJ SOKOL BÍLÁ HORA
PROGRAM
10:00 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 20:00
20:00 – 22:00
22:00 – 24:00

fotbal děti
zápas A muži vs. xxxxx
internacionálové Sparta – Slavia
společenské hry / soutěže / autogramiáda
Hrací skříň – živé vystoupení
volná zábava

DOPROVODNÝ PROGRAM
reprodukovaná hudba, dětské atrakce
* OBČERSTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO V PRŮBĚHU CELÉHO DNE.
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Co se děje v trávě?
Chcete-li vědět, co se děje v trávě, nemusí
te chodit až do Šárky, stačí se zastavit mezi
30. květnem a 30. červnem u výloh Galerie
Skleňák na náměstí Svobody.
Co se děje v trávě je název výstavy dětí výtvarného kroužku Domu dětí a mládeže Prahy 6.
Kromě nejzdařilejších prací na toto téma si
můžete ve Skleňáku prohlédnout také nejlepší
práce z výtvarné soutěže Kytice pro Věru, kterou organizoval pro žáky všech základních škol
dům dětí a mládeže spolu se ZŠ a MŠ Věry
Čáslavské k nedožitým narozeninám slavné olympioničky. Vernisáž výstavy proběhne
8. června v 16.30 hodin.

Muzeum města
Prahy zve:

Letošní VědaFest ukáže
vědu od A do Z
Po desáté a opět naživo se usku
teční 22. června na Vítězném ná
městí jubilejní ročník VědaFestu.
Letošní ročník chce ukázat lidem, že věda je
všude kolem nás, denně se jí dotýkáme a běžně její výsledky používáme, aniž bychom si toho
byli vědomi. Také se tady přesvědčíte, že věda
není žádná magie, ale činnost zajímavá a především užitečná. Určitě vás potěší, že i vědci
jsou lidé, kteří zábavným a hravým způsobem

umí představit výsledky své práce. Každý
z návštěvníků se tak může stát výzkumníkem,
badatelem, konstruktérem, architektem, pilotem, záchranářem, vojákem nebo třeba kameramanem, hasičem, kovářem nebo truhlářem,
zkrátka nahlédnout na chvíli do mnoha oborů.
Ani letos návštěvníci nepřijdou o oblíbený kvíz
Chytrá hlava, mohou se přímo na místě zapojit
do soutěže o zajímavé ceny a vyhrát třeba 3D
tiskárnu nebo speciální program v ZOO Praha.
Kompletní program festivalu najdete na www.
vedafest.cz.

Nautisfest v Písecké bráně
V neděli 19. června se od 14
do 18 hodin koná v Písecké Bráně
tradiční multižánrový festival
NAUTIS FEST.

Festival vzniká ve spolupráci zaměstnanců
a příznivců neziskové organizace Národní ústav
pro autismus, dobrovolníků a lidí s poruchou
autistického spektra. V příjemném a tolerantním prostředí chce šířit osvětu o problematice
autismu a bořit zažité mýty o tom, že lidé s autismem jsou zcela závislí na pomoci druhých.
Letos nabídne pestrou zábavu pro všechny
věkové kategorie, a zejména pro děti. Vystoupí
oblíbené dětské skupiny – Daneťáček, Prťáci,
Áňa, Pó a pes, kapela Safari, Divadlo matky
Vackové a další. Pro děti je připraven zábavný fotokoutek, výroba obřích bublin, výtvarná
dílna a mnoho dalšího. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude jako každý rok věnován
na některou ze služeb Národního ústavu pro
autismus.

 Na přednášku Obnova zahrady vily Tugendhat, která se koná 2. června od 17 hodin
ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov. Vývojem zahrady od prvotních návrhů
k realizaci první fáze vývoje určené pro rodinu
Tugendhatových, ale i proměnami vily vás provede krajinářský architekt a spoluautor obnovy
Přemysl Krejčiřík.
 Na komentovanou vycházku Hanspaulkou I.
se můžete vydat 16. června v 18.30 hodin.
Sraz je u autobusové zastávky linky 131 U Matěje, průvodkyní bude Hedvika Čenková.
Vstupenky zakoupíte na www.muzeumprahy.cz.

Nabídka
příměstských
táborů
Hledáte-li pro své děti vhodný příměst
ský tábor na šestce, zkuste tyto tipy:
 Lovci pokladů – cesta kolem světa – probíhá od 11. do 15. července v ZŠ Norbertov
a od 18. do 22. července v ZŠ Věry Čáslavské. Děti čekají klasické táborové hry, výlet
do zoo, tvoření z lega, keramiky nebo dřeva. Podrobnosti na www.berukrouzky.cz.
 Veselá věda – 11. až 15. červenec
ve Skautské klubovně v Zelené ulici bude
patřit zábavným pokusům, hrám, poznávání uvnitř i venku. Tábor je určený předškolákům a dětem z 1. stupně ZŠ. Podrobnosti
najdete na www.veselaveda.cz/tabory.
 Příměstský tábor s Harrym Potterem,
s orientačním během, keramikou, výtvarkou… širokou nabídku příměstských táborů nabízí i Dům dětí a mládeže Prahy 6. Vybrat si můžete na www.ddmp6.cz/tabory.
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Znáte akci Šestka
zdravá hravá?
Tradiční akce Měsíc zdravé šestky, která každo
ročně přináší široké veřejnosti možnost zdarma si
vyzkoušet nejrůznější volnočasové aktivity, mění jak
název, tak datum konání. Nově se jmenuje Šestka
zdravá hravá a probíhá po celý červen.
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Nový název, o kterém rozhodla komise po veřejné diskusi, více odpovídá
celkovému zaměření akce. A proč se mění datum z přelomu září a října
na červen? „Červnový termín umožní rodičům i všem zájemcům včas se
seznámit a vyzkoušet si nabízené aktivity, a od nového školního roku si
vybrat ten správný kroužek či sport,“ vysvětluje změny radní pro sociální
a zdravotní oblast Marián Hošek (KDU-ČSL). Někdy je totiž složité odhadnout, co bude děti skutečně bavit a naplňovat, proto tu je tato akce.
Všichni si tak mohou v červnu zdarma vyzkoušet nejrůznější aktivity,
od sportu po vědu, a zjistit, jestli by jim chtěli svůj volný čas věnovat.
Zároveň se potkají a poznají i s konkrétními vedoucími, lektory a potenciálními spoluúčastníky volnočasových aktivit. I to je při výběru kroužku
velmi důležité.
Slavnostní zahájení Šestky zdravé hravé proběhne 4. června na Dni dětí,
který se tradičně koná na koupališti Petynka. Praha 6 je místem, kde se
dětem i dospělým nabízí opravdu široká škála nabídek trávení volného
času. „Jsem ráda za tento projekt. Zdraví je totiž v žebříčku hodnot nás
všech na prvním místě a sport a aktivní trávení volného času jsou nezbytnou podmínkou toho, abychom byli co nejdéle zdraví a šťastní,“ říká Marie
Kubíková (ODS), radní pro školství.
Seznam aktivit a další pravidla najdete na webu www.zdrava6.cz.
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Beachclub Strahov

2. BK Kočovníci
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MČ Praha 6 vás zve na volnočasový festival pro všechny věkové
kategorie!

1.

Beachclub Strahov

Komunitní zahrada Libóza slouží nejen k zahradničení, ale přijít sem
můžete i za kulturu.
V úterý 21. června od 19 hodin tady vystoupí s divadelní improvizací nazvanou Standardní kabaret divadlo VOSTO5. Komunitní zahradu Libóza
najdete nad rybníkem Terezka, v těsném sousedství obory Hvězda, pár
kroků od zastávky autobusu Libocká. Přehled dalších aktivit naleznete
na www.facebook.com/ZahradaLiboza.

V nabídce bude ZDARMA k vyzkoušení přes
100 nejrůznějších aktivit
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Praha 6 opět podpoří prázdninové aktivity svých dětí a prostřednic
tvím platformy Aktivní město.
Na program „Šestka táborová“ uvolnila z rozpočtu 1,5 milionu korun.
„Příspěvek ve výši 600 korun lze použít na úhradu části nákladů na pobytový nebo příměstský
tábor,
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Velkoformátová díla loni zesnulého Ivana Ouhela si můžete prohlédnout
ve Sky Gallery Obchodního centra Šestka. Vystavená plátna pocházejí
z let 1991 až 2001 reprezentují autorův osobitý styl. V prostorách nákupních pasáží jsou umístěny také laminátové sochy Jana Kováříka, který je
známý například svým dílem Marie Terezie pod Prašným mostem.
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Spolky

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 v erze článků
na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy.

Poslední šance připomínkovat metroplán

Jak postupovat, když chcete
připomínkovat?
V posledním kole veřejného projednání je Metropolitní plán, nejdůležitější zákon, který bude
utvářet budoucí podobu Prahy. Kde se bude
moct stavět a kde ne, kde zůstane zeleň, kudy
povede nová silnice a kde vzniknou nové školky a školy. 30. 6. je poslední možnost, kdy můžeme jako obyvatelé Prahy promluvit do toho,
jak město, ve kterém žijeme, bude vypadat.
V roce 2018 koalice spolků „Společně pro 6“
zburcovala veřejnost k připomínkování prvního
návrhu plánu. Do něj se v prvním kole zapojilo
přes 1000 občanů Prahy 6 a vznesli více než
5000 připomínek, které garanti jednotlivých
lokalit shrnuli do větších celků. MČ Praha 6 je
pak spolu s dalšími podklady od odborníků využila pro podání stanoviska MČ.
Dobrá zpráva je, že připomínkování mělo smysl. Mnoho z připomínek bylo v plánu zohledněno. Například navrhovaný pás osmipatrové
zástavby podél Evropské, který by zasahoval
do přírodního parku Divoké Šárky, z plánu
zmizel. Centrální náměstí, které požadovali
obyvatelé Petřin, se do plánu dostalo. Byla posílena ochrana zeleně v parcích, např. v oboře
Hvězda.
Řada připomínek naopak v úvahu vzata nebyla,
přitom z pohledu místních může jít o opravdu
zásadní věci. Plán např. stále umožňuje plošné navýšení zástavby o 1–2 podlaží ve stabilizovaných lokalitách. Nyní je pro občany poslední možnost do návrhu Metropolitního plánu
zasáhnout. Podat k návrhu tzv. „připomínku“

1. Porovnejte původní návrh vaší lokality
(bit.ly/mpp-lokality) s aktualizovaným plánem (https://plan.praha.eu/). Zkontrolujte
si vypořádání vašich původních připomínek
(bit.ly/mpp-vyporadani). Mění se podle vás
něco k horšímu? Objevili jste něco nového?
2. Připravte si text připomínky a zadejte ji
do systému IPR (bit.ly/mpp-pripominky)
3. Text připomínky s identifikací lokality pošlete (ideálně v pdf) i nám na adresu metroplan@praha6.org, a to nejpozději do 15. 6.
4. Podepište zmocnění pro Společně pro 6,
aby se stala „zástupcem veřejnosti“ (papírové archy k vyžádání přes metroplan@
praha6.org).
může každý. Bohužel připomínky mají mizivou
šanci, že na ně bude brán ohled. Daleko silnější
je navržení úpravy formou tzv. „námitky“ – ty
musí být jednotlivě vypořádány a hlavně – jsou
soudně vymahatelné. Námitky může však podat pouze přímo dotčený vlastník nemovitosti
nebo tzv. „zástupce veřejnosti“, kterého zmocní
200 občanů. Proto se Společně pro 6 rozhodlo
opět sbírat připomínky od občanů a podat je
magistrátu jako zástupce veřejnosti ve formě
námitek. Předpokládáme, že rovněž budeme
sebrané připomínky sdílet s MČ Praha 6, která
je může využít v rámci svých námitek.
Metropolitní plán má velké ambice, ale také velké nedostatky. Praha se zavázala do roku 2050
dosáhnout uhlíkové neutrality – plán však ne-

zohledňuje některé prioritní projekty klimatického plánu. Plán deklaruje, že z Prahy se do budoucna stane metropole krátkých vzdáleností
s dobrou dostupností škol, školek, zdravotnických služeb, obchodů a dostatkem rekreačních
a sportovních míst. Metroplán však nepracuje
s menšími územními celky (spádovými územími) ani s vazbami na blízké obce Středočeského kraje, jejichž rozvoj negativně ovlivňuje
dopravu i dostupnost škol a školek v Praze 6.
Měřítko plánu sice dává představu o obecné
podobě města, ale pro vyjednávání o využití
konkrétního území je potřeba jít do většího detailu, pro které by plán měl definovat nástroje
a pravidla – povinné používání územních studií
a regulačních plánů.
Námitky, které Společně pro 6 plánuje jako
„zástupce veřejnosti“ podat, budou vycházet
z vašich připomínek a současně z principů,
kterým se dlouhodobě věnujeme. Město krátkých vzdáleností, propojené městskou, pěší
a cyklodopravou, kde je vše dostupné v místě
bydliště. Kvalitní městské prostředí, čisté, bezpečné, úsporné, které zadrží vodu a ochladí.
Aby o detailu rozhodovali občané – pro stabilizované území používat regulační plány. Přiměřeně intenzivní a prostupné město provázané
zelenými pásy. Pojďme společně dát našimi
připomínkami Praze šanci být takovou, jakou
si ji přejeme.
J. Koňaříková, V. Hodek, P. Charvát, J. Hu
šek, M. Chylík, Společně pro 6, prahasest.cz

Letem světem
V jižní části areálu FTVS (u „Sorbony“) se
chystají nová sportoviště, částečně mají
sloužit i veřejnosti.  Do konce června
se veřejnost může zapojit do přípravy
podkladů soutěže na zástavbu Kulaťáku
před vysokými školami (4kvadrant.cz) 
Blanka dražší – 125 milionů Kč zaplatí
Praha v rámci mimosoudního vyrovnání
insolvenčnímu správci ČKD Praha DIZ.
 Koněv přišel o svoji sochu v Praze
6, teď přijde i o čestné občanství Prahy.
 Ulice Pod Habrovkou je opět neprůchozí. Magistrát zboural provizorní lávku
a městská část nedokáže vymoci své
vlastní rozhodnutí o odstranění překážek
z komunikace.
J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6
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Aktuality

Letní kino u Keplera promítne novinky
i kultovní klasiky

Sezóna šestkového Letního kina
u Keplera startuje ve čtvrtek
9. června ve 21 hodin uvedením
záznamu velkolepého koncertu
zachyceného ve filmu Pražský
výběr: Symphony bizarre. Film
osobně uvede zakládající člen
kapely a režisér filmu Michael
Kocáb, společně s představiteli
městské části.
Pražský výběr v prosinci 2016 v O2 aréně převedl divákům bombastickou show s Českým
národním symfonickým orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných hostů
a scénických nápadů. Neopakovatelné vystoupení snímalo 35 kamer a film divákům nyní
přináší tehdejší rockové představení ze všech
možných úhlů a pohledů.
Následující páteční večer bude patřit nesmr
telné klasice Q. Tarantina Pulp Fiction, v sobotu

Mobilní sběrný dvůr Drnovská
Po, Út, Čt, Pá, So
6:00 – 14:00
St
6:00 – 17:00
Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat pouze občané s trvalým pobytem
na Praze 6.
Mobilní sběrný dvůr Radimova
25. – 26. 6.
Na stanoviště budou kontejnery zavezeny
v pátek, nejpozději do 12 hod., odvoz v neděli do 22 hod.
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zavzpomínáme na Libuši Šafránkovou a Josefa
Abrháma v komedii Svatební cesta do Jiljí.
Program Letního kina u Keplera bude pokračovat po celý červen, červenec a srpen až
do 10. září a diváky čekají jednak žhavé české
filmové novinky i kultovní klasiky od Tarantina,
přes Kubricka až po Hitchcocka, velká kolekce

nejlepších filmů Jima Jarmusche nebo nejlepší
filmové komedie dua Smoljak & Svěrák. Dramaturgie připomene komiksové hity i klasické horory nebo westerny. V červenci a v srpnu diváky
čekají dva standupové večery, letní sobotní odpoledne budou patřit divadélkům pro děti.
„S dramaturgií, kterou nám pro letní sezónu
nabídlo kino Dlabačov, jsem spokojen. Důležité ovšem je, aby výběr filmů sednul i veřejnosti
z Prahy 6 a aby mělo kino aspoň trochu štěstí
na počasí,“ komentuje svá letošní očekávání
místostarosta pro kulturu Jan Lacina (STAN).
Letní filmová scéna v režii Prahy 6 funguje již
pátým rokem a vznikla jako projekt participativního rozpočtu Nápad pro Šestku, o kterém
rozhodli obyvatelé městské části. Program
i provoz letos po loňské dobré zkušenosti opět
zajišťuje kino Dlabačov. Promítá se na 7x4
metry velkém plátně. Návštěvníci mají k dispozici 100 míst na židlích nebo deky na sezení.
Do kina je možné přijít i s pejskem. Vstupenky se dají zakoupit přes goout, na místě pak
hotově nebo platební kartou. Program najdete
na www.letnikinoukeplera.cz nebo na str. 27.
Do kina umístěného v parku Maxe van der Stoela se dostanete z tramvajové zastávky Pohořelec (22) nebo Park Maxe van der Stoela (25).

HLEDÁME ČLENY OKRSKOVÝCH
VOLEBNÍCH KOMISÍ
pro komunální a senátní volby
ODMĚNA
2 200 – 4 000 Kč / dle funkce v komisi
TERMÍN
23.–24. 9. 2022,
případné 2. kolo senátních voleb 30. 9.–1. 10. 2022
(ustavující zasedání komisí 1. 9. 2022)
ZÁJEMCI (starší 18 let), HLASTE SE
OSOBNĚ – Úřad městské části Praha 6, 4. patro
v kanceláři č. 402 (Československé armády 23, Praha 6)
TELEFONICKY – 220 189 190, 220 189 146
SMS ZPRÁVOU – 775 415 806
E-MAILEM: idufkova@praha6.cz, mkisari@praha6.cz,
klevinska@praha6.cz

inzerce

letiticc
Mooddle
ZZ M

červen 2022
Praha 6_204x286.indd 1

25

16/05/22 12:00



Kulturní programy

Divadlo S + H
Dejvická 919, Praha 6, tel.: 224 316 784,
https://spejbl-hurvinek.cz
1. 6. 10:00 Hurvínek mezi osly
2. a 3. 6. 10:00 Hurvínkovo přání
7. – 9. 6. 10:00 a 12:00 Žeryčku, hop!
10. 6. 19:00 Spejbl versus Drákula
11. 6. 10:00 a 12:00 Žeryčku, hop!
14. 6. 15:30 Žeryčku, hop!
15. 6. 15:30 Žeryčku, hop!
18. 6. 14:00 a 16:30 Hurvínkova cesta
do Tramtárie
19. 6. 10:30 a 14:00 Hurvínkova cesta
do Tramtárie

Divadlo Semafor
Dejvická 688, P 6, pokladna tel.: 233 901 384,
vstupenky@semafor.cz, www.semafor.cz
1. 6. Osvobozené divadlo Semafor
2. 6. Čochtanův divotvorný hrnec
3. 6. Černá kočka - Bílý pes
4. 6. Prsten pana Nibelunga
5. 6. Pozpívejme si, děti
6. 6. Všechnopárty
7. 6. Všechnopárty
8. 6. Nižní Novgorod
9. 6. Kytice
10. 6. Co na světě mám rád
12. 6. Můžem i s mužem
13. 6. Začalo to Vestpocketkou
14. 6. Nižní Novgorod
15. 6. Kdyby 1000 klarinetů od divadla k filmu
16. 6. Kytice
17. 6. Večer patří BIG BANDU
20. 6. Václav Marek a jeho Blue Star
21. 6. Vox populi
23. 6. Nižní Novgorod

Dejvické divadlo
Zelená 15a, Praha 6. Pokladna a rezervace
vstupenek: tel. 233 332 430, rezervace@
dejvickedivadlo.cz, https://www.dejvickedi
vadlo.cz/#1
1. 6. Brian
2. 6. Brian / derniéra
3. 6. Komplic
4. 6. v 18 hod. Folklórní soubor Rosénka:
Hajdalácký folklorníček
9. 6. Zásek
10. 6. Elegance molekuly
11. 6. v 15 hod. Ó, ó, ó, vajíčko / host
14. 6. Racek
16. 6. Vražda krále Gonzaga
17. 6. Komplic
19. 6. Interview
27. 6. Simona Babčáková a NO A!

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6, tel.: 224 326 180,
info@villapelle.cz, https://villapelle.cz
26
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Výstava: 2. 6.–7. 8. / WALLSTREET
Projekt zaměřený na nejvýraznější autory
s kořeny v české graffiti scéně. Vystavují Jan
Kaláb / Point, Petr Königsmark / Zeb One, Michal Škapa / Tron, Jakub Uksa / Obic, Ondřej
Vyhnánek / X-Dog, Epos, Matěj Olmer / Bior,
Bill the Hobo.
23. 8.—2. 10. / Martin Salajka: Mimikry
Komentované prohlídky: 14. 6. 18 hod.,
3. 8. 18 hod.
Tvůrčí dílny: Vhodné pro děti od 6 do 10 let.
12. 6. 14.30–16.00 / Můj superhrdina. Dílnu
povede vystavující umělec Bill the Hobo a lektorka Ateliéru Pellé.
19. 6. 14.30–16.00 / Od písmene k domu.
Dílna zaměřená na propojení mezi písmeny
a architekturou.
10. 7. 14.30–16.00 / Vstříc budoucnosti. Inspirace tvorbou vystavujícího umělce X-DOG.
31. 7. 14.30–16.00 / Město splněných přání.
Inspirace tvorbou vystavujícího umělce Michalem Škapou /TRON.
Letní sympozia: Vhodné pro děti od 6 do 12 let
18.– 21. 7. 9–12:30 hod. / STREET ART ČTYŘIKRÁT JINAK. Seznámení se street artem
a jeho technikami. Setkání s vystavujícími
umělci X-DOX a OBIC.
1.– 4. 8. 9–12:30 hod. / UDĚLEJ SVŮJ
PIECE!. Seznámení s graffiti artem a návrhy
vlastního muralu. Rozdíl mezi uměleckým
dílem a vandalismem. Setkání s vystavujícím
umělcem s pseudonymem TRON.
Ateliér Pellé
Škola ilustrace 12. 6. 15– 16:30 hod. Vytvořte
si originální cestovní pas, který se stane deníkem pro letní dobrodružství.

Písecká brána
K Brusce 5/208, Praha 6, tel: 233 321 313,
724 737 352, e-mail: info@piseckabrana.cz,
web: www.piseckabrana.cz
1. 6. v 19 hod. / IMBUS. Koncert pěveckého
sboru Imbus O ptácích a lidech. Vstupné
dobrovolné
2. 6. v 19 hod. / Quinteto mandolína. Koncert
komorní hudby.
3. 6. v 19 hod. / Mariachi Azteca. Poslechový
a taneční večer.
7. 6. v 18.30 hod. / NASHIRA. Závěrečný
koncert ženského pěveckého sboru. Vstupné
dobrovolné.
9. 6. v 19 hod. / Prague Rhythm Kings. Jazzový orchestr, interpretující americkou i českou
jazzovou hudbu 20. a 30. let minulého století.
12. 6. ve 14 hod. / Česká opera. Hurá do opery. Nejkrásnější árie pro rodiny s dětmi. Vstup
volný.
14. 6. ve 14 hod. / Úspěšný žák – vyhlášení
nejlepších žáků Prahy 6.
15. 6. v 19 hod. / Molydury. Koncert pěvecké-

ho smíšeného sboru a doprovodné kapely.
19. 6. 14–18 hod. / NAUTIS FEST 2022. Multižánrový festival s bohatým programem s cílem
zvýšení povědomí o problematice autismu.
Vstup volný.
21. a 22. 6. 14–18 hod. / Toschool – školní
bilingvních tříd.
26. 6. ve 14 hod. / Kouzelná flétna. Hurá
do opery. To nejlepší z poslední opery W. A.
Mozarta pro rodiny s dětmi. Vstup volný.
Výstava
do 6. 6. Ukrajinská fotografie. Charitativní
výstava ukrajinských fotografů.
od 15. 6. Noviny podle Babiše. Výstava o tom,
jak se změnil intelektuální list Karla Čapka
Lidové noviny a co se stalo s kdysi liberálním
a největším seriózním listem Mladou frontou
DNES, která bývala výkladní skříní české
žurnalistiky.

Kaštan – scéna
Unijazzu
Bělohorská 150, Praha 6, www.kastan.cz,
e-mail: kastan@kastan.cz
2. 6. 19:00 KONCERT / Jarní Hlavec: Naked
Professors, Jakub Noha Band, Původní Bureš
3. 6. 20:00 KONCERT / Jan Burian
4. 6. 15:00 Divadlo Krab: Otázky netopýra Ušíka
4. 6. 20:00 KONCERT / Housky a hosté
5. 6. 19:30 KONCERT / Honza Jícha s kapelou
6. 6. 20:00 KONCERT / Inženýr Vladimír, Ruce
naší Dory
7. 6. 18:30 PŘEDNÁŠKA / Z. Lukeš: Architekt
i teoretik Pavel Janák
8. 6. 20:00 KONCERT / Yamabushi, Avokaduo
9. 6. 19:30 DIVADLO / Dobře naladěné divadlo: V dešti
10. 6. 20:00 KONCERT / Alaverdi, Telesa
Ohnepal
11. 6. 15:00 Divadlo KAKÁ: Leontýnka letí
do vesmíru
11. 6. 20:00 KONCERT / Saint-Simon, 1st
Choice
13. 6. 19:00 POSLECHOVÝ VEČER / Jiří Černý: Ro(c)kování
14. 6. 19:30 POSLECHOVÝ VEČER / M. Bystrov: Hvězdy v polostínu – Příliš krátká jízda.
Publicista a muzikant představuje zapomenuté
tvůrce.
15. 6. 19:00 KONCERT / Isara, Meziměsto,
Pětník
17. 6. 19:00 FESTIVAL / Poslové ďasů
Zahrají: Gleichmacher (DE), Borne By Tempest, Dreven (UA/RU), Vyšehrad, Vichr
a Rárog.
19. 6. 20:00 KONCERT / Severní nástupiště,
James P Honey (US)
20. 6. 19:30 KONCERT / Mucha - Open Air
21. 6. 19:30 KONCERT / Baset+, Movement Open Air
22. 6. 19:30 KONCERT / Hm… (nejen pro
dospělé) – Open Air
23. 6. 19:30 KONCERT / Letní setkání Osamělých písničkářů
29. 6. 19:30 KONCERT / Dave & Honza, Rare
Footage

Kulturní programy
30. 6. 19:30 KONCERT / Bizarre band
Výstavy: 31. 5. – 30. 6. Atelier Kaštan – Krajina radosti.
Aukční výstava ve prospěch ukrajinských
umělců. Online na www.atelierkastan.cz.

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha 6. Pokladna otevřena
30 min. před začátkem představení.
Změny programu vyhrazeny, program
na www.dlabacov.cz a na facebooku
dlabacov.cz. KINO SENIOR – zvýhodněné
vstupné 70 Kč. SLEVY PRO SENIORY, ZTP
a ZTP-P a studenty – 20 Kč z ceny vstupen
ky po předložení dokladu.

13. 6.	16:00 Amélie z Montmartru /KINO
SENIOR
	18:00 Muži na pokraji nervového
zhroucení
20:00 Top Gun: Maverick
4. 6.
14:00 Ušák Chicky a Zlokřeček
16:00 Zakletá jeskyně
18:00 Tři Tygři ve filmu: Jackpot
20:00 Top Gun: Maverick
5. 6.
14:00 Zakletá jeskyně
16:00 Zlouni
18:00 Idiot /ZÁZNAM DIVADLA
20:00 The Batman
6. 6. 	16:00 Betlémské světlo / KINO
SENIOR
	18:00 Pražský výběr: Symphony
Bizarre
20:00 Tři Tygři ve filmu: Jackpot
7. 6.
14:00 Tajemství staré bambitky 2
16:00 Tutanchamon
18:00 Mára jde do nebe
20:00 Léto s Monikou
8. 6. 	16:00 Smolný Pich aneb Pitomý
porno /KINO SENIOR
18:00 Film roku
20:00 Tři Tygři ve filmu: Jackpot
10. 6.
16:00 Belfast /KINO SENIOR
	18:00 Muži na pokraji nervového
zhroucení
20:00 Jurský svět: Nadvláda
11. 6.
13:30 Ušák Chicky a Zlokřeček
15:30 Jurský svět: Nadvláda (dabing)
18:00 Tři Tygři ve filmu: Jackpot
20:00 Jurský svět: Nadvláda (titulky)
12. 6.
13:30 Námesíčníci
15:30 Jurský svět: Nadvláda (dabing)
18:00 Top Gun: Maverick
20:30 Ztracené město
13. 6. 	16:00 Milan Kundera: Od Žertu
k Bezvýznamnosti / KINO SENIOR
18:00 Promlčeno
20:00 Pánský klub
14. 6. 	16:00 Botticelli – Florencie
a Medicejští
18:00 Plná 6
20:00 Sedmá pečeť
15. 6.
16:00 Spencer /KINO SENIOR
18:00 Všechno nejlepší, Chiaro!
20:15 Pánský klub

16. 6.

20:00 Nezanechat stopy
18. 6. 18:00 Pánský klub
20:00 Nezanechat stopy
19. 6.
14:00 Zakletá jeskyně
16:00 Rakeťák
18:00 Film roku
	20:00 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
20. 6. 	16:00 Poslední závod /KINO SENIOR
18:00 Pánský klub
20:00 Kdyby radši hořelo
21. 6.
20:00 Lesní jahody
23. 6. 	16:00 Leonardo da Vinci: Génius
v Miláně
18:00 Kdyby radši hořelo
20:00 Elvis
26. 6.
14:00 Rakeťák
16:00 Námesíčníci
18:00 Kdyby radši hořelo
20:00 Elvis
27. 6.
16:00 Nebe / KINO SENIOR
18:00 Kdyby radši hořelo
20:00 Prezidentka
28. 6. 	14:00 SEAL TEAM: Pár správných
tuleňů
	16:00 Tutanchamon – poslední
výstava
18:00 Chinaski: Každej ví kulový
20:00 Pramen panny
29. 6.
16:00 Pes/KINO SENIOR
18:00 Všechno nejlepší, Chiaro!
20:15 Prezidentka
30. 6.
16:00 Pompeje – Město hříchu
18:00 Kde je Anne Franková
20:00 Elvis
1. 7. 	16:00 Amélie z Montmartru /KINO
SENIOR
18:00 Film roku
20:00 Jurský svět: Nadvláda (titulky)
2. 7.
14:00 Mimoni 2: Padouch přichází
16:00 Rakeťák
18:00 Prezidentka
20:00 Elvis
3. 7.
14:00 Ježek Sonic 2
16:00 Mimoni 2: Padouch přichází
18:00 Chinaski: Každej ví kulový
20:00 Duna

DDM Praha 6
Adresa: U Boroviček 650, Praha 17,
Telefon: 235 323 333,
https://www.ddmp6.cz/
4. 6. 9–16 hod.
Rozsvícená sobota – tvořivé dílničky, zvířátka
v zookoutku, herna.
4. 6. od 10–12 a 12–14 hod.
Keramická sobota – přihlášky předem na gabriela.lasikova@ddmp6.cz
4. 6. 10–12 hod.
Digitální pavlač – Setkání nejen pro učitele
a lektory.
25. 6. 15–18 hod.
Hurá prázdniny! Dopravní hřiště na Vypichu –
soutěže, divadlo a letní kino.
9.,16.,23. a 30. 6. od 21 hod.
Letní kino – za příznivého počasí u dopravního hřiště na Vypichu. Program na www.

nekonecnavypich.cz. Od 1. 6. bude spuštěn
on-line zápis do zájmových útvarů na školní
rok 2022/2023.

KC Klubovna
Generála Píky, Praha 6, tel.: 739 834 056,
rezervace, koncerty, akce: klubovna@pova
lec.cz, www.klubovna.povalec.cz
2. 6. 19:30 KONCERT /MarZ
3. 6. 19:30 KONCERT/ Human Ketchup, Arleta
4. 6. 19:30 KONCERT/ Madhouse Express
5. 6. 21:00 PROMÍTÁNÍ/ Dokumnetární film
v rámci Jeden svět
6. 6. 18:00 TURNAJ/ Magic:the Gathering –
draftová liga
7. 6. 19:30 KONCERT/ Michal Pusztay solo
projekt
8. 6. 21:00 LETNÍ KINO/ Bardzo fajný festival:
Piosenki o miłości
9. 6. 19:30 KONCERT/ Tengri, Schrödingerova
kočka, Crayfish
10. 6. 19:30 KONCERT/ Utopije Warm-up:
Waterflower (LV), Body of Pain
11. 6. 19:30 KONCERT/ Gagarin: poslední
koncert, Miss Marple
13. 6. PROMÍTÁNÍ: Na skok do banky. Premiéra studenstkého filmu
14. 6. 19:00 PŘEDNÁŠKY/ Zkušenosti - pořádá Spolek posluchačů architektury
15. 6. 20:30 LETNÍ KINO /Bod varu
16. 6. 19:30 KONCERT/ Improcore
17. 6. 19:30 KONCERT/ Raccanamaiaa
18. 6. 19:30 KONCERT/ Kluci od jídelny, Yandush Attack
19. 6. 18:00 BENEFICE/ Koncert na podporu
výstavby školy v Africe
20. 6. 18:00 TURNAJ/ Magic: the Gathering –
draftová liga
21. 6. 18:00 KONCERT/ Harmcore Jazzband
22. 6. 21:00 LETNÍ KINO/ Nikdo
23. 6. KONCERT/ Tramhaus, Charlie & the
Lesbiens
26. 6. 20:00 DIVADLO: Rakvičkárna
27. 6. 19:30 Sara Szyndler (absolventský koncert, konzervatoř J. Ježka)
28. 6. 19:30 KONCERT/ Collective Tones,
Jahtec Jammin
29. 6. 21:00 LETNÍ KINO/ Utéct
30. 6. 19:30 KONCERT/ Rawdeus
Výstava
Antonie Zichová: Barevné veselé obrázky

Letní kino
u Keplera
Hradčany, Praha 6
9. 6. 21:00 Pražský Výběr: Symphony Bizarre
10. 6. 21:15 Pulp fiction: Historky z podsvětí
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11. 6. 21:15 Svatební cesta do Jiljí
16. 6. 21:15 Tři tygři ve filmu: Jackpot
17. 6. 21:15 Batman
18. 6. 21:15 Jáchyme, hoď ho do stroje!
23. 6. 21:15 Betlémské světlo
24. 6. 21:15 Věc
25. 6. 21:15 Trvalá dovolená
30. 6. 21:15 Párty Hárder: Summer massacre
1. 7. 21:15 Bonnie a Clyde
2. 7. 21:15 „Marečku, podejte mi pero!“

Café Šesťák

9. 6. 18–21 hod. Tančírna Tangonexion +
Argentinské empanadas
10. 6. 18–21 hod. Koncert / Gay Benet
11. 6. 13–18 hod. Dětské trhy
15. 6. Bleší trhy + Busking
16. 6. 18–21 hod. Koncert/ Michaela Milková
17. 6. 18–21 hod. Zig Zag Tap Swing Tančírna
22. 6. 8:30–18:30 hod. Věda Fest
23. 6. 18–21 hod. Tančírna Tangonexion +
Argentinské empanadas
24. 6. 18–21 hod. Koncert – Coventina
25. 6. Design weekend + Stopařův ručník

Vítězné nám. 576, Praha 6, tel.: 603 923 129,
https://cafesestak.cz/
1. 6. 14–18 hod. Blešák + koncert pro děti
(dětský den)
2. 6. 18– 21 hod. Koncert
3. 6. 14– 21 hod. Praha Žije Hudbou: busking
+ tančírna
4. 6. 14– 21 hod. Praha Žije Hudbou: pouliční
hudebníci

inzerce

BYTOVÁ DRUŽSTVA LIKVIDACE a prohlášení vlastníka, notář, převody bytů do vlastnictví, SVJ, zaměřování bytů. Tel. 724 304 603.
PŘIJMU FYZICKY ZDATNÉ DŮCHODCE NA OSTRAHU PARKOVIŠTĚ
V PRAZE 6 (DEJVICE). TEL: 602 294 327

Profesionální předseda SVJ. 10 let praxe, poctivý výkon funkce, organizace
shromáždění, řešení požadavků vlastníků. Volejte 703 193 566, nebo pište
na profipredsedasvj@email.cz

ěHãtPH
LKQHG

777 038 001
www.gato.cz

Přijmu kadeřnici na Živnostenský list. Tel: 728 995 661

VENKOVNÍ VNITŘNÍ

Nabízím k výměně krásný byt 3+1 (115 m2) v majetku MČ Praha 6, tichý
(protihluková okna do ulice, odhlučněné stěny od soused. bytů), 2. patro
bez výtahu, byt i dům po celkové rekonstrukci, v suterénu je divadlo Semafor, výborná občanská vybavenost, MHD + metro 150 m. Rádi bychom
jej vyměnili za podobný obecní byt 2+kk až 2+1, kolem 60 m2, nejlépe
na Praze 6.

ŽALUZIE

ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU

MALÍŘI POKOJŮ,
AUTOBAZAR MOTOL
LAKOVÁNÍ RADIÁTORŮ
ŽALUZIE
tel.: 775 423 227
AUTOBAZAR
MOTOL
AUTOBAZAR
MOTOL
ROLETY

ěHãtPH
LKQHG

VENKOVNÍ VNITŘNÍ

Vykupujeme knihy. Morgan Books. Verdunská 23. 776 062 847

777 038 001
www.gato.cz

VÝKUP ZA HOTOVÉ
KOMISNÍ PRODEJ
LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
KUP ZA HOTOVÉ
SÍTĚ PROTI HMYZU
ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ provádím veškeré zednické, malířské, obkladačské,
MISNÍ PRODEJ SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ
podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce bytu, domu,
DOSTUPNÁ AUTA
UPVNÁ
ZA AHOTOVÉ
VÝKUP ZA HOTOVÉ
nebytových prostor. Mobil 777 670 326
TA
PLÁTKY,
POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ
ul. Za Opravno
NÍ PRODEJ
KOMISNÍ PRODEJ
, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ
A DOSTUPNÁ AUTA ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

AUTOBAZAR
MOTOL
AUTOBAZAR
MOTOL

Přijmeme lékaře/ku na dílčí úvazek do moderně
vybavené zubní ordinace v Praze Dejvicích,
blízko stanice metra. Odměny s podílem na HV,
příjemné pracovní prostředí, neformální atmosféra.
Bližší informace při osobním jednání.
Tel.: 602 595 134.

AUTOBAZAR271MOTOL
*** 739 821 271

LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
KY, POJIŠTĚNÍ
NA POČKÁNÍ
SPLÁTKY,
POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

821
ul. Za Opravnou,***
Praha739
5 - Motol

***

email.: info@autobazarmotol.cz
VÝKUP ZA HOTOVÉ
email.:
MALÍŘSKÝ SERVIS,
ul. Za info@autobazarmotol.cz
Opravnou, Praha
- Motol Praha 5KOMPLETNÍ
KOMISNÍ PRODEJ
ul. Za5Opravnou,
LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
DŮRAZ NA KVALITU A ČISTOTU.
SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

*** 739 821 271 ***

821
email.: info@autobazarmotol.cz
*** 739 821
***271739***

271

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol
PO NAŠÍ PRÁCI NENÍ TŘEBA
www.autobazarmotol.cz
email.: info@autobazarmotol.cz
UKLÍZET.
739 821 271

***

***

email.: info@autobazarmotol.cz

www.malirvpraze.cz

Máš chuť
stát se realitním
makléřem / makléřkou?

Neváhej a pošli své CV
E: miroslav.hosek@re-max.cz
T: 739 204 026
Plus

Realitní služby,
jaké si přejete
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Náborový příspěvek
15 000 Kč
Nástupní mzda
25 500 – 28 000 Kč
Měsíční bonus
4 500 Kč

C

M

Y

CM

MY

Shop
Assistant/ka
CY

CMY

K

Chtěli byste práci v krásném prostředí, mezi luxusními značkami
a zároveň Vás baví práce s lidmi?
Pokud odpovíte ano, máme nabídku přímo pro Vás. Zašlete Váš životopis na e-mail:
job@lagardere-tr.cz a nebo se rovnou přihlaste přes naše kariérní stránky
www.aelia.cz/shop-assistantka

V čem bude spočívat Vaše práce?

• Pomůžete nerozhodným zákazníkům vybrat ty nejlepší produkty
• S úsměvem poradíte a zvládnete veškerý zákaznický servis
• Na pokladně přijmete platbu, propojíte ji v našem systému a popřejete klientům šťastný let

Co Vám za to nabídneme?

• Práci na dobu neurčitou na plný úvazek v režimu krátký/dlouhý týden;

nebo v rámci brigády
• Zajímavou pracovní příležitost v moderním prostředí pražského letiště
• Aktivní použití anglického jazyka a mnoho dalších benefitů

Hledáme řidiče - důchodce, sk. B pro práci v turismu, AJ. pragueyou@pragueyou.com

Chybí vám pomoc rodiny? Pomůžeme, uděláme,
zařídíme téměř cokoli. Pestrá nabídka pravidelných služeb, auto, bezbariér, bydlení, po dohodě
i zdarma. T: 704 616 188

PAVEL JANÁK / KÁVOVÝ SERVIS / ZAHRADNÍ AUKCE 2022 / Vyvolávací cena: 180 000 Kč

PŘIJÍMÁME UMĚLECKÁ DÍLA
A STAROŽITNOSTI DO NAŠICH AUKCÍ
Tel.: +420 734 311 861 E-mail: info@arthousehejtmanek.cz

WWW.ARTHOUSEHEJTMANEK.CZ
GOETHEHO 2, 160 00 PRAHA 6 - BUBENEČ

Přímý zájemce koupí řadový rodinný domek v Praze 6 na Hanspaulce. Prosím nabídněte na telef.
č. 703 652 424. Děkuji za nabídky.

Koupím RD, vilu, činžovní vilu v Praze 6,
přímo od majitele. Tel: 775 943 233, hledamdomovp6@seznam.cz

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.

Chata / Pozemek Údržba zeleně
◆ Ořez živých plotů
poptávka
koupím chatu / chalupu
nebo stavební pozemek
ve středních Čechách,
nebo v blízkosti Českých
hor. Na stavu nezáleží,
spíše na místě. Předem
děkuji za nabídku.
Tel: 773 117 381

◆ Prořez a kácení
stromů
◆ Údržba zeleně
z vysokozdvižné
plošiny
www.pvj-group.cz
info@pvj-group.cz

Tel.: 724 006 275
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Vaše

zahrada

projektu
po údržbu
od

kvalita se zárukou

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
zahradybaobab
www.baobab.cz
Facebook “f ” Logo

RGB / .ai

Facebook “f ” Logo

RGB / .ai

Prodám RD Roztoky, okr. Praha-západ, klidné
místo, rovinatý rohový pozemek 879 m2, 5+1,
terasa 20 m2, zast. plocha 103 m2, k rek., všechny
ing. sítě, plyn. topení, třída G, bus 15 min M Dejvická, cena 16,5 mil. Tel. 736 463 853.

!! Odvoz starého nábytku na skládku. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou
cenu. Stěhování všeho druhu.
Volejte: 773 484 056

OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN-VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE-SÍTĚ PROTI
HMYZU Tel:733720950 pavel.janci@email.cz

NABÍZÍME VOLNÁ PARKOVACÍ MÍSTA V AREÁLU PARKOVIŠTĚ HRADČANSKÁ. V PŘÍPADĚ
ZÁJMU VOLEJTE: 602 680 405

Oprava Žaluzií. Montáž žaluzií, sítí do oken.
Tel: 723 444 521
web: www.zaluziehalouzka.cz

Potřebujete vyklidit a nevíte jak na to?
Vyklízíme a odvážíme z těchto míst: půdy, byty,
sklepy, dvorky, zahrádky, ATD. Levně. INFORMACE NA TEL.: 702 410 965. Sedm dní v týdnu.
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Kontakty na zastupitele
Zastupitelský klub TOP 09, KDU-ČSL
Předseda: Mgr. O. Dušek, tel.: 775 663 342,
odusek@praha6.cz místopředsedové:
MUDr. M. Hošek, marian.hosek@seznam.
cz, tel.: 603 169 266, Mgr. M. Baxa, mbaxa@praha6.cz; členové: Mgr. J. Růžička,
602 176 922, jruzicka@praha6.cz; Mgr. O.
Kolář; Ing. arch. E. Smutná, tel.: 778 543 831;
Ing. J. Vaculík, tel. 602 492 692, jvaculik@praha6.cz; Mgr. J. Bartůšek; Mgr. M. Kaňáková;
Mgr. D. Klepková

Zastupitelský klub ODS
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Bartošová,
kbartosova@email.cz; místopředsedové:
Mgr. P. Civínová, J. Dočekal; členové:
Mgr. J. Stárek, jstarek@praha6.cz,
Ing. M. Kubíková, tel.: 724 174 006,

e-mail: mkubikova@praha6.cz, Ing. J. Lála,
jlala@praha6. cz, Ing. Z. Hlinský,
JUDr. Mgr. M. Petrásek, Ing. Bc. S. Nesvadbová, Ph.D., V. Šuvarina

tel.: 608 920 937, petar@vosto5.cz; členové:
Ing. Mgr. O. Kužílek, e-mail: okuzilek@praha6. cz Ing. Mgr. L. Bezděk, tel.: 775 870 642,
bezdek@ddmpraha.cz, MUDr. I. Borská,
iborska@praha6, Mgr. P. Karvánek,
petr.karvanek@zscermaka.cz

Zastupitelský klub Piráti Praha 6
Předseda: Mgr. O. Chrást, ondrej.chrast@
gmail.com; členové: J. Kabelová, jana.
kabelova@pirati.cz, Ing. M. Vlach, milos@
easy.cz, B. Hrůzová, Ing. E. Tichá, Ing.
V. Šraier, Mgr. T. Šídlo, tsidlo@praha6.cz,
J. Hoskovec.

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. R. Mejstřík

Zastupitelský klub Starostové a nezávislí
(STAN)
Předseda: Z. Hořánek, zhoranek@praha6.cz,
tel.: 602 336 140, místopředsedové:
Mgr. J. Lacina, jlacina@praha6.cz,
tel.: 220 189 170, MgA. P. Prokop,

Nezařazení zastupitelé
Mgr. P. Palacký Ph.D. (Zelení), tel:
603 114 577, e-mail: ppalacky@praha6.
cz, Ing. P. Weber (Zelení), weber.pavel@
seznam.cz, MUDr. A. 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

Aktuální číslo Šestky najdete na stránkách http://www.sestka.cz
Šestka–noviny Prahy 6 (periodický tisk městské části Praha 6)
6/2022, vychází dne 31. května 2022. uzávěrka příštího čísla dne 10. června.
Vydavatel: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 praha 6,
IČ: 00063703, tel.: 220 189 111, www.praha6.cz
Redakce: Magdaléna Krajmerová, sestka@praha6.cz
Inzerce: 220 189 154, e-mail: inzercesestka@praha6.cz
Náklad: 35 000 výtisků, vychází 11 x ročně
DTP: Lucie Čapková
Registrační číslo MK ČR 13180
Vydavatel neodpovídá za obsah uveřejněné inzerce.
Autorem nesignovaných textů je redakce.

Redakční radu tvoří Výbor pro otevřenost, média
a participaci a Redakční
skupina. Vydávání se
řídí Pravidly schválenými
zastupitelstvem. Podrobnosti
na https://1url.cz/yKwxF

červen 2022

31

inzerce

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
s fotovoltaickou elektrárnou
271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Vytvoříme projektovou dokumentaci a vyřídíme stavební povolení
Fotovoltaika bude bez baterií s ukládáním přebytků do zásobníku teplé vody
Provádíme rekonstrukce starších kotelen s instalací fotovoltaiky
Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

