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Vlastní propagace Prahy 6

“Musí nás mít Pán Bůh rád,
že nás živí napořád!”

OPERA V ŠÁRCE 2022
Představení pořádané ke dni Prahy 6
a českému předsednictví v Radě Evropské unie

DVE VDOVY
B E D Ř I C H S M E TA NA

Neděle 4. září 2022 ve 14:00
Městská část Praha 6
vás srdečně zve
na operu Bedřicha Smetany Dvě vdovy
V místech původního přírodního divadla v produkci Originálního hudebního divadla
Praha vystoupí sólisté, sbor, balet a orchestr Národního divadla v Praze.

Karolina - Jana Sibera, Anežka - Dana Burešová,
Ladislav Podhajský – Aleš Briscein, Toník - Martin Šrejma,
Mumlal – František Zahradníček, Lidunka – Soňa Godarská,
Myslivecký adjunkt – Jiří Kohout, Komorná – Lenka Šmídová

VSTUP
zdarma

dirigent – Jan Chalupecký,
režie – Jana Divišová, Renée Nachtigallová,
choreografie – Kateřina Dedková, sbormistr - Pavel Vaněk,
kostýmní výtvarník - Josef Jelínek, hudební spolupráce – Jitka Nešverová

Nezapomeňte deky na sezení, případně pláštěnky.
Prosíme o ohleduplnost k přírodnímu parku. V celém areálu je zákaz kouření.
Návštěvníci akce souhlasí s fotografickým a audiovizuálním záznamem.

www.praha6.cz
www.operavsarce.cz
www.musictheatre.cz


Projekt je realizován
s finanční podporou
hlavního města Prahy.

Foto: Irena Zlámalová

Milí čtenáři,
když se ráno probudím a oknem do bytu mi vniká
slunce, má to na mě blahodárný účinek. Sluneční pa
prsky působí na mou psychiku tak, že mi značně uleh
čí proces vstávání, jindy velmi nepopulární. Když prší,
vstávám, protože musím. Probouzí mně můj smysl pro
povinnost, a to už není ono. Když mě probudí sluneční
svit, vstávám vlastně taky proto, že musím, akorát že
nejsem při tom otrávenej. V hlavě se mi občas udělá
hudba, někdy i taková, že stojí za zapsání do not. To je
totiž jedna z mých profesí. Těch mám sedm, provozuju
je v divadle, a to se od svého založení v roce 1959 bez
hudby neobejde. A protože jsem s létem tajně uzavřel
neregistrované partnerství, má v mnoha písničkách
své místo:
Na okně seděla kočka, byl horký letní den, se zpívá
v jedné, jiná pak pojednává o tom, že je léto letoucí,
po louce brouci bloudí. A v jedné prastaré sděluji, že
častokráte letní den jsem veršem slavit chtěl, však slo
va jsem pro jeho krásu nikdy nenašel.
A určitě bych si vzpomněl i na mnoho dalších, ale ne
chtěl bych, aby tento článeček byl jenom o tom. Rád bych si tu připomněl i léto
bezstarostného dětství, kdy jsem prázdniny prožíval na venkově a viděl jsem modré
chrpy, červený vlčí mák a bílé kopretiny – vlastně trikoloru. To Příroda nám oznamo
vala své vlastenecké smýšlení. Dnes je mi venkov odepřen – těch zmíněných sedm
profesí se o to postaralo, ale naštěstí nám rozkvetly Dejvice, a tak se kochám pohle
dem na rozkvetlé kulaté Vítězné náměstí a blahořečím těm, kdo se o jeho rozkvetlost
zasloužili.
Divadlo, ve kterém odvádím svou práci, je dnes zavřené. Říká se tomu divadelní
prázdniny. Pro mě je to období příprav na novou sezónu. A tady musím s chválou léta
trochu přibrzdit. V létě je divadlo zavřené, protože v létě diváci do divadla nechodí –
léto se stává konkurencí, která nám přetáhne zákazníky. A tak tu přehazuju výhybku
a vzdávám hold zimě. Venku je plískanice, což je městská varianta sněžení, a najed
nou je divadlo divákům dobré. Na pokladně se objevuje nápis Dnes vyprodáno a sál
se otřásá smíchem. Smích je totiž něco, co k našemu divadlu už třiašedesát roků
neodmyslitelně patří.
Teď už mi jen zbývá nenápadně poznamenat, že to divadlo se jmenuje Semafor.
A taky že smích prodlužuje život. To neříkám jen já, tvrdí to i fundovaní vědci smícho
logové. V to, že smích má tuto moc, věřím pevně. Už devadesát let se na tomto světě
směju, i když, pravda, poslední dobou často není čemu. Ale od toho je tady právě ten
Semafor, který se ze všech sil snaží vyrábět důvody k smíchu.
Krásné léto vám přeje Jiří Suchý
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Festival Ambasád Food & Culture se opět proměnil
ve výjimečnou akci

5. ročník Festivalu Ambasád Food & Culture na Vítězné náměstí přilákal tisíce lidí. Zúčastnilo se ho 46 zemí ze všech kontinentů. Letos poprvé se na festivalu
objevily Japonsko, Indie, Ázerbájdžán, Súdán, Myanmarský svaz a Tanzanie i s ostrovem Zanzibar. Co do počtu zemí tak šlo o zcela výjimečnou akci. Jednotlivé
státy na stáncích představily svoji kuchyni a také nabídly zajímavé destinace pro turistiku. Během kulturního programu, který probíhal až do 20 hodin, se předsta
vily soubory ze dvanácti zemí.
červenec/srpen 2022
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Rada městské části se rozhodla nezvyšovat
nájemné v nebytových prostorách Prahy 6.
Podle pravidel mělo vzrůst podle indexu
průměrného meziročního růstu spotřebi
telských cen o 3,8 procenta. Radnice tak
chce pomoci podnikatelům, aby se srovnali
s důsledky koronavirové pandemie a také
růstem cen energií.
Do mateřských škol byly přijaty všechny
děti starší tří let s místem trvalého pobytu
v Praze 6. Stejně tak se do 1. tříd ZŠ dostaly
všechny spádové děti.
Finanční výbor se zabýval současnou situa
cí cen energií a zajištěním nákupu plynu
a elektrické energie na příští rok. Na jednání
pozval zástupce dodavatelské společnosti,
který představil tři metody nákupu energií
pro následující období.
Finanční výbor spolu s kontrolním projed
návaly závěrečný účet městské části za rok
2021. Příjmy činily 959 milionů korun, což
je 102,30 % upraveného rozpočtu, výdaje
včetně investic byly 1055 milionů korun,
tedy 78,92 % oproti plánu. Pokud by se
hodnotilo pouze samotné hospodaření bez
investic, skončil by rozpočet v přebytku 93
miliónů korun.
Kontrolní výbor provedl analýzu těch veřej
ných zakázek malého rozsahu, které radnice
zadává mimo prostředí elektronických aukcí
a elektronického tržiště. Vyzval k vytvoření
interního postupu pro vhodné sociálně a en
vironmentálně odpovědné zadávání.
Výbor pro otevřenost, média a participa
ci dovršil kontrolu kamerového systému
na radnici, která snížila rozsah sledování
a zvýšila informovanost návštěvníků i za
městnanců. Schválil kodex pro komunika
ci úřadu a předává ho další reprezentaci
po volbách.
Kulturní dotační programy Šestka kulturní I.
a Podpora sublokálních periodik na území
MČ Praha 6 budou pokračovat i v roce 2023.
Kulturní komise schválila jejich vypsání.
Komise bytové politiky doporučila radě pro
dlužovat smlouvy stávajícím platícím a bez
problémovým nájemníkům o další tři roky.
Každý měsíc je na úřední desce zveřejňová
na nabídka několika bytů k pronájmu, sou
těží se obálkovou metodou o nejvyšší cenu.
Některé vítězné nabídky vysoko překračují
ceny nabídnuté na druhých a dalších mís
tech. Pro radnici je to výhoda na příjmové
straně, ale zároveň se tím posiluje nežádou
cí růst cen nájemního bydlení.
Městská část navýšila rozpočet v programu
Šestka táborová z 1,5 na 3 miliony korun.
Díky tomu mohou rodiče stále žádat o pří
spěvek 600 korun na prázdninové volnoča
sové aktivity svých dětí. Registrace probí
hají na www.aktivnimesto.cz.
červenec/srpen 2022

Ocenění nejlepší policistů,
strážníků a hasičů
Praha 6 opět poděkovala členům
bezpečnostních složek a ocenila
je za jejich práci.

za dlouholetou práci pro bezpečnější Prahu 6,
ale hasiči například také za to, že při březno
vém požáru objektu bývalého hotelu zachránili
život čtyřem lidem.

„Právě díky náročné a obětavé práci strážní
ků a policistů, které se často věnují i na úkor
volného času a jejich profesionálním výkonům
a lidskému přístupu je Praha 6 jednou z nej
bezpečnějších a díky tomu i vyhledávaných
městských částí k bydlení,“ připomíná radní
pro bezpečnost Zdeněk Hořánek (STAN). Čle
nové bezpečnostních složek byli oceněni nejen

Oceněni byli:
Policisté – Martin Židák, Lubomír Hrabík, Jiří
Kubeš a Miroslav Gromnica.
Strážníci – Monika Křížková, Veronika Hoff
mannová a Karel Němejc.
Hasiči – Štěpán Pošík, Antonín Kasík, Pavel
Buchta, Radek Rybák, Petr Chejvala a Daniel
Hellebrand.

Dopravní uzavírky


Do 31. srpna pokračuje rekonstrukce kři
žovatky ulic Na Petřinách a Na Větrníku
a oprava přilehlých chodníků. Od 1. do 7.
7. budou probíhat práce na jižní části
křižovatky, do 11. 7. na opačné severní
straně. Křižovatka bude zcela uzavřená.
Od 12. do 24. 7. se stavba přesune na
SV A SZ nároží a provoz bude zachova
ný, ovšem s omezením. Od 25. 7 do 7. 8.
pozor na severní části ul. Na Větrníku,

místo bude sice průjezdné, ale s ome
zeními. Zcela se křižovatka uzavře opět
od 18. do 23. 8. Následovat bude ještě








oprava povrchu vozovky Ankarská –
Na Větrníku, pro tu ale ještě nebylo zvo
lené datum.
Od 4. do 28. července je uzavřená kvůli
obnově vodovodního a rekonstrukci kana
lizačního řadu ulice Kladenská ve směru
z centra v úseku K Lánu – Nad Tratí.
Od 7. 7. do 31. 8 je uzavřená komunikace
Pod Okrajem a Na Okraji kvůli přeložce
vodovodního řadu.
Od 15. srpna do 2. září neprojedete ulicí
Cvičebná u regulační stanice plynu.
Od 8. srpna do 26. září pozor v ulici Radi
mova, neprojdete po chodníku u regulační
stanice plynu.

Aktuality

Pošli aktovku dál!
Máte doma nevyužitou aktovku? Přineste ji na radnici a přenechte tašku nebo batoh školákům, kteří je budou potřebovat.
Praha 6 znovu vyhlašuje sbírku školních
aktovek a dalšího školního vybavení, napří
klad penálů, pracovních sešitů či výtvarných
a psacích potřeb. Aktovky, stejně jako další
školní pomůcky je možné přinést na radnici
od 4. července vždy v pondělí a ve středu
od 9 do 18 hodin, a to přímo do kanceláře
číslo 404 radního Mariána Hoška.
Ve stejných termínech si také rodiče mohou
darované aktovky a školní pomůcky pro své
děti vyzvednout, a to až do 15. září 2022.
Jiný termín je možný po individuální domluvě
s Denisou Boháčkovou na telefonním čísle
778 116 642.

Červené kaliny na Vypichu

Letní vycházky
Prahou 6
Do Sedlce a ke zmizelému slonu – 10.
července od 15 nebo 18 h se můžete vy
dat do trochu opomíjené části Prahy 6 –
Sedlece. Vychází se od bývalého akcízu,
tedy tzv. potravinové daně na čáře, pak si
připomenete tragédii z roku 1975 a místo
dopadu havarovaného letadla. Zdejší re
staurace U slona už sice dávno zanikla, ale
připomenete si ji alespoň vyprávěním a fo
tografiemi. Sraz je vždy na zastávce auto
busu Kamýcká.
 Břevnov: od Kajetánky do Městské památ
kové zóny Tejnka – 26. července od 15
nebo 18 h. Břevnov se skládal ze tří čás
tí – Velký Břevnov, Malý Břevnov a Tejnka.
Každá z těchto částí měla až do začátku
20. století dokonce své vlastní číslová
ní. A právě část Tejnka je dnes vyhlášena
městskou památkovou zónou kolem zá
stavby malometrážních bytů z období prv
ní republiky projdete k hostinci Na Marján
ce. Kolem místa, kde stávala jedna z kaplí
poutní cesty do Hájku, dojdete do místa,
kterému se stále říká Plivátko. Sraz u za
stávky busu Kajetánka.


Kulaťák nejsou jen Dejvice a není ani kulatý
– 7. srpna od 15 nebo 18 h – Vítězné ná
městí je dnes vnímáno jako centrum Dejvic.
Mnozí poučení ale ví, že to tak není. A tak
si návštěvníci připomenou historii zástav
by v okolí tzv. Kulaťáku, také třeba plány,
které nebyly dokončeny. A také Antonína
Engela a jeho plán. Při vycházce si obe
jdete náměstí kolem dokola, připomenete
si pomníky, i ty zmizelé. A také rok 1945.
Sraz proti ústí Verdunské ulice do náměstí.
 Funkcionalistická Baba – 15. srpna od 15
a 18 h. Jako součást mezinárodního pro
jektu Werkbund Estates in Europe 1927–
1932 získal obytný soubor domů na praž
ské Babě nejvyšší ocenění pro památky
– označení Evropské dědictví. Této pocty
se dostává jen památkám celoevropské
ho kulturně-historického významu. Krátká
trasa vycházky bude nabita významnými
osobnostmi, uznávanými architekty a zá
stavbou, která je sjednocená funkcionalis
mem, ale přesto je velmi různorodá. Sraz je
na zastávce busu 131 U Matěje.


Na Vypichu nově rostou červené kaliny. Jde o dar ukrajinských občanů Praze 6 jako poděková
ní za vlídné přijetí a podporu během stále probíhající války. Spolu s ukrajinským velvyslancem
Jevhenem Perebyjnisem zasadil pět keřů starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Slavnostní okamžik
doprovodily zpěvem lidové písně Červená kalina ukrajinské ženy, které nalezly azyl na území
městské části, a také sbor ze ZŠ Marjánka.

 Legendární píseň Stánek neméně legen
dární punkové skupiny Visací zámek inspi
rovala sochaře Davida Černého k postavení
prvního punkového pomníku. Ten stojí nyní
na Strahově mezi areálem vysokoškolských
kolejí a stadionem v místě poblíž někdejší
ho kiosku, jemuž se říkalo stánek u Johna
Debila. O něm také kapela, která letos oslaví
40 let svého hraní, zpívala. Pomník v růžo
vé barvě upomíná na další známou píseň
Visacího zámku Traktor. Odhalení pomníku
se uskutečnilo v rámci oslav 40 let od zalo
žení kapely.

červenec/srpen 2022
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Aktuality

Jak bude vypadat dostavené
Vítězné náměstí
Po dokončení čtvrtého kvadrantu a proměně
navržené architektem Hniličkou se stane Vítěz
né náměstí funkčním centrem Dejvic.













Ve dvacátých letech minulého
století nakreslil architekt Antonín
Engel urbanistickou koncepci
Dejvic a Vítězného náměstí a ta
se postupně naplňovala – své
budovy zde stavěly armáda,
státní instituce. Jen takzvaný
čtvrtý kvadrant, vymezený ulicemi
Evropská a Jugoslávských partyzánů a původně určený vysokým
školám, zůstával stále volný. To
se nyní změní.
Volný pozemek, na nějž navazuje vysoko
školský kampus, provázely několikaleté ma
jetkové spory mezi ČVUT a VŠCHT, majitelem
se nakonec stala druhá škola. Několik plánů,
co a jak tady postavit, brzdil nedostatek pe
něz i měnící se ekonomické podmínky v de
vadesátých letech. I kvůli tomu zůstával jeden
z nejcennějších pozemků nejen v Praze 6, ale
i v celém hlavním městě, stále volný. Až loni
na podzim VŠCHT prodala 88 procent plochy
za více než miliardu korun konsorciu Fourth
Quadrant, které sdružuje společnosti Penta
Real Estate, Sekyra Group a Kaprain. Noví
vlastníci nyní plánují mezinárodní architek
tonickou soutěž, z níž by měla vzejít podoba
nejen tohoto místa, ale vlastně i celého Vítěz
ného náměstí. „Pro Prahu 6 jde o tak zásadní
a významný projekt, že jako zástupci zdejších
obyvatel chceme do budoucí podoby tohoto
místa mluvit,“ konstatuje místostarosta pro
6
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územní rozvoj Jakub Stárek (ODS) a doplňuje,
že po dokončení tohoto kvadrantu a realizaci
plánu architekta Hniličky na celkovou proměnu
náměstí, se pak stane Kulaťák nejen funkčním
centrem Dejvic, ale celé Prahy 6. Z dopravní
křižovatky vznikne místo, kde si budete moci
sednout na lavičku pod stromy nebo v zimě
zabruslit na kluzišti.

Podmínky pro mezinárodní soutěž
Dvanáct procent pozemku si ponechala Vyso
ká škola chemicko-technologická, která zde
p
ravděpodobně postaví nový rektorát a také
sem přesune část učeben z nevyhovujících
prostorů.
O podobě čtvrtého kvadrantu rozhodne mezi
národní architektonická soutěž. Vlastníci si ješ
tě před jejím vyhlášením nechali sesbírat a zko
ordinovat do jednoho dokumentu představy
jak své, tak Prahy 6, hlavního města a dalších
dotčených veřejných institucí. Ačkoli zájmy ve
řejné nemusejí být vždy v souladu s těmi vlast
nickými. Své požadavky sepsala i šestka, jejich
konečnou podobu přijali zastupitelé na posled
ním jednání, to proběhlo 30. června.
Mezi požadavky Prahy 6 patří:
Zhruba jednu čtvrtinu plochy vyčlenit pro
občanskou vybavenost, tedy obchodům,
službám, kultuře. „Přáli bychom si, aby
v rámci občanské vybavenosti tady vznikl
kulturní hub nebo kulturně-společenské
centrum, například science park, výstav
ní prostory, klubové prostory s možností
projekce a například sál pro pět set lidí,“



vyjmenovává Jakub Stárek.
Vytvoření pasáže s obchody a služba
mi, kavárnami a restauracemi, která by
měla být přístupná přímo z ulice a ideálně
být také propojená s vestibulem metra.
Ve vnitrobloku by mohla vzniknout tržnice
pro tolik oblíbené farmářské trhy.
Zachovat osu Dejvická – Technická uli
ce, přičemž vstup do Technické ulice by
měl zůstat – jak původně navrhoval An
tonín Engel – volný. V požadavcích radni
ce se proto píše, že zde má zůstat volný
a nezastřešený prostor v šířce minimálně
24 metrů.
Respektovat takzvanou uliční čáru do Ví
tězného náměstí a ulic Evropské a Jugo
slávských partyzánů.
Nová budova VŠCHT by měla být s těmi
stávajícími propojena lávkou.
Výška nových objektů nemá převyšovat
výšku stávající zástavby v okolí, tedy na Ví
tězném náměstí, v ulicích Evropská, Jugo
slávských partyzánů a Šolínova.
Kancelářím vyhradit méně než polovinu
z celkové zastavěné plochy.
Radnice si taky vyhrazuje právo, upravit
množství bytové plochy podle kapacity
mateřských a základních škol v okolí.
Mezi požadavky se objevuje také důraz
na oživení veřejného prostoru uměním,
zelení – typickým prvkem této části Dejvic byly hrušňové aleje, vodními prvky
a podobně.

Co bude následovat?
Na základě požadavků nejen městské části
vznikne zadání pro architektonickou soutěž,
která bude tentokrát probíhat formou takzva
ného workshopu, uspořádaného v souladu se
soutěžním řádem České komory architektů.
Soutěže se zúčastní deset týmů vybraných
na základě portfolií a předchozích prací. Vý
běr tedy nebude anonymní, ale porota může
s účastníky komunikovat a vést dialog o jed
notlivých území. Vítězný návrh, a tedy budoucí
podobu Vítězného náměstí chce konsorcium
představit příští rok v květnu.

Politická diskuze

Jak by mělo jednou vypadat dostavené Vítězné
náměstí?
Jakub Stárek/ODS
Jednoduše: „Prof. Engel
+ Hnilička + mezinárod
ní architektonická soutěž
na 4. kvadrant“, tak by
podle mě měl vypadat bu
doucí Kulaťák. Pro všechny,
kdo nejsou fandové do urbanismu a architek
tury to zkusím jinak. Kulaťák má sloužit neje
nom autům, ale i lidem a městu. Střední část
náměstí musí být přístupná a musí umožnit
kulturní akci, zimní bruslení nebo i demonstra
ci. To nám již připravil a projektuje Pavel Hni
lička, architekt a soused ze šestky. Co náměs
tí chybí, je jeho uzavření v tzv. 4. kvadrantu.
Na místě, kde dnes probíhají farmářské trhy.
S respektem k prof. Engelovi, který je odpo
vědný za urbanismus Vítězného náměstí, je
třeba představit nové budovy, které budou od
povídat duchu místa. S kvalitní architekturou
se musí snoubit i smysluplné využití. Nové bu
dovy musí být nejenom hezké, ale musí nabíd
nout i funkce, které Kulaťák posunou na ještě
vyšší úroveň. 4. kvadrant má nabídnout po
kračování farmářských trhů (např. formou tzv.
foodhallen), kulturní hub i obchody, restaurace
a služby.

Jana Kabelová/Piráti
Na dostavbu 4. Q Vítězné
ho náměstí v prostoru mezi
ulicí Evropskou a Jugosláv
ských partyzánů se nelze
dívat jen jako na privátní
realizaci soukromých inves
torů. Dostavba takto významného a expono
vaného místa musí vést ke kvalitnímu dotvoření
středu Dejvic. Pro ulici Šolínovu, v budoucnu
obohacenou sousedstvím s revitalizovaným
Kampusem Dejvice a rekonstruovaným domo
vem seniorů, se nabízí příležitost vzniku pří
jemné a vyhledávané ulice s parterem plným
obchodů, služeb a gastro podniků. Pohodlný
pohyb chodců a zakomponování tolik potřeb
ného stromořadí umožní pouze chodník vel
korysé šířky. Podoba prodloužené ulice Tech
nické od Šolínovy ke středu Kulaťáku musí
respektovat charakter té stávající. To znamená
bezpodmínečně udržet její šířkový profil se
středovým zeleným pásem osázeným stromy
a se zelenými zálivy do hřebenovitě ustupující
fasády objektů. Je úkolem samosprávy zanést
tyto podmínky do zadávací dokumentace pro
mezinárodní architektonickou soutěž.

Petr Palacký/Zelení
Pokud už má dojít k zástav
bě dosud volných pozem
ků v severozápadní části
Vítězného náměstí, musí
se jednat o budovy, které
budou mít přínos nejen pro
své okolí, ale vzhledem k prominentní poloze
i pro celou Prahu 6, potažmo Prahu. Zelení pro
to navrhují, aby kromě zamýšleného rektorátu
VŠCHT vzniklo na Kulaťáku i science centrum
určené pro širokou veřejnost, jaké známe z ji
ných měst (IQlandia, Techmania apod.), ale
které v Praze chybí. Zároveň by se měl v are
álu nacházet multifunkční kulturní sál, který by
mohla využívat šestková veřejnost. Obchody
a další komerční plochy by měly sloužit přede
vším bezprostřednímu okolí. V případě obytné
zástavby je nutné vyřešit též nároky na veřejnou
vybavenost. Vzhledem k blízkosti vysokoškol
ského areálu je možné též zvážit vybudování
komerčního ubytování pro studenty. Co se týče
vlastní podoby areálu, architektonická soutěž
musí mít podle nás tyto základní parametry –
výška nepřevyšující ostatní budovy na Vítězném
náměstí, maximální pěší prostupnost, energe
tický standard odpovídající 21. století.

Martin Polách/ANO
Více jako náměstí a méně
jako křižovatka. Dnes to tak
není, ale až bude po celém
obvodu sevřeno budovami,
tak jej budeme vnímat úplně
jinak. Důležitá je samozřej
mě změna uspořádání samotné plochy náměs
tí, aby po obvodu byl živý parter s obchody
a službami a ve středu ideálně větší shromaž
ďovací prostor, využitelný pro různé akce, jako
jsou například trhy. Umístit do středu náměstí
pilon dle Engelova záměru je dle mého názoru
správně. Je to úplný středobod Prahy 6. Stejně
tak je správně zachovat čistý kruhový objezd.
Vítězný návrh architektů Pavla Hniličky a Evy
Mackové vše krásně naplňuje. Dostavěné ob
jekty musí dodržet Engelovy hmotové regula
ce, ale musí jít o moderní budovy. Náplní by
neměly být pouze byty. Jedná se o centrum
Prahy 6, navíc v průniku s největším vysoko
školským kampusem. Samozřejmé služby
v parteru by měly doplnit další funkce – např.
společenský sál, kino, vysokoškolský hub, ale
i obchodní plochy, administrativa a nějaký po
díl bytů je také v pořádku. Mělo by jít o zdravý
mix funkcí odpovídající významu místa.

Eva Smutná/ KLID
/TOP 09
Vítězné náměstí patří mezi
pět významných náměstí
Prahy. Připravovaná mezi
národní soutěž na dostav
bu jeho 4. kvadrantu, dle regulačního plánu
profesora Engela, by rozhodně měla zohlednit
všechny hodnoty současné architektonicko-ur
banistické tvorby. Praha 6 toto místo historicky
vnímá jako centrum městské části a v souladu
s územním plánem zde vždy plánovala umís
tění funkcí nadmístního významu, ať již ob
chodních, kulturně-společenských, adminis
trativních či vzdělávacích. Vzhledem k tomu, že
se jedná o rozsáhlé území, s mnoha vazbami,
věřím, že tato vize nadčasového centra Pra
hy 6, ve kterém bude možno realizovat a zajis
tit obyvatelům hodnotný život, bude naplněna.
To, co mně ale jako stratégovi opět dělá sta
rost, a na co dlouhodobě poukazuji, je nutnost
vyřešení současného stavu všech dopravních
vazeb a celkové obsluhy lokality tak, aby tím
nebyla poškozena konečná podoba tohoto
projektu hned v samém začátku.

Jan Lacina/STAN
Dejvicím a Bubenči velmi
schází přirozené centrum.
Chcete-li jasný příklad
toho, o čem mluvím, zajeď
te si skoro kdykoli metrem
na náměstí Jiřího z Po
děbrad. Tuhle nezaměnitelnou městskou funk
ci by mohla přinést právě dostavba čtvrtého
kvadrantu Vítězného náměstí. Ano, právě toho
místa, kde se dnes odehrávají populární Trhy
na Kulaťáku, jež radnice plánuje v budoucnu
přesunout do přiléhající Technické ulice, která
by jim velmi slušela. V zájmu městské části je
proto tlačit na to, aby byl co největší díl nové
zástavby věnován tzv. retailu, tedy obchodům,
službám, restauracím, kavárnám i prostorám
pro kulturně-společenský život. Bytová výstav
ba přivede na Vítězné náměstí novou populaci,
která zvýší zájem o výše zmíněné a nepochyb
ně je pomůže uživit, ale na druhé straně nám
přidělá starosti s kapacitami škol. Kanceláře
přinesou místu především zátěž. Na tom, že
je potřeba dodržet Engelův plán, tedy výšku
a rozměry budov a také zachovat vizuální osu
Dejvická – Technická, panuje dnes mezi všemi
zainteresovanými aktéry shoda.
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50 let Hanspaulské ligy
Na začátku spolu soupeřilo
osm týmů, jeden ročník odehrály za dva měsíce. Takové byly
začátky Hanspaulské ligy před
padesáti roky. Na jaře letošního roku ji hrálo přes devět set
týmů a jde o největší amatérskou
fotbalovou ligu v malé kopané
ve střední Evropě.
Během padesátileté historie prošlo Hanspaul
skou ligou malého fotbalu kolem padesáti tisíc
hráčů. Z osmi týmů se rozrostla na několik de
sítek lig různé úrovně.

Porazit kluky ze sousedství
Hanspaulská liga vznikla přirozeným vývojem.
Její kořeny sahají až do roku 1961, kdy vznikl
Spartak Praha Míčanka, klub Jiřího Sedláč
ka, pozdějšího zakladatele Hanspaulské ligy.
„Party kluků nejprve chtěly porazit jiné party ze
sousedství nebo ze třídy, tehdy se ještě hrálo
na četných nezastavěných parcelách. Až poz
ději vznikaly příležitostné zápasy a turnaje na tu
i tam vznikajících malých hřištích, jako byla
Pečkárna, tehdy školní zahrada a veřejný park,
dnes pozemek bývalého hotelu Praha. Hrá
lo se i na Babě nebo Zavadilce, ta místa jsou
dnes už zastavěná domy,“ vzpomíná Jaroslav
Müller, jeden z prvních účastníků a zakladatelů
Hanspaulské ligy.
Ke Spartaku Míčanka brzo přibyly další uliční
týmy – ML Šárecká, Kehob Komornická, 1. FC
Baba 1970, AC Fišerka, Pečkaři, FC Kodymka
a podobně. Postupem času přibývaly i týmy se
světovými názvy mezinárodního fotbalu, a tak
jste v Praze 6 mohli sledovat v akci hráče Chel
sea, Interu nebo třeba Peňarolu. S dalšími týmy
přibývaly i turnaje, kterých se účastnilo i přes
deset účastníků. Hrálo se stále častěji, přijíž
děli i mimohanspaulští soupeři. „A tak jednoho

dne nadšený organizátor Jirka Sedláček přišel
s myšlenkou celosezonní pravidelné soutěže
s pevnými termíny a jednotnými pravidly, která
se – i přes skutečnost, že značná část hrála zá
vodně velký fotbal za místní kluby – velmi dobře
ujala a rychle narůstala, protože ´Hanspaulku´
prostě chtěl hrát každý,“ říká Jaroslav Müller.
Turnajů se zpravidla účastnilo osm až deset
týmů, zvládly se odehrát za víkend a nesly ná
zev podle období, kdy se konaly – zimní, veliko
noční, májový, letní a podobně.

Hanspaulská liga se už nehrála jen na školním
hřišti nebo Nové Zavadilce, ale postupně se roz
šířila na další místa nejen na šestce, ale po celé
Praze. Jeden ročník se zpravidla stačil odehrát
v průběhu pololetí, přesněji dvou měsíců. Jarní
ročník probíhal od května do června, podzimní
od září do října. Hanspaulská liga tak neslaví
jen 50 let od svého vzniku, ale vlastně také 100.
ročník, přesněji půlročník. Centrem ligy se stala
restaurace Na Staré faře, na Hanspaulce vel
mi populární. Tam došlo k ustanovení soutěže
a dlouhá léta tam byl i hlavní stan organizátorů
a meeting point kapitánů družstev. Podobně
fungovaly všechny soutěže v době, kdy nebyly
mobily, maily ani internet.

První ročník

Osobnosti ligy

Prvního ročníku Hanspaulské ligy se účastnilo
osm týmů a pravidelně se začala hrát na jaře
roku 1972 na hřišti u ZŠ Na Dlouhém lánu. Jeho
rozměry určily, že se na plac vešlo kromě bran
káře ještě pět hráčů do pole. A v tomto počtu
se hraje malá kopaná dodnes. Původní hřiště
se stalo vzorem pro nové, budované svépomo
cí, které se nacházelo na rohu ulic Na Kodymce
a Na Špitálce. Pod názvem Nová Zavadilka se
stalo hlavním hřištěm Hanspaulské ligy a slou
žilo velmi dobře celá léta. Pak se sousedům,
které prý zápasy obtěžovaly, podařilo prosadit,
aby se hřiště přesunulo o pár desítek metrů
níže do jakéhosi dolíku, odkud hráči tolik neru
šili. Dolní hřiště ovšem nebylo ani zdaleka tak
kvalitní, navíc na ploše zůstávala stát voda, což
se projevovalo na kvalitě hry. Dnes už ani jedno
z těchto hřišť neexistuje, jsou zarostlá trávou.

Hanspaulská liga sice začala jako souboj fot
balových part a zpočátku si zakládala na tom,
že jde pouze o amatérskou ligu. Ovšem během
padesátileté historie zlákala i řadu profesionál
ních sportovců a osobností, hráčů „klasické“
kopané, zejména z Dukly Praha. Podle pamět
níků by v jedné době bylo jednodušší spočítat
hráče z tohoto týmu, kteří si Hanspaulskou ligu
nevyzkoušeli, než ty, kteří ji hráli. Zpočátku si
s ostatními chodili zakopat dorostenci a junio
ři, pak i ligoví hráči a nebylo výjimkou, že se
na hřišti potkalo více prvoligových fotbalistů
z různých pražských klubů včetně některých
reprezentantů. Ačkoli vedení týmů jim to zaka
zovalo. Ale touha zahrát si Hanspaulskou ligu
byla velká. Mezi hráči se už hodně let traduje
příběh, jak slávistický hráč Radek Krejčík v roce
1998 před derby se Spartou filmoval zranění,
aby nemusel hrát a mohl ve stejný den nastou
pit k důležitému zápasu za svůj hanspaulský
tým. Z dalších známých hráčů byste na soupis
kách týmů na přelomu sedmdesátých a osm
desátých let našli jména Tomáš Kříž, Jan Fiala,
Ladislav Vízek, bratři Váňové a Karochové, Ka
rol Dobiáš a mnohá další. A také Petra Radu
(rozhovor s ním si můžete přečíst na straně 17).
Proč je podle něj Hanspaulská liga tak úspěš
ná? „Protože to založili dobrovolníci a nadšen
ci, chodili tam učitelé, lékaři, seznámila se tam

Týmů rychle přibývalo
Zatímco prvního ligového ročníku se zúčastni
lo osm týmů, o pět let později jich bylo již 45,
v roce 1980 devadesát šest a o dva roky poz
ději dokonce 156. Podle statistik prošlo touto
soutěží během padesátileté historie celkem
3083 týmů. Pokud by jeden tvořilo deset až
patnáct hráčů – u déle hrajících týmů je to ale
mnohem více – vyjde vám právě kolem pade
sáti tisíc lidí, kteří se této ligy účastnili.

Jarní ročník probíhal od května do června,
podzimní od září do října – bez ohledu na
počasí a často v nelehkých podmínkách.

Zakladatel Hanspaulské ligy Jiří
Sedláček (vlevo) s hráči Holečkem
a Jaroslavem Müllerem (vpravo).
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Pravidla Hanspaulské ligy






hrát může každý, komu je více než
16 let
zápas trvá 2 x 30 minut s maximálně
pětiminutovou přestávkou
pravidla jsou stejná jako pro malou
kopanou
tým tvoří 6 hráčů, z nichž jeden je bran
kář, hráči se mohou libovolně střídat
hraje se s klasickým fotbalovým míčem

spousta lidí. Já tam hrál možná před čtyřiceti
čtyřiceti pěti lety, a ještě dneska se mi lidé ří
kají, že jsme spolu přece hráli na Hanspaulce!“
Mezi hráči nebyli jen fotbalisté, ale například
i prvoligový boxer Miloš Furda, hokejový bran
kář ČLTK Petr Berka. Na soupisce jste mohli
najít také jméno známého rozhlasového a tele
vizního hlasatele Honzu Rosáka či herce On
dřeje Vetchého.

Současnost
V současnosti se hraje Hanspaulská liga po celé
Praze i v jejím okolí v několika kategoriích –
na jaře statistiky evidovaly něco přes 900 týmů.
Asi sedm set jich hraje hlavní soutěž pro věko

Známou osobností hanspaul
ského fotbalu byl i muzikant
a zakladatel skupiny Blue
sberry Petar Introvič.

vou kategorii do 35 let. Ta má osm lig, u někte
rých z nich ovšem najdete až patnáct skupin.
K tomu je třeba připočítat tři veteránské ligy, pro
věkovou skupinu do 45, 55 a nad 55 let.
Od roku 2015 se hraje Superliga malého fot
balu jako vrcholná celostátní soutěž. Liga,
kterou zakladatel Jiří Sedláček vedl ve velmi
improvizovaných podmínkách, je nyní vedena
profesionály. Na její letošní jubileum zareaguje
i městská část Praha 6: „Přišlo nám, že výro
čí padesáti let od založení Hanspaulské ligy je
ideální příležitost k tomu, abychom před za
kladateli smekli klobouk a vystřihli jim důstoj
nou poctu,“ konstatuje místostarosta Prahy 6
pro sport a volný čas Jan Lacina (STAN), sám

dlouholetý hráč jednoho z nejstarších týmů
soutěže s názvem A.G.Č.V. „Více se dozvíte 9.
září během předávání letošních Cen městské
části a čestných občanství Prahy 6. Na 15. září
ve spolupráci s organizátory Hanspaulské ligy
chystáme také umístění pamětní desky jejímu
zakladateli Jiřímu Sedláčkovi, a to na místě, kde
to všechno upeklo. Tedy v restauraci Na Staré
faře, tady u nás v Dejvicích na Hanspaulce,“
dodává vzápětí.
Nejlepší hráči Hanspaulské ligy léta tvoří základ
reprezentačního mužstva České republiky, kte
ré patří k nejlepším na světě – v roce 2017 se
stalo mistry světa a v roce 2018 získali hráči
titul mistrů Evropy.

Protože jde o amatérskou ligu, zápasy
se často konají i večer, po práci a za
umělého osvětlení.
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Aktuality

Sedm stromů připomíná lidickou tragédii
Osmdesáté výročí vyhlazení
Lidic si připomněla i Praha 6.
Na pomezí Vokovic a Veleslavína
otevřela přírodní památník – tvoří
ho sedm stromů, které vyrostly
z ořechů posbíraných přímo v nacisty obklíčené obci.
Po vypálení Lidic se na místní statek rodiny Rá
kosových tajně vplížili dva chlapci. Na nádvoří
usedlosti začali sbírat spadané ořechy, aby se
jejich rozšlápnutím neprozradili před nacisty,
kteří tehdy zničenou obec přísně střežili. Desít
ky ořechů tak chlapci po kapsách a v košili do
nesli domů. Z nečekaného úlovku se podařilo
vyšlechtit celkem šedesát stromků, v Praze 6
je následně vysadil zahradník Jiří Procházka.
Padesát z nich po válce nabídl jiným obcím.
Kde skončily, dodnes není jasné. A málem se
zapomnělo i na ořešáky rostoucí v Praze 6, do
chovalo se jich sedm a na jejich příběh před
svou smrtí upozornil Vladimír Procházka, syn
zahradníka Jiřího Procházky.
Zelený pás mezi ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu
a železniční tratí, kde se lidické ořešáky nachá

zejí, nechala městská část Praha 6 revitalizo
vat. „Bylo zde odvedeno hodně práce ohledně
ošetření dřevin a úprav terénu, umístili jsme zde
dřevěné lavičky k sezení a také informační pa
nely s příběhem ořešáků z Lidic. Podařilo se tak
obnovit symbolické propojení mezi 
Prahou 6
a Lidicemi a vytvořit důstojné památné místo
lidických událostí,“ říká radní Eva Smutná (TOP
09) a doplňuje: „Místní skauti ze zdejších stro
mů nasbírali ořechy, které jsme předali k vy
pěstování. Přibližně po deseti letech by tak
mohlo být k dispozici dalších asi dvacet ořešá
ků. Částí z nich bychom doplnili naše památné
místo, část bychom poslali do Lidic, případně

nabídli dalším obcím.“ S iniciativou zachránit
ořešáky pocházející z Lidic přišel Spolek pro
Hanspaulku, městská část pak do realizace
přírodního památníku zapojila další organizace
– Památník Lidice a také Spolek pro zachová
ní odkazu českého odboje. „Stromy znamenají
život, proto je nový přírodní památník pozitivní
připomínkou jinak tragických a smutných lidic
kých událostí. Snad se tedy ozvou i další měs
ta, která možná mají lidické ořešáky na svém
území. Mohla by tak vzniknout živá vzpomínka
na Lidice i na dalších místech republiky,“ říká
Gabriela Havlůjová, předsedkyně Spolku pro
zachování odkazu českého odboje.

Řez stromů a péče o uliční stromořadí
Jak probíhá péče o stromořadí
v šestkových ulicích? Podle jakých plánů se dřeviny prořezávají? Kdo rozhoduje o jejich výšce?
Na tyto otázky se ptají nejen občané, zájmové spolky, ale i členové komise životního prostředí.
Péči o dřeviny a stromořadí nejen v ulicích Pra
hy 6 zajišťuje pro hlavní město Technická sprá
va komunikací (TSK). Komise životního prostře
dí proto pozvala na své jednání zástupce této
společnosti, aby se jak členové komise, tak při
zvaní zástupci spolků mohli ptát na vše, co se
týká péče o stromy a stromořadí. Zástupci TSK
popsali, s jakými problémy se aktuálně při péči
o zeleň potýkají, především zmínili neexistující
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prořezávání a úpravu stromů v období po je
jich vysazení. Správce zeleně k jednání přizval
také arboristy, s nimiž spolupracuje. Ti zde
členům komise při prezentaci vysvětlili nejen
principy řezů, ale také technologie a termíny
zásahů i důvod, proč se dělají a čeho tím má
být dosaženo. A například také vysvětlili, proč
se rány po prořezání stromů nijak neošetřují
nátěry – podle arboristů to není podle posled
ních zjištění a poznatků nutné. „Radnice přeje,
aby docházelo k lepší informovanosti veřej
nosti o všech zásazích, které se na dřevinách
ve městě provádějí,“ shrnuje výsledky jednání
členka komise Dominika Klepková (KDU-ČSL).
Cílem radnice také je, aby se při péči přistu
povalo ke každému stromořadí individuálně
a například se správně a individuálně určovala

výška, která je nutná, aby se mohlo pod stro
my chodit, parkovat nebo tudy mohla projíždět
auta. „Byli bychom rádi, kdyby se podobně
koncepčním a transparentním způsobem jako
k uličním alejím přistupovalo i ke stromům,
o jejichž údržbu se stará přímo městská část
Praha 6. Je jenom škoda, že namísto odborné
arboristické firmy městská část zadává práce
na prořezech stromů a keřů firmám, jejichž
hlavní činností jsou úklidy a svoz popelnic,“
konstatuje Barbora Truksová (Zelení).
V praxi je však situace jiná, naopak je to měst
ská část, která měla kvalitní pasport všech
stromů dříve než TSK. Práce na specializova
ných činnostech jsou předmětem samostat
ných subdodávek, které realizuje certifikovaná
osoba.

Volby
dny přede dnem voleb, tedy do 20. září
do svých schránek.
 Pokud lístky ve schránce nenajdete, ztra
títe je nebo poškodíte, můžete ve volební
místnosti požádat okrskovou volební ko
misi o vydání nové kompletní sady hlaso
vacích lístků.

Senátní volby
V letošním roce se uskuteční senátní volby
v obvodu číslo 25, do nějž patří také Břevnov,
Dejvice, Liboc, Ruzyně, Veleslavín a Vokovice.
Jde o okrsky číslo 6013, 6016 až 6019, 6021
až 6042, 6048 až 6058, 6062 až 6103, jejich
přesné vymezení opět najdete na gis.praha6.cz
v záložce Volby.

Kde volit:
Volič může hlasovat pouze v tom voleb
ním okrsku, kde je přihlášen k trvalému,
respektive přechodnému pobytu a kde je
tudíž zapsán ve stálém seznamu voličů
nebo v případě občanů EU v jeho dodatku.
Seznam volebních okrsků najdete na gis.
praha6.cz v záložce Volby.
 Protože při komunálních volbách nelze vo
lit v jiném volebním okrsku, než do které
ho volič spadá dle svého trvalého pobytu,
v jiné městské části, v jiném městě, nebo
v zahraničí, voličské průkazy se nevydávají!
 Jestliže nemůžete přijít ze závažných, ze
jména zdravotních důvodů do volební
místnosti, lze požádat o to, abyste moh
li hlasovat mimo volební místnost – pak
k vám komise vyšle své dva členy s pře
nosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
 Pokud budete v té době v nemocnici, po
bytovém zařízení sociální služby a podob
ně, můžete se voleb zúčastnit, pouze bu
de-li toto zařízení v místě vašeho bydliště
ve volebním okrsku, kde máte trvalý pobyt,
pak lze požádat o hlasování do přenosné
volební schránky.

Velká část pravidel je stejná jako při komunálních volbách, rozdíly jsou v:
 Případného druhého kola se mohou účast
nit občané, kteří dosáhnou 18 let v druhý
den druhého kola, tedy 1. října.
 Voličské průkazy se pro volby do Senátu
vydávají, ale není možné s nimi hlasovat
kdekoliv na území České republiky. Občan
městské části Prahy 6 může s voličským
průkazem volit pouze v některém z okrsků
spadajících do volebního obvodu 25, který
je tvořen katastry: Břevnov, Dejvice, Liboc,
Ruzyně, Veleslavín, Vokovice, dále pak Zli
čín, Praha 17, Praha – Přední Kopanina,
Praha – Nebušice, Praha – Lysolaje.
 Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tedy 8. září. Požádat
o ně lze jak osobně, tak i písemně. Vydá
vat se budou nejpozději do 28. září do 16
hodin.
 Volič, který je zapsaný ve zvláštním sezna
mu voličů v zahraničí, může na voličský
průkaz hlasovat v kterémkoliv z 27 senát
ních volebních obvodů, ve kterých probí
hají tyto volby. (Podrobnositi zodpoví Lucie
Hásková – 1. patro budovy radnice Čs. ar
mády 23, č. dv. 128, tel. č. 220 189 772,
lhaskova@praha6.cz).
 Volba v nemocnici nebo jiném pobytovém
zařízení – i tady platí, že volit můžete pou
ze v případě, že se zdravotnické zařízení
nachází ve volebním obvodu, kde jsou se
nátní volby vyhlášeny a v němž máte zá
roveň trvalý pobyt. Pak se v takovém za
řízení můžete nechat zapsat do zvláštního
seznamu voličů (do 16. září do 14 hodin)
nebo předem požádat o vydání voličského
průkazu.
 Druhé kolo voleb – postupují do něj pouze
dva kandidáti, kteří se v prvním kole umísti
li na prvých dvou místech. Hlasovací lístky
pro druhé kolo voleb již voličům nebudou
dodány předem, ale voliči je obdrží přímo
ve volební místnosti ve dny voleb.

Kde a jak získat hlasovací lístky:
Hlasovací lístky dostanete nejpozději tři

Podrobné informace najdete na stránkách
www.praha6.cz/volby2022.

Komunální a senátní volby
V pátek 23. a v sobotu 24. září
se budou konat volby, v Praze 6
hned troje zároveň – do zastupitelstva městské části, do zastupitelstva hlavního města a také proběhne první kolo voleb do senátu.
V pátek 23. můžete přijít do volebních místností
od 14 do 22 hodin, v sobotu 24. od 8 do 14
hodin. Případné druhé kolo senátních voleb
– koná se, pokud žádný z kandidátů nezíská
v tom prvním nadpoloviční většinu odevzda
ných platných hlasů – proběhne o týden poz
ději, tedy v pátek 30. září a v sobotu 1. října,
časy zůstávají stejné.
Pravidla hlasování do obecních a senátních
voleb se částečně liší. Zatímco do obecních
nelze získat voličský průkaz a hlasovat mimo
své bydliště, u senátních částečně ano. Zatím
co obecní volby se týkají celé městské části,
senátní volby budou probíhat pouze ve voleb
ním obvodu č. 25 se sídlem v Praze 6, do kte
rého náleží v rámci městské části Prahy 6
pouze katastrální území: Břevnov, Dejvice,
Liboc, Ruzyně, Veleslavín a Vokovice. Kata
strální území Hradčany, Střešovice, Bubeneč
a Sedlec náleží do volebního obvodu č. 27 se
sídlem v Praze 1 a nového senátora budou vo
lit v roce 2026.

Komunální a magistrátní volby
Kdo může volit:
Pro všechny voliče platí, že v druhý den
voleb, tedy 24. září, musejí dosáhnout nej
méně 18 let.
 Komunálních voleb se mohou účastnit stát
ní občané České republiky, ale také cizinci
z ostatních členských států EU, kteří požá
dají o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů. Voliči musejí být v den voleb přihlá
šeni k trvalému pobytu, případně k takzva


nému přechodnému pobytu v obci, tedy
u nás v Praze 6. Hlásit se, případně nechat
se vyškrtnout, mohou na odboru vnitřních
věcí Úřadu městské části Praha 6 v úřední
dny, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 18
hodin, po domluvě v jiný termín (u Adély
Jetmarové 1. patro budovy radnice Čs. ar
mády 23, č. dv. 126, tel. č. 220 189 576,
ajetmarova@praha6.cz, nebo u Lucie Hás
kové – 1. patro budovy radnice Čs. armády
23, č. dv. 128, tel. č. 220 189 772, lhasko
va@praha6.cz).
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Volby
Moje žena se zhrozila, když jsem jí
řekl, že máš sedm dětí

Prázdninové povídání dvou významných komunálních politiků Prahy 6.
Jakub Stárek a Marián Hošek se výjimečně
nepotkali na jednání rady nebo zastupitelstva.
A sami byli překvapení, jak k sobě mají blízko
nejen politicky.
MH: Kubo, dokážeš spočítat, jak dlouho se zná
me?
JS: No, to bude skoro dvacet let. Potkávali jsme se už na konferencích,
kdy jsem měl na ministerstvu školství na starosti agendu rekvalifikací
a vzdělávání dospělých a ty jsi byl náměstek na ministerstvu práce a so
ciálních věcí.
MH: To si vzpomínám, měl jsi dlouhé vlasy do půli zad, no a já měl taky
o dost víc vlasů (smích). Pamatuji jednu mezinárodní konferenci, kde
ke mně přišel mladík s culíkem, bavil se velmi nadšeně a měl spoustu
dotazů. Už tehdy to bylo příjemné setkání.
JS: To já zase obdivuji tvoje zkušenosti a nadhled. Zatímco nadšeně vlít
nu do každého problému a snažím se ho vyřešit, už jen pozorovat, jak
nad tím přemýšlíš ty, mi dává jinou perspektivu. Jestli něco člověk nemá,
když je mladej, tak to je moudrost. Ale dá se postupně získat a rád to
okoukávám.
MH (smích): Myslím, že jsi na dobré cestě. Možná i proto se spolu potká
váme na různých komunitních aktivitách. Nedávno jsem na jedné podob
né potkal s tvojí ženou a trochu ji zpovídal, jak to u vás chodí. Pochopil
jsem, že jsi rodinný typ.
JS: A moje žena se zase zhrozila, když jsem jí řekl, že máš sedm dětí. Že
bych chtěl také velkou rodinu. Hned říkala, že ty naše dvě děti by nám
měly stačit.
MH: Ono to není ani tak o počtu dětí, ale jak rodinu vnímáš a jestli se v ní
žije kvalitní život.

Co jsme slíbili, jsme také splnili
Zastavili jsme výprodej strategického majetku,
soustředili se naopak na jeho opravy a rekon
strukce. Nejviditelnějším symbolem této změny
je dokončená rekonstrukce domu na křižovatce
Dejvické a Bubenečské. Léta chátral veřejnosti
na očích, dnes voní novotou.
Slíbili jsme také, že ze SNEO uděláme běžně
fungující firmu s transparentním rozhodová
ním a pravidelnou zpětnou vazbou pro městskou část. Stalo se. Výdaje
na představenstvo a dozorčí radu klesly díky úsilí Jana Laciny, místosta
rosty pro správu majetku, z 9 milionů korun v roce 2018 na 270 tisíc korun
v roce 2021, tedy třiatřicetkrát. Čtete dobře, třiatřicetkrát.
Společnost SNEO, jejíž slíbenou reorganizaci úspěšně dotáhl radní pro
investice Zdeněk Hořánek, stála i za četnými rekonstrukcemi a půdními
vestavbami v mateřských a základních školách. Nejviditelnější jsou právě
dokončované půdní vestavby na ZŠ a MŠ E. Destinnové a ZŠ Náměstí
Svobody. Školní kapacity jsou stále velkým tématem.
Péčí Oldřicha Kužílka konečně přestala být „participace“ sprostým slo
vem a občané se začali podílet na záměrech radnice, například v zadání,
jak rekonstruovat polikliniku Pod Marjánkou.
Kulturu, sport a volný čas mohutně zasáhl covid a až letos se vracíme
k pestrému společenskému životu, na nějž jsou obyvatelé Prahy 6 zvyklí.
Vrátily se stálice: Trhy na Kulaťáku, Festival ambasád, Dejvické hudební
léto a dlouhá řada dalších oblíbených akcí.
A stále platí to základní: Chceme, aby Praha 6 byla tím nejlepším místem
k životu.
Petr Prokop
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Šestka má na víc!
Praha 6 je jedinečná městská část s obrovským
potenciálem, který bohužel zůstává nevyužitý.
Nedostatek míst ve školách a školkách, nedo
stupné bydlení, ustupování zeleně nebo nedo
statek kultury. Po čtyřech letech poctivé práce
v opozici zkrátka víme, že šestka má na víc.
Velmi důležité je pro nás vzdělávání – zastavíme
pokles kvality škol na šestce, prioritou je pro nás
dostatečná kapacita škol a pestrost vzdělávacích programů a také rozší
ření prázdninového provozu školek a otevření letních družin. Jako zásad
ní vnímáme zdravý městský prostor. Rozšíříme městskou zeleň a bude
me rozumně pečovat o tu stávající, ozeleníme střechy a fasády veřejných
budov. Opravíme dětská hřiště. Zvýšíme dostupnost bydlení, aby šestka
zůstala živým organismem a nestala se mrtvým souborem prázdných in
vestičních bytů. Zřídíme kontaktní místo pro bydlení a od developerů bu
deme požadovat část bytů do fondu Prahy 6. Posílíme ekologickou MHD
a využijeme chytré technologie pro řízení dopravy. Podpoříme komunitní
centra. Otevřeme radnici občanům, zavedeme včasnou participaci obča
nů na rozvoji šestky. Rozšíříme farmářské trhy do dalších lokalit. Zave
deme kulturní dotační programy pro okrajové části Prahy 6 a otevřeme
veřejnou půjčovnu vybavení pro pořádání společenských akcí.
Jako jediná strana bez korupčních skandálů budeme hájit zájmy občanů,
posílíme kontrolu veřejné moci. Samozřejmostí jsou pro nás zásadně ote
vřená výběrová řízení. Nenecháme se vydírat.
Máme odvahu řídit Prahu 6 správně!
Ondřej Vykoukal

Skvělých osm let, děkuji!
Milí sousedé! Před osmi lety jste mě zvolili sta
rostou a svěřili mi péči o nejkrásnější městskou
část, náš domov, kde vždy byl a je klid a dobrý
život. Důvěru na pozici starosty jste mi dali i před
čtyřmi roky, poté i ve volbách do Poslanecké
sněmovny.
Nejsem superman, abych zvládl poslancovat
i starostovat na sto procent. I proto se loučím
a děkuji všem za to, že jsem měl tu čest vést vaši radnici. Byly to roky
inspirativní a spolu s vámi jsme naše město posunuli o něco dál.
Samozřejmě si přeji, aby příští vedení radnice navázalo na práci, kterou
za sebou zanechává odcházející rada. Aby se pokračovalo v přípravě re
konstrukce břevnovské polikliniky, aby se postavila LDN v Ruzyni, aby se
postavily nové školky a školy a krytý bazén na Petynce, aby se ještě více
zlepšila vzájemná komunikace radnice s lidmi. Kandidáti, které vám TOP
09 nabízí, jsou lidé čestní a odpovědní. Mají zkušenosti s prací na radnici
a myslí na prospěch Prahy 6. Zůstávám součástí tohoto kolektivu, který
do letošních voleb povede paní doktorka Irena Maříková; člověk, který
zasvětil svůj život ochraně zdraví lidí a nyní se rozhodla chránit a pečovat
o Prahu 6.
Příštímu zastupitelstvu přenechávám vyrovnaný rozpočet a díky naší obe
zřetnosti i plnou obecní kasu. Máme prostředky na investice, máme plány,
jak je realizovat, máme připravené projekty.
Praha 6 je a bude výjimečná městská část. TOP 09 záleží na tom, aby
„šestka“ byla ještě lepším místem pro nás všechny, a tomu jsme připrave
ni ze všech svých sil pomáhat! Hlásíme se do služby!
Váš Ondřej Kolář

Volby
Již více jak deset let existuje hnutí
ANO na Praze 6
Šestku známe jako své boty, víme, jaké
problémy ji pálí. V minulém volebním obdo
bí jsme v koalici odvedli pořádný kus práce. Zavedli jsme participaci a ná
pad pro Šestku, rozjeli jsme rekonstrukci Vítězného náměstí a vymysleli
Šesťák. Zvládli jsme zavedení parkovacích zón a rozjeli přípravu P+R
Tobrucká, prosadili jsme zahloubení Buštěhradské dráhy a vznik zelené
radiály na jejím místě. Připravili jsme rekonstrukci Dejvické 4, která nyní
stojí prázdná bez využití. S místními jsme se dohodli na výsledné podobě
rekonstrukce parku Lazáro Cárdenase a připravili projekt. V roce 2018
jsme zvládli připomínkování Metropolitního plánu s nevídaným zapojením
občanů Prahy 6. Připravili a projednali jsme plán pro Ladronku, který nyní
leží v šuplíku. Byli jsme jedinou stranou koalice, která chtěla otevřít ko
mise veřejnosti. V roce 2018 jsme byli nahrazeni ODS, jako by lidé zapo
mněli, ale ani v opozici jsme nepolevili. Upozorňovali jsme na pochybné
právní zakázky pana starosty, požadovali otevřenost výborů a komisí pro
veřejnost a také plně spolupracovali v těžkých dobách covidu a Ukra
jinské krize. Nadále budeme prosazovat otevření výborů a komisí pro
veřejnost. Obnovíme zanedbanou participaci. Dotáhneme rekonstrukci
Vítězného náměstí, polikliniky Marjánka, Šatovky a parku gen. Cárdena
se. Zahájíme stavbu nové LDN v Ruzyni a prosadíme dostavbu krytého
bazénu Na Petynce. Postavíme parkovací dům na Dědině, který jsme
rozjeli, a budeme tlačit výstavbu P+R. Otevřeme opravené bubenečské
nádraží. Opravdu je co zlepšovat.
Děkujeme za vaši přízeň a budeme rádi, pokud nás přijdete podpořit
k volbám.

Zelená šestka – z papíru do praxe
V červnu 2019 se Praha 6 dostala do novinových
titulků, když vyhlásila stav klimatického ohrože
ní. Mělo to být velkolepé – veškerá investiční
rozhodnutí radnice odteď měla být posuzována
optikou snižování emisí skleníkových plynů.
Co se od té doby stalo? Moc toho není. Proved
la se pasportizace studní, do několika parků se
instalovala pítka a mlžítka. Na Šesťáku se zaze
lenala experimentální chmelová stěna a na Puškiňáku naopak uschla ex
perimentální zelená lavička.
Všechny takovéto projekty mají ale ke koncepčním opatřením opravdu
daleko. Loni se, po velkém váhání některých koaličních stran, povedlo
ustanovit pracovní skupinu pro klima, jenže žádné z jejích doporučení se
už do voleb nestihne realizovat, ba ani začít připravovat.
A to je škoda. Některá opatření ke zlepšení klimatu jsou totiž sice dra
há, ale nakonec stejně přinesou úspory. O tom, že je potřeba zateplovat
a energeticky optimalizovat všechny budovy, kde to jen trochu jde, už
dnes, v době ruské agrese na Ukrajinu, snad nikdo nepochybuje.
Zároveň je odkud brát. Šestka vydává za údržbu parčíků a úklidy chod
níků skoro 150 milionů ročně. V jednotkových cenách přitom platí víc než
trojnásobek oproti jiným městským částem. Analýza Kontrolního výboru
navíc prokázala, že výdaje za více než 10 milionů nebyly adekvátním způ
sobem vykázány, a možná ani provedeny.
Stačí tedy přestat vyhazovat peníze tam, kde je možné bezbolestně šet
řit. A nebát se naopak výdajů tam, kde jsou potřeba. Jedině tak zůstane
Praha 6 nejzelenější městskou částí a stane se nejlepším místem k životu.
Petr Palacký

Pokračování rozhovoru Mariána Hoška
s Jakubem Stárkem.
JS: Zvládnete se s tak velkou rodinou vůbec po
tkat pohromadě?
MH: O prázdninách se scházíme na týden
na chalupě, s dětmi i s vnoučaty, i synovcem,
kterého máme v pěstounské péči. Je nás dohro
mady přes třicet, rodiny přijíždějí s dětmi neje
nom z Prahy a okolí, ale také z různých koutů
Evropy, kde někteří pracují. Společně si užívá
me na šumavské samotě. Ty máš ale také blízko k přírodě, pamatuji si
dobře, že jsi skaut?
JS: V létě se chystám se skauty na tábor jako vedoucí břevnovského od
dílu Vočko. Měla jet i moje šestiletá Amálka, nedávno si bohužel zlomila
ruku. A víkendy budu s rodinou trávit na Šumavě.
MH: I moji synové prošli skautem. Mám totiž pocit, že tam učí mladé lidi
větší zodpovědnosti, nutnosti komunikovat a věnovat se komunitě. Mož
ná i proto spolu snadno najdeme společnou řeč.
MH: Ještě Kubo k tomu tvému běhání. Rád jdu na trek do hor, pravidelně
hraju volejbal a občas ping-pong. Ale běžet deset kilometrů? To už je
moc. Jak se to dá zařadit do běžného režimu vytíženého politika?
JS: Ráno v 5:50 mi zazvoní budík, a to se kolikrát sám sebe ptám, jestli to
mám zapotřebí. Ale když se po těch deseti kilometrech z Ladronky vrátím
a dělám dětem palačinky, už jsem nastartovanej a mám pocit, že když
jsem zvládnul tohle, tak už zvládnu cokoliv.
JS: Těšíš se na podzimní kampaň do komunálek?
MH: Dřív bývaly kampaně takový vytrvalostní běh. Teď to bude spíš
sprint. Těším se, že to bude krátké a intenzivní. Zaseli jsme už dávno
předtím, jen je třeba se trochu připomenout. Myslím, že lidé pochopí, že
jsme na radnici udělali řadu dobrých věcí.
MH: A jak myslíš, že dopadnou prezidentské volby?
JS: Mohl by to být třeba někdo z Prahy 6. Aby ta cesta od nás na Hrad
byla co nejkratší.

Informace pro volební strany
Volební strany mohou podávat kandidátní listiny (pro volby do obecního
zastupitelstva) a přihlášky (pro senátní volby pro volební obvod č. 25)
registračnímu úřadu Úřadu m. č. Praha 6 (odboru vnitřních věcí – tel. č.
220 189 750) do 19. 7. 2022. Více informací pro volební strany a kandidá
ty (včetně vzorů): www.praha6.cz /VOLBY 2022/

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.
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Územní rozvoj

Takto bude vypadat hlavní vjezd do areálu Zaříze
ní služeb MV na Veleslavíně po rekonstrukci.

Setkání s občany
Zajímá vás, jak bude revitalizace vypadat?
Bydlíte v okolí a bojíte se, že stavba ne
gativně ovlivní váš život? Přijďte se s ná
vrhem osobně seznámit a zeptat architektů
na vše, co vás zajímá. A to přímo do areálu
Zařízení služeb ministerstva vnitra v těchto
dnech a časech:
 19. července, 13 až 17 hod.
 20. července 13 až 17 hod.
 21. července 8 až 12 hod.
Na případné dotazy budou na místě reago
vat autoři návrhu z architektonického a pro
jekčního ateliéru ra15, společně se zástup
cem investora.

Harmonogram prací

V ulici José Martího vznikne
nový park
Areál Zařízení služeb ministerstva vnitra na Veleslavíně čeká
zásadní revitalizace – nejenže se
tak zefektivní provoz této instituce, zároveň ale dojde k úpravě
ulice José Martího, která se stane
bezpečnější a atraktivnější pro
veřejnost.
Areál vystavený v 60. letech minulého století,
který slouží k zajištění servisních a opraváren
ských služeb, dosluhuje, rozpadá se a zatěžuje
ministerstvo vnitra vysokými náklady na údržbu
a provoz. Proto se tato instituce rozhodla ob
jekt revitalizovat, a to ve dvou až třech etapách,
první by měla začít nejdříve v roce 2024.

Více veřejného prostoru
Změny se dotknou nejen samotného areálu,
ale i ulice José Martího, odkud se do něj vstu
puje. Ta je nyní úzká, plná aut a nebezpečná.
Proto dojde k posunutí plotu směrem do areá
lu a k rozšíření ulice tak, že tu zbude prostor
na vybudování menšího parku před vstupem
do hlavní administrativní budovy. Zelený pruh
bude sloužit všem, doplní ho například lavičky.
Veřejnosti bude sloužit i část hlavní budovy, kde
vznikne kavárna, do níž se bude vcházet přímo
z ulice, dále podatelna, přepážková pracoviště
odboru azylové a migrační politiky ministerstva
vnitra, ordinace praktického či zubního lékaře,
rehabilitace a podobně.
14
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Co se děje za plotem?
Hlavní budova pro 2 800 zaměstnanců se má
skládat ze čtyř objektů, každý z nich bude mít
dvě podzemní podlaží a pět nadzemních, pro
pojených spojovacím krčkem procházejícím
napříč jednotlivými budovami a pásy zeleně
mezi nimi. V této budově bude zároveň umís
těna například kuchyně s jídelnou.
V areálu vznikne kromě hlavní budovy i několik
dalších staveb, mezi nimi bude procházet hlavní
příjezdová cesta z křižovatky ulic José Martího
a Evropské, která dále rozděluje areál na hlavní
administrativní část na straně východní a do
plňkové provozy na straně západní, směrem
k areálům Policie České republiky a Univer
zity Karlovy. Vznikne tady menší administra
tivní objekt sloužící pro správu zařízení slu
žeb s přesunutou Stanicí technické kontroly,
mycí linka, čerpací stanice a objekt opraváren
ského zařízení.
Zachovány zůstanou i dva vjezdy, které však
budou posunuty směrem dovnitř areálu. Před
hlavním vjezdem by mělo vzniknout nové men
ší parkoviště pro návštěvy, zaměstnanci budou
parkovat uvnitř areálu, zejména v podzemních
garážích. Zřízeno tu bude i parkoviště pro cyk
listy, kteří sem mohou přijet stávajícími cyklos
tezkami. Většina zaměstnanců bude využívat
městskou hromadnou dopravu, zastávky auto
busu a tramvaje jsou odtud kousek.
Návrh na revitalizaci areálu už prošel posouze
ním vlivů na životní prostředí EIA a nyní probíhá
územní řízení.



V první etapě (nejdříve v letech 2024–
2026) dojde k postupnému odstraňo
vání stávajících objektů a následně
k vybudování objektů v západní části
areálu, zejména nového autoprovozu.



Ve druhé/třetí etapě (předpoklad v le
tech 2026–2030) bude budována po
třebná technická infrastruktura, revitali
zována ulice José Martího a vystavěna
hlavní administrativní budova, společ
ně s menší správní budovou Zařízení
služeb ministerstva vnitra.

Územní rozvoj

Točna na Dlabačově se mění na bistro
jen jako posezení a místo, kde se lidé mohou
najíst, vypít si kávu, nebo si přečíst noviny. Zá
roveň tu mohou být výstavy, jako první se tu
pravděpodobně objeví skici, jak by mohlo toto
území vypadat v budoucnu.
Úprava okolí tramvaje a točny bude spočívat
hlavně v rekonstrukci přilehlých toalet, které
se stanou bezbariérové. Tím bude napraven
nedostatek wc v celém okolí. Exteriér vylepší
malba na zdi lávky, osvětlení a posezení růz
ného typu. To chtějí organizátoři umístit pod
viaduktem, do horní části točny, ale i na scho
dy lávky. Pro občerstvení si budou moci ná
vštěvníci chodit do přistaveného food trucku,
ve kterém bude nabízen moderní rychlé občer
stvení. K dispozici budou sladké i slané koláče
a také teplá jídla inspirovaná Asií. K tomu si
budou lidé moct dát pivo „Točená“, které se
bude vařit speciálně pro toto místo. Postupně
jsou v plánu i brunche a zdravé snídaně, ty by
měly navazovat na ranní cvičení jógy, okolní
louky jsou pro ni ideální.

Místo opuštěných kolejí nabídne
točna na Dlabačově bistro a kulturní akce.
Na to, že se něco na dlabačovské točně
děje, upozornila stará tramvaj T3, která je zde
od druhé poloviny června zaparkovaná. Také
ona bude součástí nově vznikajícího odpočin
kového místa a bistra. Prostor bude sloužit
hlavně místním lidem, studentům z přilehlých
kolejí, ale určitě i turistům, které sem přiváží
historická tramvaj. Návrh úpravy okolí zada
li autoři projektu mezinárodní architektonické
škole, pro výzdobu si vybrali pražské uměl
ce a jako gastro partnery zvolili velké talenty
ve vaření jídla i piva. I po všech úpravách zů
stane místo veřejným prostranstvím Prahy 6,

Vize do budoucnosti
vstup sem tedy nebude nijak omezený a pod
míněný například nákupem občerstvení. Nao
pak by místo mělo ožít jako přirozený dopravní
uzel na cestách mezi Břevnovem, Strahovem
a Pohořelcem.

Tramvaj, židle, občerstvení…
Přeměna točny v odpočinkové místo se obejde
bez velkých viditelných zásahů. „Chceme zde
dělat úpravy zdánlivě drobného charakteru, aby
zůstala zachována co největší autenticita toho
to místa,“ říká Ondřej Kužílek, jeden z autorů
projektu. Na co se tedy lze letos těšit? Na tram
vaj, která bude sloužit jako bistro. Vnitřek proto
bude upravený tak, aby se dalo sedět u stolků
ve dvou či čtyřech lidech proti sobě. Protože
není možné tramvaj napojit na vodu, poslouží

Točna, která je pro tramvajový provoz využí
vána pouze minimálně, nabízí mnohem více
možností, jak ji společensky využít. „Studenti
mezinárodní vysoké školy Archip v rámci se
mestrálních prací – šlo o deset pětičlenných
mezinárodních týmů – navrhovali širší využití
točny a jejího okolí. Na louce mezi Bělohorskou
ulicí a točnou se objevilo například filmové
plátno, nebo takzvané kulturní kolo uprostřed
louky, které by šlo používat během jednotlivých
ročních období k různým činnostem od herního
prostoru pro děti, až po bruslení a vánoční trhy
v zimě,“ doplňuje další z autorů Jan Řídký.
Další budoucnost tohoto projektu, který je akti
vitou magistrátu, závisí také na vlastnících po
zemků pod točnou a kolem ní, hlavním městu
a místních obyvatelích.

Chytrá lavička na Urale dostane další šanci
Když magistrát instaloval
na Puškinovo náměstí takzvanou
chytrou lavičku, počítalo se s tím,
že se bude pomocí baterií, solárních panelů, nádrže na dešťovou
vodu a kapénkové závlahy zalévat sama. To se z mnoha důvodů
nestalo.
Špatná volba rostlin, malé květináče i nevhod
né severojižní umístění způsobily, že zeleň uhy
nula. Jinak si lidé lavičku oblíbili, proto z veřej
ného prostoru nezmizela. Její správu převzala
městská společnost Operátor ICT, od které la
vičku koupila za symbolickou korunu Praha 6.

Ta se nyní snaží nalézt způsob, jak rostliny udr
žet zelené a živé. Odbor dopravy a životního
prostředí vybral druhy vhodné jak na jižní, tak
na severní stranu lavičky, navíc mrazuvzdorné.
Aktuálně probíhá prototypování vhodných kvě
tináčů. Ve spolupráci s ČVUT radnice znovuo
živí některé technické funkce, například nabíje
ní telefonů.
Toto léto bude záhonová část ještě překrytá
plachtou, na níž návštěvníci najdou informace
jak o aktuálním stavu, tak vysvětlení, proč lavič
ka nefunguje, a jaká je její budoucnost. „Přilepit
izolačkou teploměr a Wi-Fi router na náhod
ný kus mobiliáře rozhodně smart není, natož
Smart City, nicméně to není důvod lavičku od
straňovat, neboť svou klasickou funkci a funk

ci zastínění plní více než úspěšně, což je vidět
na její oblíbenosti mezi uralskými,“ konstatuje
Vladimír Šuvarina (ODS), který má projekt lavič
ky na starosti.
červenec/srpen 2022
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Doprava

Školní ulici si
rodiče chválí
Po měsíci zkušebního provozu školní
ulice při ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu
proběhlo mezi dětmi i rodiči dotaz
níkové šetření, které zjišťovalo spokojenost či nespokojenost s dopravním
opatřením.
Průzkum ukázal, že 79 % dětí a rodičů si
přeje školní ulici zachovat. Za největší pří
nos označili respondenti vytvoření bezpeč
nějšího prostředí pro děti (58 %) a vytvoře
ní klidnější (50 %) a celkově komfortnější
(27 %) cesty do školy a školky. Rodiče si
pochvalují, že mohou pouštět děti do školy
samotné nebo s kamarády, děti mají do
konce i méně pozdních příchodů. Z ankety
také vyplynulo, že by řada rodičů uvítala
rozšíření režimu bez aut v Nechanského
ulici na odpolední hodiny, nebo dokonce
na celý den.
„Pozitivní zpětná vazba nás potěšila,
ukazuje se, že jde mezi rodiči o vítané

bezpečnostní opatření, 64 procent respon
dentů se dokonce vyslovilo pro rekon
strukci ulice a zřízení obytné zóny, která by
potvrdila pobytový charakter ulice,“ uvedl
radní pro dopravu Jiří Lála (ODS), který po
tvrdil, že odbor dopravy vytipuje další lo
kality, kde by se podobné opatření mohlo
realizovat.
Městská část zároveň spustila projekt
Strážce zebry, ve kterém vyzývá veřejnost,
aby se zapojila do hlídání u přechodů pro
chodce u škol v ranních hodinách.

Řidiči, pozor na změny
kontroly parkování!
Kontrola parkování v zónách
placeného stání se změní. Nejen
v Praze 6, ale celém hlavním
městě.
„Nová smlouva, kterou podepsala Technická
správa komunikací hlavního města Prahy, při
náší novinky, po kterých jsme dlouho volali.
Především budou častěji vyjíždět monitorovací
vozidla, která navíc nově mohou kontrolovat
špatné parkování i v plochách mimo vymeze
né stání, tedy například v křižovatkách, před
přechody pro chodce a na dalších mnoha mís
tech, kde je zakázáno stání obecnou úpravou
provozu či tak stanovuje místní úprava,“ kon
statuje místostarosta pro oblast dopravy Jiří
Lála (ODS). Monitorovací auta budou nově
umět kontrolovat také kvalitu svislého a vodo
rovného dopravního značení, děr a také dalších
případných závad na komunikacích.
I přes sofistikovaný systém kontroly a jeho po
stupné vylepšování se stále ještě najde mnoho
řidičů, kteří pravidla nedodržují, dostávají poku
ty a v horším případě jsou jim auto odtáhnou.
Podle statistik městské policie bylo v květnu
2022 zjištěno 6 300 vozidel neoprávněně par
kujících v zónách placeného stání, 1 588 parku
jících v zákazu stání, 772 vozidel stalo neopráv
něně na chodníku, 1 433 automobilů na zákazu
zastavení a 199 vozidel v prostoru křižovatky.
Odtaženo pak bylo celkem 32 vozů. „Je evi

dentní, že městská policie má v oblasti dopravy
mnoho práce a její výsledky prokazují, že její
činnost je skutečně na velmi dobré úrovni. Na
ším cílem je, aby kontrolu parkování mnohem
více provádělo monitorovací vozidlo a strážníci
se mohli věnovat jiným činnostem,“ vysvětlu
je Jiří Lála. Podle něj radnice podporuje vyšší
počet odtahů, neboť právě to je natolik citelný
trest, že si řada notorických přestupců nedovo
lené parkování rozmyslí.
Modré zóny jsou pro obyvatele Prahy 6 příno
sem, ze statistik monitoringu jednoznačně vy
plývá, že místní rezidenti mají významně uleh
čenou situaci při hledání místa k zaparkování
svého auta.

Začíná stavba tramvajové tratě na Dědinu, přibude
i parkovací dům
Dopravní podnik v červenci zahájí
stavbu tramvajové tratě na Dědinu, hotovo má být za 16 měsíců.
Místní obyvatele čekají dopravní
omezení.
Trať bude začínat za současnou smyčkou Di
voká Šárka a po Evropské bude pokračovat
ke křižovatce s Vlastinou ulicí, kde odbočí vle
vo. Ulice Vlastina se mírně rozšíří jižním smě
rem a ukrojí část areálu ministerstva obrany.
Na nové trati bude pět párů zastávek.
Od 12. 7. do 31. 12. dojde k uzavírce ulice
Vlastina v úseku Evropská – U Silnice z důvo
du provedení přeložek inženýrských sítí a po
kládky tramvajového tělesa. Od 1. 7. do 31. 12.
bude probíhat výstavba nové zdi v ulici Vlastina
v úseku Drnovská – U Silnice. Přesnější infor
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mace bude městská část postupně zveřejňovat
na svém webu.
Hlavní město také vypsalo veřejnou zakázku
na výstavbu parkovacího domu na Dědině, kte
rý má sloužit jako náhrada za úbytek parkova
cích míst v ulici Vlastina, která kvůli výstavbě
trati zaniknou. Stavba by měla probíhat v letech
2023 až 2024 a po jejím dokončení vznikne ob
jekt pro 290 aut. Podoba parkovacího domu
za 308 milionů korun vzešla z architektonické
soutěže, v ceně je zahrnuta i úprava parteru
a okolní zeleně.
„Otevření po devíti letech od rozhodnutí vypsat
soutěž je dlouhá doba. Přesto mi tento pro
jekt dělá radost a věřím, že bude dobře sloužit
také obyvatelům Dědiny,“ říká zastupitel Mar
tin Polách (ANO), který se v minulém volebním
období na přípravě podílel. Třípodlažní dům

s částečně zapuštěným suterénem bude z že
lezobetonového skeletu, střechu částečně za
kryje pergola s popínavou zelení, která se bude
nacházet i na stěnách směrem k sousednímu
panelovému domu.

Rozhovor
Připravila: Magdalena Krajmerová
foto: archiv P. Rady

Petr Rada: Jsem rád, že mohu
být zase doma

Nejhezčí místo na šestce?
Podle Petra Rady obora Hvězda.
„Máme psy, rádi tam s nimi chodíme s manželkou na vycházky.
A já zaběhat si,“ říká nový trenér
fotbalové Dukly.
Proč jste kývl na nabídku přijmout trenérský
post na Dukle?
Protože jsem trenér a chci trénovat. Samo
zřejmě to pro mě byla speciální nabídka, pro
tože tady jsem začínal svou profesionální fot
balovou kariéru, a když jsem dostal nabídku
od pana majitele Petra Pauknera, nebylo o čem
přemýšlet. Nechtělo se mi už nikam moc cesto
vat, přivítal jsem, že zase mohu být doma.

Byla to první trenérská nabídka od Dukly,
nebo přišla během těch minulých let ně
kolikrát?
Nikdy před tím jsem nabídku od Dukly nedo
stal, i když k ní mám vztah, chodil jsem sem
na zápasy, ať to bylo v první nebo druhé lize.
Nikdy jsem se Dukle nevyhýbal, mám tady
spoustu známých a kamarádů nejenom z fot
balové branže, ale i z házené a atletiky. Někteří,
kteří zde byli za mě, tady nyní působí na urči
tých pozicích. Vracel jsem se tedy do prostředí,
které znám.
Jak velký je rozdíl mezi Duklou, kterou
jste před třiceti lety v roce 1992 opouštěl
jako hráč, a tou, kam nyní nastupujete jako
trenér?
Velký. Dříve tady měl na stadionu fotbal výsost

né právo, nyní ustoupil trochu do pozadí, pro
tože měl období, kdy na tom nebyl dobře. Pak
díky majiteli Petru Pauknerovi, který zde působí
už nějakých deset let, znova skončil tam, kam
patří. Poslední dva roky je sice ve druhé lize,
ale my se nyní pokusíme – sice to nemohu sto
procentně zaručit, ale budeme se snažit – vrátit
ji tam, kam patří. Ať si každý říká, co chce, ale
Dukla má jméno nejenom u nás, ale i ve světě.
Je to uznávaný klub.
Když jste podepisoval smlouvu, došlo vám,
že to čtyřicet let, co Dukla – a vy jste tady
tehdy hrál – získala poslední titul?
Asi před třemi měsíci, kdy jsem ještě netušil,
že se sem vrátím trénovat, mi Dukla – tak jako
to dělá při každém výročí – rozeslala pozvánku
na setkání hráčů, kteří tady před čtyřiceti lety
ten poslední titul udělali. Když se poslední
ho května setkání konalo, pan majitel na něm
oznámil, že budu Duklu trénovat. Trochu ty
kostky do sebe zapadají, začínal jsem tady hrát
v dorostu, pak jsem odešel na vojnu a po ní se
sem vrátil, získal byt na Bořislavce, kde před
červenec/srpen 2022
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Rozhovor

Petr Rada (* 21. 8. 1958)
tím bydlel legendární trenér Láďa Novák. Nyní
tam bydlí můj syn a já se do Dukly vracím jako
trenér.
Jaké jsou vaše ambice pro následující sezonu? Dostal jste za úkol vrátit tým do první ligy?
Pan majitel sem za ta léta nainvestoval nemalé
peníze a je pravda, že ho druhá liga nenaplňu
je. Proto se rozhodl pro změnu nejen na trenér
ském postu. Když jsme se bavili o cílech, slíbil
jsem mu, že se pokusíme postoupit do první
ligy nebo o ni minimálně hrát baráž. Cíle si mu
síte dávat a pak se pokusit o jejich dosažení.
Co chybí Dukle, aby se do první ligy vrátila?
Peníze to asi nejsou…
Peníze chybějí, pan majitel to táhne víceméně
sám. Takoví jsou v naší lize jen tři prezidenti, je
den má podporu města, a pouze pánové Pau
kert a Křetínský kluby z osmdesáti devadesáti
procent táhnou ze svých peněz. To by si měl
tady každý uvědomit, protože také může do
jít majiteli trpělivost, a pak tady nebude nejen
tento prezident, ale ani lidé, kteří budou brát
výplaty. Proto by se měl celý klub snažit, aby
se Dukla vrátila zpět nahoru.
Jak se budete snažit vy?
Nepřišel jsem sem dělat žádnou revoluci, ale
18
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chci, aby si každý uvědomil, že Dukla má kredit
a jméno a myslím, že i slušný stadion, kde se
hrály Evropské poháry. Určitě chceme posílit
a před sezonou přivést nějaké nové hráče, aby
byla mezi nimi větší konkurence.
Při představení na tomto novém trenérském
postu jste oblékl uniformu a slíbil hráčům
vojnu…
To byla víceméně recese, aby se to odlehčilo.
Ta uniforma na videu byla vaše, nebo jste si
ji půjčoval?
Ne, nebyla moje. Tahle už patří mezi ty moder
ní, mrzí mě, že to nebyla ta stará, kterou já ještě
pamatuji. Ale mladí lidé by už ani nevěděli, jak
staré uniformy vypadaly.
Duklu jste opouštěl jako plukovník?
Nikoli. Byl jsem poručík nebo podporučík, už
si to nepamatuju, na to se moc nekoukalo. Ale
někdo, myslím nějací novináři, mi v lize přisou
dili přezdívku plukovník a ona mi tak trochu zů
stala. Ale nevadí mi to.
Tak třeba vás ještě povýší, když s Duklou
postoupíte, nebo dokonce vyhrajete ligu?
Ne, to už mě nepovýší. Ale určitě se budu snažit,
abychom toho dosáhli. Když by se to povedlo,
tak pak možná nějakou legraci v ymyslíme.

–	1979 až 1988 hráč armádního klubu Dukla
Praha
–	v sezoně 1981/82 získal s Duklou mi
strovský titul
–	později hrál v Německu a Kanadě
–	hráčskou kariéru zakončil v roce 1996
v Bohemians Praha
–	v 11 zápasech reprezentoval
Československo
–	jako trenér působil v několika tuzemských
týmech, odtrénoval nejvíce zápasů v éře
samostatné české ligy
–	v sezoně 2008/09 trénoval reprezentaci
–	od června 2022 je trenérem Dukly Praha
Prošel jste jako hráč nebo trenér všemi důležitými pražskými kluby, v čem pro vás byla
Dukla jedinečná?
Prožil jsem tady největší část své fotbalo
vé kariéry, na Bohemce jsem hrál jen rok
a ve Spartě a Slavii pouze trénoval. Proto je ta
vazba na Duklu silnější. Tady jsem se dostal
do velkého hráčského a vlastně i trenérského
fotbalu, protože jsem měl velké štěstí na tre
néry. To mě motivovalo, že jsem se rozhodl jít
po kariéře trénovat.
Říkal jste, že jste čas od času zašel na fotbal
na Julisku. Čím to, že má tak krásný a zároveň často téměř prázdný stadion…
Samozřejmě za minulého režimu byla Duk

Rozhovor
la brána jako vojenský tým, což jí uškodilo,
a lidi to sem netáhlo. Říkali, že jsme prosa
zovaní a zvýhodňovaní vojáci. Ale když jsme
postoupili do evropské ligy, měli jsme vypro
dáno, 28 000 lidí z celého Československa.
A fandili nám všichni. Sice nám někteří říkali
lampasáci, ale s hráči Sparty, Slavie a Bohem
ky jsme byli kamarádi. Toho si moc cením, to
už dneska není.
Kochal jste se také při hře? Říká se, že
máte stadion s nejkrásnějším výhledem
v republice.
Myslím si, že Juliska není vyloženě fotbalo
vý stadion, je tady běžecká dráha a stadiony
ve světě se dnes stavějí bez ní. Je ale krásně
posazený a tribunu – troufnu si říct – máme
opravdu nejlepší. A doufám, že i ze strany Pra
hy 6, z mého pohledu nejluxusnější čtvrti v Pra
ze, bychom mohli mít větší podporu. Částky,
které od ní dostáváme, by mohly být vyšší.
S lidmi, kteří za to na radnici odpovídají, bych
se rád setkal a nastínil jim to.
Nejen Dukla, ale i ostatní týmy mají spoustu žákovských a dorosteneckých soutěží
s dobrými výsledky, ale ti kluci se pak někam ztrácejí a už klubům nepomohou. Čím
to je?

Tady je spousta hráčů, kteří si Duklou pro
šli od mládeže přes dorostence a nyní hrají
v A týmu. Když si vzpomenu, jak vypadal žá
kovský fotbal za nás, a vidím, jaký je dnes, hod
ně se to změnilo. Děti mají jednotné oblečení,
rodiče se o klub a výsledky zajímají, ale je to
pro ně ekonomicky náročnější, protože cesty
na venkovní zápasy, zájezdy si musejí hradit
sami. Myslím, že pan majitel dělá i pro tyto
týmy hodně, například sehnal tréninkové plo
chy. Ty máme v Ruzyni, protože na Julisce není
prostor, aby tu vyrostla další dvě hřiště. Teď by
bylo ještě dobře, kdyby se dorostenci dostávali
díky svým výkonům také do A týmu.
Dojdete se občas na ty kluky nebo holky
kouknout a namotivovat je, že jim radí a sleduje je taková legenda a nejlepší tuzemský
kouč?
Nemyslím si, že je to o legendě, ale budu se
na ty kluky chodit dívat. Nejen proto, aby oni
měli motivaci, ale taky bychom my měli pře
hled, jak na tom jsou se svými výkony. Ale není
to o tom, aby si řekli, teď nás tady pozoruje
trenér, tak se předvedeme. Musejí hrát stále
stejně, pro sebe a aby podali co nejlepší výkon.
Mají hrát pro svou radost, nebo pro co nejlepší výkon?

Tak určitě mají hrát pro radost, ale měli by chtít
vždy vyhrát. Je to oddělené nějakou věkovou
kategorií, u těch mladších jde hlavně o to, aby
si zahráli, zaběhali, zabavili se. Posupně u těch
starších by se měly přidávat i nějaké úkoly. Ale
práce s mládeží není moje parketa, trenéry dětí
obdivuji a myslím, že by měli být ekonomicky
lépe ohodnoceni za práci, kterou dělají.
Co holky a ženy fotbalistky, sledujete je
také?
Věděl jsem, že tady na Dukle hrají, myslím dru
hou ligu. Můj bývalý hráč, Míša Kolomazník, je
trénuje. Je to dobře, že dívky hrají fotbal, ale
není to můj šálek kávy.
Místo trenéra ženského týmu byste tedy
nepřijal?
Ne.
Letos je to padesát let, co vznikla legendární Hanspaulská liga, kterou jste také hrál.
Za jaký tým a jak dlouho?
Nevím už přesně, za koho jsem hrál, myslím,
že se ten tým jmenoval Sady lesy. Chodili jsme
nahoru na Hanspaulku, tehdy to byla jiná hřiště
než dnes. Hanspaulská liga je ve světě rarita,
těch týmů a organizací, co sdružuje. Smekám,
že se ta liga tak dlouho udržela, a doufám, že
se udrží dalších padesát let.
Proč se z Hanspaulské ligy podle vás stal
takový fenomén?
Protože to založili dobrovolníci a nadšenci,
chodili tam učitelé, lékaři, seznámila se tam
spousta lidí. Já tam hrál možná před čtyřiceti
pěti lety, a ještě dneska se mi lidé říkají, že jsme
spolu přece hráli na Hanspaulce! Nebo přijdu
do nemocnice, doktor mi řekne, ale pane Rado,
vždyť jsme hráli proti sobě kopanou. Těch lidí,
co jsou s ní spojeni, je ohromné množství,
nejen na šestce, ale po celé Praze.

„Každý sport si
zaslouží
být na olympiádě.“
A je zábavnější klasická kopaná, nebo ta
malá?
Já jsem pro klasický velký fotbal. Na tom ma
lém je hezké, že je to více kontaktní, více vyhe
cované, hraje se to dobrovolně a nikdo nechce
prohrát.
Přivítal byste, aby byla malá kopaná
na olympijských hrách?
Myslím si, že každý sport si zaslouží být
na olympijských hrách, žádný nezatracuji.
A malý fotbal má u nás ohromnou tradici, jsme
mistři světa, pokud se nepletu. Tak nevidím dů
vod, proč by neměl být na olympiádě!
červenec/srpen 2022
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Školství
Aby kluci neběhali po chodbě…
Nejčastěji ve školách vítězily projekty jako
například venkovní učebny, pítka, mlžítka, se
dací vaky na chodbách, hry a různé sportovní
potřeby. „Soutěžíme s návrhem na zakoupení
fotbálku na chodbu. Kluci chtějí ten s těmi dr
žátky a my si myslíme, že by pak třeba míň bě
hali po chodbě a spíš si hráli s tím fotbálkem,"
vysvětluje svou motivaci, proč se do projektu
zapojila, Hedvika Hůlová, žákyně 2. B ZŠ Pe
třiny – sever. Děti zde k projektu přistoupily
opravdu zodpovědně a nic nepodcenily: „Když
jsme se dozvěděli o Šanci do škol, tak jsme se
rozhodli udělat informační video, kde bychom
vysvětlili ostatním žákům, jak podat svůj návrh.
Toto video jsme potom prezentovali všude tady
po škole,“ popisuje svou taktiku další ze žákyň
této školy, Ema Boušková. Co si děti nejčas
těji přály pro zlepšení života ve školy? Mobilní
mlžítko na solární panel nebo například brány
a míče na házenou. Pro jednotlivé návrhy hla
sovali žáci z celé školy.
„Přínosem pro školy bylo hlavně to, že jsme
zjistili, co děti chtějí, jaké jsou jejich potřeby.
I když některé projekty neprošly, tak je to pro
vedení škol velká inspirace. Také jsme zjistili,
že děti jsou ochotné bojovat za to, co chtějí
a prosadit to,“ říká Karolína Houdková, koordi
nátorka projektu na ZŠ Petřiny – sever.

Pokračování bude

Šance do škol děti bavila
Dva a půl milionu korun dostaly
šestkové základní školy v rámci
projektu participativního rozpočtu nazvaného Šance do škol.
O tom, na co se peníze použijí,
rozhodovaly samy děti. A také si
vyzkoušely, jak fungují participativní rozpočty.
Participativní rozpočet ve školách probíhal bě
hem jara. Zapojilo se do něj 13 z 15 základ
ních škol městské části. Na realizaci vybraných
školních projektů radnice uvolnila dohromady
2,5 milionu korun. Koordinátoři participativních
rozpočtů viděli jejich přínos nejen ve zlepšení
školního prostředí: „Projekt úspěšně zapojil
žáky do chodu školy, kdy se při rozhodování
řídili zásadami demokratických principů, které
jsou neodmyslitelnou součástí naší společnos
ti. A také se žákům dostalo praktického vzdě
lání ohledně finanční gramotnosti,“ říká Jana
Nováková, koordinátorka projektu na ZŠ Bílá.
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Jak to probíhalo?
Proces participativního rozpočtu ve školách
trval pět až šest týdnů a skládal se z několi
ka fází – od přípravy až po vyhlášení vítězných
projektů. Školní koordinátor nejprve diskuto
val se žáky, jak o projektech uvažovat, které
mají šanci se realizovat, proto má význam je
navrhnout, a jak je důležité, aby jim zpříjemnily
čas strávený ve škole. Žáky navržené projekty
posoudila a schválila komise zástupců vede
ní školy a žákovské parlamenty, poté autoři
nápadů rozjeli kampaň a žáci začali hlasovat.
Hlasování probíhalo elektronicky a výsledky
tak byly známé ihned. „Městská část Praha 6
a školy spolupracovaly s agenturou D21, kte
rá má výborný software na tyto věci. Každá
ze škol dostala bezmála dvě stě tisíc korun,
koordinátoři projektu vysvětlili žákům, jaké
projekty mohou díky těmto penězům vzniknout
a že stojí za to přesvědčovat ostatní pro daný
projekt hlasovat. Jsou to vlastně takové
malé volby,“ dodává radní pro školství Marie
Kubíková (ODS).

Šance do škol svými výsledky i počtem zúčast
něných škol zařadila mezi velmi úspěšné šest
kové akce. „Je skvělé, že se díky participativ
nímu rozpočtování zapojují žáci do zlepšování
svých škol. Nesmí se ale stát, aby kvůli tomuto
projektu radnice přestala podporovat Nápad
pro Šestku zaměřený na širokou veřejnost,“
říká k budoucnosti projektu zastupitel Pavel
Weber (Zelení).
„Projekty tohoto charakteru by pokračovat
měly, a nejen ve školách. Většina kapitol roz
počtu městské části by měla mít svou část alo
kovanou pomocí participativního rozpočtování.
Je vlastně jedno, zda se jde o veřejný prostor,
školství, nebo třeba kulturu či sociální oblast,“
doplňuje zastupitel Miloš Vlach (Piráti).

Školství

Praha 6 ocenila své
nejlepší žáky

Šestatřicet dětí oceněných jako
nejlepší žáci šestkových škol
převzalo v Písecké bráně pamětní
listy, medaile Prahy 6 a drobné
odměny.
„Po dvouleté pauze se radujeme, že jsme se
mohli opět sejít a ocenit žáky, kteří vybočují
svojí aktivitou, ale třeba i svojí empatií. V tom
širokém spektru oceněných jsou skvělí mate
matici, žáci úspěšní na olympiádách a v ne
poslední řadě i děti, které se díky jazykovému
vybavení mohly zapojit do úspěšné adaptace
spolužáků z Ukrajiny,“ uvedla radní pro školství
Marie Kubíková (ODS).
Odměněni byli převážně za reprezentaci školy
a městské části v rozličných soutěžích, olym
piádách a projektech, ale i za pomoc spolu
žákům, vč. těch ukrajinských, jakož i přípravu
školních akcí a aktivit školních parlamentů.
„Pro oceněné žáky je to uznáním jejich aktivity
a je nesmírně důležité říct, že si jejich aktivity
vážíme – tak je to správně. Pochvaly není nikdy
dost,“ doplnil zastupitel a předseda výboru pro
výchovu a vzdělávání Jiří Růžička (TOP 09).

Přehled oceněných žáků:
Tomáš Báča, ZŠ Na Dlouhém lánu
Ondřej Benda, ZŠ V. Čáslavské
František Bouma, ZŠ Petřiny – sever
Emily Buckle, ZŠ a MŠ A. Čermáka
Kristýna Čermáková,
ZŠ Na Dlouhém lánu
Martin Filipec, ZŠ Červený vrch
Sergej Grebenyuk,
ZŠ J. A. Komenského
Kristián Holub, ZŠ Hanspaulka
Martin Horony, ZŠ E. Destinnové
Maxmilián Hudák, ZŠ Norbertov
Tereza Chaloupková,
ZŠ T. G. Masaryka

Konstantinos Charalambidis,
ZŠ A. Čermáka
Jakub Jelínek, ZŠ Petřiny – sever
Anna Jiráková, ZŠ Hanspaulka
Oleksandra Kalashnyk, ZŠ Marjánka
Rozálie Kamenická, ZŠ Hanspaulka
Lukáš Kovařík, ZŠ T. G. Masaryka
Maxmilián Lasek, ZŠ Pod Marjánkou
Anežka Macháňová, ZŠ Dědina
Barbora Mojžíšová, ZŠ A. Čermáka
Ivan Nemchenkov, ZŠ E. Destinnové
Jonáš Nespěšný, ZŠ Marjánka
Vladimír Pešička,
ZŠ náměstí Svobody 2
Anna Pleskačová,
ZŠ náměstí Svobody 2
Ester Prokopová, ZŠ Pod Marjánkou
Jiří Rada, ZŠ Dědina
Nikolas Rippel, ZŠ T. G. Masaryka
Robin Sellner, ZŠ J. A. Komenského
Oleksandr Suprunkov, ZŠ Marjánka
Tereza Svobodová, ZŠ Bílá
Dorota Šarounová,
ZŠ náměstí Svobody 2
Sofia Teplukhina, ZŠ V. Čáslavské
Jonáš Tomík, ZŠ E. Destinnové
Sofie Vosátková, ZŠ V. Čáslavské
Pavel Vrána, ZŠ Červený vrch
Zuzana Zemanová,
ZŠ J. A. Komenského

Srdce s láskou
darované
Třída Delfínů z Mateřské školy Na Dlouhém
lánu slaví úspěch v celostátním projektu
Srdce s láskou darované.
Projekt je zaměřen na podporu tradičních
morálních hodnot. Letos děti vyráběly anděly
strážné pro pacienty z Léčebny dlouhodobě
nemocných ve Fakultní nemocnici Motol, kde
je také osobně předaly zdravotníkům a ti poté
imobilním pacientům. Po několika týdnech
však přišlo velké překvapení – zakladatelka
a organizátorka projektu Jana Jenšíková škole
oznámila, že se třída umístila na prvním místě
v kategorii mateřských škol a 1. a 2. tříd zá
kladních škol z celé republiky.
Slavnostní předání cen proběhlo 20. června
v Poslanecké sněmovně za přítomnosti všech
finalistů z celé republiky, pana ministra práce
a sociálních věcí a herců z divadla Ypsilon.

Základní škola
Norbertov slavila
130. narozeniny
V pondělí 6. června, v den svátku svatého Norberta, oslavila Základní škola
Norbertov 130 let své existence.
Přestože původně předpověď hrozila vy
trvalým deštěm, svatý Norbert se uká
zal jako pracovitý patron, všechny mraky
zahnal a mohla se konat krásná zahradní
slavnost. Od městské části dostala škola
k výročí krásný dárek – nové hřiště, jehož
vizualizaci si všichni návštěvníci mohli pro
hlédnout na dvoře školy. Po úvodním přiví
tání proneseném ředitelkou Karolínou Čer
mákovou a přáních radní pro školství Marie
Kubíkové (ODS) a zastupitele a předsedy
výboru pro výchovu a vzdělání Jiřího Rů
žičky (TOP 09) vystoupily děti z první a de
váté třídy. Hosty přenesly do prázdnin pro
střednictvím svých tanečních vystoupení
na motivy z muzikálu Pomáda. Čtvrťáci
předvedli povedenou pohádku Čert a Káča
a dívky z osmých ročníků sklidily potlesk
za sportovně taneční vystoupení se stuha
mi. Všichni si mohli prohlédnout výstavy,
připravené ke školnímu jubileu, zastavit se
v kavárničce, prohlédnout video se vzpo
mínkami bývalých žáků a také si nakoupit
spoustu dárků připravených norbertovský
mi žáky. Na závěr děti a hosté vypustili
také balónky se vzkazem, že Norbertov
slaví 130. narozeniny, a prosbou, ke komu
zpráva doputuje, aby dal vědět, kde až se
informace o oslavách octla.
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Školství

Aby se děti
na pískovišti
nespálily

Loňské zkušební zastínění pískoviště na Puški
nově náměstí rodiče přivítali a radnice na něj
měla vesměs pozitivní reakce. Proto se letos
rozhodla instalovat plachty na další tři místa.
Stín nyní ochrání hrající si děti ve vnitrobloku
mezi ulicemi Albánská a Čínská, dále na hřišti
Kolátorova a Junácká a třetí plachta byla in
stalována na Dědině, kde kryje pískoviště mezi
ulicemi Vlastina a Ciolkovského. Jde o hřiště,
která patří k nejvytíženějším a jsou zastíněna
minimálně nebo vůbec. Stínicí střecha nově
chrání také školní hřiště u ZŠ Bílá.

Hřiště u Písecké
brány je nové
Opravit a vylepšit zastaralé vybavení hřiště
Chotkova nedaleko Písecké brány – i tento
projekt jste svými hlasy poslali v posledním
ročníku Nápadu pro Šestku k realizaci. Dětem
tady už dělá radost moderní multifunkční herní
sestava a trampolína, ty doplní pingpongový
stůl a výhledově také kolotoč.
Opravit a vylepšit zastaralé vybavení hřiště
Chotkova nedaleko Písecké brány – i tento
projekt jste svými hlasy poslali v posledním
ročníku Nápadu pro Šestku k realizaci. Dětem
tady už dělá radost moderní multifunkční herní
sestava a trampolína, ty doplní pingpongový
a výhledově také kolotoč

ZŠ Bílá uzavřela dohodu
o spolupráci s ČVUT

Ačkoli to tak na první pohled
nemusí vypadat, Základní škola
Bílá a České vysoké učení technické mají k sobě blízko nejen
geograficky.
Rektor ČVUT Vojtěch Petráček (na fotce vlevo)
a ředitel ZŠ Bílá Jiří Tomčala (vpravo) podepsa
li společné memorandum o spolupráci obou
vzdělávacích institucí. Žáci základní školy se
tak budou moci už odmala setkávat s aktuální
mi poznatky vědy a techniky. Že se jazyková ZŠ
Bílá stala partnerskou školou Českého vysoké
ho učení technického, tak považuje rektor Voj
těch Petráček za logickou volbu nejen proto, že
se nachází v těsné blízkosti fakulty ČVUT. „Mo

Pohár Věry Čáslavské zná své vítěze
Čtvrtého ročníku soutěže pojmenované
po legendě sportu Věře Čáslavské se
účastnilo 20 základních škol a víceletých
gymnázií z Prahy 6.
Tři tisíce mladých sportovců měřily své síly
v průběhu celého roku v šestnácti odvětvích.
Soutěžilo se například v mini fotbale, v há
zené, v přespolním běhu, ale také v přeta
hování lanem a dalších disciplínách. Vítě
zem letošního ročníku se stala se 168 body
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tivace žáků pro poznávání světa kolem sebe
a jeho propojení se školními předměty může
hodně pomoci naší snaze při vzdělávání dětí,“
konstatuje ředitel ZŠ Bílá Jiří Tomčala.
ZŠ Bílá v roce 2006 prošla rozsáhlou rekon
strukcí za více než 125 milionů korun. Raritou
je odborná učebna fyziky, která byla v rámci
rekonstrukce uvedena do původního stavu tak,
jak byla zařízena v roce 1935. Do lavic je zave
den střídavý i stejnosměrný proud, každá lavice
má i svou skříňku na pomůcky, aby každý žák
mohl podle pokynů učitele sám provádět poku
sy. Ve škole se nachází také moderně vybavená
počítačová učebna. V rámci pilotní spolupráce
ČVUT v Praze a ZŠ Bílá tam kroužky programo
vání vedla Božena Mannová z Katedry počítačů
FEL ČVUT.

ZŠ Pod Marjánkou. Druhé místo obsadila
ZŠ Věry Čáslavské se 156 body a třetí skon
čila ZŠ Nebušice se 70 bodů. Další poháry
si odnesli zástupci ZŠ Dědina (54 bodů),
ZŠ Emy Destinnové (41 bodů) a ZŠ Marjánka
(38 bodů).
„Děkuji všem sportovcům, kteří se účastnili
letošního ročníku, za to, že se hýbete, a přál
bych vám, aby vám to vydrželo celý život,“
řekl starosta Ondřej Kolář (TOP 09), který
modro-stříbrné poháry vítězům předával.

Sociální projekty

Programy
Fresh Senior
Přihlaste se na nové kurzy Fresh Senior.

Studenti, máte zájem
o mezigenerační bydlení?
Po ročním úspěšném fungování
radnice rozšiřuje projekt mezigeneračního bydlení, kdy studenti
bydlí za zvýhodněný nájem spolu
se seniory v domech s pečovatelskou službou a za to jim pomáhají s různými aktivitami.
Projekt je určený pro studenty navštěvující pre
zenční formou vyšší odborné a vysoké školy.
V současnosti radnice vyčlenila další byt v DPS
Šlejnická. Student za něj zaplatí zhruba 5 000
korun plus zálohy za energie a za to věnuje
dvacet hodin měsíčně svého času ve prospěch
zdejších obyvatel.
Zájemci kromě základních údajů o sobě musejí
k žádosti přiložit popis činností a aktivit, které

mohou seniorům nabídnout, motivační dopis,
nástin týdenního či měsíčního harmonogramu
rozsahu aktivit a také potvrzení o studiu. To vše
je třeba do 15. srpna dodat na adresu: Úřad
městské části Praha 6, k rukám vedoucí OSV
Jitky Köcherové, Čs. armády 23, 160 52 Pra
ha 6. Další informace lze získat na e-mailu jko
cherova@praha6.cz.
V rámci mezigeneračního soužití už nyní bydlí
dva studentské páry v bytech v domě s pe
čovatelskou službou Libocká a jeden student
ve Šlejnické. "Vedle výhodného bydlení je to
pro studenty příležitost, jak od starších lidí
načerpat určité zkušenosti a životní nadhled.
Různé volnočasové aktivity, které studenti or
ganizují, zase pomáhají seniory aktivizovat,“
dodává radní pro sociální politiku politiku
a zdravotnictví Marián Hošek (KDU-ČSL).

Během léta přijímá Fresh Senior přihlášky
do kurzů s oblíbenými a ověřenými lektory:
Úterý 10–12 h výtvarný kurz
Středa 9–12 h angličtina pro mírně pokročilé
a pokročilé
11–12 h jóga
Čtvrtek 9.30–12.30 h francouzština pro mírně
pokročilé a pokročilé
10–11 h cvičení OA metodou–kocouří cviky
11–12 h cvičení na zpevnění středu těla
12–13 h TAI-JI/ČCHI KUNG
Přihlášky a informace na emailu: karolina@
freshsenior.cz nebo osobně ve Villa Pellé u Ka
rolíny Pohlreichové od úterý do čtvrtka od 10
do 14 hodin.
V pondělí 12. září se koná jubilejní 10. ročník
Fresh Senior Festivalu. Od 13 do 19 hodin
bude v Písecké bráně a přilehlém okolí tradičně
připraven bohatý kulturní program spolu s na
bídkou informací a aktivit dalších organizací
zaměřených na kvalitní trávení volného času
v postproduktivním věku. Vstup je pro všechny
návštěvníky zdarma.

vlastní propagace

FRESH
SENIOR

festival 12. 9.22

10. ročník
vaše srdeční záležitost
HLAVNÍ
PARTNEŘI

13–19 h | Písecká brána
a přilehlé okolí | K Brusce 5, Praha 6

hudba / divadlo
tanec / poradny
kreativní workshopy
www.freshseniorfestival.cz
www.freshsenior.cz

POŘADATELÉ

Zájezd pro seniory
do Itálie
PARTNEŘI

Krásné a neuvěřitelné 101. narozeniny oslavily v červnu Věra Kazdová z Ruzyně (na fotografii
vlevo) a Jiřina Sojáková z DPS Šlejnická (vpravo). Za městskou část jim přišli pogratulovat, květinu
a dárky donesli radní pro sociální politiku Marián Hošek a ředitelka Pečovatelské služby Prahy 6
Lucie Trnková.

Senioři, přejete si cvičit a při tom dýchat
zdravý mořský vzduch?
Zlepšovat si kondici plaváním nebo na kole?
Pak právě pro vás pořádá od 2. do 11. září
Seniorfitnes cenově příznivý sportovní zájezd
do italského letoviska Campofilone do kempu
Fontana Marina s vlastní pláží. V ceně je dopra
va autobusem, ubytování, bazén, zapůjčení kol,
cvičení dvakrát denně. Podrobnosti najdete
na www.seniorfitnes.cz, e-mailu zuzana.rybac
kova@seznam.cz nebo telefonu 603 526 695.
červenec/srpen 2022
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Genius loci

Usedlost Hendlův dvůr

nezachoval, dnes se v tomto objektu nachází
právě restaurace U Matěje.

Zasypaný rybník
Před původní hospodou číslo 24 se nacházel
rybník, ten však byl v roce 1938 Úřadem ka
nalizačním pražského magistrátu zrušený
a zasypaný. Údajně kvůli zamoření tyfem, kte
rý tehdy zasáhl velkou část Prahy, pravděpo
dobně od mytí konví v rybníčku. Voda, která
rybník napájela, později komplikovala rekon
strukci současné restaurace. Některé z kašta
nů, které rostly na jeho hrázi, se na místě na
cházejí ještě dnes.

Z kanceláří byty

Hendlův dvůr je od roku 1964
pod památkovou ochranou. Jde
o jednu z nejznámějších usedlostí
– hlavně proto, že v její části
nyní sídlí vyhlášená restaurace
U Matěje.
První zmínky o této stavbě jsou z roku 1551,
kdy probošt pražské metropolitní kapituly
prodal zruinované stavení krčmáři Janu Chlu
movi, držiteli několika vinohradů v okolí. Jeho
povinností bylo dohlížet na proboštský maje
tek a okolní šárecké lesy, za což dostal právo
čepovat v domě pivo. V následujícím období
docházelo k častému střídání majitelů, zpravi
dla šlo o zástupce zámožných malostranských
měšťanů. Zajímavou změnu přinesl rok 1699,
kdy statek koupil hrabě František Ignác Vrati
slav z Mitrovic. Kapitulní probošt měl sice proti
kupní smlouvě námitky s tím, že „nikdá ten dvůr
neměl člověk z vyššího stavu, aby nějaká zlá
consequence se nestala“. Ale ukázalo se, že
šlo hlavně o to, aby nový držitel bral pivo pouze
z proboštského pivovaru. Když o tom byl ujiš
těn, souhlasil s prodejem „dvora s krčmou, vi
nící a poli proti kostelu ležící“.

číslo popisné 23 – podle historiků byla tato
budova vybudována ve třech etapách, nejstar
ší barokní je část u vjezdu do dvora, nárožní
část je o něco mladší a nejmladší je severní kří
dlo – a hospodě číslo 24 nechal vystavět ještě
zájezdní hostinec, kterému bylo přiděleno číslo
popisné 152. Kromě hostince zde byla v proná
jmu někdy také škola a hrálo se zde ochotnické
divadlo, působil tady spolek s názvem Beseda
Havlíček. V sále bylo dřevěné hlediště a strop.
Při rekonstrukci objektu byl odkryt nade dveřmi
název hostince „U Antonína Hendla“. Ten se

V roce 1939 zde došlo ke zřícení části klenby,
k obnově došlo v letech 1941–42 podle pro
jektu Václava Suka. Po roce 1948 přešel dvo
rec do vlastnictví státního Keramoprojektu.
Od 50. let už byl celý areál v havarijním stavu,
a tak dostal národní podnik povolení k jeho
přestavbě a poměrně velkým zásahům. V le
tech 1974–79 byla rekonstruována budova
č. p. 152 a budova č. p. 24, přiléhající k cestě
ke kostelu sv. Matěje. Došlo k výměně stropů
a některých krovů. Na začátku 21. století kou
pila objekt společnost Skanska, která po více
než desetiletém správním řízení a mnoha od
voláních občanských aktivit přestavěla are
ál dvora podle projektu architekta Jaroslava
Kačera na dům s 29 byty, čtyřmi nebytovými
prostory a 50 parkovacími místy v podzemí.
Křídlo ze 70. let se při tom zbouralo a postavilo
znova, historické budovy zůstaly zachovány.
Stavbaři v nich našli například cenný barokní
dřevěný strop, jehož zachované části nechali
zrestaurovat a chybějící kusy doplnit replikami.
Následně byl strop vrácen na své původní mís
to, nyní se nachází v obývacím pokoji jednoho
ze zdejších bytů.

Zájezdní hostinec
V roce 1803 zakoupila Šárecký dvorec – tak se
mu původně říkalo – baronka Antonie Skronská
z Bydžova a při rekonstrukci mu dala součas
nou podobu. Jméno dostala usedlost podle
Antonína Hendla, který statek vlastnil v polo
vině 19. století. Ten k hospodářskému dvoru
24
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Do roku 1938 byl před usedlostí rybník a rostly tady kaštany – ně
které z nich se dochovaly do současnosti.

Kulturní červen na šestce

Desítka hudebníků a skupin vystoupila už
na 25. ročníku Dejvického hudebního léta.
Oslava Mezinárodního dne dětí na Petynce
se konala v námořnickém stylu.

Hanspaulka tradičním festivalem. Jde o charitativní akci, jejíž
výtěžek putuje na konto speciální školy Rooseveltova, kde se
věnují dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami.



Kultura, sport a volný čas

Záchrana
bubenečského
hřbitova

Nejlepší novinářské snímky
jsou k vidění na Bořislavce
Nejlepší novinářské fotografie
loňského roku z prestižní soutěže
Czech Press Photo jsou k vidění
na Bořislavce.
Návštěvníci si zde mohou prohlédnout více než
70 snímků, a to jak v obchodní, tak v kance
lářské části centra. Jedním z hlavních témat
výstavy jsou následky ničivého tornáda na jižní
Moravě. Zkázu zachycuje i vítězný snímek foto
grafa Petra Topiče. Na místo se vydal hned pár
hodin po tragické události. K dalším obrazo
vým žurnalistům, jejichž fotografie s reportážní
i uměleckou hodnotou se na výstavě předsta
vují, patří Lukáš Bíba, Jan Cága, Barbora Rei
chová, Roman Vondrouš či Dan Materna. Nej

poutavější snímky vybrala mezinárodní porota
z více než 4 300 fotografií od 250 autorů. Kromě
toho jsou na výstavě umístěné i dvě velkofor
mátové obrazovky. Na jedné z nich se promí
tá 130 fotografií jako průřez všemi soutěžními
kategoriemi roku 2021. Na druhé obrazovce
je ke zhlédnutí video a fotografie vztahující se
k projektu Bažantnice žije!, za kterým stojí Na
dace Karel Komárek Family Foundation. Jeho
cílem je proměna areálu příměstského lesa Ba
žantnice, který byl tornádem také velmi výraz
ně zasažen. Ve foyer KKCG je k vidění celkem
55 tištěných fotografií a 18 dalších snímků je
instalováno v nákupní pasáži Bořislavka Cent
rum. Vystaveny budou do 31. srpna. Otevírací
doba foyer je Po–Pá od 10 do 18 hodin a o ví
kendech od 13 do 18 hodin.

Opuštěný, nepřístupný a prakticky zapomenutý bubenečský hřbitov Na Skalce se
dočká záchrany.
Záměr schválili pražští radní. Zdevastovaný
hřbitov, na kterém se nepohřbívá již 134 let,
má být svěřen Správě pražských hřbitovů.
„Kouzlo hřbitova spočívá také v tom, že o něm
prakticky nic nevíme. Ve své době to byl jeden
z mnoha lokálních hřbitovů. Pustíme se do hle
dání všech archivních záznamů, matrik pohřbe
ných, plánujeme stavebně historický průzkum
a pokusíme se rozluštit epitafy na fragmentech
náhrobků. Že výsledky bádání mohou přinést
překvapení, slibuje jeden z mála dochovaných
náhrobků, který označuje místo odpočinku
významného pražského Němce, finančníka,
obchodníka a politika Eduarda Seuter von Löt
zen, který byl mimo jiné členem strany Pokroku
spolu s Palackým nebo Riegrem,“ uvedl Martin
Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů.
Úkolem Správy pražských hřbitovů bude hřbi
tov citlivě upravit a hledat smysluplný koncept
dalšího využití, které nenaruší genia loci a piet
ní charakter místa. Revitalizací by neměl přijít
o dnešní romantiku opuštěnosti, ale současně
by měla být zachráněna torza náhrobků.

Neon night run
opět na Vypichu
V sobotu 27. 8. zažije Vypich již 7. ročník
této sportovní akce. Není tak moc o rych
losti, jako spíše o užívání si jasných světel
a neonové barvy na tělo pod UV černým
světlem. Běžci se mohou těšit na zářící LED
zóny, ale i startovní koridor z neonově září
cích světel, laserového tunelu. Trasa Neon
Run je situována do obory Hvězda. Více in
formací o akci na www.neonrun.cz.

Trhy i v létě
každou sobotu
od 8 do 14 hodin

Červenec - 2./9./16./23./30.
Srpen - 6./13./20./27.
FT_KULATAK_22_08-inz_Sestka_204x68mm-LETO.indd 1
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Komentované procházky
s Open House

Organizace Open House Praha
nabízí komentované procházky a prohlídky budov během
prázdnin.
Prozkoumejte běžně nepřístupná místa i praž
ská zákoutí. Seznamte se s poutavými příběhy
domů, jejich obyvatel i stavebníků v pražských
vilových čtvrtích. Prohlédněte si útroby a užij
te si výhledy z tribun Velkého strahovského
stadionu.

Program na léto:
Velký strahovský stadion – z tribuny
na tribunu
neděle 10. 7. v 14.00 hod.
neděle 17. 7. v 14.00 hod. (AJ)
neděle 7. 8. ve 14.00 hod.
Návštěva prezidentského salonku, západní tri
buny nebo ochozů. Odvážlivci mohou vystou
pat 130 schodů do takzvaného skleníku, místa,
kde stávala dříve vstupní brána, a kde se oteví
rají úžasné výhledy na celý stadion.
 Procházka po Hanspaulce s návštěvou
kaple sv. Michaela
středa 13. 7. v 17.00 hod.
Dozvíte se o historii několika zdejších usedlostí
– Beránky, kterou se podařilo obnovit, již téměř
neexistující Zlatnice nebo Perníkářky, kde je
možné obdivovat zrestaurovanou barokní kapli
svatého Michaela archanděla.
 Vily slavných osobností v Bubenči I.
neděle 31. 7. 12.45 hod.
Po stopách konzervativnějších stavebníků
obývajících domy v okolí bývalé usedlosti
Zátorka. Představíme vám nejen významné


osobnosti první republiky, ale i příběhy méně
známých rodin, které zde žily před druhou svě
tovou válkou.
 Vily slavných osobností v Bubenči II.
neděle 28. 8. 12.45 hod.
Procházka vilovou čtvrtí Bubeneč, s podtitulem
Kam jezdívali Masarykovi a kde žili Gottwaldo
vi, odkryje osudy deseti domů, na jejichž vzniku
se podíleli židovští stavebníci.
 Tajemství vil Petschků v Bubenči
neděle 31. 7. v 14.30 hod.
neděle 28. 8. v 14.30 hod.
Procházka vilovou kolonií Bubeneč k honos
ným rezidencím jedné z nejbohatších rodin
první republiky. Petschkové v Bubenči vlastnili
více než desítku domů, některé vybudované
dle projektu jejich „dvorního“ architekta Maxe
Spielmanna. Součástí vycházky je i výstup taj
nou stezkou vedoucí kolem slavné vily Bianca
od architekta Jana Kotěry. Informace o nákupu
vstupenek najdete na: https://www.openhou
sepraha.cz/kalendar-akci/.

Divadlo v Libóze
Komunitní zahrada Libóza slouží nejen k za
hradničení, ale přijít sem můžete i na kultu
ru. O prázdninách – přesněji 24. srpna –
nabídnou organizátoři divadelní improvizaci
pojmenovanou Metamorphósis Famfuláre.
Komunitní zahradu Libóza najdete nad ryb
níkem Terezka, v těsném sousedství obory
Hvězda, pár kroků od zastávky autobusu
Libocká. Přehled dalších aktivit naleznete
na www.facebook.com/ZahradaLiboza.

Mimořádný
klavírní koncert
V úterý 12. července se v 18 hodin koná
v sále Břevnovskeho kláštera mimořádný
klavírní koncert, na kterém vystoupí pedagogové a studenti Prague Piano Festival.
Festival přivede do Prahy opět talentované
studenty a renomované pedagogy z celého
světa, kteří společně dva týdny intenzívně stu
dují vrcholná díla sólového klavírního reper
toáru. Profesor David Kalhous z Florida State
University, Irina Morozova z Mannes School of
Music, New York, Vedrana Subotic z Univer
sity of Utah a Svetozar Ivanov z University of
South Florida spolu se svými studenty před
nesou skladby Bacha, Mozarta, Beethovena,
Chopina, Liszta, Skrjabina, Prokofieva a dal
ších autorů.

Kdo žije
na Planetě Praha?
Půjdete-li se podívat na film Planeta Praha,
zjistíte, jak velmi pestrá je příroda nejen
na šestce.
Představí se v něm více než padesát živočiš
ných a rostlinných druhů, kterým se daří přežít
mezi betonem a asfaltem. Film režiséra Jana
Hoška, producenta Radima Procházky a deseti
kameramanů v čele s Jiřím Petrem je koncipo
vaný jako dobrodružná výprava do metropole,
jejíž území například hostí nejvíce druhů rostlin
v České republice a poskytuje zvířatům uni
kátní různorodé prostředí. Autoři samozřejmě
nemohli minout ani Prahu 6, kde v Podbabě
natrefili na kosa černého, jehož peří je ovšem
strakaté. Jen o kousek dál, v čističce, zachy
tily kamery také hnízdící slípku zelenonohou.
Komentář k filmu namluvil herec Jiří Macháček
a už v srpnu ho nabídne kino Dlabačov.
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Mistryně České
republiky v tanci
jsou ze šestky

Stromová stezka nabídne
zábavu pro děti i dospělé

Taneční studio Emotion, které sídlí už
více než dvacet let v Dejvicích, přivezlo
z posledního Mistrovství České republiky
v tanci 15 medailí – 9 zlatých, 1 stříbrnou
a 5 bronzových.
Tanečnice uspěly se skupinovými i sólovými
choreografiemi, ve stylech contemporary, jazz
a balet, a to ve všech věkových kategoriích.
Obrovským úspěchem byla také tři pozvání
na galavečer Mistr Mistrů, kde se účastní pou
ze nejlepších 30 choreografií ze všech taneč
ních stylů a kategorií. Úspěchy celého studia
také dovedly ředitelku Ivanu Malou na 5. místo
v hodnocení Šéf roku, obstála mez 190 taneč
ními uskupeními z celé republiky. Taneční stu
dio Emotion můžete vidět nejen na soutěžích,
ale pravidelně pořádá i vánoční a závěrečné
představení a účastní se různých akcí Prahy 6.

Výstava
o architektovi
Adolfu Loosovi
Nejen výstavu o Adolfu Loosovi nabízí
Muzeum hlavního města Prahy. Jak
v červenci, tak v srpnu budou pokračovat naučné vycházky.
 Ve studijním a dokumentační centrum
Norbertov (Nad Hradním vodojemem
13) si můžete prohlédnout unikát
ní kolekci architektonických modelů
a fotografií postavených budov i neu
skutečněných projektů Adolfa Loose
v Čechách a na Moravě. Protože se
centrum nachází poblíž nejvýznamněj
ší realizace tohoto významného archi
tekta – Müllerovy vily – expozice se tak
stane také součástí prohlídky vily. Mu
zeum k výstavě připravilo katalog, který
si zde můžete koupit. Otevřeno je: út,
čt, so, ne 10–18 hod.
 Komentovaná vycházka Hanspaul
kou II s Hedvikou Čenkovou se koná
19. července od 18.30 hodin. Začíná
u výstupu ze stanice metra Bořislavka,
na rohu ulic Horoměřická a Evropská.
 Srpnová vycházka má název Za Eliš
kou Junkovou a Josefem Sudkem
a proběhne 23. srpna od 17.30 hodin,
začátek je ve Studijním a dokumentač
ním centru Norbertov.
Vstupenky lze zakoupit na e-shopu muzea
nebo na pokladně SDCN.
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Městská knihovna v Praze připravila na letní měsíce pro své čtenáře Stromovou stezku. Ti, kteří
budou o prázdninách v hlavním
městě, se mohou blíže seznámit
s pražskou přírodou na některé
z 15 tras.
Také tři šestkové pobočky – dejvická, břev
novská a dědinská – srdečně zvou malé i velké
na zábavnou procházku Stromovou stezkou.
Trasa v okolí dejvické knihovny vede univerzit
ním kampusem a přilehlými ulicemi. V Břevnově
se projdete parkem Královka. Cestu sídlištěm

Dědina je možné spojit třeba s vyzkoušením
kuličkodráhy. Na všech třech stezkách si pro
hlédnete různé druhy stromů a dozvíte se i jiné
zajímavosti. Cestou si pomocí herního listu pro
věříte své znalosti v doplňovačce.

Jak hrát?
Herní list s mapou lze vyzvednout na poboč
kách MKP nebo stáhnout z webových stránek
Městské knihovny v Praze mlp.cz/stromovas
tezka. Ze záložek, které obdržíte na jednotli
vých pobočkách, si můžete vytvořit i svůj malý
atlas. Některé knihovny nabídnou také do
provodný program, který Vám knihovníci rádi
představí na místě.

Letní výstavy ve Skleňáku
Ani během prázdnin nezůstanou
prázdné výlohy Skleněného paláce na náměstí Svobody.
Jak v červenci, tak v srpnu tady bude pro ko
lemjdoucí připravená nová výstava. V červenci
zde můžete obdivovat práce Valdemara Soko
la, který vyvinul specifickou techniku desko
vých obrazů, která mu umožňuje vytvořit reliéf
ní základ i zakomponovat do díla další materiál,

například dřevo. Jemnou tušovou perokresbu
kombinuje s barevnou lazurou. Jeho práce ob
divují návštěvníci Národní galerie, Památníku
národního písemnictví a nyní se u nich můžete
zastavit i vy. V srpnu následuje výstava o Ar
ménii, významných arménských osobnostech
a arménském historicko-kulturním dědictví za
psaném na seznamech UNESCO. Výstava je
výsledkem projektu Slovanská unie, který vzni
ká pod záštitou Velvyslanectví Arménie v ČR.

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.

Cesta Pod Habrovkou stále neprůchozí
nesmí. Nicméně nevypadá to, že by magis
trát pokračoval v odstraňování nepovolených
staveb, které zbudovali manželé Durychovi
– oplocení, překrytí původní cesty terénními
úpravami, betonového opevnění koryta poto
ka, dlažby a závory.
Takže po dvou a půl letech jsme tam, kde
jsme byli – cesta zůstává pro pěší a cyklisty
uzavřená, lávka, po které se cesta dala objet,
je odstraněna. Je skutečně tak těžké vymoci
po soukromém majiteli, aby nezákonně ne
bránil průchodu? V porovnání s vyvlastněním
ruské školy nebo donucením majitelů, aby
nenechali úmyslně chátrat nemovitosti, by se
to mohlo zdát jako hračka. Nehledě na to, že
magistrát pronajímá manželům Durychovým
lesní pozemky města, na kterých stojí další ne
zákonně postavené stavby zbudované Durych
ovými. K jejich odstranění se ale magistrát ně
jak nemá. Stejně jako městská část k vynucení
volného průchodu ulicí Pod Habrovkou.
Jan Kučera, spolek Šárecké údolí
Nelegálně uzavřená ulice Pod Habrovkou
na Jenerálce je stále neprůchozí. Na podzim
2019 ji uzavřeli majitelé jednoho z pozemků,
přes který cesta vede. Po dvou a půl letech se
městské části Prahy 6 stále nepodařilo hojně
využívanou cestu mezi Tichou Šárkou a Ne
bušicemi natrvalo otevřít. Zato provizorní láv
ku, kterou zbudoval místní spolek a po které
se dal uzavřený úsek obejít, nechal magistrát
odstranit.
Cesta využívaná pěšími i cyklisty vede po
dél Nebušického potoka mezi Tichou Šárkou
a Nebušicemi. Původní cesta je zakreslená
na mapách již z poloviny 19. století, a přestože
je na soukromém pozemku, je vyasfaltovaná
a má veřejné osvětlení – o cestu se tedy v mi
nulosti z veřejných peněz pečovalo. Jedná se
o takzvanou veřejně přístupnou účelovou ko
munikaci, vede tudy značená cyklostezka A-17.
Dům za potokem, okolní pozemky i s cestou
před časem koupili manželé Durychovi. Je to
jako z komedie Járy Cimrmana – cestu koupili,
ale nechtěli, aby jim tam chodili lidi. Podle nich
prý opakovaně docházelo k incidentům mezi
jejich rodinou a procházejícími. Spolek Šárecké
údolí trvá na tom, že cesta má zůstat průchozí,
a opakovaně vyzývá městskou část, aby vynu
tila volný průchod. V Šáreckém údolí je uzavře
no již několik historických cest, které by měly
být veřejně přístupné, a spolek je přesvědčen,
že je povinností města hájit veřejný zájem, aby
mohli lidé cesty využívat.

V červnu 2020 spolek s pomocí dobrovolníků
a na vlastní náklady zbudoval nad korytem po
toka provizorní lávku, která vedla souběžně se
zatarasenou cestou a šlo ji tak objet. Zároveň
s majiteli okolních nemovitostí spolek podal
návrh silničnímu správnímu úřadu na zahájení
řízení ve věci odstranění překážek bránících
plynulému využívání komunikace.
V Šestce v prosinci 2020 radní pro dopravu
Prahy 6 Jiří Lála uvedl, že chce předejít dlou
holetým soudním tahanicím a jednat s vlastní
kem a magistrátem, aby Praha směnila nebo
odkoupila spornou část cesty. Spolek Šárecké
údolí se v lednu 2021 pana místostarosty zeptal
na obsah a výsledek těchto jednání. Pan mís
tostarosta sdělil, že za více než rok od uzavření
ulice se s panem Durychem setkal jen jednou,
a doporučil mu, aby věc řešil s magistrátem,
neboť podle radního Lály jeho role končí pře
dáním žádosti hlavnímu městu. Podle odboru
dopravy MČ Prahy 6 nařídili majiteli odstranit
z cesty pevné překážky a již 3x exekučně od
stranili řetěz, který brání průjezdu. Ten však
majitel vždy obratem připevní zpátky a cesta
zůstává dále uzavřená. Odbor udělil Durycho
vým pokutu a plánuje udělit další.
Pokračování kauzy by mohlo být inspirací
pro další Cimrmanovy komedie. Letos na jaře
nechal odbor ochrany prostředí magistrátu
odstranit lávku zbudovanou spolkem. A to
z důvodu, že se nacházela v aktivní zóně zá
plavového území, kde se stavby umisťovat

Letem světem
Soutěž na památník namísto Koněva vy
hlásí P6 až po podzimních volbách. 
„Vítězné náměstí bude kompletně do
staveno“, hlásají novinové titulky. Spíše
kompletně zastavěno. Do přípravy pro
jektu zástavby Kulaťáku se mohl zapojit
kdokoliv z veřejnosti. Jakou váhu budou
mít přání veřejnosti oproti zájmům deve
lopera?  Zhruba za 5 let by mohla začít
stavba tramvaje do Suchdola, DPP zaha
juje přípravu. Kromě obsluhy Suchdola
a ČZÚ umožní i chystanou výstavbu síd
liště „Nový Sedlec“.  Do konce prázd
nin bude probíhat rekonstrukce křižovatky
na Větrníku, která má „zklidnit“ dopravu.
Nedaleko vznikající dům Comenius s více
než 200 bytovými jednotkami lokalitu jistě
nezklidní.  Zapomenutý hřbitov u ulice
Wolkerova obnoví Správa pražských hřbi
tovů.  „Sleva“ na prodej pozemků Pen
tě na Dračkách proběhla s „péčí řádného
hospodáře“. Vedení SNEO stáhlo žalobu
na své předchůdce.
J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6
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Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6, tel.: 224 326 180,
info@villapelle.cz, https://villapelle.cz
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, Mi
chal Škapa / Tron, Jakub Uksa / Obic, Ondřej
Vyhnánek / X-Dog, Epos, Matěj Olmer / Bior,
Bill the Hobo.
Komentovaná prohlídka: 3. 8. 18 hod.
Tvůrčí dílny: Vhodné pro děti od 6 do 10 let.
10. 7. 14.30–16.00 / Vstříc budoucnosti. Inspi
race tvorbou vystavujícího umělce X-DOG.
31. 7. 14.30–16.00 / Město splněných přání.
Inspirace tvorbou vystavujícího umělce Mi
chalem Škapou /TRON.
Letní sympozia: Vhodné pro děti od 6 do 12 let
18.– 21. 7. 9–12:30 hod. / STREET ART ČTY
ŘIKRÁT 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.
Výstava: 23. 8.—2. 10. / Martin Salajka:
Mimikry

Písecká brána
K Brusce 5/208, Praha 6, tel: 233 321 313,
724 737 352, e-mail: info@piseckabrana.cz,
web: www.piseckabrana.cz

Výstava
12.–31. 7.
Martin Hub: Znamení a jiné
Vernisáž 11. 7. v 19 hod.

Výstava
Výstava fotografií Terezy Koňaříkové (Terka
Tetris) probíhá během celého měsíce.

25. 7. od 20 hod.
Divadelní představení Jaroslava Duška, Petra
Nikla a Ondřeje Smeykala: Trojjediná LÍHEŇ

Kaštan – scéna
Unijazzu
Bělohorská 150, Praha 6, www.kastan.cz,
e-mail: kastan@kastan.cz,
telefon: 233 353 020

Bu sk
na z

cervenec
12/7

i ng

ahr

ádce

Šárka Mattová

acoustic rock, folk

& Dagmar Plamperová

----------------------

15/7

Fumas & Mates

23/7

Jiný metro

folk-punk

---------------------folk, šanson, world music

& Nixonovy pásky

----------------------

27/7

Kluk z Holdingu indie folk

29/7

Bára Štrossová

---------------------world music, jazz, blues

vstupné dobrovolné

začátky v 19.00

Činnost Unijazzu v Kaštanu v roce 2022 finančně
podporují hl. m. Praha a MČ Praha 6.

Bělohorská 150, 169 00 Praha 6
www.kastan.cz, kastan@kastan.cz
spojení: zastávka U Kaštanu, tram 22, 25, 97

KC Klubovna
Generála Píky, Praha 6, tel.: 739 834 056,
rezervace, koncerty, akce: klubovna@povalec.cz, www.klubovna.povalec.cz
4. 7. 18:00 TURNAJ/ Magic:the Gathering
6. 7.	21:00 LETNÍ KINO/ Nejhorší člověk
na světě
12. 7. 19:30 KONCERT/ Mentalove
13. 7. 21:00 LETNÍ KINO/ Můj soused Totoro
14. 7. 19:30 KONCERT/ Aposftrofa
15. 7. 19:30 KONCERT/ Going Nova
18. 7. 19:30 KONCERT/ Die Schritte Franz
Hanschens
20. 7. 21:00 LETNÍ KINO/ Hrdina
22. 7. 19:30 KONCERT/ themayrevolution,
Glad for Today
23. 7. 19:00 KONCERT/ Zenyt
27. 7. 21:00 LETNÍ KINO/ Mrtvý muž
30
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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 vstupenky po předložení dokladu.
11. 7. 16:00 Amélie z Montmartru /KINO
SENIOR
18:00 Film roku
20:00 Jurský svět: Nadvláda
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
4. 7. 18:00 Prezidentka
20:00 Párty Hárder: Summer Massacre
5. 7.
18:00 Mára jde do nebe
20:00 Persona (1966) /FILMKLUB
6. 7. 16:00 Benátky /KINO ART SENIOR
18:00 Kde je Anne Franková
20:00 Párty Hárder: Summer Massacre
7. 7.
18:00 Ghost Dog - Cesta samuraje
20:00 Thor: Láska jako hrom (titulky)
8. 7. 16:00 Betlémské světlo /KINO SENIOR
	18:00 Muži na pokraji nervového
zhroucení
20:00 Elvis
9. 7. 16:00 Mimoni 2: Padouch přichází
18:00 Párty Hárder: Summer Massacre
20:00 Thor: Láska jako hrom (titulky)
10. 7. 15:30 Thor: Láska jako hrom (dabing)
18:00 Thor: Láska jako hrom (dabing)
20:15 Párty Hárder: Summer Massacre
11. 7. 18:00 Prezidentka
20:00 Řekni to psem
12. 7. 18:00 Chinaski: Každej ví kulový
20:00 Hodina vlků (1968)/ FILMKLUB
13. 7. 	16:00 Sny o toulavých kočkách /KINO
SENIOR
18:00 Ghost Dog - Cesta samuraje
20:00 Řekni to psem
14. 7. 18:00 Díra
20:00 Hodně štěstí, pane Veliký
15. 7. 	16:00 Panství Downton: Nová éra /
KINO SENIOR
18:00 Hodně štěstí, pane Veliký
20:00 Díra
16. 7. 15:30 Thor: Láska jako hrom (dabing)
18:00 Hádkovi
20:00 Thor: Láska jako hrom (titulky)
17. 7. 16:00 Rakeťák
18:00 Hodně štěstí, pane Veliký
20:00 HIT - Top Gun: Maverick
18. 7. 18:00 Řekni to psem

Kulturní programy
20:00 Hádkovi
19. 7. 18:00 Erupce lásky
20:00 Hanba (1968) /FILMKLUB
20. 7. 	16:00 Raffael: Mladý génius /KINO
SENIOR
18:00 Hodně štěstí, pane Veliký
20:00 Hádkovi
21. 7. 18:00 Muréna
20:00 Všechno, všude, najednou
22. 7. 	16:00 Mimořádná událost /KINO
SENIOR
18:00 Díra
20:00 Jak obšťastnit ženu
23. 7. 16:00 Námesíčníci
18:00 Velká premiéra
20:00 Všechno, všude, najednou
24. 7. 15:30 Thor: Láska jako hrom (dabing)
18:00 Hodně štěstí, pane Veliký
20:00 Jurský svět: Nadvláda
25. 7. 18:00 Hádkovi
20:00 Velká premiéra
26. 7. 18:00 Erupce lásky
	20:00 Šepoty a výkřiky (1972) /FIL
MKLUB
27. 7. 16:00 Alchymická pec /KINO SENIOR
18:00 Muréna
20:00 Velká premiéra
28. 7. 18:00 Ghost Dog – Cesta samuraje
20:00 Men
29. 7. 16:00 Notre-Dame v plamenech /KINO
SENIOR
18:00 Men
20:00 Všechno, všude, najednou
30. 7. 16:00 DC Liga supermazlíčků
18:00 Párty Hárder: Summer Massacre
20:00 Apokalypsa: Final Cut
31. 7. 16:00 Ušák Chicky a Zlokřeček
18:00 Apokalypsa: Final Cut
1. 8. 18:00 Velká premiéra
20:00 Apokalypsa: Final Cut
3. 8. 	16:00 Helmut Newton: Nestoudná
krása /KINO SENIOR
18:00 Apokalypsa: Final Cut
5. 8. 16:00 Promlčeno /KINO SENIOR
18:00 Tygři
20:00 Bullet Train
6. 8. 16:00 Ježek Sonic 2
18:00 Střídavka
20:00 Bullet Train
7. 8. 16:00 DC Liga supermazlíčků
18:00 Tygři
20:00 Batman
8. 8. 18:00 Velká premiéra
20:00 Střídavka
9. 8. 18:00 Planeta Praha
	20:00 Scény z manželského života
(1973) /FILMKLUB
10. 8. 	16:00 Svět podle Muchy /KINO
SENIOR
18:00 Tygři
20:00 Střídavka
11. 8. 18:00 Kde je Anne Franková
20:00 Nene
12. 8. 16:00Belfast /KINO SENIOR
18:00 Men
20:00 Bullet Train
13. 8. 16:00 Cesta do Tvojzemí

	18:00 Jan Koller: Příběh obyčejného
kluka
20:00 Nene
14. 8. 16:00 DC Liga supermazlíčků
18:00 Žert
20:15 Duna
15. 8. 18:00 Střídavka
	20:00 Jan Koller: Příběh obyčejného
kluka
16. 8. 18:00 Planeta Praha
	20:00 Podzimní sonáta (1978) /FIL
MKLUB
17. 8. 	16:00 Napoleon – Ve jménu umění /
KINO SENIOR
18:00 Ghost Dog – Cesta samuraje
	20:00 Jan Koller: Příběh obyčejného
kluka
25. 8. 18:00 Bestie
20:00 Arvéd
26. 8. 16:00 Cyrano /KINO SENIOR
18:00 After: Pouto
20:00 Bestie
28. 8. 16:00Princezna rebelka
18:00 Arvéd
20:00 Láska jako hrom

Letní kino
u Keplera
Hradčany, Praha 6,
www.letnikinoukeplera.cz
1. 7. 21:15 KULTOVNÍ KLASIKA/ Bonnie a Cly
de (1967)
2. 7. 21:15 SMOLJAK & SVĚRÁK/ "Marečku,
podejte mi pero!" (1976)
7. 7. 21:15 TO JE WESTERN!/ Tenkrát na Zá
padě (1968)
8. 7. 21:15 KOMEDIE/ Big Lebowski (1998)
9. 7. 15:00 DIVADLO V PARKU/ O třech nepo
slušných kůzlátkách
9. 7. 21:15 JARMUSCH/ Mimo zákon (1986)
14. 7. 21:15 HITCHCOCK/ Okno do dvora
(1954)
15. 7. 21:15 KLASICKÝ KOMIKS/ Batman se
vrací (1992)
16. 7. 21:15 SMOLJAK & SVĚRÁK/Na samotě
u lesa (1976)
21. 7. 21:15ČESKÁ NOVINKA/ Párty Hárder:
Summer Massacre
22. 7. 21:15 KULTOVNÍ HOROR/ Věc (1982)
23. 7. 15:00 POHÁDKA V PARKU
23. 7. 21:15 JARMUSCH/ Tajuplný vlak (1989)
26. 7. 20:30 STAND UP U KEPLERA I
18. 7. 21:15 TO JE WESTERN/ V pravé poled
ne (1952)
29. 7. 21:15 KULTOVNÍ KLASIKA/ Apokalypsa
Now: Final Cut (1979)
30. 7. 21:15 SMOLJAK & SVĚRÁK/ Kulový
blesk (1978)
4. 8. 21:00 HITCHCOCK/ Na sever Severozá
padní linkou (1959)
5. 8. 21:00 KULTOVNÍ KOMEDIE/ Muž z Aca
pulca (1973)

6. 8. 15:00 POHÁDKA V PARKU
6. 8. 21:00 JARMUSCH/ Noc na Zemi (1991)
11. 8. 21:00 ČESKÁ NOVINKA/ Kdyby radši
hořelo
12. 8. 21:00 KLASICKÝ KOMIKS/ Superman
(1978)
13. 8. 21:00 SMOLJAK & SVĚRÁK/ Jára Cimr
man ležící, spící (1983)
18. 8. 21:00 TO JE WESTERN/ Pověste ji vejš!
(2022)
19. 8. 21:00 KULTOVNÍ HOROR/ Spalovač
mrtvol (1968)
20. 8. 15:00 POHÁDKA V PARKU
20. 8. 21:00 JARMUSCH/ Mrtvý muž (1995)
23. 8. 20:00 STAND UP U KEPLERA II (live)
25. 8. 21:00 HITCHCOCK/ Psycho (1960)
26. 8. 21:00 KULTOVNÍ KLASIKA/ Excalibur
(1981)
27. 8. 21:00 SMOLJAK & SVĚRÁK/ Rozpuště
ný a vypuštěný (1984)
1. 9. 20:30 Mamma Mia! (2008)

Autokino Strahov
Parking stadionu Strahov, Zátopkova ulice,
Praha 6. Na Strahově se filmy promítají každý
den. Program promítání vždy na jednotlivý
týden najdete na webu autokinostrahov.cz.
Vstupenky pořídíte přes goout.net.

Café Šesťák
Vítězné nám. 576, Praha 6, tel.: 603 923 129,
https://cafesestak.cz/
1. 7. 1
 7:00–21:00 Fast Food Orchestra
+ DJ/koncert
6. 7. 18:00–22:00 Turnaj šachových
nadšenců
7. 7. 18:00–22:00 Pishcoth a Eliška/koncert
8. 7. 18:00–22:00 Tančírna na Šesťáku
13. 7. 18:00–22:00 Bleší trhy + busking
14. 7. 18:00–22:00 Kvartetones/koncert
15. 7. 18:00–22:00 Swingová Tančírna
20. 7. 18:00–22:00 Turnaj šachových
nadšenců
21. 7. 18:00–22:00 TangoNexion/tančírna
22. 7. 18:00–22:00 Scott Ibex Band/koncert
28. 7. 18:00–22:00 Petra Boštíková/koncert
29. 7. 18:00–22:00 Swingová Tančírna
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ABY PRAHA 6
BYLA NEJLEPŠÍM
MÍSTEM K ŽIVOTU
STAN z Prahy 6 s podporou Zelených:

Nám věřit můžete.

Bc. Barbora Truksová (32)
MLADÁ KREV DO ZASTUPITELSTVA
spolupředsedkyně Zelených v Praze 6,
redaktorka a manažerka v kultuře

PhDr. Petr Palacký, Ph.D. (36)
KANDIDÁT DO RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI
zastupitel, předseda Kontrolního
výboru, historik v Akademii věd

Komunální volby 23. a 24. září
STAN_inz_sestka_dvojstrana_204x286.indd Všechny stránky

inzerce

Mgr. Jan Lacina (52)
LÍDR KANDIDÁTKY
místostarosta pro správu majetku,
kulturu, sport a volný čas, poslanec
PSP ČR

MgA. Petr Prokop (44)
KANDIDÁT NA STAROSTU
zastupitel, předseda Kulturní komise,
ředitel kulturního centra Vzlet
a člen divadla VOSTO5

28.06.2022 13:28

1
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EMPÍROVÉ STOLNÍ HODINY / ZAHRADNÍ AUKCE 2022 / Dosažená cena: 200 000 Kč

CENTRUM DELTA B,
Žukovského 887/4, PRAHA 6 – RUZYNĚ
tel.: 731 413 360, email: dedina@doctoroptic.cz
DoctorOptic.cz

doctor.optic

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

www.doctoroptic.cz

Akce je platná na vybrané obruby a čočky od 1. 7. do 31. 8. 2022. Foto ilustrační.

Dr.Optic-Dedina-1890-A6_06-22.indd 1

WWW.ARTHOUSEHEJTMANEK.CZ
GOETHEHO 2, 160 00 PRAHA 6 - BUBENEČ
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Šestka
v srdci
kandidát
na starostu Prahy 6

lídr KDU-ČSL
pro Prahu 6

inzerce

Kandidáti
koalice

Jan
Vacíř

Vladimír
Šuvarina

Dominika
Klepková

Jan
Decker

Marián
Hošek

Jakub
Stárek

Václav
Kožený

Dita
Petrová

Jiří
Lála

Vážení obyvatelé naší městské části.
Dovolte mi, prosím, jako kandidátovi na starostu v tomto
prázdninovém čase trochu osobnější tón. Miluju svou

rodinu a miluju místo, kde žijeme. Šestku. Proto jsem se
taky dal na politiku.

Pohnout s nejrůznějšími věcmi, abychom my

všichni mohli společně zvelebovat naše prostředí.

A jsem vytrvalec a srdcař, na to se můžete spolehnout.
Proto máme náš slogan Volte se Šestkou v srdci!
Váš Jakub Stárek

kandidát na starostu Prahy 6

inzerce

Domovnice do Centra volného času
Hledáme domovnici do Centra volného času při VOŠ, SOŠ a Gymnáziu
Evropská v Praze 6.
Nabízíme: zaměstnanecký poměr na úvazek 5 hod. denně (prac. doba
od 7:30 do 12:30 hod.), vhodné i pro ZTP. Více informací: staffova@
pedevropska.cz; www.pedevropska.cz; tel.: 233 091 261

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.

!! 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

Hledám upřímného a milého muže přiměřeného věku, nekuřáka, pro hezký
a stabilní vztah, nejlépe z Prahy 6. Jsem 55/169, štíhlá, nekuřačka z Prahy 6,
pracující v administrativě, děti nemám. Prosím pouze o slušné odpovědi,
krátkodobý flirt nehledám. Moje mailová adresa je: fanekra@seznam.cz

Koupím byt v Praze 6, přímo od majitele. Tel.: 604 617 788
Vykupujeme knihy. Morgan Books. Verdunská 23. 776 062 847

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

Organizační složka PRO6 přijme malíře natěrače
možno i hned po vyučení (nutný výuční list, nebo prokazatelná praxe),
nástup možný od 1. 9., pevná pracovní doba po–pá 8 hod., platové
rozpětí dle odpracovaných let 13 550–19 770 Kč, možnost osobního
ohodnocení po zapracování do výše až 50 % základního platu.
Stravenky plně hrazené zaměstnavatelem ve výši 100 Kč, 5 týdnů
dovolené, 3x sickday a roční jízdné na MHD k platu.  
Zájemci pište na mail: ncincurova@praha6.cz,
info na tel.: 773 779 170

MALÍŘI POKOJŮ,
AUTOBAZAR MOTOL
LAKOVÁNÍ RADIÁTORŮ
tel.: 775 423 227
AUTOBAZAR
MOTOL
AUTOBAZAR
MOTOL
VÝKUP ZA HOTOVÉ
KOMISNÍ PRODEJ
LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
KUP ZA HOTOVÉ
MISNÍ PRODEJ SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

AUTOBAZAR
MOTOL
AUTOBAZAR
MOTOL

ěHãtPH
LKQHG
VENKOVNÍ VNITŘNÍ

777 038 001
www.gato.cz

ěHãtPH
LKQHG

ŽALUZIE

ROLETY

DOSTUPNÁ AUTA
UPVNÁ
ZA AHOTOVÉ
VÝKUP ZA HOTOVÉ
TA
PLÁTKY,
POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ
ul. Za Opravno
NÍ PRODEJ
KOMISNÍ PRODEJ
, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ
A DOSTUPNÁ
AUTA
ul
.
Za
Opravnou,
Praha
5
Motol
LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
KY, POJIŠTĚNÍ
NA POČKÁNÍ
SPLÁTKY,
POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

AUTOBAZAR271MOTOL
*** 739 821 271

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

***

SÍTĚ PROTI HMYZU

***

email.: info@autobazarmotol.cz

www.malirvpraze.cz

VENKOVNÍ VNITŘNÍ

777 038 001

www.gato.cz
REALITNÍ
SLUŽBY
S RESPEKTEM
ŽALUZIE

ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU

739 204 026

Ing. Miroslav Hošek
miroslav.hosek@re-max.cz

Plus
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MUDr. Irena Maříková
KANDIDÁTKA NA STAROSTKU

„IRENA MÁ
MOJI PODPORU“
MGR. ONDŘEJ KOLÁŘ / STAROSTA PRAHY 6

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: TOP 09
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Profesionální předseda SVJ. 10 let praxe, pocti
vý výkon funkce, organizace shromáždění, ře
šení požadavků vlastníků. Volejte 703 193 566,
nebo pište na profipredsedasvj@email.cz

ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ provádím veškeré
zednické, malířské, obkladačské, podlahář
ské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytu, domu, nebytových
prostor. Mobil 777 670 326

Dostali jste se do finanční tísně a nechcete
přijít o svou nemovitost? Máme jednoduché
řešení, díky kterému nebudete muset hledat
nové bydlení! Volejte na 776 108 022, nebo
pište na zachrananemovitosti@email.cz

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

PŘIJMU FYZICKY ZDATNÉ DŮCHODCE
NA OSTRAHU PARKOVIŠTĚ V PRAZE 6
(DEJVICE). TEL: 602 294 327

Oprava Žaluzií. Montáž žaluzií, sítí do oken.
Tel: 723 444 521
web: www.zaluziehalouzka.cz
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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, mba
xa@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@pra
ha6.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. Nesvad
bová, Ph.D., V. Šuvarina

tel.: 608 920 937, petar@vosto5.cz; členové:
Ing. Mgr. O. Kužílek, e-mail: okuzilek@pra
ha6. 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,
I. Hrůza.

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. Ma
cháček, 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

OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA
VODÍCÍCH LANEK - NOVÉ ŽA
LUZIE-SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH
OKEN-VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
NA LODŽIE-SÍTĚ PROTI HMY
ZU. Tel:733 720 950,
pavel.janci@email.cz

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

Přijmu kadeřnici na Živnosten
ský list. Tel: 728 995 661

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
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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

červenec/srpen 2022

39

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

