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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.
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


Projekt je realizován
s finanční podporou
hlavního města Prahy.

VS T U P
zd a r m a

Vlastní propagace Prahy 6

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

Milí čtenáři, sousedé, přátelé,
v tomto měsíci nás čekají volby do zastupitelstva městské části Praha 6, zastupitelstva hlavního města Prahy a některé z nás
i volby do Senátu. V lednu pak volby prezidenta. Z pohledu vedoucího úředníka naší
radnice to znamená hodně práce, starostí
a stresu – vždyť na organizaci voleb se jen
na Praze 6 podílí bezmála tisíc lidí. Z pohledu občana jsou pro mne volby mimo
jiné svátkem a oslavou demokracie. Ta
přitom není v naší historii samozřejmostí.
V minulém století jsme ji zažili dvacet let
mezi světovými válkami, po té druhé byl
jeden zločinný režim po krátkém nádechu
svobody vystřídán dalším. Až v roce 1989
konečně přišla příležitost vrátit se ke svobodné společnosti.
Dnešní mezinárodněpolitická situace nás
opět přesvědčuje, v jak křehkém světě žijeme. Ruskem vyvolaná válka v Evropě se
již například růstem cen hmatatelně propisuje do našich životů a připomíná nám, že
svoboda není samozřejmostí ani v jednadvacátém století. Musíme ji neustále hýčkat
a posilovat. Mimo jiné účastí ve volbách. A zvolením dle našeho názoru nejvhodnějších kandidátů. Také však respektem ke kandidátům nám politicky vzdálenějším,
kteří reprezentují jinak smýšlející voliče.
Letos uběhne symbolických 33 let od znovunabytí demokracie. Když člověk dosáhne tohoto věku, má se za to, že při stále překypující mladistvé energii je již schopen
zúročit životem získané zkušenosti. Zkrátka přestává být začátečníkem. Věřím, že
naše svobodná společnost je už také dostatečně zkušená, aby v nejbližších volbách
vybrala ty nejlepší možné kandidáty.
Přeji nám všem šťastnou volbu!
Jan Holický, tajemník úřadu městské části Praha 6
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Točna na Dlabačově se změnila na bistro

Tramvajová smyčka na Dlabačově byla historicky postavena pro účely spartakiád a všesokolských sletů. Místo původně plánované demolice se nyní otevřela
jako veřejný prostor a bistro, kde je možné si odpočinout a občerstvit se. Bistro Točna zatím funguje sezónně o víkendech od 10 do 21 hodin, do budoucna však
město uvažuje o celoročním využití.
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Aktuality

Pamětní desky připomenou Jiřího Menzela
i Hanspaulskou ligu

Na šestce žijí a žily zajímavé
osobnosti a je dobrou tradicí
upozorňovat na místa s nimi
spojená.
Od září připomenou pamětní desky režiséra
Jiřího Menzela. Jak deska vypadá a jaký text
ji doplňuje, můžete poprvé spatřit 5. září v 17

hodin v ulici Na Valech 283/16 při slavnostním
odhalení. Toho se zúčastní jak manželka Olga
Menzelová, která měla při výběru podoby pamětní desky poradní hlas, tak zástupci radnice
a řada osobností kulturního života. „Při jejím
návrhu a výtvarném zpracování, které je dílem
kolegy Jana Dvořáka, jsme se snažili, aby si
lidé připomněli tvář Jiřího Menzela a také mi-

mořádné ocenění, jehož je držitelem, tedy Oscara. Obojí jsme ve stylizované podobě na desce zobrazili,“ říká spoluautor Radko Šťastný.
Svou pamětní desku dostanou i Jiří Sedláček
a Hanspaulská liga, jejímž byl spoluzakladatelem. „Hanspaulská liga se stala fenoménem
a klasikou, proto i tuto desku jsem tvořil klasickou formou – tedy nejprve vznikl výtvarný
návrh, na jeho základě jsme vytvořili sádrový
model a poté odlili desku,“ vysvětluje autor
Jaroslav Zahrádka, který se s Jiřím Sedláčkem
osobně znal. Na desce je portrét Jiřího Sedláčka, míč a co dalšího? Přesvědčit se můžete při
slavnostním odhalení 15. září v 18 hodin u restaurace Na Staré faře.
„Na pamětních deskách se nám v září potká držitel filmového Oscara a umělec mezinárodního
věhlasu s osobností vysloveně lokální. Zatímco Jiří Menzel zde měl v ulici Na Valech svou
poslední adresu, zakladatel Hanspaulské ligy
Jiří Sedláček byl s Prahou 6 propojen osudově
a velmi originálně. Z původně klukovské zábavy pomohl vybudovat naprosto unikátní pojem,
který už dávno přerostl hranice Prahy 6. Protože jsem Hanspaulku sám léta hrával, musím
s určitým pobavením konstatovat, že ji pamětní
deska ztvárňuje nečekaně a velmi výstižně,“
komentuje výběr a zpracování pamětních desek místostarosta pro kulturu a sport Jan Lacina (STAN).

Den otevřených dveří na ministerstvu obrany
Ve středu 28. září, na Den české
státnosti, se otevře veřejnosti
ministerstvo obrany v ulici
Na Valech.
Pro předem nahlášené návštěvníky bude připravena prohlídka reprezentativních prostor

hlavní budovy ministerstva s odborným výkladem, která se uskuteční každých 15 minut
a bude trvat přibližně 30–45 minut. V přilehlém
areálu bude připravený doprovodný program.
První prohlídka se uskuteční v 9.15 hodin, poslední ve 13.30 hodin. Počet osob na akci je
omezen, proto si organizátor vyhrazuje právo
odmítnout zájemce po dosažení počtu návštěv-

Kulturní program od 11 do 20 hod.

níků. Nutná je rezervace a z bezpečnostních
důvodů mohou přijít pouze občané ČR. Máte-li o akci zájem, zašlete svoje jméno a příjmení,
datum narození a e-mailový kontakt na adresu
prohlidkaMO2022@army.cz. Tyto údaje jsou
nutné pro vpuštění do střeženého vojenského
objektu. Své registrační údaje mohou lidé zasílat pouze do 19. září do 12 hodin.

Aktuality

Dotace na opravu památek
Hlavní město Praha vypisuje pro
příští rok dva dotační programy.
První je určený majitelům podniků a provozoven, kteří mohou žádat až o 200 tisíc korun
na úpravy svých poutačů, výloh nebo reklamních ploch. Dotace může pokrýt až 70 procent
nákladů na úpravu, která pomůže kultivovat
městské prostředí. Nová úprava by přitom
měla sloužit jak podniku, tak veřejnému prostoru. Druhý dotační program pro rok 2023
se týká majitelů takzvaných památkově vý-

Krátce z radnice


znamných objektů. Ti mohou
žádat o podporu na úpravu
fasád, oken, maleb a sgrafit,
nebo domovních znamení,
vstupních dveří, vrat. Žádost je
možné také podat například na opravu dvorů,
vnitrobloků nebo restaurování movité památky
jako jsou obrazy nebo sochy na veřejných místech. Opravy bude dotace hradit až do výše
65 procent.
Více o obou programech najdete na úřední
desce magistrátu a na pamatky.praha.eu.











Nový altán na Dědině
Díky úspěšnému Nápadu pro Šestku, jehož autorem byl Vojtěch Budzák, stojí na Dědině ve vnitrobloku
mezi ulicemi Navigátorů a Družicová nový altán, který slouží k posezení a odpočinku místním obyvatelům.

Procházky Prahou 6
Neděle 4. září – Hanspaulkou od Kodymky
k Mydlářce. Jižní stráň Dejvic byla plná vinic,
později usedlostí, po kterých zůstala do dnešních dní pojmenování ulic. Mnoho jich zmizelo, jiné zůstaly. Stejně tak stojí za zmínku
i vily a příběhy jejich obyvatel, například vila
pro rodinu Lídy Baarové a vila Vlasty Buriana.
Dozvíte se více i o historii a majiteli zámečku
Hanspaulka. Sraz na zastávce autobusu 131
U Matěje ve 14 a 17 hodin.
Středa 7. září – Hanspaulkou z Červeného
vrchu. Víte, že Sídliště Červený vrch je pojmenované podle barvy hlíny, která se zde těžila?
Právě z něj budete pokračovat k usedlostem
Beránka, Perníkářka a torzu Zlatnice. Jedna
ze vzpomínek se bude týkat i vyhlášené hospody Houtyš. Sraz je na nároží Horoměřické

a Evropské u metra Bořislavka v 17 hodin.
Pondělí 12. září – Město na hradčanských
baštách. Tato vycházka vás zavede na hranici Prahy 6 a Prahy 1. Zde na bývalých baštách
barokního opevnění vznikly vily a domy architektů Jana Kotěry, Emila Králíčka i Františka
Bílka, které tvoří zajímavý urbanistický celek.
Zajímavostí je i bývalý kostel, dnes přestavěný na obytný dům. Sraz na zastávce tramvaje
22 Královský letohrádek je v 17 hodin.
Středa 21. září – Do Roithova Malého Vatikánu. Vycházka historií Břevnova začne připomínkou událostí v hostinci U Kaštanu a bude
pokračovat do Malého Vatikánu – jednotné
družstevní zástavby rodinných domů architekta Františka Roitha a k poliklinice navržené v počátcích bruselského stylu. Projdete se
i kolem domu, kde žil Josef Škvorecký. Sraz
na zastávce tramvaje U Kaštanu v 17 hodin.

Zastupitelstvo městské části Praha 6 bude
mít i v dalším volebním období 45 členů.
Až do 15. září mohou lidé přinášet a také
si bezplatně vyzvedávat na radnici školní
tašky a batohy v rámci projektu Pošli aktovku dál. Přijít lze v pondělí a ve středu od 9
do 18 hodin do místnosti číslo 404.
Rada hlavního města souhlasila se směnou
pozemků, díky níž získá Praha 6 do své
správy pozemky pro obnovení fotbalového stadionu pro Union Břevnov a rozšíření
zahrady mateřské školy v Liboci. Dohodu
ještě musí schválit zastupitelstvo hlavního
města.
Komunitní centrum Slunečnice Slunečnice,
podporující hlavně ukrajinské rodiny a děti
o prázdninách ukončilo
svou činnost. Pomoc rodinám i jednotlivcům nyní
nabízí nové komunitní centrum sv. Anežky, které sídlí
na adrese Hošťálkova 7.
Radnice podpoří v rámci takzvaných památkových dotací částkou 420 tisíc korun
opravu prejzové střechy na východní straně kostela sv. Matěje a 300 tisíci korunami
opravu uličního průčelí a nároží bytového
domu Čs. armády 5/368.
Rodiče mohou opět získat od radnice příspěvek až 600 korun na volnočasové aktivity dětí ve školním roce 2022/23. Stačí se
registrovat na www.aktivnimesto.cz.

Už jste vyzkoušeli
mlhopítko?
Do konce září je na zkoušku osazené na Hradčanské originální mlhopítko. Jde o prototyp,
který kombinuje mlžítko a pítko. Vznikl v rámci memoranda Prahy 6 a Pražských vodovodů a kanalizací. U jednoho zdroje se můžete
osvěžit, napít, umýt si ruce a mlha ještě v horkých dnech zvlhčuje a ochlazuje vzduch.

září 2022
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Téma vydání

Praha 6 odmítla návrh nového
Metropolitního plánu
Foto: IPR

Zastupitelé na svém posledním
jednání odmítli návrh Metropo
litního plánu v jeho současné
podobě. Důvod? V nové verzi ne
byla zařazena většina připomínek
a vyřešeny výhrady, které k němu
Praha 6 měla.
Když se v roce 2018 projednávala první verze,
diskutovali o něm zastupitelé několik hodin.
Připomínky měli ke všem více než 80 lokalitám,
na něž Metropolitní plán Prahu 6 dělí. Radnice tehdy přizvala ke spolupráci občanská
sdružení a spolek Společně pro Šestku, který
získal pro každou lokalitu garanta. Pomocí speciální aplikace pak sbírala připomínky
od všech lidí. Přišlo jich několik tisíc, radnice
je zpracovala, vytřídila ty, které se překrývaly
nebo šly proti strategickým záměrům městské
části, a k závěrečnému projednání jich připustila téměř pět stovek, z toho 82 označila jako
zásadní.

Dvě třetiny připomínek bez odezvy
Po čtyřech letech hlavní město a zpracovatel
dokumentu – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy – představily novou verzi to6

září 2022

hoto důležitého dokumentu. „Naprostá většina
připomínek městských částí, kterým bylo možné vyhovět, byla zapracována. Nebylo možné
vyhovět připomínkám, které jsou proti názoru dotčených orgánů, proti celkové koncepci
Metropolitního plánu nebo které zpochybňují
strategické stavby důležité pro celkový rozvoj
Prahy,“ říká tiskový mluvčí IPRu Marek Vácha.
Ovšem dvě třetiny připomínek podaných Prahou 6 v něm zahrnuty nebyly. Proto zastupitelé
tento dokument odmítli. „Praha 6 je například
dlouhodobě přetížena tranzitní dopravou, která na povrchu způsobuje hluk a představuje
přímou zátěž pro životní prostředí. Metropolitní
plán přitom pracuje s vybudováním tzv. Břevnovské radiály ve formě, jež přivede dopravu
na Vypich a zde ji vpustí do současného, už
tak velmi intenzivního provozu. To nemůžeme
akceptovat. Naší zcela zásadní podmínkou je,
jak ostatně bylo dohodnuto již v minulosti, zahloubení Břevnovské radiály po celé její délce,
tedy i od Vypichu na Malovanku,“ vyjmenovává největší problémy místostarosta Jakub Stárek (ODS).
Další výtky k Metroplánu přidává Jiří Hušek
ze Společně pro 6: „Dokument nepracuje se
spádovostí subcenter čtvrtí a lokalit, nepodmiňuje vypracování podrobnější dokumentace

pro výstavbu v rozvojových a transformačních
oblastech, negarantuje dostatečné rezervy pro
umístění veřejné vybavenosti, nezná ani pojem izolační zeleň. Chybí také jakékoli vazby
na Středočeský kraj.“
Městská část také upřednostňuje, aby zůstala zachována územní rezerva pro případné
prodloužení trasy metra A směrem na Letiště
Václava Havla Praha nebo územní rezerva pro
tramvajovou trať Vypich – Petřiny. Návrh Metropolitního plánu s těmito dopravními variantami nyní nepočítá. Podobně Praha 6 požaduje
vytvořit podmínky pro vybudování občanské
vybavenosti v lokalitách, kde se plánuje další
stavba bytů.

Co bude dál?
Kromě městských částí se mohla k Metropolitnímu plánu vyjadřovat také veřejnost.
„Všechny připomínky podané ve veřejném projednání budou vyhodnoceny a výsledky budou
zaneseny do nové podoby plánu, což je v kompetenci pořizovatele, tedy odboru územního
rozvoje na magistrátu. Je potřeba myslet na to,
že ne všechny připomínky mohou být vypořádány kladně. Vždy je nadřazen veřejný zájem,“
konstatuje ve svém prohlášení Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Pokud se

Téma vydání
návrh výrazně změní, má se opakovat veřejné
projednání a občané dostanou opět možnost
se k návrhu vyjádřit, avšak pouze k jeho změněným částem.

Co radnice vytýká
dokumentu
Břevnovská radiála – v Metropolitním
plánu není zanesena v celé své délce
tak, jak bylo historicky dohodnuto. Končí
na Vypichu a dále ve směru do centra se
„kryje“ s Patočkovou ulicí, a to bez vlastního podpovrchového vedení. Zahloubení Břevnovské radiály je přitom zásadní
prioritou Prahy.
 Dopravní opatření k ochraně centra Dejvic
a Bubenče – dokument neakceptuje původní řešení propojení Evropské s Podbabou, které by navazovalo na komunikaci
Evropská – Svatovítská. Praha 6 už má
zpracovanou variantní studii na toto řešení, v Metropolitním plánu však není koridor zanesen ani jako výhledový.
 Prodloužení metra A na letiště – stanice
metra Nemocnice Motol nemá být konečnou stanicí metra. Linku A – jak je uvedeno v dosud platném záměru – je třeba
protáhnout až na Letiště Václava Havla.
Tuto podmínku lze z Metropolitního plánu
vypustit, pokud povede na letiště železnice. Dokument se nezabývá ani prodloužením metra přes Řepy do Zličína.
 Tramvajová trať Vypich – Petřiny – tato
trať napojená na metro A Petřiny je
klíčová pro Břevnov. Propojení těch
to slepých větví pomůže také dopravě
na Bílé Hoře. Společně s navrhovanou


tramvajovou tratí Vypich – Motol vytvoří
nové plně elektrifikované propojení Prahy 5 a Prahy 6. Metropolitní plán s ní ale
nepočítá.
 Lokalita Papírenská – v této lokalitě nyní
stojí deset menších historických fabrik
v různém stavu, oddělených železnicí
od obytného území Bubenče. Radnice by
ráda toto místo viděla jako oblast kultury,
vzdělání, vědy, výzkumu či drobné výroby. Přesto je v Metropolitním plánu tato
lokalita označená jako obytná bez požadavků na občanskou vybavenost.
 Zahušťování a občanská vybavenost –
Metropolitní plán dostatečně nezohledňuje stávající občanskou vybavenost
a ani případné zahušťování do budoucna.

Co je územní
plán?
Územní plán je nejdůležitější dokument určující rozvoj Prahy. V současnosti platný
územní plán byl schválen zastupitelstvem
hlavního města v roce 1999 a platí – s několika pozdějšími úpravami – od 1. 1. 2000.
Za tu dobu dobu se požadavky na rozvoj a fungování metropole změnily, proto
hlavní město rozhodlo o zpracování nového metropolitního plánu už v roce 2012.
Podle nového stavebního zákona původní
metropolitní plán platí do té doby, než ho
nahradí nový dokument, nejpozději však
do 31. prosince 2028.

Dopravní terminál
Dlouhá Míle
Během léta představilo ministerstvo do
pravy a hlavní město dopravní terminál
Dlouhá Míle, který ovlivní dopravu a podobu Prahy 6.
Plně bezbariérový dopravní terminál Dlouhá Míle propojí železnici se silniční dopravou, městskými i příměstskými autobusy a výhledově snad i s tramvajemi. Vznikne zde také P+R
parkoviště, které může mít v budoucnu až 2100 míst. Dominantou terminálu ze studia AFRY a Pavlíček Hulín architekti je
jeho zastřešení. Výška střechy se mění podle funkcí jednotlivých částí objektu. Zastřešení je nejnižší nad autobusovými
nástupišti, následně po křivce stoupá směrem k hlavnímu
vstupu do podzemní části s přestupem na vlak.
září 2022
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Politická diskuze

Zastupitelstvo Prahy 6 odmítlo návrh
Metropolitního plánu. Jaké byly vaše důvody?
Ondřej Vykoukal/
Piráti
Nový Metropolitní plán
otevírá nové cesty k řešení
budoucnosti nejen Prahy 6
z pohledu dostupnosti bydlení, rozvoje infrastruktury
nebo ochrany parků. Připomínky k jeho současné podobě nevnímáme negativně. Je tomu
zcela naopak. Jsou to totiž místní obyvatelé,
kteří nejlépe znají danou lokalitu a její konkrétní
problémy. I z toho důvodu hlavní město spolu se zveřejněním nynější verze plánu zahájilo
kampaň, která propagovala možnosti připomínkování. Institut plánování a rozvoje rozjel
informační tour po všech městských částech.
Připomínky bylo možné podat písemně i elektronicky přes Portál Pražana. Zcela nad rámec
běžného postupu Praha pod pirátským vedením zajistila prodloužení zákonem dané lhůty
pro zveřejnění a připomínkování plánu na dvojnásobnou dobu. Na Praze 6 jsme potom sbírali
podpisy pro místní spolky, aby se mohly k návrhu plánu kvalifikovaně vyjádřit. Nelze plánovat budoucnost našeho města a městské části
bez komunikace s lidmi, kteří tady žijí.

Martin Polách/ANO
Byly stejné jako před čtyřmi
lety. Je důležité zdůraznit,
že šlo již o druhé veřejné
projednání, kde měly být
vypořádány
připomínky
z prvního projednání návrhu Metropolitního
plánu z roku 2018. To jsem měl gesci územního rozvoje na starosti já, a protože jde o zásadní věc, věnovali jsme se jí velmi poctivě.
Celý návrh jsme tehdy procházeli na všech komisích, s pomocí nezávislých odborníků a také
s nevídaným zapojením občanů, díky iniciativě
pana architekta Hodka a spolku Společně pro
Šestku. Schvalování všech formulovaných připomínek jsme tehdy věnovali celé mimořádné
zastupitelstvo a bylo jich opravdu hodně. Došli
jsme k závěru, že nedostatky jsou tak závažné,
že návrh musíme odmítnout. No a letos nám
zpracovatel předložil prakticky totožnou verzi.
Z našich připomínek zohlednil zhruba pouze
čtvrtinu, ostatní shodil ze stolu s odůvodněním, že to ví lépe než my. Návrh Metropolitního plánu je nedotažený a velmi špatně by se
podle něj rozhodovalo.
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Jakub Stárek/ODS
Mám pocit, že si hlavní
město nepřečetlo naše připomínky z roku 2018. Tehdy
naše zastupitelstvo řeklo,
že není možné nový územní plán připravovat, aniž by
byly zapracovány stovky připomínek z Prahy 6. Po ukončení připomínek jsme s hrůzou
zjistili, že zhruba polovina zásadních připomínek zapracována nebyla. Dálnice D6 podle
návrhu končí na Vypichu mimoúrovňovou křižovatkou a od té doby ať každý řidič jede, jak
umí. V návrhu chybí rezervy pro stanice metra
A, které by se tak už nikdy neprodloužilo z Motola. Chybí rezerva na tramvajovou trať propojující metro Petřiny a Vypich. Dalo by se stavět
pod některými historickými bastiony. V řadě
míst, mimo jiné v ul. Letecká, vyskočila výšková regulace na 4 patra, přičemž v okolí jsou
rodinné domy dvoupatrové. Takovýchto připomínek jsme měli takřka 100 a žádná z nich není
taková, abych ji nechal jenom tak být a vyměnil
život čtvrti a svých sousedů za pozlátko schváleného Metropolitního plánu. Hlavnímu městu
vysíláme jasnou zprávu: „Znovu a lépe.“

Jan Lacina/STAN
Za prvé je potřeba konstatovat, že Metropolitní
plán považujeme za klíčový dokument a jeho vznik,
projednání a schválení jednoznačně
podporujeme.
Městská část však po roce 2018 uplatnila řadu
připomínek, z nichž některé byly uspokojivě
vypořádány a jiné zase ne. Co nám schází?
Metropolitní plán často nedomýšlí dopady rozvoje některých lokalit do dopravní infrastruktury. Cítíme z něj určitou nechuť zabývat se lokalizací parkovacích domů P+R, přitom ty musí
koncepčně vázat na dopravní a urbanistická
ohniska tak, aby byly v budoucnu skutečně
využívány. Chybí nám v něm přesahy, neřkuli
koordinace, do přilehlého příměstského regionu, tedy okresu Praha - západ. A v některých
lokalitách Metropolitní plán nechává rozvojové
lokality dobrodružnému soupeření mezi městskou částí a developery. Tam bychom stáli
o podrobnější územní studie. Podle nás také
Metropolitní plán v některých exponovaných
lokalitách neřeší výškovou regulaci dostatečně
citlivě a se znalostí místních podmínek.

Petr Palacký/Zelení
K tomu, aby mohl Metropolitní plán opravdu fungovat
jako závazný dokument, který na několik desetiletí určí,
jak bude vypadat tvář Prahy,
je třeba ještě hodně práce.
Některé problémy jsou bohužel systémového
charakteru, jiné půjdou naštěstí vyřešit jednodušeji. Jsem rád, že se zastupitelstvo na můj
návrh vyslovilo pro rozšíření ploch vymezených
pro zeleň a pro školy či školky u budoucí zástavby v Sedlci a při Drnovské ulici. Dosud volná
zelená plocha na Špitálce by se měla konečně
stát oficiálním parkem, s rezervou pro školskou
stavbu v menší části pozemku. Podařilo se nám
dále snížit výškovou hladinu budoucí zástavby
mezi Hradčanskou a dejvickým železničním nádražím tak, aby lépe korespondovala se svým
okolím. Obyvatelé Veleslavína se nebudou
muset děsit, že by přes jejich území šla předimenzovaná silniční estakáda. V neposlední
řadě jsme navrhli, aby okolí vodní nádrže Džbán
bylo charakterizováno jako park metropolitního
významu, čímž je podtrhnuta důležitost tohoto
místa nejen pro obyvatele Prahy 6.

Eva Smutná/ KLID
/TOP 09
Územní plán je základním
strategickým dokumentem
pro každou obec a musí být
srozumitelný a jasně čitelný
jak pro majitele pozemků,
tak občanskou veřejnost, ale i politiky, a to přes
několik volebních období. Udává tak dlouhodobý názor na stabilizaci, ale i rozvojový potenciál
obce, kde stanovuje takové regulační limity,
které zaručí jednoznačný výklad plánu v praxi. Současná zákonná aktualizace Územního
plánu, formou Metropolitního plánu hl. m. Prahy, přinesla řadu nových pohledů jak v úrovni
grafické, tak i v úrovni obsahové, což poněkud
zkomplikovalo samotné přijetí plánu odbornou,
ale i laickou veřejností. Městská část společně
se spolky i majiteli pozemků věnovala návrhu
plánu velkou pozornost, pojmenovala všechna
jeho sporná místa či svoje dlouhodobé priority v oblasti rozvoje, potřeb občanské i veřejné
vybavenosti, dopravy i modrozelené infrastruktury. Věřím, že i přes jeho odmítnutí v této fázi
jsme definováním svých připomínek maximálně
přispěli k jeho zdárnému dokončení.

Strategický rozvoj
tedy součástí šestkového života a Skleněný
palác Richarda Podzemného máme kousek.
Obsahuje noblesu a řád stejně jako poliklinika,
k jejíž revitalizaci rádi přispějeme,“ vysvětluje
spoluautor vítězného návrhu Jiří Opočenský,
kde získávalo studio ov architekti inspiraci.
Díky atriu, které bude otevřené pro návštěvníky, je v poliklinice dostatek denního světla a návštěvník se zde snadno orientuje. Hlavní vstup
zůstane zachovaný jako nyní v hlavní budově,
nově samostatně se bude vcházet do dětského
oddělení, a to od východního parku. Pod novou budovou vzniknou podzemní garáže, které
pomohou řešit problematické parkování v této
lokalitě. Původní výšková budova poté projde
rekonstrukcí.

Moderní a variabilní zařízení

Takto bude vypadat
Poliklinika Pod Marjánkou
Rekonstrukce břevnovské po
likliniky je opět o něco blíže. Je
známá její budoucí podoba, návrh
vzešel z dvoufázové soutěže, kte
rou vyhrálo studio ov architekti,
sídlící v Praze 6.
Poliklinika po téměř šedesáti letech provozu
přestává stačit současným nárokům na moderní zdravotnické zařízení. „Jsem proto rád, že
jsme našli způsob, jak ho zrekonstruovat, a to
prakticky bez provozních omezení. Na konci celého procesu by mělo vzniknout moderní
zdravotnické středisko s doplňkovými lékařskými a sociálními službami,“ říká starosta Ondřej Kolář (TOP 09).
Původně se měla o rekonstrukci postarat společnost Comitia Medical, která zde byla v nájmu. Protože však své závazky neplnila, radnice
jí v roce 2016 předčasně vypověděla smlouvu.

Zpoždění kvůli památkové ochraně
„V jednom ze statických posudků na současný stav polikliniky, které si sami současní radní
objednali, se výslovně píše, že na jejím dnešním neutěšeném stavu se podepsala hlavně
nečinnost radnice za posledních deset let.
Jsme rádi, že navzdory radniční řadě nekompetentních politických rozhodnutí se na náš
opoziční tlak povedlo ustanovit pracovní skupinu, vypsat architektonicko-urbanistickou soutěž a vybrat vítězný návrh,“ konstatuje zastupitel Ondřej Chrást (Piráti).

Není to celá pravda. Více než tříleté zpoždění
při přípravě rekonstrukce totiž způsobil zejména spor o to, zda se poliklinika stane nebo nestane chráněnou kulturní památkou. Ministerstvo kultury nejprve objekt za kulturní památku
prohlásilo – tím se téměř zastavily přípravy
na rekonstrukci – po odvolání ho na podzim
roku 2019 své rozhodnutí opět zrušilo. Přípravy
na rekonstrukci prodloužilo i rozhodnutí radnice opravovat polikliniku za provozu. To je přirozeně logisticky náročnější než práce v prázdné
budově. Ovšem vystěhovat ordinace do jiných
objektů by bylo nepříjemné jak pro lékaře, tak
pacienty.

„Na polikliniku se nesmíme dívat pouze s architektonickým sentimentem, ale do jisté
míry pragmaticky, aby zařízení plně obstálo
v současných i budoucích podmínkách. Právě
z funkčního hlediska je vítězný návrh nadstandardní,“ vysvětluje radní pro strategický rozvoj
Eva Smutná (TOP 09). „Jsme rádi, že v rámci architektonické soutěže se s budovou polikliniky pracovalo jako s jedním celkem, tedy
s původní výškovou budovou i s připravovanou
dostavbou. Tím by mělo být zajištěno využití celého objektu jako provozního a funkčního
celku a zachráněna architektonická hodnota
původní stavby,“ doplňuje zastupitel Petr Palacký (Zelení).
Za velkou výhodu vítězného návrhu porota
označila variabilitu uspořádání ordinací a čekáren. „Po nedávné koronavirové pandemii
naléhavěji vnímáme, že moderní zdravotnické zařízení musí být přizpůsobitelné možným
změnám podmínek – například tehdy, bude-li
nutné vytvořit uvnitř různé separátní prostory.
Modulový systém nové polikliniky to umožní,“
doplňuje radní pro zdravotnickou a sociální politiku Marián Hošek (KDU-ČSL).

Dvě fáze oprav
Rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou bude
probíhat ve dvou fázích – během první se
nově postaví nízké budovy, takzvaná klepeta, a do nich se přestěhují ordinace z vysoké
budovy. Díky tomu nebudou muset lékaři přerušovat provoz ordinací během oprav. Poté
bude následovat druhá fáze – oprava výškové
budovy. Po jejím dokončení se lékaři do tohoto
objektu vrátí a v uvolněné přízemní části bude
vytvořen rozšířený provoz. Podle ankety, kterou uspořádala radnice, by si občané přáli mít
v budově polikliniky také rehabilitační a fyzioterapeutické služby či denní stacionář pro seniory
a hendikepované. Nízká přístavba, jejíž fasádu
tvoří zelený keramický obklad, podle poroty nechává vyniknout hlavní stavbě architekta Podzemného a zároveň na ni navazuje. „Naše studio sídlí v Bubenči, v přízemí za výlohou. Jsme
září 2022
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Volby

Vážení čtenáři, následující tři strany jsou věnované nadcházejícím volbám do zastupitelstva městské části Pra
ha 6. Všech deset kandidujících subjektů dostalo na stránkách Šestky předem vymezený prostor, aby odpově
děly na tři stejné otázky. Strany jsou řazeny podle vylosovaných čísel kandidátek. Redakce
1. Česká pirátská strana

3. Komunistická strana Čech a Moravy

Čím je městská část Praha 6 v rámci tzv. velké Prahy výjimečná?
Na šestce najdete podnikavé lidi, Hvězdu a Šárku nebo krásnou architekturu na Babě, Ořechovce nebo v Dejvicích. Výjimečná je strategická
poloha naší městské části mezi Hradčany a letištěm nebo množství ambasád. Výjimečnost ale bohužel najdeme i v neobvyklé vstřícnosti k developerům, v množství kumulátorů funkcí na naší radnici nebo v jedné
z nejmenších kapacit školek (k počtu dětí) ze všech městských částí.

Čím je městská část Praha 6 v rámci tzv. velké Prahy výjimečná?
Archeologické nálezy v naší městské části dokládají, že člověk na tomto
území žije tisíce let. Stavby, jako je letohrádek Hvězda, Břevnovský klášter, Strahovský stadion a množství architektonických skvostů jsou trvalou
součástí našeho kulturního dědictví. Praha 6 má letecké spojení do celého světa a působí zde většina diplomatických zastoupení. Je výjimečná
koncentrací významných vědeckých pracovišť a vysokých škol. Nemá
těžký průmysl, její výhodou je hodně zeleně, kterou hlavní město získalo
zákonem, jenž od roku 1922 přičlenil okrajové obce do Velké Prahy.

Jaké jsou aktuálně její největší problémy?
Nedostatek míst ve školách a školkách, nedostupné bydlení, ignorování zájmů občanů, doprava nebo nedostatek kultury. Šestka má na víc
a může být zdravější, dostupnější, otevřenější i kulturnější.
Čeho chcete v případě zvolení především dosáhnout?
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 rozšíření prázdninového provozu školek a otevření letních družin. Jako zásadní vnímáme zdravý městský prostor. Rozšíříme městskou zeleň, protože stromů v ulicích není nikdy dost. Budeme
rozumně pečovat o zeleň stávající, ozeleníme střechy a fasády veřejných
budov. Opravíme a rozšíříme dětská hřiště. Zvýšíme dostupnost bydlení, aby Šestka zůstala živým organismem a nestala se mrtvým souborem prázdných investičních bytů. Zřídíme kontaktní místo pro bydlení
a od developerů budeme 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 občanů na rozvoji šestky. Rozšíříme farmářské trhy
do dalších lokalit. Zavedeme 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 otevřená výběrová řízení. Nenecháme se vydírat. Šestka má na víc!

2. Trikolora, hnutí SPD a nezávislí kandidáti pro
Prahu 6
Čím je městská část Praha 6 v rámci tzv. velké Prahy výjimečná?
Praha 6 leží na okraji metropole, z toho plyne jednak její dosud poměrně
zachovalý zelený charakter, bohužel však také zatížení tranzitní dopravou
do centra.
Jaké jsou aktuálně její největší problémy?
Velkým a dlouhodobým problémem Prahy 6 je neúměrné zatížení dopravou, zejména tranzitem mimopražských vozidel do centra. Druhým souvisejícím problémem je nedostatek parkovacích míst. Dosavadní vedení
městské části, ale i magistrátu, se příliš soustředilo na restriktivní opatření s cílem omezit dopravní zátěž, dosáhlo se však pouze jejího přelivu
do obytných částí.
Dalším problémem je nedostatek míst ve školkách a školách a obecně
i nedostatek snadno dostupných bytů zejména pro mladé občany.
Čeho chcete v případě zvolení především dosáhnout?
V oblasti dopravy zlepšit průjezdnost páteřních komunikací odstraněním
zbytečných dopravních omezení. Například cyklopruhy na radiálách mají
asi stejný smysl jako na dálnicích. Jejich zřizování je motivováno pouze
ideologií, nikoli praktickou potřebou.
Je třeba racionalizovat parkování, zejména v centru městské části, v blízkosti úřadů a zdravotnických zařízení.
Je třeba upravit pravidla pronajímání bytů vlastněných Prahou 6 a preferovat místní občany a potřebné profese. Nájemné v tzv. sociálních bytech
musí odpovídat možnostem občanů.
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Jaké jsou aktuálně její největší problémy?
Praha 6 prodala v minulých letech majetek za stovky miliónu korun, které
jsou znehodnocovány inflací. Zbavovala se tím ale také stavebních pozemků potřebných k výstavbě obecních bytů a budování infrastruktury.
Vadí nám, že městská část oddaluje výstavbu obecních bytů se zaplatitelným nájemným, odkládá projekty LDN a sociálního určení, vázne rekonstrukce polikliniky v Břevnově. V nedohlednu je dokončení silničního
okruhu kolem Prahy, který má odklonit tranzitní dopravu a zlepšit životní
prostředí kolem hlavních komunikací. Nebyl splněn slib MČ veřejnosti, že
zajistí omezení vjezdu těžkých nákladních vozů do Prahy 6. Chybí komplexní řešení, upřednostňují se dílčí kroky. Např. před zahájením výstavby
tramvajové trati na Dědině nebyl vybudován parkovací dům a v místě nyní
bude nedostatek ploch k parkování. Trvalým problémem jsou prodlevy
v odstraňování uschlých větví a odumřelých stromů, které ohrožují veřejný prostor.
Čeho chcete v případě zvolení především dosáhnout?
V případě zvolení do zastupitelstva chceme kontrolovat a ovlivňovat politiku vládnoucí koalice, být silnou opozicí, která v posledních letech samosprávě chyběla. Budeme důrazně prosazovat program KSČM, aby se
v Praze 6 žilo lépe a spokojeně také těm, kteří nejsou bohatí.

4. PRAHA 6 SOBĚ
Čím je městská část Praha 6 v rámci tzv. velké Prahy výjimečná?
Jako největší a nejzelenější městská část má rozhodující vliv na kvalitu života v našem městě. Díky školám a výzkumným institucím hraje klíčovou
roli ve vzdělávání mladých lidí. Je domovem starší generace, která zde
mnohdy vyrostla a vychovala své děti. Toto prolínání vytváří jedinečnou
atmosféru a hodnotu. Ale bohužel dnes těží spíše z historie než z kvalitního programu na komunální úrovni.
Jaké jsou aktuálně její největší problémy?
Jsou to doprava, školství, developerské zástavby s minimálními nebo
žádnými přínosy pro obec. Praha 6 slouží jako tranzitní trasa pro velké
množství aut, což komplikuje život a zdraví našim občanům. Další oblastí je školství. Trpí nedostatkem míst, odlivem dětí z druhých stupňů
na víceletá gymnázia a tzv. spádovou turistikou, kdy rodiče přehlašují
bydliště dítěte do blízkosti školy, kterou si vyhlédli. Pak ale není dostatek
míst pro ty děti, které v lokalitě skutečně bydlí. Další oblastí, která trpí, je
péče o seniory. Na služby pro ně je dlouhá čekací doba, přechody MHD
často nepočítají se sníženými možnostmi pohybu, nabídka služeb nepokryje poptávku.
Čeho chcete v případě zvolení především dosáhnout?
Praha 6 má obrovskou hodnotu v soužití všech generací. Na městě to ale
není vždy vidět. Chceme městskou část nabízející pohodlný a smysluplný život všem – rodinám, seniorům, studentům i podnikatelům. Chceme
zklidnění dopravy, komfort pro pěší a v MHD, špičkové školství i péči
o seniory. Je nutné odklonění tranzitní dopravy z Prahy 6 a zákaz vjezdu
nákladních automobilů nad 12 tun. Seniorům nabídneme moderní a komplexní péči a zapojíme je více do aktivního života. Uzavřené koupaliště
Džbán revitalizujeme a vrátíme občanům.

Volby
5. Solidarita pro Prahu 6 – koalice ČSSD, strany
Levice a nestraníků
Čím je městská část Praha 6 v rámci tzv. velké Prahy výjimečná?
Praha 6 je v rámci tzv. velké Prahy jedinečná svou rozmanitostí, historií
a koncentrací vysokých škol, která podtrhává tradičně velký důraz kladený na „šestce“ na vzdělání. Zároveň jsou zde tak rozdílné čtvrti, jako je
Bubeneč a Červený vrch, Ořechovka a Petřiny či Hanspaulka a Dědina.
V rozmanitosti je krása.
Jaké jsou aktuálně její největší problémy?
Největší problém je bezpochyby nevyrovnaný přístup současné pravicové radnice k různým částem Prahy 6. Je zřejmé, že pravicoví politici věnují
více pozornosti a zdrojů centrálním částem (Dejvicím, Bubenči, Ořechovce) než těm, které vnímají jako periferní, tedy především sídlištím. Zároveň mají sklony nadřazovat zájmy developerů nad zájmy občanů. Proto
tu místo staveb, které by zapadaly do městské krajiny, plnily potřeby lidí
a pomáhaly i ozeleňovat své okolí, vznikají další a další železobetonová
monstra pro kancelářské účely jako teď na Bořislavce. Na druhou stranu
zde chybí například stacionář pro seniory.
Čeho chcete v případě zvolení především dosáhnout?
My chceme důsledně prosazovat veřejný zájem, jako levicové radnice
ve Vídni, v Kodani či ve švýcarských městech. Radnice Prahy 6 žije stále
v minulosti. Uvažuje hlavně podle trhu a peněz, jak to bylo běžné v devadesátých letech. My chceme spojit sociální, kulturní, architektonické
a ekologické hledisko a zaměřit se na koncepční celkový rozvoj Prahy
6. Jinými slovy, v zastupitelstvu Prahy 6 chybí levice, která by hájila zájmy všech občanů, nejen těch z Bubenče či Hanspaulky. Levice, která
by prosazovala solidaritu proti sobectví. A to chceme změnit, chceme
dostat levici zpět na naši radnici. Šestka je krásné místo, které si zaslouží respekt k charakteru místní zástavby, a otevřenost k lidem, kteří
tu chtějí žít a trávit svůj čas. Nejen doma, ale i venku, v parcích, v ulicích
a na zahrádkách kaváren. A má tu být dobře všem, nejen těm bohatým.
Solidaritou proti sobectví!

7. PATRIOTI PRO PRAHU 6
Čím je městská část Praha 6 v rámci tzv. velké Prahy výjimečná?
Praha 6 spojuje území od barokních středověkých hradeb přes bloky
činžovních domů, sídliště a vilovou zástavbu až po typicky venkovskou
zástavbu, doplněné zelení přírodních parků, kterým však nebyla v posledním období věnována dostatečná péče. Je výjimečná svým důrazem
na vzdělávání. Všichni se však bohužel každý den potýkáme se složitou
dopravní situací a neprůjezdnými ulicemi. Specifickým problémem Prahy 6 je letiště Václava Havla a dosud přes léta trvající zbytečné diskuze
o kolejovém napojení.
Jaké jsou aktuálně její největší problémy?
Jedním z největších problémů jsou chybějící silniční a městský okruh.
Kritická situace s obrovským vlivem na životní prostředí je Patočkova třída, proto prosadíme zahájení projekčních prací na Břevnovské radiále.
V Praze 6 je stále řada rizikových zanedbaných objektů, radnice nevyužívá možnosti podniknout účinné kroky k nápravě, ale nečiní tak. Protože
nedostatečně řeší kapacitu především ZŠ, zavazujeme se, že postavíme
nejméně jednu školu, vyřešíme školu ve Vlastině ulici, opravíme a dovybavíme dětská hřiště. Zasadíme se o otevření nového denního stacionáře
pro seniory v šolínovském trojdomí.
Čeho chcete v případě zvolení především dosáhnout?
Chceme, aby Praha 6 byla pro své občany skutečně přátelskou obcí. To
jsou nejen velké projekty, ale i péče o zeleň, úklid, opravené ulice a chodníky, všichni chceme žít v pěkném prostředí. Nedovolíme zvyšování daní
z nemovitosti či nárůst jiných poplatků. Naším cílem je dokončení dvou
okruhů (vnější přes Suchdol a vnitřní městský), ulehčíme Vítěznému náměstí obchvatem, zlepšíme parkování záchytnými parkovišti napojenými
na MHD. Tramvaj na Dědinu, Suchdol a Strahov je jedna z našich priorit,
zrušíme nesmyslné cyklopruhy (například na Evropské třídě). Zajistíme využití škol jako komunitních center pro mládež a seniory i jako klubů a míst
pro setkávání. Budeme podporovat kulturní a sportovní organizace.

6. Koalice ODS a KDU–ČSL

8. TOP 09

Čím je městská část Praha 6 v rámci tzv. velké Prahy výjimečná?
Šestka je místo, kde se cítím bezpečně, jsem hrdý na to, že je čistší
a uspořádanější než její sousedky. Je to čtvrť, kde chci bydlet, trávit volný
čas, sportovat a chodit za kulturou. Je to město, kde chci, aby se moje
děti mohly všestranně vzdělávat a rozvíjet, vytvořily si přátelství na celý
život a založily rodinu. Zároveň je to místo, kde chci strávit i své stáří.
Lepší pečovatelskou službu, domov důchodců či projekty pro seniory
v Praze ani v ČR nenajdete.

Čím je městská část Praha 6 v rámci tzv. velké Prahy výjimečná?
Položte kompas na mapu Prahy 6 a můžete začít vyjmenovávat, třeba
od západu: mezinárodní letiště. Na jihu místo památné bitvy na Bílé hoře
nebo Strahovský stadion. Na východě diplomatická čtvrť plná ambasád
a na severu třeba osada Baba, která usiluje o zápis do UNESCO. Výjimečných míst ale šestka skrývá nespočet. Oboru Hvězda, Šárecké údolí, Břevnovský klášter, legendární rezidenční Ořechovku s Hanspaulkou,
vyhlídku od zříceniny Baba… Zapomenout určitě nelze ani na armádní
objekty – generální štáb a střešovickou Ústřední vojenskou nemocnici.
Nebo kampus vysokých škol VŠCHT a ČVUT. Na šestce najdete téměř
vše, od míst, kde se psala historie, po místa, kde se dnes píše to, co
jednou historií bude.

Jaké jsou aktuálně její největší problémy?
Šestka nemá žádné zásadní problémy. Kromě dopravní situace, kde už
řadu let čekáme na stavby, které stát i hlavní město Praha řadu let slibují.
Například okruh kolem Prahy nebo obchvat Vítězného náměstí. Jedním
z témat, která přichází zkraje tohoto podzimu, je ekonomická a energetická krize. V té musí sehrát roli i šestková radnice.
Čeho chcete v případě zvolení především dosáhnout?
Váš hlas a následně i silný mandát naší koalici zaručí pokračování trvalého rozvoje Prahy 6 tak, aby šestka byla stále taková, jakou ji chcete mít
a kde se cítíte spokojeně. To znamená, že zajistíme jinde nadstandardní,
ale u nás základní služby v oblasti úklidu, péče o zeleň, podporu škol,
kultury a programů pro seniory. Navíc chceme pomoci rodičům s přicházející krizí a již v prosinci za děti zaplatit obědy ve školách a školkách. Pro
rodinu se dvěma dětmi to může znamenat 1 400 až 1 600 korun měsíčně.
Rozpočet Prahy 6 to do konce školního roku bude stát kolem 60 milionů.
To si na pomoc dětem můžeme dovolit.

Jaké jsou aktuálně její největší problémy?
Šestku naštěstí netrápí neduhy jako kriminalita nebo no-go zóny. Velkým
tématem však je, že městská část stárne. Těžko to nazvat problémem, je
to zkrátka demografický vývoj. Tomu je potřeba přizpůsobovat sociální
služby a obecně pomoc, kterou starší spoluobčané potřebují. To částečně řeší třeba nová LDN v Drnovské nebo rehabilitace v přístavbě polikliniky. Co však problémem zůstává, je doprava, zejména ta tranzitní.
Čeho chcete v případě zvolení především dosáhnout?
Válka Ruska na Ukrajině urychlila představy o využívání energií, ať už
úsporami nebo jak klasické zdroje nahradíme. Staráme se o to, aby Praha
topila a svítila, ale zároveň aby to dělala ekologicky a udržitelně. Zároveň
se snažíme adaptovat na klimatické změny, jejichž příchodem jsme svědky dnes a denně. A nemalou energii věnujeme také vyřešení dopravní
situace, neboť úleva, jakou přinese okruh, bude nesmírná. Zkrátka chceme, aby se posunuly rozpracované projekty městské časti a pohnulo se
nejen plánování, ale i realizace projektů.

Seznam volebních okrsků a místností najdete
v aplikaci gis.praha6.cz v záložce Volby.
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9. STAN s podporou Zelených

10. ANO 2011

Čím je městská část Praha 6 v rámci tzv. velké Prahy výjimečná?
Šestka je mimořádná skoro ve všem. Nejdůležitější je ale poloha, Pražský
hrad na dohled, centrum města pár stanic metrem a zároveň všude kolem
spousta zeleně: Divoká i Tichá Šárka, obora Hvězda, Stromovka. Každý,
kdo přiletí do Prahy, přistává v Praze 6 na Letišti Václava Havla, sídlí tu
většina diplomatických zastoupení, také proto, že je tu velmi bezpečno.
Lidé jsou hrdí na svou čtvrť, záleží jim na místě, v němž žijí. V sobotu se
potkávají na Trzích na Kulaťáku a mluví spolu. Zapojují se do veřejných
debat a mají rádi Nápad pro Šestku, v němž mohou uplatnit svou invenci
ve veřejném prostoru. A také chodí volit výrazně víc než v jiných částech
Prahy, protože vědí, že komunální politika zdaleka nejvíc ovlivňuje kvalitu
jejich života.

Čím je městská část Praha 6 v rámci tzv. velké Prahy výjimečná?
Praha 6 je především jedním z nejpříjemnějších míst k životu v hlavním
městě. Prvorepubliková výstavba určuje atmosféru většiny jejího území dodnes. Každý si zde může najít to svoje. Protéká tudy Vltava, divoká p
 říroda je v přírodním parku Šárka–Lysolaje. Jsou zde vilové čtvrti, zástavba činžovních domů a moderní pěkná sídliště. Obyvatelé jsou
většinou starousedlíci, kdo tu jednou bydlel, když nemusí, tak se pryč
nestěhuje.

Jaké jsou aktuálně její největší problémy?
Zápisová turistika, která skutečným šestkovým dětem v posledních letech komplikuje přijetí do školy, a příliš mnoho aut v ulicích, jež se přes
Prahu 6 nevyžádaně valí tam a zase zpět.
Čeho chcete v případě zvolení především dosáhnout?
Máme plán proti ohřívání města, chceme vzrostlé stromy do ulic všude
tam, kde zatím nejsou. Najdeme cestu, jak vrátit koupaliště Džbán veřejnosti. A zabráníme výstavbě podél Evropské třídy na dohled od přírodní
rezervace Divoká Šárka. Pomůžeme sportovním klubům v případě energetické nouze, protože si uvědomujeme, že naše děti se musejí hýbat.
Budeme stavět obecní byty pro mladé, víme kde. Dokončíme projekt přestavby bubenečského nádraží na centrum kultury a sportu, protože jedna Klubovna v ulici Generála Píky ve stotisícové Praze 6 mladým prostě
nestačí. Postavíme krytý padesátimetrový bazén v areálu na Petynce, dokončíme projekt nové Polikliniky Pod Marjánkou v Břevnově a Léčebny
dlouhodobě nemocných v Ruzyni. Rozšíříme hlediště stále vyprodaného
Dejvického divadla, aby se tam vešlo víc diváků, a pomůžeme Divadlu
Spejbla a Hurvínka s druhou scénou. Udržíme Prahu 6 bezpečnou jako
dosud a také připravíme velkou finanční rezervu do rozpočtu Prahy 6 pro
případ nouze.

Volby 2022
V pátek a v sobotu 23. a 24. září
proběhnou volby do Zastupitel
stva městské části Praha 6, Za
stupitelstva hlavního města Prahy
a také do Senátu Parlamentu
České republiky. Případné dru
hé kolo senátních voleb se koná
o týden později, tedy 30. září
a 1. října.
O hlasy voličů se bude v Praze 6 ucházet celkem deset volebních stran, v hlavním městě
dokonce dvacet tři. Pro senátní volby je zaregistrováno osm kandidátů.

Volby do zastupitelstva Prahy 6
Při volbách do zastupitelstva budou kandidáti
každé volební strany vytištěni na jednom hlasovacím lístku v samostatně zarámovaných
sloupcích. Hlasovací lístek bude oboustranný
– pří výběru vhodných kandidátů proto nezapomeňte otočit. Hlasovací lístky obdržíte nejpozději tři dny přede dnem voleb, tedy do 20.
září, v letošním roce je bude poprvé doručovat
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Jaké jsou aktuálně její největší problémy?
Oblastí, kterým je neustále nutné se věnovat, je nespočet. Od udržení
a zvyšování dostupnosti kvalitní zdravotní péče, péče o seniory, po vytváření možností dostupného bydlení, pomoci rodinám v současné ekonomické krizi a celou řadu dalších problémů, kterým se určitě chceme
a budeme věnovat. K největším aktuálním problémům městské části bezesporu patří neustále narůstající intenzita dopravy, nedokončený Pražský okruh, chybějící parkovací místa a nedořešené napojení na ruzyňské
letiště a dále spojení do Kladna. Praha 6 se stala, bohužel, i díky dostavbě
pouze určité fáze nových dopravních staveb jednou z nárazníkových zón
tohoto problému.
Čeho chcete v případě zvolení především dosáhnout?
Odpověď navazuje na zmíněné největší problémy. Z části jde o dotažení
již rozpracovaných projektů z minulého období, jako je rekonstrukce
Vítězného náměstí, zprovoznění parkovacího domu na Dědině a lávky
Horoměřická. V oblasti sociální a zdravotní je nutné vycházet z faktu, že
Praha 6 má v současnosti téměř 25 % obyvatel ve věku přes 65 let a toto
procento se bude zvyšovat. Proto se mimo jiné budeme zasazovat o navýšení kapacity podpůrných služeb pro seniory. V dnešní ekonomické
krizi chceme pomáhat rodinám tuto krizi zvládnout a překonat, například
nepřipustíme zvyšování poplatků stanovovaných městskou částí.

Česká pošta. Na obálce najdete číslo svého
okrsku a adresu volební místnosti. Hlasovací
lístky si vezměte s sebou do volební místnosti!
Jen pokud vám nebudou doručeny nebo je
budete mít poničené, vydá
vám je na požádání volební
komise. Seznam volebních
okrsků a místností najdete
v aplikaci gis.praha6.cz v záložce Volby.
Ve volební místnosti dostanete od okrskové
komise prázdnou obálku opatřenou úředním
razítkem. Do jedné obálky vkládáte jak hlasovací lístek s kandidáty do Zastupitelstva
Prahy 6, tak do zastupitelstva hlavního města. Lístky si můžete upravit doma a v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků, tedy
za plentou, je pouze vložit do úředně označené
obálky. Protože jsou všichni kandidáti všech
stran uvedení na jednom lístku, ten je opravdu
velký, rozložit ho a vybrat preferované kandidáty nebo strany bude pohodlnější doma než
ve volební místnosti.
Záměny jednotlivých hlasovacích lístků se
bát nemusíte – lístky pro jednotlivé volby jsou
od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek
a úřední obálka pro volby do zastupitelstev
obcí jsou šedé.

Volby do zastupitelstva hlavního
města
V hlavním městě probíhají zároveň s komunálními volbami do městských částí také volby
do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Hlasovací lístky dostanete ve stejné obálce jako
lístky s kandidáty do Zastupitelstva Prahy 6,
mají šedou barvu a na levém okraji svislý růžový pruh. Na jednom hlasovacím lístku jsou
uvedeni kandidáti všech 23 volebních subjektů,
upravený ho vkládáte do šedé obálky, spolu
s hlasovacím lístkem do zastupitelstva Prahy 6.
Pro volby do zastupitelstev se voličské průkazy
nevydávají. Není ani možné hlasovat ze zahraničí na zastupitelských úřadech.

Volby
Hlasovat lze jedním z uvedených způsobů:
1. Na hlasovacím lístku můžete označit volební
stranu tím, že uděláte křížek ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem strany, tím
dáváte hlas všem kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva má být voleno. Pokud označíte křížkem volební stranu,
neoznačujte již v této volební straně konkrétní kandidáty!
2.	Volit můžete jednotlivé kandidáty napříč všemi politickými stranami. Pak udělejte křížek
do rámečku před jménem kandidáta, pro
kterého hlasujete. Vybrat můžete nejvýše 45
lidí do zastupitelstva městské části Praha 6
a maximálně 65 do zastupitelstva hlavního
města.
3.	Oba způsoby lze také kombinovat, a to tak,
že lze označit křížkem jednu volební stranu
a dále křížkem další kandidáty v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva.
Jak křížkovat:
 z rohu do rohu (x)
 nebo ze strany na stranu (+)
k jiným značkám (kroužek, fajfka apod.) SE
NEPŘIHLÍŽÍ!
Kdy bude hlas voliče neplatný:
pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
žádnou volební stranu ani žádného kandidáta
 zakřížkuje více než 1 stranu či více kandidátů, než kolik má být zvoleno
 hlasovací lístek nevloží do úřední obálky
 hlasovací lístek přetrhne
 vloží do úřední obálky několik hlasovacích
lístků stejného zastupitelstva.


Zaregistrované volební strany
1. Česká pirátská strana
2. Trikolora, hnutí SPD a nezávislí kandidáti
pro Prahu 6
3. Komunistická strana Čech a Moravy
4. PRAHA 6 SOBĚ
5. Solidarita pro Prahu 6 – koalice ČSSD,
strany Levice a nestraníků
6. Koalice ODS a KDU–ČSL
7. PATRIOTI PRO PRAHU 6
8. TOP 09
9. STAN s podporou Zelených
10. ANO 2011

Volby do senátu
Hlasovací lístky pro volby do senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Pro
první kolo mají žlutou barvu – aby se odlišily

od lístků pro volby do zastupitelstev. Volby
do Senátu probíhají ve volebním obvodu č. 25,
kam patří Praha 6 – s výjimkou katastrálního území
Střešovice, části Bubenče
a Hradčan a části Sedlce.
Přesné vymezení naleznete
opět v aplikaci gis.praha6.cz
v záložce Volby.
V těchto okrscích budou mít voliči hlasovací
lístky ve svých schránkách opět nejpozději tři
dny přede dnem voleb. Ve volební místnosti
dostanete od okrskové komise prázdnou žlutou obálku opatřenou úředním razítkem, a pokud vám pošta nedoručí hlasovací lístky, tak
na požádání také jejich kompletní sadu. Poté
se odeberete do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde za plentou vložíte do žluté obálky hlasovací lístek pouze pro
jednoho kandidáta. Lístek se nijak neupravuje!
A dbejte na to, abyste vložili do žluté obálky
jen jeden žlutý lístek, jinak je váš hlas neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky.
Druhé kolo voleb do Senátu
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním
kole voleb nadpoloviční většinu platných hlasů, bude se konat v pátek 30. září a v sobotu
1. října druhé kolo, do nějž postupují pouze
dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.
Hlasovací lístky pro senátní volby pro druhé
kolo voleb budou mít barvu šedou a už je nedostanete předem do schránky, ale obdržíte je
přímo ve volební místnosti ve dnech druhého
kola voleb.
Na rozdíl od komunálních voleb lze v senátních hlasovat na voličský průkaz, ovšem pouze
v rámci volebního obvodu číslo 25, nikoli mimo
takto vymezený senátní volební obvod. Volič zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu
voličů může na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli ze senátních volebních obvodů v ČR,
ve kterých právě probíhají volby.
Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz
pro příslušné kolo voleb. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nemůže získat duplikát. O voličský průkaz můžete žádat v místě trvalého pobytu. Volič zapsaný v zahraničí
do zvláštního seznamu voličů může požádat
pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární
úřad o vydání voličského průkazu. Více informací získáte na telefonu 220 189 772.

Zaregistrovaní kandidáti pro volbu
do Senátu Parlamentu ČR
1. Jaroslav Dvořák – Česká strana národně
sociální
2. Petr Pavlík – Česká strana sociálně
demokratická
3. Jiří Pavel Pešek – Manifest.cz – Pravá
Svoboda a Prosperita

4. Jiří Růžička – SPOLU (ODS, KDU-ČSL,
TOP 09) a Starostové
5. Petr Hannig – ROZUMNÍ
6. Lenka Helena Koenigsmark – SEN 21
7. Petr Vacek – Právo Respekt Odbornost
8. Dana Balcarová – Česká pirátská strana

Zkontrolujte si včas platnost dokladů
Svou totožnost ve volební místnosti prokážete platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem. Jiný doklad, tedy například řidičský průkaz, nelze u voleb použít.
Proto si včas zkontrolujte platnost těchto
dokladů a případně v předstihu zažádejte o vydání nového občanského průkazu.
Od roku 2021 již nelze vydávat občanské
průkazy na počkání s omezenou platností
na jeden měsíc, které mnozí využívali právě k tomu, aby mohli odvolit.

Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o možnost volit
do přenosné schránky mimo volební místnost. Žádat může na telefonních číslech
220 189 759 nebo 987. Případně ve dnech
voleb přímo okrskovou volební komisi – telefonní kontakty budou uveřejněny
na webových stránkách www.praha6.cz/
volby.
Voliči s tělesnou vadou
S voličem, který nemůže upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky.

Zájemci o práci ve volební komisi se
mohou hlásit:
na odboru Kancelář městské části (oddělení volených orgánů):
 elektronicky na idufkova@praha6.cz
nebo klevinska@praha6.cz s uvedením jména, příjmení, adresy místa trvalého pobytu, adresy pro doručování,
data narození, tel. kontaktu, případně
datové schránky
 SMS zprávou na tel. 775 415 806
 osobně v budově úřadu, Čs. armády
23, 4. patro, kancelář 402 – v úřední hodiny nebo po domluvě na tel.
220 189 190 nebo 146.

září 2022
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Sociální projekty

Plavba lodí jako dárek
ke dni seniorů

Jako dárek k Mezinárodnímu
dni seniorů, který se slaví 1. října,
připravila radnice pro šestkové
seniory dvouhodinovou plavbu
lodí Calypso po Vltavě s výkla
dem, drobným občerstvením,
živou muzikou, a to vše zcela
zdarma.
Výlety se konají v pondělí 12. a 19. září v 15 hodin, ovšem sraz je už ve 14.30 hodin u Čechova
mostu, přístaviště na Dvořákově nábřeží, pod
Nemocnicí Na Františku, můstek č. 10. Plavba

Běžte a pomůžete
rodinám v tísni
Letos počtvrté se koná Běh dob
ré vůle Nadace Olgy Havlové, a to
13. září v oboře Hvězda.
Výtěžek z akce organizátoři věnují rodinám
v tísni, do níž se dostaly kvůli vážné nemoci,
ztrátě bydlení nebo domácímu násilí.
Program v oboře začíná už v 16 hodin, kdy budou postupně startovat dětské a juniorské závody. Hlavní běhy na 5 či 10 kilometrů a také
štafety startují v 18 hodin. Vyhlášení vítězů proběhne v 19.30 hodin. Pokud se nemůžete akce
zúčastnit a chtěli byste přispět na dobrou věc,
lze si koupit takzvané virtuální startovné.
Během celého odpoledne a podvečeru je připravený program pro děti, prohlédnout si můžete výstavu fotografií Mysli srdcem a ciť hlavou. Chybět nebude ani občerstvení.
Další informace najdete na www.vdv.cz.
14
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po Vltavě vede historickým centrem v úseku
mezi ostrovem Štvanice a Vyšehradskou skálou, pod Karlovým mostem a přes Smíchovskou plavební komoru.
Výletu se mohou zúčastnit zájemci starší 65 let
s trvalým bydlištěm v Praze 6 (kromě Suchdola, Lysolají, Řep, Přední Kopaniny a Nebušic),
přihlášky lze podávat telefonicky na číslech
220 189 622 nebo 220 189 613, případně
osobně na radnici v kanceláři 208. Kapacita
lodi je 80 míst a před vstupem na palubu bude
nutné předložit občanský průkaz kvůli kontrole
trvalého bydliště. V případě mimořádné situace
mohou být plavby zrušeny.

Podzimní výlety
pro seniory
Radnice opět připravila pro seniory
s trvalým bydlištěm v městské části
Praha 6 oblíbené podzimní výlety.
15. září – Do východních Čech, odjezd v 7
hodin, účastnický poplatek 350 Kč
22. září – Do Kutné Hory a na zámek Kačina, odjezd v 8 hodin, účastnický poplatek
300 Kč
6. října – Po řece Labi, odjezd v 8 hodin,
účastnický poplatek 200 Kč
11. října – Do Pojizeří, odjezd v 8 hodin,
účastnický poplatek 200 Kč
13. října – Za Janem Blažejem Santini-Aichlem, odjezd v 7 hodin, účastnický
poplatek 200 Kč
Závazné přihlášky mohou senioři s trvalým bydlištěm v Praze 6 (kromě Suchdola, Lysolají, Řep, Přední Kopaniny
a Nebušic) podávat až do obsazení kapacity autobusu na odboru sociálních věcí
ÚMČ Praha 6, a to telefonicky na číslech
220 189 613, 220 189 622.
Sraz je vždy půl hodiny před odjezdem,
a to u hotelu Diplomat v Evropské ulici. Návrat u všech výletů se předpokládá kolem 19. hodiny. Účastník zájezdu
uhradí před odjezdem stanovený poplatek. P
 raha 6 poskytuje zdarma dopravu
a průvodce.
V případě mimořádné situace mohou být
výlety zrušeny. Změna programu, případně navýšení poplatku je vyhrazeno.
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Městská část Praha 6 a Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Vás zvou na akci

SPORTUJEME V KAŽDÉM VĚKU
20. září 2022 od 13.00 do18.00 hodin
10. ročník soutěžního odpoledne pro aktivní seniory nad 60 let
Bohatý doprovodný program, TOMBOLA
a atraktivní sportovní
disciplíny

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ, AREÁL FT VS, JOSÉ MARTÍHO 31, PRAHA 6

Registrace: Senioři nad 60 let se mohou přihlašovat až do 19. září
2022 na e-mailu: sportujemevkv@praha6.cz, nebo v pracovních
dnech na tel. čísle 220 189 695, nebo případně na místě, kde sdělí
pro tyto účely své jméno kontakt a věk.

Programy
Fresh Senior
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6, www.
villapelle.cz. Písecká Brána K Brusce 5,
Praha 6, www.piseckabrana.cz, telefon:
224 326 180, e-mail: info@porteos.cz,
www.freshsenior.cz
12. 9. 13 až 19 h, X. Fresh senior festival.
13. 9. 16 h Betlémská kaple a okolí – komentovaná vycházka s exkurzí, při níž si projdete
interiéry kaple i Domu kazatelů, návštěva
románských sklepení Domů pánů z Kunštátu
a Poděbrad. Nutná rezervace.
20. 9. 16 h Setkání s operou, 3. díl, Písecká
brána – francouzská barokní opera a nejvýznamnější francouzští skladatelé. Rezervace
vhodná.
27. 9. 16 h Mexické odpoledne, Villa Pellé –
Mexiko očima velvyslankyně Spojených států
Mexických Ruedy Gutierrez. Nutná písemná
rezervace. Všechny rezervace provádějte
na karolina@freshsenior.cz.

Senior fitnes z. s.
Lekce zdravotního cvičení
TJ Tatran Střešovice (Sibeliova 51) / pondělí
9 až 10 h a čtvrtek 14 až 15 h, cena 60 Kč,
cvičitel Jan Šiml, tel. 732 381 138.
Sokol Dejvice (Bubenečská 4) / čtvrtek 10 až
11 h, 11 až 12 h – pilates, cena 90 Kč, středa
9 až 10 h cvičení na židlích, cvičitelka Marcela
Borgesová, tel. 737 108 545.
Kulturně komunitní centrum (Uralská 6) /
čtvrtek 14.30 až 15.30 h, cena 70 Kč, cvičitelka
Iva Hoffmannová tel. 602 558 135, pátek 10 až
11 h, sebeobrana, cena 70 Kč, cvičitel Václav
Mornštejn tel. 604 725 657.

www.praha6.cz

Nesedím,
sousedím
KC Nesedím, sousedím, roh Anastázo
vy a Sartoriovy ulice, registrace na tel.
702 816 476, katerina@nesedimsousedim.
cz, www.nesedimsousedim.cz. Všechny
kurzy začínají v týdnu od 19. 9.
Angličtina pro seniory, pondělí 13.15 až
14.45 h, lektorka Stáňa Weigová, 900 Kč/17
lekcí.
Zdravotní cvičení pro seniory, středa 16 až
17 h, pátek 14 až 15 h, lektorka Irena Vaňková,
80 Kč, permanentka 600 Kč/10 lekcí.
Jemný tanec pro zdraví i radost, čtvrtek 14
až 15 h, lektorka Jana Landsingerová, 1800
Kč/17 lekcí.
Bystrý mozek do 100 let: trénování paměti,
čtvrtek 16.30 až 17.30 h, lektorka Jana Vitoušová, 900 Kč/15 lekcí.
Výtvarka pro všechny, čtvrtek 18–19.30 h,
lektorky Martina Hamouzová a Erika Huptychová, 2400 Kč/15 lekcí.

Šlejnická
Šlejnická 5, tel. 220 199 610 nebo
736 489 330, e-mail: ksec@psp6.cz
Pondělí 5. 9. Cvičení na židlích pro zdravá
záda
14,00 – 15,00 I. skupina
15,00 – 16,00 II. skupina
Úterý 6. 9.
Stop zapomínání
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
Středa 7. 9.
Toulky Prahou
14,00 – 16,00 Místo: Klášter servitů na Bílé
hoře a místo bitvy na Bílé hoře. Sraz: konečná
tramvaje číslo 22.
Čtvrtek 8. 9. Zahrajeme si scrabble
14,30 – 16,00 Hra až pro 8 hráčů, přihlaste se!

Fresh senior
festival
V pondělí 12. září se od 13 do 19 hodin
koná v Písecké bráně už 10. ročník
Fresh senior festivalu.
O kulturní program se postará Divadlo
U Valšů Života 90, což je spolek podporující hodnotný život seniorů. Těšit se můžete
na divadelní představení Flamenco a Mariachi Azteca di Praga nebo skeč spolku
Proměna. Zavzpomínat na staré časy bude
dovoleno při retro módní přehlídce portálu
i60 pod vedením E. Zajíčkové. A určitě potěší i seniorské Star Dance – taneční ukázky
v podání finalistů seniorských soutěží nebo
koncert v barvách SeMaForu.
Poučení nabídnou různé workshopy a poradny zdravého hubnutí, měření krevního
tlaku či kardio poradna. Moudrá sovička vás
pak provede digitální Odyssou. Podrobnosti
najdete na freshseniorfestival.cz.

Pondělí 12. 9. Harmonizační cvičení
14,00 – 15,00 I. skupina
15,00 – 16,00 II. skupina
Úterý 13. 9.
Výtvarný ateliér
13,30 – 16,00 Vyšívání textilní brože
Úterý 13. 9.
Stop zapomínání
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
Středa 29. 6. Kurz PC
15,00 – 16,00 I. skupina – začátečníci
16,00 – 17,00 II. skupina – pokročilí a procvičování
Čtvrtek 15. 9. Jan Vízner a Helena Krupová
14,30 – 16,00 Písničky z krabičky naší babičky – výběr lidových písní z Čech a Moravy
i Slovenska.
Pondělí 19. 9. Cvičení na židlích na podporu
stability
14,00 – 15,00 I. skupina
15,00 – 16,00 II. skupina
Úterý 20. 9.
Stop zapomínání
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
Středa 21. 9. Zahrajeme si scrabble
14,30 – 16,00 Přihlaste se!
Čtvrtek 22. 9. „Bukanýři“
14,30 – 16,00 Country písně
Pondělí 26. 9. Cvičení na židlích s theraband
gumou
14,00 – 15,00 I. skupina
15,00 – 16,00 II. skupina
Úterý 27. 9.
Výtvarný ateliér
13,30 – 16,00 Závěsy na květináče makramé
Úterý 27. 9.
Stop zapomínání
14,00 – 15,30 Paměťová cvičení
Středa 28. 9. Kurz PC
15,00 – 16,00 I. skupina – začátečníci
16,00 – 17,00 II. skupina – pokročilí a procvičování I. skupina
Čtvrtek 29. 9. „Stáří s úsměvem“
14,30 – 16,00 Nemoci ve stáří a jejich léčba,
strava a pohyb jako důležitý prvek boje proti
stárnutí, možnosti oddálení stáří a mezigenerační komunikace.

září 2022

15



Školství

ZŠ E. Destinnové a nám. Svobody začínají
nový školní rok s vyšší kapacitou
Po roce stavebních prací mají ZŠ
E. Destinnové a nám. Svobody
nové kmenové učebny pro 240
žáků, odborné učebny, knihovny,
studovny, kabinety a potřebné
sociální zázemí. Obě se také staly
bezbariérovými – díky novým vý
tahům umístěným do schodišťo
vých věží a pojízdným plošinám.
Půdní vestavby na základních školách
E. Destinnové a nám. Svobody 2 přišly celkem
na 91 milionů korun, z toho 27 činila dotace
hlavního města.
„Projekt přístavby škol jsme chystali velmi precizně a ve spolupráci s oběma řediteli. I proto se nyní můžeme společně radovat z toho,
že školy dostávají zázemí pro další zkvalitnění
výuky. Jde totiž nejen o zvýšení kapacit obou
škol, ale zejména o vybudování mnoha odborných učeben, divadelního sálu, knihovny
a zázemí pro pedagogy, školy získávají i další
interaktivní tabule,“ popisuje radní pro školství
Marie Kubíková (ODS).
Ve škole Emy Destinnové nově slouží dětem
dvě kmenové třídy, pět malých učeben, odborná učebna / kmenová třída, knihovna, studovna, herna, keramická dílna, dva kabinety, a to
vše doplňuje nové hygienické zázemí. „Kromě
učeben pro výuku jazyků s nejmodernějším vybavením vznikla učebna chemie s kabinetem,
která splňuje požadavky současného i budoucího směru ve vzdělávání. Žákům se mimo jiné
otevře cvičná kuchyňka, rozvíjet své dovednosti a schopnosti mohou také v keramické dílně
a polytechnické učebně. Nechybí ani kabinet
primární prevence,“ vypočítává ředitel ZŠ Emy

Nový hudební sál s knihovnou

Destinnové Ota Bažant. Do půdní vestavby
sousední ZŠ nám. Svobody 2 architekt umístil
čtyři kmenové třídy, jednu malou učebnu, odbornou učebnu/kmenovou třídu, knihovnu, hudebně dramatický sál, čtyři kabinety, jednu počítačovou učebnu a hygienické zázemí. „Díky
půdní vestavbě můžeme zvýšit odbornou úroveň výuky. Zřízením přírodovědné laboratoře,
hudebně-dramatického sálu s knihovnou, dějepisné a zeměpisné učebny i novým vybavením
digitálními technologiemi budou moci učitelé
děti názorně motivovat k touze po poznávání
a k nabývání nových dovedností,“ říká ředitelka
ZŠ nám. Svobody Michaela Rybářová.

Kmenová třída
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Odborná učebna
chemie a fyziky

Z participativního rozpočtu Šance do škol
si žáci během podzimu dovybaví nové prostory podle svých představ – těšit se mohou
na akvárium v přírodovědné učebně nebo bicí
soupravu v hudebně.
Kromě dokončení půdních vestaveb došlo během prázdnin v obou školách k instalaci nových umyvadel ve třídách, ke kterým byla přivedena teplá voda, opravila se také dosluhující
kanalizace. V jedné tělocvičně se měnila dosluhující sportovní podlaha. V roce 2023 bude
podle radní Kubíkové následovat dobudování
zcela nové školní kuchyně v ZŠ náměstí Svobody a revitalizace školního dvora.

Doprava

Výměna přístřešků MHD
V Praze 6 stejně jako ve zbyt
ku metropole probíhá výměna
přístřešků na zastávkách MHD.
Město na území celé Prahy vy
mění do března 2023 celkem 690
zastávek.

Vytipované přístřešky mají navíc reklamní plochu v podobě LED obrazovky s proměnnou
intenzitou podsvícení, aby se mohla reklama
v nočních hodinách utlumit.
V souvislosti s výměnou Praha 6 přijde o unikátní zastávku se „zelenou střechou“ na Hrad-

čanské. „Zadání soutěže na nové přístřešky
bohužel s možností umístění rostlin na střechu
nepočítalo. Nezahrnulo bohužel ani možnost
umístit na přístřešky fotovoltaické panely, které
se nacházely na několika desítkách starých přístřešků,“ doplňuje místostarosta pro dopravu
Jiří Lála (ODS).
Pro dotazy, připomínky či stížnosti zřídila THMP
e-mailovou adresu vymenazastavek@thmp.cz.

O výměně rozhodl pražský magistrát poté, co
ukončil smlouvu s předchozím koncesionářem.
Podoba nových zastávek je výsledkem mezinárodní designérské soutěže, autorem vítězného
návrhu je studio Olgoj Chorchoj. Proces obnovy má na starosti městská společnost Technologie hl. m. Prahy.
Výměna na jednotlivých zastávkách probíhá
postupně a proces od demontování starého
po stavbu nového zabere zhruba dva týdny.
Společně s přístřeškem dodává THMP k zastávkám i odpadkový koš a zábradlí, bohužel u některých to nedovoluje platná norma,
kterou se projektování zastávek nyní řídí. Ta
vyžaduje minimální průchozí profil zastávky
dva metry, ve stísněných prostorech intravilánu je výjimečně povoleno 1,7 metru. „Z tohoto důvodu nelze všechny zastávky vybavit
přístřeškem s lavičkou a bočnicemi. To samé
platí i pro odpadkový koš, u kterého ale řešíme možnou výrobní úpravu tak, abychom jej
byli schopni na zastávku umístit a zároveň 1,7
metru dodržet,“ upozorňují zástupci THMP.

Omezení dopravy v Koulově ulici
Objet kolony v ulici Jugosláv
ských partyzánů a zkrátit si cestu
do Kampusu či dále na Hanspaul
ku vedlejšími ulicemi se snaží
stále více řidičů. Také Koulovou
ulicí, kde auta rychle přejíždějící
přes přechod pro chodce míst
ním vadila natolik, že se obrátili
na radnici a požádali o řešení
problému.

Technická správa komunikací během prázdnin
kompletně zrekonstruovala křižovatku na Petřinách, která je nově osazena semafory. Praha 6,
která zřízení světelné signalizace iniciovala
a dlouhodobě urgovala, očekává od nového
uspořádání plynulejší, ale především bezpečnější provoz.

zhodnotí klady a zápory. A rozhodne se, zda se
tato úprava ponechá, pozmění, nebo zruší. „Už
podle letních, a tedy spíš orientačních čísel ze
sčítacího radaru je zřejmé, že úprava funguje
a vozidla zpomalila,“ konstatuje předseda dopravní komise Vladimír Šuvarina (ODS).
Pravděpodobně dojde k úpravě vjezdu cyklistů, kteří nyní musejí využívat o něco delší trasu
přes Čínskou. Těm by měl být průjezd Koulovou ulicí opět povolený.

V Koulově ulici například v květnu přes sedmdesát procent vozidel nedodrželo maximální
povolenou rychlost třicet kilometrů za hodinu.
Takto rychle najížděla i na velmi frekventovaný přechod u ulice Jugoslávských partyzánů,
který se tak stal nebezpečným. Vadilo i celkové
množství aut a hluk. Proto po dlouhé diskuzi
v dopravní komisi a také s místními obyvateli
bylo nalezeno řešení – vjezd do Koulovy ulice
bude od třídy Jugoslávských partyzánů zakázaný a vznikne zde bariéra ze zátarasů. Zatím
jde o zkušební provoz do konce roku, poté se
září 2022
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Rozhovor
kteří už mají s místními školami zkušenosti. Líbí
se mi i důraz na cizí jazyk, který mají od první třídy. I konkrétní pedagog je podle mě pro
začátek vzdělávání dítěte velmi důležitý. Měli
jsme reference na paní učitelku a podařilo se
nám, že syn chodí do její třídy.

Připravila: Magdalena Krajmerová
foto: archiv Švandova divadla

Do školy se tedy těšíte?
Nechci mluvit za syna, ale mám pocit, že ano.
Těší se určitě na kamarády, paní učitelku a je
úžasné, co se za ten rok naučil. Cítí to sám
na sobě – je nejstarší, naučil se číst, umí počítat
a tím získává body navíc. Rád si doma na školu
i hraje.
Je nějaká aktivita pro děti, která vám jako
mamince na šestce chybí?
Neuvědomuji si, že by mi tady něco zásadního chybělo. Všechny základní kroužky tady
máme... Ale vlastně ano, na šestce není kroužek chovu ještěrek nebo o něm alespoň nevím.
Na něj musíme jezdit do DDM Prahy 7, naštěstí
jsou to jen dvě zastávky tramvají.
Opravdu existuje kroužek chovu ještěrek?
Ano, jmenuje se Plazi a chodí tam samí chlapci.
Vedle je kroužek savců a tam zase na věšáku
v zimě vidíte převážně růžové bundičky. Netušila jsem, co by tam mohl dělat, dávala jsem
tomu týden nebo dva. Vydržel celý rok a už
o prázdninách se těšil na září, protože bude
opět kroužek plazů a on si tam bude moci pochovat gekona a krajtu. Jsem ráda, není to jen
o tom pohladit si hada, učí se zvířata poznávat a ctít. Obecně se také vyvíjí vztah k přírodě
a ekologii. Dostala jsem za uši, když jsem vytáhla starou koženou bundu. A právem. To mi
přijde skvělý.

Petra Hřebíčková: Nevadí mi,
že mě lidé mají za komičku

Do povědomí filmových diváků
se dostala jako Jaruška ve fil
mu Jiřího Menzela Obsluhoval
jsem anglického krále. Pak dala
přednost divadlu a k filmování se
vrátila při mateřské dovolené.
Máme začátek školního roku, co se u vás
po prázdninách změní?
Starší syn jde do druhé třídy, škola pro nás
tedy není takovou neznámou jako loni. Ovšem
září je vždy náročnější, oprašují se představení,
začíná sezóna i v divadle, vybírají se kroužky
a mimoškolní aktivity. Děti máme tři, proto musíme hodně lavírovat, který kroužek ano, který
ne, kdo, kdy, koho vyzvedává a podobně. Co si
nyní napíšete na papír, to potom celý rok žijete
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a ve skutečnosti život vypadá jinak než na papíře. A v září naskakujete do vlaku a zjišťujete,
jaká to bude celý rok jízda.
Jako maminka určitě máte zkušenost se
šestkovým školstvím, jaké je?
Určitě je rozmanité, nehodnotila bych to takhle
obecně. Ani nás nenapadlo hledat školu mimo
Prahu 6. Pro nás bylo zásadní, aby se děti
mohly setkávat se spolužáky i po vyučování,
cestou ze školky a ze školy. Aby měly větší
svobodu a mohly si společně pohrát venku
a my je nemuseli různě rozvážet a převážet
mezi jiné party.
Podle čeho jste tedy vybírali školu?
Vybírali jsme mezi klasickými školami v okolí
podle různých doporučení. Ptali jsme se přátel,

Máte oblíbené místo, kam s dětmi na šestce
chodíte?
Stromovka je úžasná i svým rozměrem, i když
tam chodí spousta lidí, stále je kam se schovat.
Je tam tolik krásných míst, obdivuju tamní stromy a člověk tam rychle zrelaxuje. Také rádi jezdíme do Šárky, do části s potůčkem, kterému
kluci říkají žabí údolí. A tam je pro ně ráj.
V jednom rozhovoru jste si stěžovala, že se
v Praze 6 nedá jezdit na kole. Ale to už vás
asi netrápí, když jezdíte po Stromovce s ko
čárkem.
Byla bych nejraději, kdyby byla Praha 6 protnutá cyklostezkami, protože s dětmi hodně jezdíme na kole, někdy také do školy a školky. Ale
chápu, že vybudovat je v hlavním městě bude
těžké.
Jak jste se vlastně dostala do Prahy 6?
Když přišlo s mým mužem před lety na to, že
bychom spolu už mohli bydlet, vlastně to moc
dialog nebyl. Zněl tehdy dost nekompromisně.
„Z Dejvic nejdu.“ Dnes vím proč. Je pravda, že
když se nám narodilo třetí dítě – protože se dvě-

ma se vejdete skoro všude, ale se třemi už je to
složitější – zvažovali jsme stěhování. Uvažovali
jsme i o bydlení na okraji Prahy, ale potřebujeme být v centru – blízko škol a školek, kroužků, hřišť, divadla. Když v pět večer odcházíte
a vracíte se pozdě v noci, je každá půlhodina
ušetřená na cestování dobrá. Proto jsme zvolili
kompromis – bydlíme v Praze v centru a pořídili
jsme si chaloupku, kam jezdíme kdykoliv to je
možné.
A co vás vlastně kdysi přivedlo ze Zlína
do hlavního města?
Nabídku do Prahy jsem dostala už dříve, hodně jsem to tenkrát zvažovala, ale ve Zlíně jsem
byla velmi spokojená, proto jsem tam zůstávala. Pak z divadla odešel umělecký šéf Dodo
Gombár a mě přišla nabídka na hostování
v krásném projektu Michala Horáčka Kudykam.
Tyto dvě události mě nakoply natolik, že jsem
se rozhodla pro změnu. A také jsem věděla, že
později s rodinou a dětmi by to už třeba nešlo.
Proto jsem se odhodlala jít do neznáma na volnou nohu. To mi vydrželo pouze rok. Ráda jsem
přijala nabídku ze Švandova divadla, opět pod
umělecké vedení Doda Gombára. Párkrát jsme
tu se zlínským souborem účinkovali a mně se
tu hrálo strašně dobře. Zlínské divadlo bylo
obrovské, na malých scénách je to zase příliš
intimní. Švandovo divadlo je tak akorát a vyhovovalo mi svým umístěním na druhém břehu,
který mám ráda.
Za roli Maryši ve zlínském divadle jste byla
oceněna Thálií – jako mladá herečka na ob
lastním divadle. Jakou to hrálo roli v další
kariéře?
V té době jsem odešla na volnou nohu, což se
s oceněním dělá asi lehčeji. Máte něco jako vy-

svědčení nebo doporučení:-) I když nabídky mi
přicházely spíše od lidí, kteří mě znali osobně.
Sama nevím, jestli mi dali práci díky ceně. Díky
ní mě ale třeba obsadil Honza Hřebejk do filmu
Kawasakiho růže, protože se díval na předávání a napadlo ho, že to se mnou zkusí.
Podle filmografie jste si vyzkoušela i muzi
kály, co vás na nich bavilo?
Zpívat jsem vždycky chtěla, moc. Ale dlouho jsem si nevěřila, a mívala jsem problémy
s hlasivkami, protože jsem byla v křeči. Zlín byl
v tomto ohledu skvělá štace. Myslím si, že pro
začínající herce je oblastní divadlo parádní začátek, protože musíte pojmout více žánrů a širší
repertoár. Ve Zlíně jsme zkoušeli pár muzikálů
nebo pohádek, kde jsem musela zpívat. Trochu
jsem se otrkala a dostala nabídku zpívat v muzikálu Kudykam. Je velký paradox, že jsem zpívala na forbíně státní opery, což říkám s naprostou pokorou, ale ráda se tím ze srandy chlubím.
Měla jsem ohromnou trému. Pořád znám své
rezervy, ale i s nimi se dá pracovat. Zpěvačka
nejsem, ale baví mě to.
A jak jste se cítila v Dejvickém divadle, kde
jste také hostovala?
Moc dobře. Dejvické divadlo jsem obdivovala,
takže nabídka na hostování byla splněný sen.
Václav Neužil a Jaroslav Plesl jsou kolegové,
které dobře znám z JAMU, s Lenkou Krobotovou jsme se taky už dobře znaly a celý kolektiv mě přijal úžasně. Spíš jsem tam byla v roli
pozorovatele. Miluju jejich humor, takže mi tam
bylo moc dobře.
Co máte raději – divadlo, nebo film?
Mám ráda obojí, je to jako se žánry, baví mě,
když se střídají. Cítila jsem se hodně dlouho di-

vadelní herečkou a s filmem se více seznamuji,
až co jsem na mateřské dovolené. Divadlo už
sedm let nezkouším a přiznám se, že mi chybí.
Naštěstí se povedlo, že jsem před otěhotněním
nastudovala ve Švandově divadle dvě hry, které se hrají doposud, jsou to Hamlet a Cry Baby
Cry. Uvádějí se jednou dvakrát do měsíce, ale
i za to jsem vděčná.
Jak zvládne maminka tří děti natočit tři filmy
za rok?
Nejsou to tři filmy, a pokud ano, tak v jednom
mám třeba jen jeden natáčecí den. Film je časově i finančně příznivější než zkoušet divadlo.
Pokud dostanu velkou roli, mám dvacet nebo
dvacet pět natáčecích dnů, kdy jsem pryč. Samozřejmě k tomu musíte přičíst přípravu, ale ta
se dá zvládnout i při dětech.
Když vynechám poslední film Slovo, hrajete
téměř výhradně v komediích. Nebojíte se, že
vás zařadí do škatulky komediálních here
ček a jiné role nedostanete?
Já mám komedie ráda a mě se v poslední
době týkaly převážně komedie romantické.
Ale po čtyřicítce už těch romantických rolí asi
nebude tolik, protože v maskérně to přece
jen trvá poněkud déle. Dělám si legraci. Člověk se do nějaké škatulky asi dostane, ale nemám z toho strach. Stále mi přicházejí nabídky
i na vážnější role, většinou v seriálech. Nyní
třeba vstupuje do televize minisérie Honzy Hřebejka Pozadí událostí, kde mám úplně odlišnou
roli profesorky. Nevadí mi, jestli mě lidé mají
za komičku. To by byla naopak pocta. Na mateřské bylo příjemné hrát v komedii. A ty role
byly celkem odlišné. Je však pravda, že mám
ráda, když je má práce pestrá a je mi líto, když
tvůrci obsazují pořád stejné typy do stejných
rolí a nejsou schopní nás vidět jinak. Od toho
jsme herci, abychom se proměňovali.
Podle čeho si vybíráte role? Nechtěla jste
někdy říct u třetí čtvrté romantické komedie,
že to stačilo a odmítnout ji?
Mockrát jsem řekla stop a pár scénářů odmítla,
protože mě nebavily, přišly mi příliš předvídatelné nebo to byl humor, který mě už nebaví,
a nebo to už nešlo časově. Záleží i na období,
kdy nabídka přijde. Mám-li už jinou práci, nemohu vzít další. A také je důležitý režisér a tým.
Stalo se vám, že jste nějakou roli odmítla,
a on to byl trhák? Litovala jste potom?
Stalo se to, že to byl tehdy hodně navštěvovaný film. Ale netrhala jsem si vlasy.
Jakou roli byste si ráda zahrála a ona stále
nepřichází?
Takovou, která mě příjemně překvapí. Vyhýbají
se mi bohužel pohádky, když nebudu počítat
jednu miniaturní roli ještě na škole. To by mě
bavilo, protože tam se můžete víc vyřádit, zatímco ve filmech jde hlavně o civilní herectví.
září 2022
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Kultura, sport a volný čas

Šestka má koncepci rozvoje sportu
Praha 6 patří mezi městské části
s pestrou nabídkou aktivit. Podle
strategické koncepce jí však
chybí krytý plavecký bazén a mul
tifunkční sportovní hala. Radnice
by se také neměla zaměřovat
pouze na poskytovaní dotací, ale
stát se iniciátorem sportovních
a volnočasových činností.
Šestková koncepce sportu navazuje na stejný
dokument hlavního města, přijatý v loňském
roce. „Během zpracování dokumentu autoři
navštívili a hovořili s téměř osmdesáti subjekty působícími v oblasti sportu a volného času,
byly mezi nimi nejen místní spolky a kluby,
ale také vysoké školy a střediska vrcholového
sportu, které v Praze 6 působí,“ popisuje vznik
předseda komise pro sport a volný čas Libor
Bezděk (STAN). Mezi doporučeními koncepce
mimo jiné najdete, že by měla radnice usilovat
o vybudování krytého plaveckého bazénu a reprezentativní multifunkční sportovní haly, která
bude sloužit jak veřejnosti, tak pro pořádání významných sportovních akcí.

Důležité spolky
Praha 6 je vlastníkem pouze koupaliště Petynka, dále je zřizovatelem mateřských a základních škol, z nichž každá má alespoň jednu
tělocvičnu, dohromady pak nabízejí dalších 41
venkovních sportovišť. Tělocvičny jsou k dispozici i veřejnosti, ovšem zpravidla jen odpoledne ve všedních dnech, nikoli o víkendu. To
doporučuje koncepce změnit.
O něco lepší je přístup na venkovní školní hřiště,
kam si lidé mohou jít zaběhat nebo zahrát také
o víkendech a prázdninách. Na šestce pak lze
najít 25 volně dostupných hřišť pro veřejnost,
ovšem některá mají nevyhovující povrch, a také
12 workoutových hřišť nebo venkovních posiloven. Jejich stav autoři koncepce hodnotí jako
dobrý. V porovnání s jinými městskými částmi
má Praha 6 nadprůměrné množství sportovních ploch – 8,2 metru čtverečního na obyvatele – nicméně vybavenost se liší napříč územím
– horší je například na Petřinách, v Dejvicích,
na Dědině, Hanspaulce nebo ve Vokovicích
a Veleslavíně.
Jak analýza upozorňuje, největší roli při organizaci sportu hrají spolky a komerční organizace.
Na šestce působí 45 samostatných registrovaných sportovních spolků, které mají dohromady 18 tisíc členů. Pokud v Praze 6 žije zhruba
80 tisíc lidí ve věku 5 až 65 let, členem je každý
pátý občan. Největší z nich je Tělovýchovná
jednota Dukla Praha s 2037 členy, dalších 28
má více než sto členů. Spolky také vlastní poměrně vysoký počet sportovních zařízení – mají
20
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12 sportovních hal či tělocvičen, a to včetně
sokoloven, 8 fotbalových stadionů, 11 tenisových areálů, 7 volejbalových či beachvolejbalových areálů a 12 dalších sportovních zařízení.
Navíc v Praze 6 působí i organizace, které mají
sídlo v jiné městské části.

Finanční podpora radnice
Šestková radnice podporuje sport velmi obdobně jako jiné městské části. Ovšem oproti
nim se peníze rozdělují mezi vysoký počet organizací, proto pro většinu z nich představuje
podpora Prahy 6 jen minimální zdroj příjmů.
Koncepce pak ve svém závěru doporučuje radnici, aby v budoucnu svou činnost neomezovala pouze na poskytování dotací, ale také by se
měla stát iniciátorem či koordinátorem v oblasti
sportu a volného času.
10 zajímavostí o sportování na šestce
1.	
Téměř dvě třetiny žen sportují jen neorganizovaně, v případě mužů je to přibližně polovina respondentů.
2.	
Mladší ženy preferují například florbal či
jógu.
3.	Starší ženy se věnují běhu, plavání, turistice
a cyklistice, vysokou popularitu má i work
out, fitness, běžky nebo volejbal.
4.	Nejpopulárnějším sportem u starších mužů
je cyklistika, následovaná během a plaváním. Populární je také stolní tenis, tenis,
workout nebo bike.
5.	Mladší muži preferují stejné sporty jako ti
starší, navíc je baví ještě fotbal a florbal.

6.	Méně než 10 % dětí nesportuje ani nikdy
nesportovalo.
7.	Více než čtvrtina dětí sportuje jen neorganizovaně, tedy nechodí do žádných sportovních kroužků ani klubů. U starších dívek
toto číslo roste až na 40 %.
8.	
Přibližně 90 % obyvatel sportuje přímo
na území Prahy 6, pouze málo jich dojíždí
do jiných městských částí.
9.	
Přibližně 70 % obyvatel hod
notí sportovní
nabídku kladně, jako horší ji vnímají především lidé z Veleslavína a Bubenče.
10.	
Nejvíce lidem chybí na šestce krytý plavecký bazén, sportovní haly nebo venkovní
hřiště pro basketbal a fotbal.

Kultura, sport a volný čas

Opera v Šárce uvede
Dvě vdovy

Slavnosti
svatého Václava
V neděli 2. října se od 16 do 22 hodin konají
na louce pod Hanspaulským zámečkem
Slavnosti svatého Václava.
Příjemné odpoledne můžete strávit při vystoupení skupin H.U.G.O., Divadlo Sklep Band, Jiří
Šlupka Svěrák, Motion Food, Wooden Shoes
a Bílá nemoc. Chybět nebude ani občerstvení všeho druhu, jak jsou návštěvníci této akce
zvyklí. Vstup je zdarma.

Mexiko ve Skleňáku
Zajímavosti o Mexiku, jeho historii nebo
kultuře se dozvíte v září v galerii Skleňák.
Věděli jste, že v Mexiku mají Avenida Presidente Masaryk, která patří mezi nejdražší
obchodní třídy v celé Latinské Americe? A že
ačkoli bývá Mexiko řazeno mezi státy Střední Ameriky, geograficky se nachází v Severní
Americe? Chcete-li získat více informací o této
zemi, zastavte se u výloh Skleněného paláce
na náměstí Svobody.

Opera v Šárce, která se koná
v neděli 4. září ve 14 hodin,
otevře podzimní kulturní sezonu
v Praze 6.
V přírodním divadle v Šárce bude uvedena opera Bedřicha Smetany Dvě vdovy. „Letos se nám
povedlo operu propojit s předsednictvím České republiky v Evropské unii, a to prostřednictvím životního osudu Bedřicha Smetany,“ říká
místostarosta pro kulturu Jan Lacina (STAN).
Libreto opery je inspirováno jednoaktovou
francouzskou komedií Les deux veuves Félici-

Divadlo v Šárce fungovalo – s výjimkou
války – od roku 1913 do 1922.

Výstava Czech Press
Photo prodloužena
Výběr z nejlepších fotek roku 2021 si
můžete prohlédnout v Bořislavka Centru,
Evropská 866, až do 30. září.
Více než 70 snímků je umístěno v nákupní
i kancelářské části centra. Otevírací doba nákupní pasáže je po–so 7–22 hodin a ne 8–22
hodin, odtud vyjedete výtahem do foyer budovy, kde je výstava přístupná po–pá 10–18 hodina so–ne 13–18 hodin.
Vstup je zdarma.

ena Mallefilla. „Máme proto záštitu velvyslance
Francie, od níž jsme předsednictví přebírali.
Usilujeme ještě o záštitu velvyslance Švédska,
kterému předsednictví EU na konci roku na
opak předáme,“ doplňuje místostarosta.
Bedřich Smetana strávil pět úspěšných let
svého života výukou hudby ve švédském Göteborgu a složil tam skladby jako Richard III.,
Valdštýnův tábor nebo Hakon Jarl. Představení se opět odehraje pod režijním vedením
Jany Divišové a Renée Nachtigallové v místech původního přírodního divadla v Šárce.
Vystoupí sólisté, sbor, balet a orchestr opery
Národního divadla v Praze. Opera tradičně
zahajuje bohatou kulturní sezonu na šestce,
která pokračuje Festivalem malých pivovarů
na Vítězném náměstí, Ladronkafestem, re
konstrukcí bitvy na Bílé hoře a dalšími oblíbenými akcemi.
září 2022
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Kultura, sport a volný čas

Dožínková slavnost
v Libóze
Kulturní program v komunitní zahradě v Li
bóze pokračuje i na podzim.
Ve čtvrtek 15. září se tady koná Zahradní dožínková slavnost, na kterou je zvána i veřejnost. Zahradu najdete za domem Libocká 39,
podrobný program je k dispozici na fcb.com/
ZahradaLiboza.

Projděte se
a běhejte v Šárce
ZŠ Hanspaulka a Přátelé Šáreckého
okruhu připravili na 10. září jubilejní 30.
ročník pochodu Šárecký okruh. Trasa
má sedm kilometrů a startuje od 8.30
do 9.30 hodin v Březovém hájku v Soborské ulici vedle zahrádek poblíž
cesty na Zlatnici. Běh povede oblastí
Hanspaulky a Horní i Dolní Šárkou, cíl je
na stejném místě. Okruh, který přináší
zábavu i poučení dětem i dospělým, se
letos zaměřuje na téma řemesla. V cíli
čeká každého účastníka odměna a děti
divadelní představení. Konec akce je
naplánovaný na 16. hodinu a pozor,
trasa není vhodná pro kočárky.
 Také 10. září se v areálu Havírna v Divoké Šárce koná 18. ročník dětského
běhu, který připravila MŠ Libocká. Závody pro děti dlouhé 100 až 700 metrů
vedou po upravených lesních cestách
Divokou Šárkou. Registrace závodníků
probíhají od 9.30 hodin, start prvního
závodu je naplánovaný o hodinu později. V rámci doprovodných akcí proběhnou dětské soutěže a hry pod vedením odborných pracovníků, Divadélko
Vysmáto nebo projížďka na koních.

Zažijte město jinak 2022
Už 17. ročník sousedských slav
ností se letos koná 17. září.
Stejně jako v minulých letech i letos budou
ulice, parky a náměstí Prahy 6 patřit třetí

zářijovou sobotu sousedským slavnostem.
V rámci Evropského týdne mobility pořádá
spolek AutoMat společně s místními oslavu
veřejného prostoru Zažít město jinak. Tentokrát s tématem Bez zábran, které se zaměřuje na bourání fyzických i mentálních bariér
mezi lidmi.
Sousedské slavnosti mohou pomoci lidem, aby
k sobě navzájem našli cestu a zároveň oživili

veřejný prostor tak, jak by si přáli, aby vypadal
po celý zbytek roku. V rámci hlavního i doprovodného programu se do nich zapojí více než
120 lokalit po celém hlavním městě, v Praze 6
se můžete těšit na již tradiční lokality, jako jsou
Petřiny či Velflíkova, nově se do organizace zapojuje například Uralská.
Čeká vás spousta dobrého jídla, kultury
i workshopů. A hlavně sousedé, kteří vás rádi
uvidí. Nenechte si ujít příležitost seznámit se,
pobavit se a sblížit se se svým sousedstvím
a lidmi v něm.
Více informací a podrobnosti o programu akce
najdete na webu zazitmestojinak.cz.



Mimikry ve Ville Pellé
Aktuální výstava ve Ville Pellé prezentuje díla Martina Salajky, jednoho z nejvýraznějších expresivních malířů současné české výtvarné scény, v jeho dosud nejobsáhlejší samostatné výstavě. Expozice s názvem
Mimikry zaujme návštěvníky obrazy plnými barev, které jsou výjimečně výrazné i znepokojivé, ale zároveň
velmi srozumitelné. Mimikry jsou známé zejména ze světa flóry a fauny jako schopnost splynout s okolím,
přizpůsobit se, oklamat nepřítele a zvýšit šanci na přežití. Autor je ovšem chápe v širším smyslu, nachází
je v neuchopitelnosti a matoucí proměnlivosti každodenního života, osobní zkušenosti i mýtu. Výstavu je
možné navštívit do 2. října. Více na www.villapelle.cz.

Jak se dělá Hausmuzeum?
Muzeum hlavního města Prahy, studijní
a dokumentační centrum Norbertov, připra
vilo na září tyto akce:
 Výstavu Architekt Adolf Loos – modely
a fotografie. Unikátní kolekce architektonických modelů a fotografií postavených
budov i neuskutečněných projektů v Čechách a na Moravě je umístěna v galerijním prostoru Studijního a dokumentačního
centra. Otevřeno je út, čt, so, ne 10 až 18
hodin, vstupenky si lze koupit na eshop.
muzeumprahy.cz.
 Přednášku Jak se dělá Hausmuzeum? – 7.
září v 17 hodin se otevře cyklus věnova22
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ný problematice vzniku idejí takzvaného
Hausmuzea. Představí vybrané způsoby
rekonstrukcí, adaptací a obnov původních
rodinných domů, významných vil, ateliérů
umělců a architektů domů, a jejich život
v nové funkci – muzea.
 Komentovanou vycházku – 22. září v 17
hodin se můžete vydat s Markétou Čejkovou na Petřiny po stopách architektů Pragera a Miluniče. Vycházka začíná
na Heyrovského nám. před Makromolekulárním ústavem. Vstupenku lze zakoupit
na e-shopu muzea nebo v předstihu na pokladně muzea.

Kultura, sport a volný čas

Břevnovské
hudební slavnosti
Zahajovací koncert Břevnovských hudeb
ních slavností se koná 15. září v Terezián
ském sále Břevnovského kláštera.
Se zajímavým programem vystoupí dvě skvělé
umělkyně, které už na slavnostech byly v covidovém roce ve streamovaném koncertu. Nyní
si je budou moci návštěvníci vyslechnout živě.
Sopranistka Kateřina Kněžíková je členkou
ND, je to dnes jedna z našich nejžádanějších
pěvkyň s řadou mimořádných ocenění, harfistka Kateřina Englichová zase jedou z nejlepších
umělkyň i v zahraničním srovnání. Začátek
koncertu je v 19 hodin.
Foto: Pavel Hejný

Škola Rooseveltova
vystoupila v DD

Základní škola speciální a Prak
tická škola Rooseveltova opět
vystoupila v Dejvickém divadle.
Po dvou covidových letech se konečně podařilo zorganizovat komponované představení, na kterém vystoupili žáci a studenti školy.
V rámci tradičního programu Podívejte, co
umíme XVIII nastupovaly velkoplošné loutky
dvojic zvířat do archy Noemovy a na závěr se
mohutně vyklenula duha naděje. Tanečníci ze

školní skupiny Balónky bujaře tančili, studenti z Praktické školy zahráli příběh O banánu
a skvěle zpívali i v angličtině, kapela R(a)dost
zahrála osvědčené songy i vlastní píseň Naše
Rooseveltka.
Za podpory Městské části Praha 6 a díky laskavé velkorysosti Dejvického divadla opět všichni zažili úžasnou terapii divadlem! Představení
skončilo tradičním divadelním pokřikem Dnes
to dobře dopadlo, zavíráme divadlo, rozkvetl
nám celý den, divadlo je víc než sen.

Když z hvězdiček
rostou hvězdy
Od září pokračuje cyklus koncertů Když
z hvězdiček rostou hvězdy.
První vystoupení se koná 24. září a představí
se na něm vítězové Houslové akademie Václava Hudečka. Druhý koncert – Trubači v proměnách času – proběhne 8. října a účinkují
studenti ZUŠ Vadima Petrova a Konzervatoře Jana Deyla. Všechna vystoupení probíhají
v Národní technické knihovně a vstup na ně je
zdarma.

Strahov ožije třídenním Festivalem Paměti národa
Paměť národa pořádá na jižní tribuně Strahovského stadionu od 29. září do 1. října Festival Paměti národa.
Třídenní akce nabídne přednášky, debaty, workshopy, autorská čtení, projekce filmů i koncerty. Vystoupí
na nich Barbora Poláková, Jaroslav Hutka, Igor Orozovič nebo skupina Circus Brothers. Na debatách se
návštěvníci potkají s historiky Eduardem Stehlíkem a Pavlem Žáčkem, režiséry filmů Václavem Marhoulem
nebo Adamem Drdou a dalšími osobnostmi a pamětníky. Více informací na strahov.pametnaroda.cz.
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Spolky

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Publikuje názory jejich členů činných v Praze 6. Příspěvky zasílejte na spolky-redakce@praha6.org. Archiv a plné v erze článků
na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy.

Pronájem Kalinova mlýna nejvyšší nabídce
Historický objekt Kalinova mlýna,
poslední z dochovaných mlýnů
v Šáreckém údolí, je k mání.
Přestože v územní studii Šárecké
údolí, Tichá-Horní-Dolní Šárka
je mlýn definován jako veřejná
vybavenost a kolem mlýna se
počítá s cestou pro pěší, Praha 6
ho plánuje pronajmout včetně po
zemků, a to za nejvyšší nabídnu
tou cenu, bez jakýchkoliv dalších
podmínek.
Kalinův mlýn byl postaven v polovině 16. stol.
a nalézá se v malebném zákoutí údolí pod přírodní památkou Nad Mlýnem. Z řady šáreckých
mlýnů byl posledním, který svůj účel plnil, a to
až do roku 1933, kdy zde byla zřízena pekárna
– ta byla znárodněná po roce 1945. Poslední
větší přestavba proběhla v roce 1919. Poslední nájemce, kterému MČ P6 mlýn pronajímala
pro uměleckou sklenářskou činnost, p. Čapka, mlýn částečně opravil a zachoval jeho ráz,
včetně dochovaného mlýnského kola.
Místní spolek se neúspěšně snažil o proměnu
mlýna, rekonstrukci původního mlýnského kola
a otevření mlýnu veřejnosti v rámci Mám nápad
pro Šestku v roce 2017. Tehdy se aspoň podařilo odvrátit jeho plánovaný prodej. O pronájem pak žádali skauti ze střediska Šipka Praha
a další spolky, ale ani těm se nepodařilo vrátit
do mlýnu život.
Mezitím si MČ Praha 6 objednala zpracování
územní studie, kterou již zastupitelstvo schválilo a v usnesení se uvádí, že ji bude využívat
pro své rozhodování. Studie požaduje vymezit
Kalinův mlýn spolu s pozemkem jako veřejnou
vybavenost. Jako poslední dochovaný mlýn
v údolí má potenciál se stát jednou z atrakcí
Dolní Šárky jako místo zastavení, vzdělávání
i komunitního života. Je možnost obnovit mlýnské kolo včetně náhonu. Protože v místě vede
úzká silnice bez chodníku, počítá studie s vedením cesty pro pěší kolem potoka a mlýna.
O tom, jak prostor kolem Kalinova mlýna utvářet, jaké jsou problémy a příležitosti, je tedy
dost informací. Odbor dopravy a životního prostředí již podle územní studie inicioval pilotní
projekt páteřní pěší cesty, která v údolí zoufale
chybí. Silnice je úzká, chodník také, v některých částech chodník zcela chybí. Podél poto24
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ka se dá projít pouze v několika místech. Nyní
odbor připravuje část pěší cesty od Břetislavky
po Vokorinku, v druhé etapě pak kolem Kalinova mlýnu na Jenerálku a do Tiché Šárky, kde
počítá s cestou kolem mlýna.
Záměr pronajmout Kalinův mlýn by byl správným krokem, kdyby obsahoval jako podmínku
soulad se závěry územní studie. To znamená,
aby mlýn sloužil veřejnosti a umožňoval otevřenou cestu pro pěší. Nemusí a nemá vydělávat peníze, ale má být přínosný pro veřejnost
a rozvíjet přírodní park a jeho hodnoty. Ať už
tam bude infocentrum Dolní Šárky, muzeum vody s fungujícím mlýnským kolem nebo
skautská základna. Vypsání výběrového řízení
na pronájem nejvyšší cenové nabídce, bez jakýchkoliv dalších podmínek, je tedy naprostým
selháním MČ.
Nejedná se přitom o selhání jedné úřednice,
která zřejmě nevěděla, jaká kritéria ve výběrovém řízení nastavit. Jedná se o selhání Rady
MČ, která nezkoordinovala nakládání s majetkem MČ se závěry územní studie a s veřejným
zájmem. A není to výjimka, kdy chybí koordinace záměrů a jeden odbor ÚMČ neví o tom, co
dělá odbor jiný. Viditelné to bývá u oprav silnic
a chodníků, kdy se chodník rozkope, opraví,
zase rozkope atd. (např. nikdy nekončící oprava ulice Na Hutích). Zbytečné vícenáklady pak
platíme my všichni a logicky pak nezbývají prostředky na další potřebné akce.
Vyzýváme zastupitelstvo P6 ke koordinaci činností a záměrů v území před tím, než o nich
budou orgány veřejné správy rozhodovat. Navrhujeme zavedení permanentních kulatých

stolů pro jednotlivá spádová území MČ. Každé
území má svoji agendu, kterou je nutné aktivně
řešit. Většina problémů dá společně předjednat
v rámci pravidelných setkání u kulatého stolu.
V. Hodek, (autor územní studie Šárecké
údolí, Tichá-Horní-Dolní Šárka), J. Koňaří
ková, Společně pro 6

Letem světem
S mottem „bez zábran“ proběhne v sobotu 17. 9. další ročník „Zažít město jinak“.
 Nová Ruzyně je posuzována v procesu EIA. Central Group chce postavit 2332
bytů pro asi 6600 lidí. Školky pojmou 182
dětí, ZŠ 680 žáků. Jako obvykle (bohužel) spadlo oznámení i termín na vyjádření do prázdnin.  Victoria Palace se
staví, prodáno je už 25 bytů. Metr čtvereční i za víc jak 250 tis. Kč.  Praha 6
má nový web. Řada dřívějších odkazů
však přestala fungovat, nejsou dostupné
„Otázky a odpovědi“, ani odkazy z rozesílaných novinek.  Na Petřinách začala
vyrůstat nová (a pěkná) knihovna.  Nový
Veleslavín, tedy (nepřiměřená) zástavba
staré veleslavínské teplárny získala územní rozhodnutí (nepravomocné).  Hl. m.
Praha svěří Praze 6 do správy pozemky
pro břevnovský fotbalový Union.  Union
zve všechny na hřiště pod Televizní věží,
kde v neděli 18. září proběhne odpoledne
se soutěžemi pro děti a dalšími atrakcemi.
J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

Programy

Divadlo Semafor
Dejvická 688, P 6, pokladna tel.: 233 901 384,
vstupenky@semafor.cz, www.semafor.cz
5. 9. Všechnopárty
6. 9. Všechnopárty
7. 9. Dan Bárta & Rozhlasový Big Band Gustava Broma
8. 9. SEMJAM 22
13. 9. 100 + 1 let humoru Felixe Holzmanna
14. 9. Big Band Felixe Slováčka & Anna a Felix
Slováčkovi a hosté
15. 9. Čochtanův divotvorný hrnec
16. 9. Bára Kodetová & Pavel Šporcl v Semaforu
19. 9. Všechnopárty
20. 9. Všechnopárty
22. 9. Kdyby 1000 klarinetů od divadla k filmu
23. 9. Černá kočka – Bílý pes
24. 9. Prsten pana Nibelunga
26. 9. Co na světě mám rád
27. 9. Kytice
28. 9. Nižní Novgorod

Divadlo S + H
Dejvická 919, Praha 6, tel.: 224 316 784,
https://spejbl-hurvinek.cz
2. 9. 15:00
4. 9. 10:30 a 14:00
10. 9. 14:00 a 16:30
14. a 15. 9. 15:00
16. 9. 19:00
17. 9. 10:30 a 13:00
24. 9. 14:00 a 16:30

Žeryčku, hop!
Hurvínkovo přání
Hurvínkovo přání
Žeryčku, hop!
Spejbl a město hříchu
Žeryčku, hop!
Pohádky pro Hurvínka

expresivních malířů své generace Martina
Salajky (1981), který se ve svém vizuálním přemýšlení zaměřuje na některé aspekty současného života, jež jsou svou podstatou proměnlivé, matoucí, a tím i obecně neuchopitelné.
Nejčastěji přitom vychází z osobní mytologie.
Komentovaná prohlídka: 6. 9. v 18.00
Tvůrčí dílny: 18. 9. ve 14:30 / V kůži chameleona. Tvůrčí dílna představí proces splynutí
živočicha s okolním prostředím tak, jak to
umí jen chameleon. Vhodné pro děti od 6
do 10 let.
Nedělní škola umění hrou: vždy od 14
do 15:30 hod.
11. 9., 25. 9., 9. 10. pro děti od 6 do 12 let.

Písecká brána
K Brusce 5/208, Praha 6, tel: 233 321 313,
724 737 352, e-mail: info@piseckabrana.cz,
web: www.piseckabrana.cz
12. 9. 13–19 hod.
Fresh senior festival
20. 9. od 16 hod.
Setkání s operou III – přednáška s projekcí
a audioukázkami
13. – 25. 9.
DANA ZÁTOPKOVÁ – vzpomínky přátel na pozoruhodný život naší legendární atletky
Výstava se koná u příležitosti nedožitých stých
narozenin.

Dejvické divadlo
Zelená 15a, Praha 6. Pokladna a rezervace
vstupenek: tel. 233 332 430, rezervace@
dejvickedivadlo.cz, https://www.dejvickedi
vadlo.cz/#1
13. 9. Vina?
15. 9. Richard III.
18. 9. Terapie
19. 9. Interview
25. 9. Každý má svou pravdu
26. 9. Přízraky
27. 9. Racek
28. 9. Richard III.
30. 9. Absolutno

Výstava 1. 9. – 29. 9.
Marcel Bárta - Monotypy, muchláže

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

ANTI.KVARIÁT DD
19. 9. ve 20 hod.
Večer jedna báseň
26. a 27. 9. ve 20 hod.
Játra

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6, tel.: 224 326 180,
info@villapelle.cz, https://villapelle.cz
Výstava: do 2. října / Martin Salajka: Mimikry
Nejobsáhlejší výstava jednoho z nejvýraznější

3. 9. od 14:30 UNIFEST 2022: Povodí Ohře,
Rány těla, David Pomahač, Purplefox Town
a další.
5. 9. 17:00 VERNISÁŽ / Marcel Bárta: Monotypy, muchláže, vstup volný
5. 9. 20:00 M. Bystrov & J. Š. Svěrák: Příběhy
písní live IV. Ze zpěvníku Waldemara Matušky.
6. 9. 18:30 PŘEDNÁŠKA / Zdeněk Lukeš:
Janákovi žáci z UMPRUM
7. 9. 20:00 KONCERT / Kvietah, Člověk krve,
Reinis Jaunais (LV)
8. 9. 20:30 KONCERT / Petr Nikl & Ondřej
Smeykal: Líheň
9. 9. 20:00 KONCERT / Janota 1935 a hosté
10. 9. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Divadelní spolek MIM: Archibaldův cirkus
10. 9. 16:30 WORKSHOP / Žonglování s Firejokers. Vstupné dobrovolné
10. 9. 19:30 DIVADLO / My kluci, co spolu
chodíme. Vstupné dobrovolné
12. 9. 19:00 FILM / František "Čuňas" Stárek:
Cáry starejch filmů. Vstupné dobrovolné
13. 9. 20:00 KONCERT / Jan Burian
14. 9. 20:00 KONCERT / Swing Cheek
15. 9. 20:00 KONCERT / Sdružení rodičů
a přátel RoPy, DBKL
16. 9. 20:00 KONCERT / La Banda de Contenedor, Kpt. Krab, Safenat Paneach
17. 9. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Divadlo
Na houpačkách: Malá čarodějnice
17. 9. 20:00 KONCERT / Neue Welt, Cold
Venus Revisited, Den Der Hale (SWE)
20. 9. 20:00 KONCERT / Jana Koubková
21. 9. středa 16:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ /
Sváťovo dividlo: Máša a tři medvědi
21. 9. 20:00 KONCERT / Esence
22. 9. 20:00 KONCERT / Martina Trchová,
Žofie Kabelková
23. 9. 20:00 / 17. FreeJazz Festival: Elliott
Sharp (US), Eternal Triangle (Trevor Watts/
Veryan Weston/ Jamie Harris, UK)
24. 9. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Duhové
divadlo: O kohoutkovi a slepičce
24. 9. 17. FreeJazz Festival: Conny Bauer (DE),
Free Jazz Trio Olomouc
28. 9. středa 20:00 KONCERT / The Quarantines, Fumar Mata!
29. 9. čtvrtek 20:00 KONCERT / NĀV a hosté
30. 9. pátek 20:00 KONCERT / She happens
a hosté

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

10. 9. 14:00 Princezna rebelka
16:00 Cesta do Tvojzemí
18:00 Jan Žižka
20:00 Nene
11. 9. 14:00 DC Liga supermazlíčků
16:00 Princezna rebelka
18:00 Já jsem Zlatan
20:00 Top Gun: Maverick
září 2022
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12. 9. 16:00 Poslední závod/KINO SENIOR
18:00 Arvéd
20:00 Jan Žižka
13. 9. 20:00 Lovec jelenů/FILMOVÝ KLUB
14. 9. 16:00 Planeta Praha
18:00 Já jsem Zlatan
20:00 Jan Žižka
15. 9. 16:00 EOS: Raffael odhalen
18:00 Minamata
20:00 Vstupenka do ráje
17. 9. 14:00 Cesta do Tvojzemí
16:00 Rakeťák
18:00 Slovo
20:00 Minamata
18. 9. 14:00 DIVADLO PRO DĚTI
16:00 Cesta do Tvojzemí
18:00 Vstupenka do ráje
20:00 Lovec jelenů
19. 9. 16:00 Promlčeno/ KINO SENIOR
18:00 Jan Žižka
20:00 Slovo
20. 9. 16:00 Benátky: Nekonečně avantgardní
18:00 Good Old Czechs
20:00 Lovec jelenů
21. 9. 16:00 Mimoni 2: Padouch přichází
18:00 Krásné bytosti
20:00 Slovo
23. 9.	16:00 Muži na pokraji nervového
zhroucení/KINO SENIOR
18:00 Krásné bytosti
20:00 Podezřelá
24. 9. 14:00 rincezna rebelka
16:00 DC Liga supermazlíčků
18:00 BANGER
20:00 Nene
25. 9. 14:00DIVADLO PRO DĚTI
16:00 Princezna rebelka
18:00 Ucho
20:00 Moonage Daydream
26. 9.	16:00 Po čem muži touží 2/ KINO
SENIOR
18:00 Slovo
20:00/ BANGER.
27. 9. 16:00 Napoleon – Ve jménu umění
18:00 Řeka
20:00 Jedna sekunda
28. 9. 16:00 Kde je Anne Franková – dabing
18:00 Já jsem Zlatan
20:00 BANGER.
29. 9. 16:00 Tutanchamon – poslední výstava
18:00 Minamata
20:00 Avatar (re-lease)

30. 9. 16:00 Film roku/KINO SENIOR
18:00 Krásné bytosti
20:00 Tři tisíce let touhy
1. 10. 14:00 Cesta do Tvojzemí
16:00 Zlouni
18:00 Indián
20:00 Avatar (re-lease)
2. 10. 14:00/DIVADLO PRO DĚTI
16:00 Cesta do Tvojzemí
18:00 Tři tisíce let touhy
20:00 Bullet Train

Letní kino
u Keplera
Hradčany, Praha 6,
www.letnikinoukeplera.cz
1. 9. 20:30 Mamma Mia! (2008)
2. 9. 20:30	Ghost Dog: Cesta Samuraje
(1999)
8. 9. 20:30	Limonádový Joe aneb Koňská
opera (1964)
9. 9. 20:30 Superman II (1980)
10. 9. 20:30 Trhák (1980)
Změny programu (kvůli nepříznivému počasí)
sledujte na webu www.letnikinoukeplera.cz
nebo na facebooku a instagramu kina

DDM Praha 6
Adresa: U Boroviček 650, Praha 17,
tel.: 235 323 333, https://www.ddmp6.cz
1. a 8. 9. od 20:00 Letní kino, (ne)Konečná
Vypich u dopravního hřiště.
Program na www.nekonecnavypich.cz
8. 9. 14–18 hod. Zastávka volný čas – Vypich
2022, u dopravního hřiště + předpolí obory
Hvězda. Akce pro širokou veřejnost, divadelní
soubor Fuente Ovechuna, Policie ČR, Celní
úřad a další, zazpívá Pavel Čadek, vystoupí
děti ze zájmových útvarů DDM. Ukázky sportovních činností, rukodělné a tvořivé dílny.
Podrobné informace na www.ddmp6.cz

Café Šesťák
Vítězné nám. 576, Praha 6, tel.: 603 923 129,
https://cafesestak.cz
1. 9. 18.00–21.00 akustický koncert
2. 9. 18.00–21.00 LOS AMIGOS /akustický
koncert
3. 9. 13.00–18.00 Dětské trhy
8. 9. 18.00–21.00 LA CIRCUMSTANCIA /
akustický koncert
9. 9. 17.00–21.00 ZIG-ZAG TAP & SWING
TANČÍRNA
10. 9. 14.00–20.00 Blešák
14. 9. 18.00–22.00 Šachy na šesťáku
15. 9. 18.00–21.00 TANGONEXION / tančírna
16. 9. 18.00–21.00 BECHY & FEE / akustický
koncert
22. 9. 18.00–21.00 KVARTETONES / akustický
koncert
23. 9. 18.00–21.00 MARCO MICELLI / akustický koncert
24. 9. 14.00–21.00 POKOJOVKY / swap, trhy,
výměna kytek
28. 9. 18.00–22.00 Šachy na šesťáku
29. 9. 18.00–21.00 LEVNÝ ZBOŽÍ / akustický
koncert
30. 9. 18.00–21.00 RODAN / akustický koncert

Dny architektury
v Praze 6
1. 10. a 2. 10. 10:00–16:00 / zámek Veleslavín
– interiéry i exteriéry barokního zámku s přilehlým parkem, výstava o historii a současnosti
celého areálu a proměnách jeho okolí.
2. 10. 10:00, 12:00, 14:00 / Rothmayerova vila
2. 10. 15:00–18:00 / Fakulta architektury ČVUT
– komentovaná prohlídka v 15:00
2. 10. 16:00–20:00 / Kafkárna – sochařský ateliér s magickou zahradou.
2. 10. 16:00 (sraz před KC Kaštan) / komentovaná procházka: Bělohorská ulice

17. 9. 2022
Praha 6, Areál ČVUT
start

www.prazska50.cz
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9:00 a 10:00 hod.

#pokorokor #prazska50
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STAN s podporou Zelených
„Komunální politika
zdaleka nejvíc ovlivňuje
kvalitu vašeho života.
Přijďte 23. či 24. září
k volbám a volte číslo 9.“

„Praha 6 jako nejlepší
místo k životu.
Ručíme vám za to!“
Jan Lacina
lídr společné kandidátky

Petr Prokop
kandidát na starostu

„Máme plán proti
ohřívání města.
Vzrostlých stromů
v ulicích není nikdy
dost.“
Petr Palacký
kandidát do Rady MČ Praha 6

„Nedopustíme zástavbu
v okolí Džbánu. Praha 6
musí zůstat zelená.“
Pavel Weber
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spolupředseda Zelených v Praze 6
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Praha 6, nejlepší místo k životu
Obec je společenstvím občanů a musí myslet na všechny, i když jsou jejich zájmy často v protikladu. Musí umět sladit zájmy
cestujících veřejnou dopravou, motoristů, cyklistů i pěších. Musí umět poskytnout zázemí mladým, kteří se chtějí bavit, komfort
rodinám, které u nás hledají hlavně klid a bezpečí, ale také podporu těm, kteří se cítí v dnešním světě ohroženi – zdravotním
omezením, stářím, chudobou. Praha 6 je tu pro všechny a úkolem radnice je všechny zájmy koordinovat a sladit. Máme s tím
osm let zkušeností ve vedení městské části a dovolujeme si vás požádat i tentokrát o volební podporu pro další čtyři roky. Chceme
přeci všichni společně, aby Praha 6 byla tím nejlepším místem k životu.

Oldřich Kužílek, expert na otevřenost
veřejné správy a svobodu projevu,
zastupitel MČ Praha 6, předseda Výboru pro otevřenost, média a participaci
ZMČ Praha 6

Barbora Truksová, divadelní publicistka a manažerka v Národním divadle, členka Komise pro životní prostředí RMČ Praha 6, spolupředsedkyně
Zelených na Praze 6

Zdeněk Hořánek, radní pro investice
a bezpečnost MČ Praha 6, jediný člen
představenstva SNEO a.s.

Iveta Borská, lékařka, zastupitelka MČ
Praha 6, předsedkyně Komise pro sociálně bytové otázky RMČ Praha 6

Petr Karvánek, ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, zastupitel MČ Praha 6,
člen Výboru pro výchovu a vzdělávání
ZMČ Praha 6

Libor Bezděk, ředitel Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy, zastupitel MČ Praha 6, předseda Komise pro
sport a volný čas RMČ Praha 6

Komunální volby v Praze 6 23.-24. 9. 2022

Volební
program STAN
s podporou
Zelených

Komunální volby 23.–24. 9. 2022

STAN s podporou Zelených
Posledních 35 let žiju a pracuju v Praze 6. Už jako student
Přírodovědecké fakulty UK jsem začal docházet do laboratoří v Ústavu organické chemie a biochemie na Flemingově
náměstí, jedné z nejlepších vědeckých institucí v této zemi,
kterou mám nyní tu čest vést jako její ředitel. V Liboci jsem
si ještě jako student spolu s bratrem postavil svépomocí
půdní byt. Narodily se nám tady obě dcery, chodíme tady
do našeho farního kostela sv. Fabiána a Šebestiána, máme
tady přátele a milé sousedy. Jsme tady doma a jsme tady
moc rádi. Neznám jinou velkoměstskou čtvrť, kde bych
mohl jezdit denně na kole do práce tak nádhernou cestou, jako je trasa z Liboce přes Divokou a Tichou Šárku do
Podbaby. A znám jen málo míst v této zemi s tak mimořádnou koncentrací vysokoškoláků, vědců, techniků, chytrých,
pracovitých a vzdělaných lidí, jako je naše čtvrť. Myslím,
že je to potenciál, který pořád ještě úplně nevyužíváme.
Neznám žádné jiné místo v Česku, které by mělo takovou
šanci vytvořit něco podobného kalifornskému Silicon Valley,
nebo aspoň německému Heidelbergu, jakou má Praha 6.
Kampus Dejvic, suchdolský kampus, ústavy Akademie věd
v Dejvicích a na Petřinách, to vše může a mělo by nastartovat rozvoj technologických firem, které mohou posunout
tuhle zemi dál. A nikde jsem v politice nepotkal takovou
partu výjimečných, talentovaných a angažovaných lidí jako
v místní pobočce STANu. Některé z nich znám léta, někteří
jsou mými sousedy, vím, o co jim jde, a jsem si jist,
že se to může povést.

Já už jsem si vybral

Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
biochemik

inzerce

ředitel ÚOCHB Akademie věd ČR

ZA SOUKALA
BUDE LÍP!

POMŮŽEME VÁM V KRIZI
Ing., Mgr. Petr Soukal, Ph.D., kandidát na starostu MÈ Praha 6
www.anobudelip.cz | www.chcemelepsicesko.cz |

SoukalPetrANO

PRIORITY HNUTÍ ANO
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 JAK VOLIT?
Zajistíme vznik centra pro vícegenerační
aktivity v Praze 6
Podpoříme péči o seniory v rodinném
domácím prostředí
Navýšíme kapacity podpůrných služeb pro
seniory - doprovod k lékaři, asistence při
jednání s úřady, pomoc s nákupy

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Realizujeme výstavbu parkovacích domů
na okraji Prahy 6
Vymezíme pevná stanoviště pro sdílená
kola a elektrokoloběžky
Podpoříme výstavbu Buštěhradské dráhy a
dokončení Pražského okruhu
Navýšíme kapacity parkovacích míst pro
rezidenty

POMOC RODINÁM
S PŘEKONÁNÍM KRIZE

Zajistíme bezplatné obědy a volnočasové
kroužky ve školách
Navýšíme kapacitu jeslí a mateřských škol
Městské byty budou sloužit ohroženým
skupinám obyvatel
Nedopustíme další zvyšování poplatků,
stanovených městskou částí

OCHRANA A ROZVOJ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zastavíme developery - veřejná zeleň nesmí
ustupovat komerční výstavbě
Zlepšíme péči o parky a travnaté plochy s
důrazem na jejich rekreační využití
Důsledně budeme dbát na odvoz odpadu
nejen z popelnic, ale i z okolních prostor

ANO 20
1
vylosov 1
ané èís
lo:
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NAŠE HNUTÍ NEJVÍCE
PODPOŘÍTE TAK, ŽE UDĚLÁTE
POUZE JEDEN KŘÍŽEK U NÁZVU
HNUTÍ "ANO 2011".
DÁTE NÁM TAK MAXIMÁLNÍ
MOŽNOU PODPORU.
DĚKUJEME!

Zadavatel: ANO 2011
Zpracovatel: MHK Lab s.r.o.

PODPORA AKTIVNÍHO
ŽIVOTA A BYDLENÍ SENIORŮ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

FESTIVAL VOLNÉHO ČASU

LADRONKA
FEST
HUDEBNÍ PROGRAM:

ANNABELLE

MACHULDA & ELVIS LIVE
BAND CONTEST

PARK LADRONKA
SOBOTA 10. 9. 2022 11-21 HOD.
VSTUP ZDARMA

POLE DANCE BATTLE
CESTA ZA SNEM

PREZENTACE SPORTOVNÍCH
KLUBŮ, TANEČNÍ A SPORTOVNÍ
WORKSHOPY, FESTIVALOVÉ
SOUTĚŽE A DALŠÍ

ladronkafest

kandidát
na starostu Prahy 6

lídr KDU-ČSL
pro Prahu 6

inzerce

Šestka
v srdci

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

Mariana
Čapková

KANDIDÁTKA NA STAROSTKU

4

volte
číslo

NA ŠESTCE NÁS TRÁPÍ
ŠKOLSTVÍ A DOPRAVA.

Prožívám to s rodinou,
stejně jako vy.
Vím, jak to vyřešit !
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RYTÍŘI KORUNY ČESKÉ
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KOMODA Z OBDOBÍ LUDVÍKA XV. / ZAHRADNÍ AUKCE 2022 / Dosažená cena: 210 000 Kč

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

WWW.ARTHOUSEHEJTMANEK.CZ

www.kuchynskastudia.cz

GOETHEHO 2, 160 00 PRAHA 6 - BUBENEČ

23. a 24. září VOLTE Č.7

Na Šestce máme domov a chceme, aby zůstala
důstojným místem k životu pro nás, naše děti a
sousedy. Vedení radnice ovšem dlouhodobě
přehlíží zájmy místních obyvatel. Četné problémy
se zpackanou dopravou, mizející zelení nebo
přeplněnými školami nás přiměly kandidovat v
nadcházejících volbách do zastupitelstva Prahy 6.
Vo
Volte Patrioty!

Mgr. Hugo Chadima
publicista

Ing. Lucie
Ramneborn
ředitelka zdrav.
zařízení

Jan Antonín
Duchoslav
herec, OSVČ

Ing. René Pekárek
býv. místostarosta

Ing. Jaroslav Ďuriš
manažer

Jan Dočekal
zastupitel Prahy 6

více zjistíte na patriotiproprahu6.cz
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Inzerce
Přijmu kadeřnici na Živnostenský list. Tel: 728 995 661

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

Mgr. Lenka Kernerová, koučink, překonání krize, terapie, práce
s adolescenty. 737 095 290, www.nove-ja.cz

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

Zápis do Předškolního klubu Montessori
Centrum volného času při VOŠ, SOŠP a Gymnáziu Praha 6,
Evropská 33 obnovuje provoz od 1. 10. 2022. Klub je určen
celkem 12 dětem od cca 3 do 6 let. Ve třídě budou 2 zkušené
pedagožky. Provoz je Po–Pá od 7:45 do 14:45 hod. (poté
možnost kroužku). Dětem budou podávány v CVČ obědy.
V klubu budeme využívat prvky Montessori pedagogiky,
důležitý je pro nás laskavý a respektující přístup k dětem.
V režimu dne jsou začleněny též pohybové aktivity, pravidelný
pobyt venku. Cena: 3000 Kč/měsíc.
Informace obdržíte na: staffova@pedevropska.cz
a na www.pedevropska.cz/cvc.

MALÍŘI POKOJŮ,
LAKOVÁNÍ RADIÁTORŮ

tel.: 775 423 227

KOMPLETNÍ MALÍŘSKÝ SERVIS,
DŮRAZ NA KVALITU A ČISTOTU.
PO NAŠÍ PRÁCI NENÍ TŘEBA
UKLÍZET.

www.malirvpraze.cz

ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ provádím veškeré zednické, malířské, obkladačské, podlahářské a bourací práce. Odvoz
suti zajištěn. Rekonstrukce bytu, domu, nebytových prostor. Mobil 777 670 326
Untitled-1 1

Přímý zájemce koupí dva byty v Praze a okolí. Lze i zvlášť. Na stěhování nespěchám. Seniory mohu nechat v bytě na dožití. Platba ihned. Tel.
608 661 664

24.02.22 13:31

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

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

inzerce

Kaufland se stal letošním

generálním parTnerem
při této příležitosti vás zve na ZAHRADNÍ
SLAVNOSTI pořádané na Komunitní zahradě
Podbaba a Komunitní zahradě Vypich. Obě
se nachází u prodejen Kaufland.

7/9
15/9

Komunitní zahrada
u prodejny Kaufland
– Podbaba
Komunitní zahrada
u prodejny Kaufland
– Vypich

16:00 – 20:00
vstupné na akci je ZDarMa!

Těšit se můžete na:
Občerstvení:
Šťavnaté burgery K-Mistři od fochu z Modletic!
Oblíbený falafel K-take it veggie
sladké buchty K-Jarmark
Veškerý výtěžek z prodeje občerstvení bude darován neziskové
organizaci DEBRA ČR, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel.

DOprOvODný prOgraM:
Loutkové divadlo pro děti
Malování na obličej
Zahradní hry (cornhole, pétanque,…)
Workshopy pro děti
Drobné překvapení pro každého návštěvníka

více informací na:
www.kaufland.cz/zazitmestojinak
generální partner Zažít město jinak

Praha 6_204x286.indd 1

09/08/22 13:53
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Vaše

zahrada

projektu
po údržbu
od

kvalita se zárukou

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

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

ěHãtPH
LKQHG

RGB / .ai

Facebook “f ” Logo

RGB / .ai

VENKOVNÍ VNITŘNÍ

777 038 001
www.gato.cz

ŽALUZIE

ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU

inzerce

ěHãtPH
LKQHG

777 038 001
www.gato.cz

VENKOVNÍ VNITŘNÍ

S ŽALUZIE proti korupci,
ROLETY
zdražování, aroganci moci!
SÍTĚ PROTI HMYZU

zadavatel i zpracovatel - ksčm

ve Vaší blízkosti v Dejvicích:
Vítězné náměstí 817/9; 5. patro
dospělí/děti – bolest/úrazy – kosti/klouby/záda
sonografie dětských kyčlí a kloubů dospělých
Objednání na telefonu: 603 284 757

Umístění velkoobjemových
kontejnerů
VOK bude přistaven v určeném termínu pouze na 4 hodiny v čase 16:00 –
20:00 hod. VOK je určen pouze pro občany hl. m. Prahy.
pondělí 19. 9. 2022

pondělí 26. 9. 2022

Arabská x Egyptská

Na Bateriích 27

- poradenství a pomoc v krizi;
- nová zařízení péče o seniory;
- důstojné bydlení za zaplatitelné nájemné.

Kladenská x Nad Tratí

Stamicova x Brixiho

úterý 20. 9. 2022

úterý 27. 9. 2022

Africká x Alžírská

Heyrovského náměstí

Tobrucká

Nad Alejí x Šantrochova

Podpořte kandidáty KSČM

čtvrtek 22. 9. 2022

čtvrtek 29. 9. 2022

Dělostřelecká x Slunná

Brunclíkova x Nad Alejí

Macharovo náměstí

Parléřova x Myslbekova

V Praze 6 chceme:
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ORTOPEDICKÁ AMBULANCE

ve volbách 23. a 24. září 2022

září 2022

Informace / inzerce

Kontakty na zastupitele
Zastupitelský klub TOP 09, KDU-ČSL
Předseda: Mgr. O. Dušek, tel.: 775 663 342,
odusek@praha6.cz místopředsedové:
MUDr. M. Hošek, marian.hosek@seznam.
cz, tel.: 603 169 266, Mgr. M. Baxa, mbaxa@praha6.cz; členové: Mgr. J. Růžička,
602 176 922, jruzicka@praha6.cz; Mgr. O.
Kolář; Ing. arch. E. Smutná, tel.: 778 543 831;
Ing. J. Vaculík, tel. 602 492 692, jvaculik@praha6.cz; Mgr. J. Bartůšek; Mgr. M. Kaňáková;
Mgr. D. Klepková

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

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

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

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

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

Nezařazení zastupitelé
Mgr. P. Palacký Ph.D. (Zelení), tel:
603 114 577, e-mail: ppalacky@praha6.
cz, Ing. P. Weber (Zelení), weber.pavel@
seznam.cz, MUDr. A. Nechvátal (bez PP), tel.:
774 077 650, e-mail: anechvatal@email.cz

inzerce

OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA
VODÍCÍCH LANEK - NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH
OKEN-VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
NA LODŽIE-SÍTĚ PROTI HMYZU.
Tel:733 720 950,
pavel.janci@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

ANTIK BAZAR APOLLON
Bělohorská 8, Praha 6, stanice tram. Malovanka/
otevřeno po–pá 10–13 14–16 h
VÝKUP KAŽDÝ DEN
www.antiqua-apollon.cz,
www.antikpraha.cz/antiqua-apollon
Vykoupíme různé PAMÁTKY NA STARÉ ČASY
i poškozené,do r.1970. Máme zájem o dečky,
přehozy.Veškeré hračky,pohlednice.Předměty ze
skla. Vzduchovky, šavle, zbraně, vyznamenání.
Gramofony, telefony,psací stroje. Porcelán-sošky,
hrnky, kořenky. Alpaka-mísy, košíky, tácy. Mlýnky,
fotoaparáty, globusy. Obrazy, grafiku-i poškozené.
Hodiny, budíky, Primky-aj, barometry. Sochy-lidé,
zvířata, Madona. Šperky–české granáty, zlaté,
stříbrné, bižuterii.Vánoční ozdoby, Betlémy. Psací
stůl s roletou, komoda, servírovací stolky, stojany,
věšáky.Lampy, lustry. Předměty z Číny, Orientu.
Zavolejte, rádi přijedeme i pro málo věcí,
i když nic nekoupíme-NIC NEPLATÍTE.
Kontakty: tel. 777 100 898,
e-mail: sahula.martin@post.cz

Aktuální číslo Šestky najdete na stránkách http://www.sestka.cz
Šestka–noviny Prahy 6 (periodický tisk městské části Praha 6)
9/2022, vychází dne 31. srpna 2022. Uzávěrka příštího čísla dne 12. září.
Vydavatel: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 praha 6,
IČ: 00063703, tel.: 220 189 111, www.praha6.cz
Redakce: Magdaléna Krajmerová, sestka@praha6.cz
Inzerce: 220 189 154, e-mail: inzercesestka@praha6.cz
Náklad: 35 000 výtisků, vychází 11 x ročně
DTP: Lucie Čapková
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OSOBNÍ
ZKUŠENOST
K NEZAPLACENÍ
Vaše tělo zbavíme
bolesti, posílíme
a zlepšíme jeho hybnost.

SKUPINOVÉ
LEKCE

INDOOR
CYCLING

KRYOTERAPIE

GYMSTORY CENTRUM
ZDRAVÉHO POHYBU
w w w. g y m s t o r y. c z

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

