Z Á Ř Í 2016

www.praha6.cz

PARKOVÁNÍ V PRAZE 6

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI

NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6

ROZHOVOR: OLDŘICH VLACH

UBYTOVNA KONEČNĚ ZMIZÍ

www.ladronkafest.cz

Ladronkafest

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 ONDŘEJ KOLÁŘ
VÁS ZVE NA FESTIVAL VOLNÉHO ČASU

SOBOTA START 11:00 / KONEC 20:00

10.9.2016

PARK LADRONKA
VSTUP ZDARMA!

SOUTĚŽ STUDENTSKÝCH KAPEL, ADRENALINOVÉ SHOW, PESTRÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY,
UMĚNÍ, WORKSHOPY, EXHIBICE, SOUTĚŽE O CENY

GIPSY.CZ

NOTES FROM PRAGUE / PAVEL CALLTA
DANIEL ČECH
MODERUJE:

PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
PRAŽSKÝ

PRAHA

Č ESKO

SVĚT

ÚVODNÍ SLOVO

OBSAH
Milí čtenáři,
většina z nás má září spojené se začátkem školy.
Prvňáčci se těší na svoji premiéru, ti starší vymýšlejí
způsoby, jak nástup do školních lavic oddálit a pro
dloužit si tak tolik zasloužené dvouměsíční lenošení.
Rodičům naopak opadnou starosti, co s dítky, které
se celé dny povalují doma místo toho, aby trávily
většinu dne ve školních lavicích. Život se zkrátka
vrací do zajetých kolejích, začíná opět rutina, na kte
rou jsme všichni zvyklí, rozptýlena je snad začínají
cím babím létem, které, když se povede, je dle mého soudu nejkrásnějším
ročním obdobím. Praha 6 vstupuje každoročně do toho kalendářního cyklu
a Měsícem zdravé Šestky, který letos bude startovat na Vítězném náměstí
a vrcholit tradičně na Ladronce oblíbeným Ladronkafestem. Veleúspěšnou
Operu v Šárce snad ani netřeba zmiňovat! Výčet akcí, které protkají babí léto
v Praze 6 by se do tohoto omezeného prostoru neměl šanci vejít, připomenu
proto ještě sportovní setkání Pražské organizace vozíčkářů ve Hvězdě, oslavy
dne Prahy 6 spojené s předáváním čestných občanství a cen městské části
a další a další akce, jejichž výčet najdete tradičně na posledních stránkách
našeho periodika. A i když jsme ještě v zářijovém čísle, nedá mi to, abych vám
nepřipomněl, že 1. října oslavíme Mezinárodní den seniorů. Nezapomeňme
popřát našim babičkám a dědečkům zdraví a dobrou kondici a prosím, aby
chom si všichni uvědomili, že mnohdy stačí i jen úsměv a pár slov uznání, aby
byl život o trochu hezčí.
Letošní babí léto s sebou ovšem nese i komplikace. 24. srpna byla v Praze 6
spuštěna revoluce v parkování, kterou naše městská část dosud nezažila. Sli
bujeme si od ní především rozšíření parkovacích možností pro vás, obyvatele
Prahy 6. Kolegové, kteří mají na starosti dopravu, mají plné ruce a hlavy práce
s komplikovanou situací na Vítězném náměstí a vůbec v celé oblasti Bubenče
a Dejvic, která se už v průběhu prázdnin začala zhoršovat díky úplné uza
vírce Korunovační ulice. S pražským magistrátem proto intenzivně jednáme
o okamžitých opatřeních, která by této oblasti ulehčila a usnadnila tak do
pravu za prací, do škol, i za volným časem. Zároveň se zpracovává celková
urbanistická studie Vítězného náměstí, která napoví, jak toto území nejlépe
řešit nejen dopravně. Protože ale studie neřeknou vždy všechno a lidé sami
nejlépe vědí, co by ve svém okolí uvítali, rozhodli jsme se po vzoru ostatních
měst z celého světa „nakopnout“ participativní rozhodování a rozpočtování.
Budete tak nyní moct, bez nutnosti sepisovat petice, přímo ovlivňovat pláno
vání městské části. Od září rovněž budete rovněž opět moct připomínkovat
návrh strategického plánu Prahy 6 – každé pondělí ve Skleněném paláci.
Věřím, že i přes komplikace v dopravě si babí léto užijete, co to dá. A že vám
ho nezkazí ani startující kampaně jednotlivých kandidátů do Senátu Parla
mentu České republiky. V tomto čísle se s nimi ostatně můžete seznámit.
Srdečně váš
Ondřej Kolář

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 na základě usnesení RMČ P6 č. 1544/16 ze
dne 24. 8. 2016 vyhlašuje pro rok 2017 programovou dotaci
„Dotační program na podporu obnovy památkově významného objektu
či souboru na rok 2017“ (dále jen Památková dotace)
Lhůta pro podání žádosti o Památkovou dotaci začíná dne 1. 9. 2016
a je ukončena dne 18. 11. 2016. Více informací k Památkové dotaci
a formuláře ke stažení naleznete na www stránkách MČ Praha 6
(www.praha6.cz) na záložce Památková dotace 2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 na základě usnesení RMČ P6
č. 1545/16 ze dne 24. 8.2016 vzhlašuje výtvarnou otevřenou
jednokolovou soutěž na umělecké dílo „FRANTIŠEK FAJTL“
k poctě generálporučíkovi Františku Fajtlovi, Praha 6, k.ú.
Vokovice. Datum vyhlášení soutěže je 1. 9. 2016, lhůta pro
odevzdání soutěžních návrhů je ukončena dne 14. 11. 2016
ve 12:00 hodin. Více informací k výtvarné soutěži a zadávací
podmínky naleznete na úřední desce MČ P6 a na www
stránkách MČ Praha 6 (www.praha6.cz)
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Řešení Vítězného náměstí stagnuje
Dopravně–urbanistická soutěž na celkové řešení Vítězného náměstí je
zatím v nedohlednu. Magistrát se totiž doposud podle místostarosty pro
dopravu a strategický rozvoj Martina Polácha (ANO) stále nevyjádřil.
„Na jaře letošního roku si Praha 6 dala za cíl prosadit vyhlášení soutěže.
Poté jsem se s paní primátorkou Krnáčovou i panem náměstkem pro
dopravu Dolínkem domluvil na harmonogramu a dalším postupu. Tisk
rady hlavního města s vyhlášením soutěže ale stále někde vázne, takže je
otázka, zda se Praha 6 dočká v dohledné době vyhlášení soutěže,“ dodává
místostarosta Polách, podle nějž radnice čelí neoprávněným výtkám,
zatímco další vývoj závisí zcela na postoji magistrátu. 
red

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6
se koná ve čtvrtek 22. 9. 2016 od 10:00 hod. v zasedacím
sále ZMČ, Čs. armády 23, Praha 6, 6. patro.
OD 15:00 hodin interpelace.
Program bude vyvěšen na úřední desce ÚMČ

AKTUALITY

Ubytovna konečně přestane
hyzdit Ořechovku
Ubytovna TJ Tatran
na Ořechovce je
dlouhodobě trnem
v oku řady zdejších
obyvatel. Foto: red

Už v roce 2005 zpracoval renomovaný archi
tekt Pavel Hnilička na žádost TJ Tatran návrh
na vhodné řešení. „Ta ubytovna nemá v takové
výstavní čtvrti na tom nejdůležitejším místě co
dělat, rozhodně by se měla strhnout,” konstatu
je oslovený architekt. A co by tedy podle jeho
názoru mělo vzniknout na uvolněném místě?
„Myslím, že by nová stavba měla být nízká. Měla
by mít charakter pavilonu, podobného jako jsou
v Mariánských Lázních, v Karlových Varech, v Po
děbradech. Stavba by měla působit lehce. V su
terénu by měly být šatny, sprchy, nad ně jsem
navrhl kavárnu s takovým ototevřeným barem,
odkud je výhled na ulici i na tenisové kurty. Celé
by to mělo mít takový relaxovaný nádech,” popi
suje architekt svou vizi.

Demolice? Jednoznačné pro!

MONTOVANÁ STAVBA NA OŘE
CHOVCE, NAPROTI NĚKDEJŠÍMU
STEJNOJMENNÉMU KINU, ZMIZÍ.
SPLNÍ SE TAK PŘÁNÍ ŘADY OBYVA
TEL STŘEŠOVIC, JIMŽ BYLA TRNEM
V OKU. VADIL JIM NEJEN OŠUNTĚLÝ
VZHLED STAVBY, ALE PŘEDEVŠÍM
JEJÍ DOČASNÍ OBYVATELÉ. STAV
BA, JIŽ VLASTNIL TJ TATRAN, TOTIŽ
SLOUŽILA ŘADU LET JAKO UBYTOV
NA. RADNICI SE PODAŘILO DOSPĚT
VE SPOLUPRÁCI S MAGISTRÁTEM
K DOHODĚ S TATRANEM. POZEMKY,
VČETNĚ TENISOVÝCH KURTŮ, BY
MĚLY PŘEJÍT DO VLASTNICTVÍ RAD
NICE, KTERÁ CHCE MÍSTO ROZSÁH
LE ZREKONSTRUOVAT.
„K 30. červnu se podařilo po jednáních dosáh
nout toho, že ubytovna byla vystěhována, sou
časný objekt bude zbourán. Myslím, že to je pro
obyvatele této výjimečné lokality velmi dobrá
zpráva,“ konstatuje místostarosta Jaromír Vacu
lík (TOP 09), zodpovědný za ekonomiku. „Nejen
stavba sama o sobě, ale i dění kolem a vně
znepokojovaly ty, kteří zde bydlí. V souvislos
ti s podnájemníky ubytovny bylo často v jejím
okolí dosti rušno i ve večerních hodinách a ne
udržované křoviny byly, a zatím ještě jsou, plné
odpadků. Pokud tato nevkusná stavba bude od
4
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straněna a tenisové kurty budou upraveny tak,
aby sloužily nejen profi tréninkům, ale alespoň
z jedné třetiny veřejnosti, bude to počin, který
veřejnost s potěšením uvítá,” reaguje na infor
maci o záměru radnice jedna z obyvatelek této
lokality Silva Žeková. Podle místostarosty Jaro
míra Vaculíka se o přesnějších termínech demo
lice ubytovny, kterou nahradí zbrusu nová stav
ba, v tuto chvíli ještě jedná.
„Vždycky jsem považoval – a tento názor nezmě
ním – Prahu 6, Střešovice, Ořechovku za jedno
z nejkrásnějších míst pro život v Evropě. Proto
věřím, že konečně zmizí vřed na kráse tak uni
kátní lokality a zároveň zůstane zachováno spor
toviště, které zbudovali obyvatelé Ořechovky
již v době výstavby vilové čtvrti,” říká prezident
TJ Tatran Martin Vaculík (viz rozhovor).

Záměr prospěje celému okolí
Podle místostarosty Martina Polácha (ANO)
zodpovědného za strategický rozvoj a veřejný
prostor by mělo následovat vypsání veřejné
soutěže o budoucí podobě lokality. „Předpo
kládáme vybudování dvou tenisových kurtů
a multifunkčního hřiště s budovou, v níž bude
zázemí pro sportovce, šatny, recepce... Počítá
me s revitalizací přilehlého parku a celkovou
úpravou toho prostoru kolem Macharova ná
městí. K tomu se přidávají další věci, jako napří
klad řešení dopravní situace na Ořechovce, kte
rá je hodně palčivá,” říká místostarosta Polách.
Plány na demolici ubytovny existují už řadu let.

Záměr strhnout zastaralou montovanou stavbu
a dát místu modernější ráz zřejmě nemá odpůr
ce. „Stávající stavba je v žalostném stavu a uby
tovaní vnášejí neklid do okolí. Rekonstrukce
kurtů je možné označit za přínosné, vybudování
hřiště by mělo respektovat umístění v parku. Bu
dova, vytvářející zázemí areálu by měla být malá
a v kontextu centrálního náměstí Ořechovky,“
domnívá se zastupitel Strany zelených Antonín
Nechvátal.
Obdobně vnímá záležitost také zastupitel ČSSD
René Pekárek: „Odstranění ostudné provizor
ní stavby ubytovny v jednom z nejprestižněj
ších míst Ořechovky je jednoznačně pozitivní.
Proto také ČSSD přispěla k zajištění finanční
podpory z prostředků hlavního města tak, aby
současně mohla proběhnout rekonstrukce teni
sových kurtů a vybudování multifunkčního hřiš
tě včetně revitalizace přilehlého parku. „Jakákoli
výstavba či rekonstrukce sportovních ploch,
případně sportovního zázemí je pro Prahu 6 pří
nosem. Klíčové bude, zda se podaří dosáhnout,
aby sportoviště mohl využívat co největší počet
obyvatel Prahy 6,” říká k tématu Ivan Hrůza, za
stupitel KSČM.

Ořechovka byla vždy VIP čtvrtí
Praha 6 má řadu lokalit, jež jsou právem pova
žovány za ta nejžádanější místa k bydlení v celé
metropoli. A právě Ořechovka je jednou z nich.
Leží v místech někdejší barokní zahrady a le
tohrádku šlechtice Jana Kryštofa Bořka. V roce
1742 bylo místo zničeno během bitvy mezi voj
skem francouzským a německým. Poté sloužilo
již jen jako skladiště pro vojenský materiál.
Po vzniku samostatného českého státu se za
čala psát nová historie místa. Vznikla tu nová
komfortní vilová čtvrť, která si již v dobách první
republiky získala pověst jedné z nejrenomova
nějších v Praze. Bydleli tu státní úředníci a také
významné osobnosti výtvarného umění, někte
ré z vil dodnes nesou jména některých z nich –
například Španielova či Fillova.
red
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„Věřím, že konečně zmizí vřed na kráse tak unikátní lokality!“
Rozhovor s prezidentem TJ Tatran Martinem Vaculíkem
Co si slibujete od majetkového převodu Ořechovky na Prahu 6?
Vždycky jsem považoval Ořechovku za jedno
z nejkrásnějších míst pro život v Evropě. Proto
věřím, že konečně zmizí vřed na kráse tak uni
kátní lokality a zároveň zůstane zachováno spor
toviště, které zbudovali obyvatelé Ořechovky
již v době výstavby vilové čtvrti. Bude důležité
zachovat fungování oblíbené tenisové školičky,
kterou prošly děti snad většiny rodin dlouhodo
bě žijících na Ořechovce. Věřím zároveň, že se po
daří vybudovat otevřené, veřejné sportoviště. Že
se rozšíří tenisové zaměření o další aktivity, které
přitáhnou zájemce i o jiné sporty.
Kdo inicioval převod Ořechovky do vlastnictví městské části?
Tuto myšlenku jsem nosil v hlavě dlouho. Nejpr
ve jsem přesvědčil kolegy ve výboru TJ a ve ve
dení tenisového oddílu, pak následovala řada
konzultací s vedením radnice Prahy 6. Nejdůle
žitější bylo kladné stanovisko a podpora pana
starosty Koláře. Rád bych poděkoval za vstříc
nost i pánům radním – Vaculíkovi, Poláchovi,
Bezděkovi a dalším. Doufám, že jim elán vydrží
až do zdárného dotažení projektu. Teď nás nej
víc brzdí převod pozemků z majetku hl. m. Pra
hy na MČ Praha 6, proto je nezbytná podpora
vedení magistrátu. Bez toho není možné zadat
zpracování projektové dokumentace, ani začít
vyřizovat nezbytná povolení. I tady jsme získali
velmi schopného spojence. Zástupce paní pri
mátorky pan Petr Dolínek slíbil pomoc a v sou
časné době provádí důležité kroky k rozhýbání
celé akce.
Co byste rád na místě dnešní ubytovny v
 iděl?
Dnešní zubožený stav připomíná něco mezi
zámkem Šípkové Růženky a stavebním dvo
rem. Pochmurný dojem ještě podtrhuje protější
chátrající budova s kinem Ořechovka. To se musí

začít měnit! Výsledkem našeho snažení by mělo
být vzdušné a s pokorou zrekonstruované spor
toviště, které citlivě zapadne do prostoru cent
rálního náměstí Ořechovky. Stavební buňky by
měla nahradit nízká stavba, která obsáhne so
ciální zázemí sportoviště. Možná bych ji doplnil
o malou kavárna s cukrárnou.
Jak dlouho byla provozována na Ořechovce
ubytovna /a kým/?
Budova ubytovny byla vybudována v sedmde
sátých letech pod záminkou ubytování účastní
ků spartakiády. Od samého počátku ji provozo
val dnes již zaniklý Československý svaz tělesné
výchovy (ČSTV). Naše TJ byla jeho součástí, pro
to jsme byli operativním správcem.
Po sametové revoluci vzniklo občanské sdru
žení TJ TATRAN Střešovice a tenisový areál
přešel do našeho majetku. Ubytovnu umístě
nou v 1. patře budovy jsme pronajímali sou
kromému nájemci, který zde provozoval uby
tování pro sociálně slabé. Otevřeně přiznávám,
že příjem z pronájmu byl dlouhodobě jedním
z významných zdrojů financování činnosti na
šeho klubu a nebude lehké nahradit výpadek
ve výši cca 300 tisíc Kč za rok. Za ubytovnu
se dlouhodobě stydíme, ale nebylo v našich
možnostech s ní něco výrazného udělat. Asi
všechny, mimo ekonoma TJ, potěší, že k 30. 6.
letošního roku byla vypovězena smlouva s ná
jemcem ubytovny a ubytovna po více než
40 letech skončila!
Předpokládáte nějaký typ spolupráce mezi
MČ a Tatranem Střešovice po plánované rekonstrukci lokality?
Ano, doufám. Vedení MČ Praha 6 nám důvěřu
je, pracujeme proto na modelu, kdy správcem
nového areálu bude Tatran Střešovice. Naším
krédem je „prostřednictvím sportu dávat dětem
radost“ a za tím si stojíme. Ve stejném duchu by

chom chtěli provozovat i nově zrekonstruované
sportoviště na Ořechovce.
Jak se vám obecně spolupracuje s městskou
částí Praha 6?
Jsem opravdu rád, že působíme na Praze 6.
V minulosti i nyní jsme vždy měli podporu rad
nice. V současné době je ve vzduchu nový vítr.
Pan starosta je sportovec a oblast sportu získal
do kompetence pan radní Bezděk, který spor
tem žije a rozumí mu. Programy podpory sportu
se díky jejich práci výrazně zlepšují.
Praha 6 investovala miliardy do škol, miliardy
do chodníků, velké peníze do divadel, parko
vé úpravy se staly prioritou. To vše s minimální
podporou evropských fondů, hl. m. Prahy nebo
jiných zdrojů. Sestavit rozpočet městské části
je čím dál složitější. Podpora sportu je úměrná
velikosti rozpočtu a je na spodní příčce spole
čenských priorit. A tak šestková sportoviště při
pomínají spíše muzea z dob komunismu.  red
INZERCE

Jiří Růžička, ředitel Gymnázia Jana Keplera
Váš kandidát do Senátu

ucnost i
Budoucnost nesmíme řešit v budo
www.ruzickadosenatu.cz

facebook.com/ruzickadosenatu
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V září se bude řešit parkování na Dědině
budou zohledněny při návr
zích na stavbu parkovacího
domu. Obyvatelé Dědiny
a okolí se mohou zúčastnit
jednotlivých aktivit v prů
běhu září 2016. Jako první
proběhne sběr odpovědí
a podnětů přímo na mís
tě. Informační stánek bude
umístěn v odpoledních až
podvečerních
hodinách
ve dnech 8. a 9. září v prosto
ru mezi OD Delta (Delta A)
a kancelářemi Delta B, sou
běžně s tím se budou v pro
storu sídliště pohybovat
dotazovatelé, kteří budou
s lidmi vyplňovat připravené
dotazníky. Dále proběhne
15. září procházka po území s jedním z autorů
celého obytného souboru Dědina, s Ing. arch.
Václavem Hacmacem. Za MČ Praha 6 se zúčast
ní radní pro strategický rozvoj a veřejný prostor
Ing. arch. Martin Polách a vedoucí Oddělení
koncepce strategického a územního rozvoje
Ing. arch. Bohumil Beránek. Procházka bude za
čínat v 17:30 na náměstíčku u hodin v prostoru
před OD Delta a skončí o cca 90 minut později.
Po vyhodnocení získaných dat bude jejich ana
lýza představena obyvatelům během soused
ského setkání, které proběhne 29. září v prosto
rech ZŠ Dědina. Věříme, že se povede zapojit co

nejvíce obyvatel, kteří pomohou svými zkuše
nostmi a konstruktivními návrhy posunout Dě
dinu zase o kousek dál. 
red

Lávka přes Horoměřickou má respektovat
přání místních

Své představy o tom,
jak by se měla Praha 6
rozvíjet, mohou sdílet
každé pondělí s místosta
rostkou Evou Smutnou
(BEZPP – TOP 09), zod
povědnou za plánování
a územní rozvoj.
„Tento způsob komuni
kace s veřejností, spolky
a iniciativami se nám velmi osvědčil. Kdo jiný
než místní zná přesně problémy lokality, v níž
žije? Z toho můžeme čerpat velmi užitečné pod
něty pro strategické plánování a územní rozvoj,
a právě o to se snažíme,“ vysvětluje smysl těchto
setkání místostarostka Eva Smutná. Veřejnost
s ní může diskutovat o svých názorech a problé
mech každé pondělí od 14.00 do 20.00 ve Skle
něném paláci, případně každé úterý od 8.00
do 14.00 s některým z jejích kolegů z Kanceláře
architekta. „Lidé o přímý kontakt a sdílení názo
rů zájem mají, to se nám potvrdilo a věřím, že to
přispívá k tomu, abychom se společně pokusili
vytvořit optimální prostředí pro dialog a hledá
ní cest, jak prostředí, v němž žijeme, zlepšit,” do
dává místostarostka. red

DO ŘEŠENÍ OTÁZKY PARKOVÁNÍ
A VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍHO
DOMU V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU
TRAMVAJOVÉ TRATI SE BĚHEM ZÁŘÍ
MOHOU ZAPOJIT SAMI OBYVATELÉ
SÍDLIŠTĚ DĚDINA.
Parkovací dům by v této části Prahy 6 měly vy
řešit úbytek parkovacích míst po dostavbě trati,
a dokonce jejich počet navýšit.
Praha 6 a magistrát chtějí v rámci takzvané
občanské participace získat informace o potře
bách a představách místních rezidentů. Ty pak

PRAHA 6 PŘIPRAVUJE ZADÁNÍ AR
CHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA LÁVKU
PŘES ULICI HOROMĚŘICKÁ. JEŠTĚ
PŘED VYPSÁNÍM SOUTĚŽE CHCE ZÍS
KAT NÁZORY MÍSTNÍCH OBYVATEL. TI
MOHOU SVÉ PODNĚTY A DOPORU
ČENÍ ZASÍLAT RADNICI V PRŮBĚHU
CELÉHO MĚSÍCE ZÁŘÍ.
Předmětem soutěže je zpracování architekto
nicko-konstrukčního řešení nové lávky přes
ulici Horoměřickou a Tobruckou. Návrh by měl
definovat tvarové a konstrukční řešení lávky
a umožnit bezbariérové pěší a cyklistické pro
pojení místních obytných lokalit – zejména
Hanspaulky a Červeného vrchu, ale i propoje
ní uzlu městské hromadné dopravy Bořislavka
s plánovanou výstavbou P+R parkoviště mezi
ulicemi Horoměřická a Tobrucká. V tomto místě
je v současnosti provozováno placené záchyt
né parkoviště. Radnice městské části prověřuje
6
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možnost náhrady tohoto zařízení za parkovací
objekt, který by byl autům přístupný výhradně
z Horoměřické, lépe by zapadl do obytného
prostředí, a který by byl z hlediska počtu nabí
zených parkovacích míst efektivnější (předběž
ně jsou uvažována 2–3 podlaží). Do diskuze
ohledně vzhledu parkovacího domu, možnosti
jeho ozelenění či začlenění doplňkových funkcí
do objektu bude v případě rozpracování zámě
ru zapojena veřejnost.
Praha 6, jako zadavatel soutěž, ocení případné
připomínky, informace či návrhy na zlepšení,
která by mohla pomoci obohatit zadání sou
těže a tím obohatit i vzešlé návrhy. Na adresu
lavkahoromericka@praha6.cz je možné zasí
lat podklady po celé září. Na příchozí e-maily
bude na začátku října zaslán materiál s celko
vým výčtem podkladů a případným komentá
řem MČ Praha 6. Více informací k projektu na
www.praha6.cz/lavkahoromericka.
red

Více informací a odkaz na online dotazník
na www.praha6.cz/dedina
8.–9. září

Sběr dat a pocitová mapa
Místo: před vstupem do samo
obsluhy Billa (OD Delta)

8.–10. září

sběr dat v prostoru celé Dědiny

8.–20. září

vyplňování online dotazníku

15. září, 17:30 Urbanisticko–architektonická
procházka po území Dědiny.
Místo: náměstíčko u hodin
před OD Delta
29. září, 18:00 Sousedské setkání.
Místo: sál ZŠ Dědina

Ve Skleňáku se od září
znovu diskutuje
JAK BY MĚL VYPADAT STRATEGICKÝ
PLÁN ROZVOJE PRAHY 6
A METROPOLITNÍ PLÁN? OD ZÁŘÍ
SE K OBĚMA DOKUMENTŮM OPĚT
MOHOU VYJADŘOVAT OBYVATELÉ
MĚSTSKÉ ČÁSTI.

AKTUALITY

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
PROBĚHNOU VE DNECH 7.–8. ŘÍJNA 2016
(1. KOLO) A 14.–15. ŘÍJNA 2016 (PŘÍPADNÉ
2. KOLO) VE VOLEBNÍM OBVODU Č. 25 SE SÍD
LEM V PRAZE 6.

 územím dalších městských části – tj. Zličín, Praha 17, Pra

ha–Přední Kopanina, Praha–Nebušice, Praha–Lysolaje.

KDO BUDE VOLIT:
Vzhledem k tomu, že při těchto volbách se bude volit
na části území městské části Praha 6, budou se moci voleb
zúčastnit občané z městské části Praha 6 s trvalým poby
tem v některém z 80 okrsků spadajících do katastrů: Břev
nov, Dejvice, Liboc, Ruzyně, Veleslavín a Vokovice.
Voleb se nemohou zúčastnit občané z městské části Pra
ha 6 s trvalým pobytem v katastrech: Hradčany, Střešovice,
Bubeneč a Sedlec (náleží do volebního obvodu č. 27 se síd
lem v Praze 1 a budou volit v roce 2020).
Pozn.: Informaci o příslušnosti ke konkrétnímu katastrál
nímu území mohou občané najít např. u adresy zapsané
v občanském průkazu.
HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ:
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu
Parlamentu ČR ve volebním okrsku v místě svého trvalého
pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených záko
nem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České re
publiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
v platném znění, na voličský průkaz.
Občan Prahy 6 může s voličským průkazem volit pouze
v některém z okrsků spadajícím do volebního obvodu
25. Tento volební obvod je tvořen:
 částí území městské části Praha 6 – tj. Břevnov, Dejvice,
Liboc, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice,

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:
Z rozhodnutí starosty městské části Praha 6 byly zřízeny
nové volební místnosti v Gymnáziu Nad Alejí – pro tři okrsky
na Petřinách:
	č. 6097 (dosavadní volební místnost byla v ZŠ Petřiny–
–sever, Na okraji 43)
	č. 6098 a 6103 (dosavadní volební místnost byla v ZŠ Pe
třiny–jih, Šantrochova 2).
Adresu volební místnosti a číslo volebního okrsku nalez
nou voliči na modré obálce s hlasovacími lístky, která jim
bude doručena do poštovních schránek nejpozději do 3
dnů před volbami (tj. do 4. 10. 2016 včetně).
Číslo volebního okrsku mohou voliči zjistit i z mapové
aplikace na www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-online (zá
ložka Volby – Volební okrsky), a to po vyplnění adresy své
ho trvalého pobytu.
Volby se budou konat v Praze 6 v těchto volebních
okrscích: č. 6013, 6016 až 6019, 6021 až 6042, 6048
až 6058, 6062 až 6103.
INFORMAČNÍ SERVIS:
Bližší informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR, včetně
seznamu a sídel volebních okrsků a podmínek pro vydání
voličských průkazů, lze nalézt na stránkách www.praha6.
cz v rubrice „VOLBY 2016“, popřípadě lze informace získat
na odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6 – tel.
číslo 220 189 750 nebo 755 (Mgr. Anna Palasová – odbor
vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6).

u nás vybavíte

OD NOWKEAT

Od tužky až po
nábytek

TAEKWON-DO
korejské bojové umění

INZERCE

FITNESS - PODBABA

V NOVÝCH PROSTORECH

FIRMU, ŠKOLU
I DOMÁCNOST

POSILOVNA, SAUNA, SOLARIUM,
AEROBIC, PILATES, YOGA, ZUMBA
CARDIO, FUNKČNÍ, KRUHOVÝ TR.
BUĎTE I VY NAŠÍM ČLENEM VÝHODNĚ

vyberte a objednejte na:

V ZAHRADĚ HOTELU INTERNATIONAL

nebo osobně v prodejním skladu:

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

KOULOVA 15, PRAHA – 6, DEJVICE

www.apap.cz

Praha 5-Řeporyje, K Třebonicům 17
Po-Čt 7:30 - 17:00 hod.
Pá 7:30 - 16:00 hod.

tel.: 245 008 960

ZDARMA 1. VSTUP PŘI KOUPI
PERMANENTKY S TÍMTO KUPÓNEM

Nábor
nových
členů
v září

www.toigae.taekwondo.cz

Přijďte si zaplavat a
užít čisté vody
v našem bazénu s letní
terasou !
Naleznete zde i saunu,
posilovnu a solnou jeskyni.
Dále nabízíme masáže a různá
cvičení (aqua aerobic, aqua
fitness, jóga, pilates…)

www.centrumhomolka.cz
tel. recepce: 257 272 016

září 2016
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Volby do Senátu České republiky
VOLBY DO SENÁTU
PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY
1. KOLO

7.–8. října
PŘÍPADNÉ 2. KOLO

14.–15. října 2016
ve volebním obvodu č. 25
se sídlem v Praze 6.
JAROSLAV DVOŘÁK

kandidát za Stranu práv občanů
Jsem nejmladším z deseti kandidátů (je
proto zřejmé že o Senát neusiluji kvůli od
chodu do důchodu :-). Chci aby jste mne
zvolili protože mohu reprezentovat „novou
dobu“ do které naše společnost, náš stát,
vstupuje. Je to doba obnovy a restaurace
české identity. Máme příležitost odmítnout
principy amerikanismu, bruselismu a dikto
vaného multikulturalismu. Je nezbytné brá
nit českou identitu a státní integritu, je čas změnit pohled na současné
prezentované velmocenské rozpoložení, paradigma, ve světě.
Svou kandidaturou, volbou a hesly chci upozornit na skutečnost, že
je třeba vzít rozum do hrsti a konečně čelit hrozbám, které jsou před
námi. Jsem kandidátem Strany Práv Občanů živnostník (OSVČ) – kon-
zultant-poradce pro oblast inženýringu, IT technologií a jejich aplikací.
Problematika a neutěšený stav pražského územního plánu patří mezi má
hlavní pražská témata (aktivně vystupuji při interpelacích v Zastupitel
stvu hl. m. Prahy).

DANIEL SOLIS

kandidát za Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka. Sdružení nedodalo do uzávěrky vydání podklady
pro prezentaci svého k andidáta.

PAVEL FRANĚK

kandidát za KSČM

Vážení občané! Nabídnout vám mohu své
zkušenosti a znalosti ze zahraničního ob
chodu a cestovního ruchu. Z období půso
bení na ministerstvu pro místní rozvoj jsem
spoluautorem první Státní koncepce roz
voje cestovního ruchu a Zákona 159 o po
jištění cestovních kanceláří. Podílel jsem se
na vzniku vzdělávacích programů a rekva
lifikačních kurzů. Ale hlavně, jako člen za
stupitelstva Prahy 17 upozorňuji na stále se opakující chyby při řízení naší
společnosti a chci přispívat k jejich nápravě.

8
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V sociální politice bych chtěl přispět k tomu, aby všichni dostávali spraved
livé mzdy a důchody, z nichž by mohli důstojně žít a ne živořit. Prosazuji
zavedení systému sociálního nájemného v obecních bytech a domech
s pečovatelskou službou.
Usiluji o zachování bezplatného vzdělání na všech stupních veřejných škol,
o kontrolu kvality a odborné úrovně soukromých škol a především o bez
podmínečné vrácení autority a důstojnosti pedagogům.
Zbožím nesmí být zdraví! Proto musíme zastavit privatizace a zavést regula
ci cen léků včetně tzv.“ Doplňků stravy“. Chtěl bych, aby se v plném rozsahu
obnovil statut „křížkových lázní.“
Priorit mám víc a jsem připraven o nich diskutovat na setkáních s občany,
na která všechny srdečně zvu. JE ČAS NA ZMĚNY!

JIŘÍ RŮŽIČKA

kandidát za TOP 09, STAN,
KDU–ČSL
Vážení občané Prahy 6, přátelé, voliči, do ak
tivního politického života jsem se jako ředi
tel úspěšné školy rozhodl vstoupit ve chvíli,
kdy jsem si uvědomil, že je potřeba bránit
demokratické hodnoty a tradice naší země
mnohem víc, než je dnes zvykem. Zapomí
ná se na ně ve společnosti, někdy i v Parla
mentu a dokonce i na Hradě.
A právě Senát je institucí, která musí být skutečnou pojistkou demokracie!
Měli by v něm proto působit lidé, kteří svými postoji, názory i prací už pro
kázali, že tyto hodnoty zastávají. V Senátu je třeba řešit problémy z jejich
podstaty, zákony přijímat s ohledem na prospěch občanů této země, ne
podléhat jednostranným zájmům, či stranickým diktátům. Každý senátor
by měl mít na mysli to, že Senát nesmí být pouhým stínem Parlamentu.
Do kampaně proto vstupuji jako nezávislý kandidát stran, které spojuje
především vyznávání jasných postojů – důvěra v jedince, jeho svobodu
i zodpovědnost, úcta k lidským právům, rodině i principům občanské
společnosti. Konkrétně bych se v Senátu chtěl věnovat oblastem, ve kte
rých jsem již dosáhl dobrých výsledků, to znamená především školství,
sportu a městu jako místu pro spokojený život. Pokud jsou vám moje ná
zory blízké, podpořte mě, prosím – www.ruzickadosenatu.cz.

ALEŠ HUŠÁK

kandidát za Nezávislé
Narodil se v roce 1957 v Trutnově, kde
také prožil dětství. Středoškolské studium
ukončil maturitou na Trutnovském gymná
ziu v roce 1977. V roce 1980 získal druhou
maturitu na Střední škole sociálně právní
v Praze. V roce 1986 ukončil studia na práv
nické fakultě Univerzity Karlovy získáním
titulu doktora práv. V roce 1986 nastoupil
do Ústředí Státní banky československé
na pozici devizového legislativce. Po revoluci odjel studovat do Kanady
a Spojených států anglický jazyk. Po návratu začal pracovat na pražském
Výstavišti, kde vykonával funkci obchodního ředitele. V roce 1994 byl
zvolen ekonomickým místopředsedou Českého svazu tělesné výchovy.
Od roku 1995 do roku 2011 působil jako generální ředitel akciové spo
lečnosti Sazka. V roce 2004 spolu s dalšími spolupracovníky dostavěl
a otevřel v Praze 9 víceúčelovou halu, známou dnes jako O2 aréna, pro
pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji. Po odchodu z akciové společ
nosti Sazka se věnuje soukromému podnikání, žije a pracuje na Praze 6.
Ve Španělsku se věnuje pěstování vína. Aleš Hušák patří mezi přední čes
ké odpůrce politické korektnosti. Kandiduje do Senátu za politické hnutí
NEZÁVISLÍ (NEZ) a jeho politický program najdete na webových stránkách
www.aleshusak.com.

7. a 8. října 2016
FRANTIŠEK STÁREK

kandidát za ODS a Svobodné
Milí sousedé, rozhodnutí kandidovat pro
mě nebylo snadné. Myslel jsem, že ve svém
věku už budu jenom psát knížky a zabývat
se historickým bádáním o mém milovaném
undergroundu. Bohužel po mnoha letech
je u nás svoboda opět v ohrožení. Socialis
té ve spojení s oligarchy nám z ní prakticky
denně ukrojují. Jde třeba o snahy regulovat
a cenzurovat internet, zavádět všemožné
registry nebo prolamovat domovní svobodu kvůli topení. Tomu musíme
říct společně dost.
Navíc žijeme v době, kdy jako Evropa musíme čelit hrozbě terorismu. Se
dmnáct let práce v bezpečnostních službách našeho státu mě naučilo, co je
potřeba, a právě oblasti bezpečnosti bych se v Senátu rád věnoval. A v ne
poslední řadě jsem přesvědčen, že senátor nesmí být paňácou, co vy
sedává v malostranských palácích. Ale naopak má sloužit lidem, kteří jej
zvolili. Musí tvrdě hájit zájmy obyvatel volebního obvodu. Chtěl bych pro
to v Senátu tlačit například na urychlené dostavění severozápadní části
pražského okruhu, což uleví dopravě na Praze 6. Bližší informace o mém
volebním programu můžete nalézt na www.cunas.cz. A budu moc rád,
když budeme v kontaktu na Facebooku, najdete mě na facebook.com/
cunasstarek. Těším se na setkání s Vámi.

VLASTIMIL HARAPES

kandidát za hnutí ANO 2011

Senát je plný lidí s velkými plány, lidí, kteří
chtěli změnit svět, ale po jejich zvolení už
o nich nikdo neslyšel. Nechci změnit svět,
chci změnit nás, senátory. Chci se začít ba
vit o bodech sociální politiky státu i o pro
pojení kultury a běžného života. Chci vnést
do senátu etiku a kulturu tak, jak jí chápu
já – jako standard slušného chování, jako
závazek vůči voličům a vlastně všem obča
nům. Mnoho let jsem vedl velké kulturní instituce, velké týmy lidí. Vím, jak
důležité je naslouchat, být součástí života, vnímat věci kolem sebe. Se
nát je příliš uzavřený. Kdy jste naposledy potkali svého senátora? Kdy jste
mu mohli do očí říci, co cítíte, co by měl změnit, na co se zaměřit? Senát
chápu jako radu starších, kteří formují pravidla, předpisy. Toto ale nelze
dělat bez kontaktu s lidmi, pouze na základě hovorů v Senátu. Musíme to
společně změnit. Naučit senátory opět chodit ven, vnímat život nás, oby
čejných lidí a reagovat na něj. To je můj další úkol v Senátu, neméně důle
žitý. Potřebuji Váš hlas proto, abych mohl změnit Senát jako takový, abych
ukázal politikům, že lidé jsou důležití, že kvůli lidem tam jsme. Cítíte to
stejně? Podpořte mě a začněme to společně měnit. Váš Vlastimil Harapes.

VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ

kandidát za ČSSD a Stranu zelených
Po studiu na FFUK emigroval do Itálie, kde
působil později jako profesor politické soci
ologie. V 80. letech vydal výbor z jeho prací
samizdatem Václav Havel, jehož politickou
filosofii Bělohradský svými texty silně ovliv
nil. Po roce 1990 se zapojil do osvobozování
veřejného prostoru od politického dogma
tismu a vnesl do něj řadu výrazů, které tu
zdomácněly, například „opozice vůči politice
místo politické opozice, růst Růstu, tekutý hněv, morální kýč nebo identitár

ní panika“. Svou politickou filosofii formuloval v knihách Přirozený svět jako
politický problém, Myslet zeleň světa, Společnost nevolnosti a Mezi světy
a mezisvěty a dále ji rozvíjí v kulturní příloze Práva – Salón.
Do senátu kandiduje proto, že věří, že spolupráce mezi ČSSD a SZ může
vrátit smysl politice, namísto současné kombinace technokracie, politika
ření a politického kýče. Existují však lokální témata s globálním rozměrem.
Patří mezi ně i voda a důstojné stáří. Je nám jedno, že nemáme moc dobrou
smlouvu s poskytovatelem pitné vody? A že stále méně lidí si může dovolit
žít i v důchodu na Praze 6, kde strávili většinu života? I toto jsou témata
ekologická a sociální, lokální i globální, která chci v senátu rozvíjet.

BEDŘICH DANDA

kandidát za Stranu soukromníků ČR
Vážená paní voličko, vážený pane voliči, do
voluji si Vás oslovit , jako kandidát za Stranu
soukromníků České republiky na post se
nátora za Prahu 6 a budu se tedy ucházet
o Vaší přízeň v nadcházejících letošních pod
zimních senátních volbách.
Jsem zakládajícím členem Sdružení podni
katelů a živnostníků České republiky v roce
1989, kde působím dodnes jako předseda, a také jsem zároveň místopřed
sedou Strany soukromníků ČR. Od roku 1989 se aktivně podílím na vytvá
ření legislativy. Svým vlivem v době působení ve funkci náměstka minis
terstva průmyslu a obchodu ČR jsem se vždy snažil prosazovat zásadní
snížení administrativní zátěže a zlepšení podnikatelského prostředí nejen
pro živnostníky a malé firmy , ale i pro občany. Díky této usilovné činnosti
se podařilo prosadit několik důležitých legislativních změn a opatření, ale
stále ještě je co napravovat. Jistě víte nejlépe ze své praxe s jakými úskalími
a byrokratickou zátěží se dnešní podnikatelé, ale i občané potýkají. Jeden
příklad za všechny: vyplnit daňové přiznání za byt v osobním vlastnictví
téměř nelze bez pomoci úředníka z finančního úřadu vyplnit...
Podpořte prosím moji kandidaturu, svým hlasem můžete i vy ovlivnit dal
ší prosazování změn a zlepšování podmínek ve vašem volebním okrsku,
městě, ale i v rámci celé naší země. Děkuji vám, že jste věnovali pozornost
těmto řádkům. Přeji vám hezký den a mnoho úspěchů jak v životě, tak
i v podnikání.

MARTIN ŠALEK

kandidát za hnutí Řád národa
V Praze 6 žiji nepřetržitě už 26 let. Profesní
dráhu jsem začal jako novinář v zahranič
ní redakci České televize, poté jsem 11 let
pracoval jako tiskový mluvčí Prahy 6 a nyní
jako mluvčí působím v Nemocnici Na Bu
lovce. Jsem ženatý a mám dvě dcery.
V Senátu bych chtěl legislativně připravit
Českou republiku na rychlý nástup mo
bilních aplikací, které pomohou lidem
s diagnostickými a preventivními přístupy ke svým onemocněním. Jde
o asistovaný život pacientů s dohledem odborníků, ale žijících v domácím
prostředí. Protože domácí prostředí a podpora blízkých má výrazný vliv
na psychiku pacienta a průběh léčby. Je to oblast, na kterou legislativa
není vůbec připravena, přičemž jde o budoucí trend zdravotnictví.
Rád bych změnil několik legislativních křivd. Jednou z nich je i neúplné
znění paragrafu 127 trestního zákoníku, který předurčuje zvláštní ochra
nu vybraným osobám včetně obecního zastupitele, ale nijak nechrání
před agresivitou potřebnou skupinu profesí, které pomáhají druhým, jako
jsou hasiči, záchranáři či zdravotníci.
Rád bych pomohl zastavit rozhodnutí stávajících zastupitelů Prahy 6 pře
sunout LDN z Bubenče do Polikliniky pod Marjánkou v Břevnově a prosa
dit úpravy ke zmírnění dopravního kolapsu v Dejvicích a Bubenči.

září 2016
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SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Šestka má český rekord v počtu seniorů
Péče o seniory je pro pro městskou část jed
nou z priorit – čvrtina jejích obyvatel totiž
patří do kategorie seniorů.
Foto: Pečovatelská služba Praha 6

základní a odborné sociální poradenství ke kon
krétní životní situaci nebo pomohou s vyřízením
některého příspěvku na příslušném kontaktním
pracovišti úřadu práce.
„Je důležité, aby senioři byli co nejdéle aktivní
a neuzavírali se doma. Praha 6 financuje řadu ak
tivit, ať už jsou to jednodenní poznávací zájezdy,
vycházky po památkách a zajímavostech Prahy,
cvičení, sportovní a kulturní akce, předvánoční
zájezdy do Vídně, Drážďan a Norimberku. Kro
mě toho poskytuje dotace organizacím, které
se zaměřují na volný čas seniorů," uzavírá Milena
Hanušová.
KDE ZÍSKAT POTŘEBNÉ INFORMACE?

PŘES 25 % OBYVATEL PRAHY 6
PATŘÍ DO KATEGORIE SENIORŮ.
REZIDENTŮ VE VĚKU 85+ MÁ TATO
MĚSTSKÁ ČÁST DOKONCE NEJVÍCE
NEJEN V RÁMCI METROPOLE, ALE
TAKÉ CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY.
NA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB MUSÍ TEDY MĚSTSKÁ ČÁST
VYNAKLÁDAT NEMALÉ FINANČNÍ
PROSTŘEDKY.
„Jednou z priorit sociální politiky městské části
Praha 6 je vytváření takových podmínek, aby
senioři mohli setrvat co nejdéle ve svém přiroze
ném prostředí a zachovat si vazby na prostředí,
na něž jsou zvyklí – udržet si své původní sociál
ní kontakty,“ zdůrazňuje radní Milena Hanušová
(TOP 09) zodpovědná za sociální politiku. Měst
ská část nabízí seniorům celou řadu služeb, jež
jim mohou pomoci zůstat soběstačnými co nej
déle. Možností, jež mohou věkově starším sku
pinám obyvatel Prahy 6 prospět, existuje podle
radní Hanušové celá řada.
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Pečovatelská služba dokáže přímo v domác
nostech seniorů pomoci při úkonech, které
sami již nezvládají. Jedná se například o úklid,
nákupy, praní prádla, různé pochůzky a pomoc
při osobní hygieně. Praha 6 rovněž financuje
osamělým seniorům pokročilého věku zřízení
takzvané tísňové péče (Život 90). Pečovatelská
služba zajišťuje také dovoz obědů – aktuálně
této služby využívá přes 400 seniorů. Lze také
využít program stravování ve vybraných základ
ních školách, který zdejší městská část dotuje
už od r. 2009. Tento program je určen seniorům
s trvalým bydlištěm v Praze 6 od 65 let věku,
jejichž příjem nepřesahuje částku 13 640 Kč.
Senior uhradí 50 Kč, zbývající část uhradí za něj
v rámci tohoto programu MČ Praha 6.

Ubytování a programy pro seniory
Praha 6 má dva domy s pečovatelskou službou
(DPS), ty jsou určeny zejména osamělým senio
rům starším minimálně 70 let, jejichž zdravotní
stav nevyžaduje komplexní celodenní péči. „Jed
ná se o nájemní bydlení v malometrážním bytě
nebo obytné místnosti, kde pečovatelka senio
rovi poskytuje v rámci pracovní doby od pondělí
do pátku na základě uzavřené písemné smlouvy
pomoc u některých úkonů, které sám již nezvlá
dá nebo je zvládá s pomocí,“ přibližuje radní Ha
nušová charakter těchto zařízení.
Sociální pracovnice v rámci depistážní činnosti
samy vyhledávají zejména osamělé seniory, kteří
z důvodu pokročilého věku a nepříznivého zdra
votního stavu se ocitnou v tíživé sociální situaci
a sami již nejsou schopni ji řešit. Pomohou jim
např. zprostředkovat kontakt s některým po
skytovatelem sociálních služeb nebo poskytnou

V zásadě existují dvě možnosti, jak si starší
občan může opatřit informace o možnostech
pomoci. Buď se osobně dostaví v úřed
ních dnech (pondělí nebo středa od 8 do
18 hod. na odbor sociálních věcí) nebo na tel.
číslech 220 189 615, případně 220 189 617
požádá o návštěvu sociální pracovnice
ve své domácnosti. Senior kromě ucelených
informací o terénních a pobytových sociál
ních službách, dávkách získá i informativní
materiály s důležitými kontakty.
red, Soc. odbor ÚMČ P6

Den seniorů oslaví na Vltavě

Na netradičně strávené odpoledne, jež je sou
částí oslav Dne seniorů, se mohou těšit obyva
telé Prahy 6 starší pětašedesáti let. Koncem září
a začátkem října je čeká plavba lodí po Vltavě
s výkladem průvodce a hudbou. Od Čechova
mostu poplují k Vyšehradu a zpět.
Termíny: pondělí 26. 9. 2016 a 3. 10. 2016
Sraz:	ve 14.30 hod. u Čechova mostu (Dvo
řákovo nábřeží, můstek č. 6), proskle
ná loď Bohemia Rapsody
Odjezd: v 15.00 hod., příjezd cca v 17.00 hod.
Zájemci starší 65 let s trvalým bydlištěm
v městské části Praha 6 se mohou přihlásit
k účasti na této akci na Odboru sociálních věcí
ÚMČ Praha 6 u Michaly Tiché, tel. 220 189 666.

DOMOV SVATÉ RODINY
ZVE NA SLAVNOSTNÍ MŠI
První charitní domov v Praze, Domov svaté
Rodiny, založený před čtvrtstoletím, pořá
dá 23. září od 16:30 hod. slavnostní boho
službu v kostele sv. Fabiána a Šebestiána
v Liboci. Mši bude sloužit kardinál Miloslav
Vlk (více na www.domovsvaterodiny.cz).

SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Podzimní výlety pro seniory okoření fotosoutěž
PRAHA 6 I LETOS NABÍDNE SVÝM
STARŠÍM SPOLUOBČANŮM POD
ZIMNÍ SÉRII VÝLETŮ PO KRÁSÁCH
ČESKÝCH ZEMÍ. LETOŠNÍ NOVIN
KOU TĚCHTO MIMOŘÁDNĚ ÚSPĚŠ
NÝCH AKCÍ BUDE FOTOSOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ SNÍMKY Z VÝLETU.

Zájemci o účast na vybraném zájezdu se mo
hou přihlásit na Odboru sociálních věcí u paní
Michaly Tiché, 2. patro dveře č. 208 nebo na tel.
220 189 666. Vzhledem k velkému počtu zájem
ců je možno přihlásit se pouze na jeden výlet.
Závazné přihlášky budou přijímány do obsazení
kapacity autobusu. Účastník zájezdu uhradí před
odjezdem poplatek 200 Kč (v případě dražších
vstupů do jednotlivých objektů uhradí odpoví
dající výši poplatku).

PROGRAM
Autobusových výletů pořádaných Městskou částí
Praha 6 pro seniory (září–říjen 2016)
KROMĚŘÍŽ / TERMÍN: 20. 9. 2016
Odjezd: v 6.30 hod. od budovy hotelu DIPLO
MAT, Evropská ul., návrat: 20:00 hod., účastnický
poplatek: 200 Kč
„Hanácké Athény“ – zámek a dvě zahrady zapsa
né na seznam UNESCA. Po příjezdu prohlídka
Květné zahrady s unikátním rondelem a koloná
dou, pak procházka historickým centrem s prů
vodcem (rodný dům Maxe Švabinského, náměs
tí s renesanční radnicí a měšťanskými domy,
biskupská mincovna, gotický kostel sv. Mořice,
Mlýnská brána. Po polední přestávce prohlídka
zámku a možnost návštěvy galerie slavného ro
dáka Maxe Švabinského.

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE:
	Každý soutěžící může poslat z výletu max.
2 fotografie v kvalitě umožňující zvětšení
do velikosti 70 cm, min. 300 dpi
	Na začátku roku 2017 vybere porota
nejlepší fotografie, které budou vystaveny
v Galerii Chodník cca v březnu–dubnu 2017
	Při zahájení výstavy fotografií budou vyhlá
šeny nejlepší fotografie a vítězové budou
obdarováni
	Svoje fotografie zasílejte na adresu
zsmutna@praha6.cz


NÁCHOD, KUKS / TERMÍN: 29. 9. 2016
Odjezd: v 7.00 hod. od budovy hotelu DIPLO
MAT, Evropská ul., návrat: 19:00 hod., účastnický
poplatek: 200 Kč
V Náchodě prohlídka zámku s bohatě vyzdo
benými interiéry od renesance po biedermeier
(Císařský pokoj, Španělský sál, Smiřická kuchyně,
kuřácký salon atd.). Z vyhlídkové terasy je krásný
výhled na historické náměstí, které spolu s pěší
zónou projdeme. Kolem poledne čas na oběd.
Kuks – významné dílo barokního stavitelství vy
tvořené hrabětem Františkem Antonínem Špor
kem. Prohlídka špitálu s kostelem a jedinečné
sochařské galerie Ctností a Neřestí od Matyáše
Brauna.

Městská knihovna Praha, pobočka Břevnov ve spolupráci s Fokus Praha
zve na přednášku / Návrat do života aneb Jak probíhá sociální
rehabilitace lidí s duševním onemocněním.
14. 9. v 17:00 / Přednáší Mgr. Veronika Duchoňová, sociální pracovnice,
vedoucí Komunitního týmu Břevnov, Fokus Praha
INZERCE

Vyměním byt na Břevnově – menší za větší (s doplatkem). Nabízím byt
3 + kk, osobní vlastnictví, 50 m2, cihla, 2. nadzemní podlaží, po celkové
rekonstrukci, ve velice hezkém udržovaném domě.
Hledám 3+1 a větší od 70 m2, osobní vlastnictví, cihla, ne přízemí.
Prosím nabídněte. Přímý majitel. Tel. 774 107 565

LITOMYŠL, NOVÉ HRADY / TERMÍN: 6. 10. 2016
Odjezd: v 7.00 hod. od budovy hotelu DIPLO
MAT, Evropská ul., návrat: 19:00 hod., účastnický
poplatek: 200 Kč
Litomyšl – město spjaté se životem mnoha vý
znamných osobností a zámkem, zapsaným
na seznam UNESCA. Dopoledne procházka měs
tem, prohlídka zámku a bytu Bedřicha Smetany,
po poledni přestávka na oběd a odpoledne pře
jezd do obce Nové Hrady, kde navštívíme repre
zentační zámecký areál a zámek, kterému se říká
malý Schönbrunn, a krásně upravenou zámec
kou zahradu.
NA ČESKOMORAVSKOU VYSOČINU / TERMÍN: 11. 10. 2016
Odjezd: v 7.00 hod. od budovy hotelu DIPLO
MAT, Evropská ul., návrat: 19:00 hod., účastnický
poplatek: 200 Kč
Dopoledne navštívíme Žďár nad Sázavou, půjde
me po stopách vynikajícího architekta baroka
Jana Aichla Santiniho v areálu bývalého cister
ciáckého kláštera, dnes zámku Kinských, na tzv.
Zelené Hoře pak navštívíme kapli sv. Jana Nepo
muckého, jeho vrcholné dílo, zapsané na seznam
UNESCA. Po polední přestávce na oběd přejede
me do Hlinska, kde si prohlédneme soubor lido
vých staveb zvaný Betlém a krátkou procházkou
v areálu program ukončíme.
LEDNICE, VALTICE / TERMÍN: 18. 10. 2016
Odjezd: v 6.30 hod. od budovy hotelu DIPLO
MAT, Evropská ul., návrat: 20:00 hod., účastnický
poplatek: 235 Kč
Biosférická oblast při ramenech řeky Dyje zapsa
ná na seznam UNESCA. Po příjezdu prohlídka
zámku Lednice – letního sídla rodu Lichtensteinů
z poloviny 19. století. V interiérech vynikají ze
jména vzácné řezbářské práce. Po prohlídce zám
ku procházka (cca 3 km) parkem kolem rybníků
a romantických staveb ke známému Minaretu.
Po procházce cca 1,5 hodiny přestávky na oběd
a pak přejezd do Valtic – prohlídka zámku, mož
nost návštěvy vinotéky.
red, Soc. odbor ÚMČ P6
INZERCE

ZÁPIS NA PROGRAMY
RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA

proběhne od 1. 9. do 9. 9. 2016 - od 9.00 do 17.00 hodin
Školička Píďalky - pro děti od 3 let (mladší děti po dohodě), výchovně vzdělávací program
Interaktivní programy pro rodiče s kojenci, batolaty a předškoláky
Kreativní a vzdělávací kroužky: výtvarná a keramická dílna, tanečky,
angličtina hrou, vaření s dětmi, ekovýchova pro děti, ﬂétna, hudební dílna
Papoušci - individuální logopedická podpora pro děti

Coworking s hlídáním dětí

září 2016
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tel: 721 770 462
Více na obcanskainspirace.cz
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UDÁLOSTI NA ŠESTCE

Saved from:
https://live.amcharts.com/new/edit/

Lidé chtějí stromy, ukázala anketa
O JEDENÁCTI PROJEKTECH, JEŽ ZÍSKAJÍ PODPORU
MĚSTSKÉ ČÁSTI, MOHLA OD KONCE KVĚTNA DO
25. SRPNA HLASOVAT VEŘEJNOST. KANCELÁŘ
ARCHITEKTA NABÍDLA LIDEM TÉMATA, Z NICHŽ TO,
KTERÉ ZÍSKÁ V INTERNETOVÉ ANKETĚ NEJVÍCE HLASŮ,
PODPOŘÍ RADNICE JEDNÍM MILIONEM KORUN. CELKEM
SE DO ANKETY O PROJEKTY MĚSTSKÉHO PARTERU
ZAPOJILO TÉMĚŘ PĚT SET OBYVATEL ŠESTKY.
Lidé v ní dali jednoznačně najevo, že chtějí víc zeleně. Naprostá většina
z nich totiž hlasovala pro rehabilitaci stromových alejí. Druhým favoritem
se staly vodní prvky v městském prostředí, na třetím místě skončila Poutní
cesta do Hájku. „Očekával jsem, že favority mezi jedenácti projekty bu
dou veřejná pítka a nová stromová alej, stejně mi ale přijde zajímavé, že
obyvatelé nejzelenější městské části v Praze si vyberou za vítězný námět
výsadbu nových stromů. Potěšilo mě třetí místo pro obnovu poutní cesty
do Hájku, která ukazuje, že si u nás vážíme historie a že investice do obno
vy drobných památek lidé v Praze 6 ocení,” uvedl místostarosta pro kultu
ru a otevřenou radnici Jan Lacina (STAN).
Radnice se v příštím roce chystá rozběhnout skutečnou participaci, lidé
tedy budou moci sami navrhovat projekty a témata, jež by měla radni
ce podpořit. „Participace by měla zlepšovat komunikaci a informovanost,
ještě předtím, než vůbec něco rozhodneme,” říká místostarosta Martin Po
lách (ANO), zodpovědný za veřejný prostor. Zapojení veřejnosti do rozho
dování o využití městských prostředků ukázalo, že řada z nich má zájem
se na rozvoji městské části podílet. Vyplývá to z komentářů a doporučení,
jež velká řada hlasujících poslala radnici. „Dobrý den, všechny projekty
jsou pěkné. Začněte však prosím rehabilitací stromových alejí v Praze 6.
Ať nám tu není v létě horko a máme nejkrásnější čtvrť Prahy,” vzkázala
radnici jedna z hlasujících. „Rozhodl jsem se hlasovat pro rehabilitaci mo
hyly na Bílé hoře, protože výročí se blíží, ale myslím si, že by stálo za to
v příštích letech realisovat i ostatní body (snad jen bez smart trees bych
se osobně obešel),” navrhl další účastník ankety.

První krok ke skutečné participaci
„Účast pouhého půl procenta obyvatel Prahy 6 nemusí ještě znamenat
rezignaci na možnost ovlivňovat komunální politiku. Anketa proběh
la v době, kdy lidé myslí spíš na prázdniny, a navíc taková účast občanů
INZERCE
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na rozhodování o projektech je v Praze 6 úplnou novinkou. Přitom zastu
pitelé KSČM už řadu let navrhují, aby o vynaložení části peněz z obecního
rozpočtu mohli rozhodovat občané,” komentuje projekt Helena Briardová,
zastupitelka za KSČM.
„Veřejnost ať participuje i na zadáních a nikoliv jen hlasuje o již předlože
ných variantách. Tento způsob participace je doufejme prvním krokem
na delší cestě, nevadí tedy snad, že je to krok spíše vratký nežli sebevě
domý a odhodlaný,” soudí zastupitel Jan Sládek (SZ). „Záměr co nejvíce
zapojit veřejnost do rozhodování o využití prostředků městské části je
správný. Počet zapojených občanů do ankety o městském parteru nebyl
sice příliš veliký, určitě se však nedá hovořit o nezájmu veřejnosti, byl zce
la evidentně ovlivněn tím, že jde o novou formu zapojování veřejnosti
i tím, že šlo z velké části o již rozpracované či nedokončené projekty z mi
nula,” předpokládá René Pekárek, zastupitel za ČSSD.
„Necelých pět set účastníků ankety, upřímně řečeno, není ohromující čís
lo. Je vidět, že jsme v participaci, tedy ve ve spolupráci s veřejností na roz
voji veřejného prostoru, teprve na začátku a že nás v tomto ohledu čeká
ještě spousta práce,” shrnuje závěry ankety o veřejném prostoru místosta
rosta Lacina. 
red
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Výdej parkovacích oprávnění je umístěn v rohové budově
mezi Uralská 4 a Dr. Zikmunda Wintra 20, Praha 6. V této výdej
ně bude do 30. 9. 2016 vydáváno parkovací oprávnění (POP)
pouze žadatelům z městské části Praha 6. Od 1. 10. 2016 bude
možné zakoupit parkovací oprávnění v kterékoliv výdejně.
Telefonní čísla: 220 189 979, 220 189 929, 220 189 930.
PROVOZNÍ DOBA: PO 8:00–20:00 hod.;
ÚT 8:00–16:00 hod.; ST 8:00–18:00 hod.;
ČT 8:00–16:00 hod.; PÁ 8:00–14:00 hod.

Z DEJVIC ZMIZELY POZNÁVACÍ
ZNAČKY STŘEDOČECHŮ

Parkování v Praze 6 je hlavně pro rezidenty
MODRÉ A FIALOVÉ PARKOVACÍ
ZÓNY V PRAZE 6 PLATÍ OD 24. SRP
NA. LIDÉ SI ZVYKAJÍ NA NOVÝ RE
ŽIM PARKOVÁNÍ, ZA KTERÉ MUSEJÍ
V ZÓNÁCH ZAPLATIT. REZIDENTI
MAJÍ VÍCE MÍST, V DEJVICÍCH UBY
LA AUTA S MIMOPRAŽSKOU PO
ZNÁVACÍ ZNAČKOU.
„První den po spuštění to vypadá, že zóny pla
ceného stání splnily očekávání. Ulice nejsou za
neřáděné auty parkujícími mnohdy ve třech řa
dách vedle sebe, i provoz se zdál být plynulejší.
Věřím, že tomu tak bude i dál, je to koneckonců
jeden z hlavních důvodů, proč se zóny zřizova
ly,“ reagoval bezprostředně po aktivaci zón sta
rosta Ondřej Kolář (TOP 09). Od regulovaného
parkování si slibuje hlavně to, že Šestka přesta
ne být nárazníkovou zónou pro auta Středoče
chů, kteří z Prahy 6 pokračovali dál do centra

MHD. Volnější ulice si lidé z Dejvic pochvalují:
„Takhle pohodlně jsem tu nezaparkoval ani
o víkendech,“ řekl jeden z místních rezidentů
Lukáš Hronek.
Parkovací zóny zaujímají asi 35 procent plochy
Prahy 6 a jsou zakresleny v centrální části Dejvic
a Bubenče, u stanic metra na Veleslavíně a Petři
nách, v Břevnově a části Střešovic. Za čarami se
nachází zhruba 15 tisíc parkovacích míst. „Podo
bu zón jsme upravovali a magistrát nám vyšel
maximálně vstříc,“ uvedl starosta Kolář. Podle
něj došlo například ke zrušení tříhodinové ná
vštěvnické oranžové zóny v okolí Vítězného ná
městí, ve které by platili všichni bez rozdílu.

Tedy lidem, kteří mají v Praze 6 buď trvalý po
byt, nebo sídlo firmy. „V době spuštění zón jsme
vydali přes 14 a půl tisíce parkovacích oprávně
ní, z toho 11 tisíc rezidentních,“ informoval mís
tostarosta pro dopravu Martin Polách. Radnice
předpokládá výdej zhruba 30 tisíc oprávnění,
protože nárok mají všichni obyvatelé Prahy 6, ne
všichni ale mají zájem si jej vyřídit. „Někteří vá
hají nebo ho nepotřebují. Informační kancelář
v Uralské je jim k dispozici i nadále v úředních
hodinách,“ dodal. Služby kanceláře byly posíle
ny až do začátku září, krátce před spuštěním zón
si bez výrazných front vyřídilo oprávnění během
jediného dne i 1 100 zájemců.

OPRÁVNĚNÍ SI LZE KOUPIT
STÁLE

ZÓNY PLATÍ I V NOCI

Modré zóny jsou určeny rezidentům a abonen
tům, kteří mají vyřízené parkovací oprávnění.

Řidiči, kteří si zaplatili parkovací oprávnění, mo
hou bez omezení parkovat v modré i tzv. fialové
zóně, která je na vozovkách vyznačena bílou

září 2016
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přerušovanou čarou. Řidiči bez oprávnění mo
hou zastavit v zónách pouze v době, kdy nejsou
zóny aktivní, tedy mezi 6 a 8 hodinou ráno nebo
o víkendech. Tím, že jsou zóny aktivní i v noci,
se Praha 6 liší od ostatních městských částí, kde
platnost zón končí ve 20 hodin. „K tomu nám
chodí hodně podnětů od občanů, obsazenost
zón přes noc budeme hodně sledovat a nevy
lučuji, že může dojít k úpravám a zkrácení plat
nosti v nočních hodinách,“ uvedl místostarosta
Polách. Zóny budou pod drobnohledem radni
ce a budou se sbírat podněty od občanů. Mís
tostarosta také slibuje, že se radnice bude také
zabývat výší poplatku pro podnikatele, kteří
za druhé auto ve druhém cenovém pásmu platí
30 tisíc korun, a navrhnout jeho snížení.

MODRÁ I PRO NEREZIDENTY,
ALE JEN KRÁTCE
Ve smíšené fialové zóně návštěvníci za parko
vání zaplatí 20 nebo 40 korun podle toho, zda
se nacházejí ve druhém nebo třetím cenovém
pásmu. Magistrát, který celý systém organizuje,
krátce před spuštěním zón upravil i pravidla pro
užívání modré zóny a nově v ní mohou zaparko
vat i návštěvníci. Nejvýše však na dobu tří hodin
za maximální cenu 80 korun za hodinu, platba
musí proběhnout přes virtuální parkovací hodi
ny na webu parkujvklidu.cz. Radnice Prahy 6 se
takové úpravě nebránila, podle starosty Koláře
je příznivá pro zachování služeb pro řemeslní
ky a živnostníky, kterým dává možnost zastavit
krátkodobě v modré zóně i během dne.

KONTROLUJE SE
ELEKTRONICKY
Platné parkovací oprávnění se váže k registrační
značce auta a kontroluje se elektronickým systé
mem. Proto se nevydávají žádné parkovací kar
ty. Neoprávněné parkování kontroluje speciální
vůz společnosti Eltodo, která pro Technickou
správu komunikací (TSK) zóny spravuje. Za den
zkontroluje až 20 tisíc stání. Údaje o přestupku
se z vozu společnosti Eltodo odesílají na magis
trát, kde se data vyhodnotí a případně rozešlou
pokuty. Auta budou jezdit dvě za sebou v pat
náctiminutovém intervalu. „Přestupek platí pou
ze v případě, že ho zaznamenají oba po sobě je
doucí vozy,“ upřesňuje místostarosta Polách. Je
to proto, že v modré zóně lze dle zákona zastavit
na dobu nezbytně nutnou pro vyložení a nalo
žení věcí a osob.

POZOR NA PŘEDNOST
ZPRAVA
V souvislosti se zavedením zón došlo na řadě
míst k úpravám komunikací. „V oblastech
placených zón platí zároveň omezená rychlost
30 km/h., stejně jako přednost zprava. Proto
14
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byly v zónách odstraněny přednosti v jízdě. Žá
dáme řidiče, aby si na to dávali pozor,“ apelovala
vedoucí odboru dopravy Dana Charvátová. Ně
kterými ulicemi již projedete jen jedním smě
rem, to je například Diskařská nebo Za Straho
vem. „Tato opatření budeme vyhodnocovat,“
dodala Charvátová.

VÝHRADY MUSÍ ŘEŠIT
MAGISTRÁT
Zavedení zón placeného stání požadovala
po pražském magistrátu radnice Praze 6 několik
let. Přestože se v minulosti v průzkumu pro je
jich zavedení vyslovila více jak polovina občanů,
ne všichni placené stání vítají. Parkovací opráv
nění si sice mohou koupit všichni občané s trva
lým pobytem v Praze 6, kteří jsou držiteli auta,
metodika magistrátu ale nepamatuje na ty, kteří
mají v Praze 6 bydliště pouze přechodné a žijí
v nájmu. „Bohužel nemáme žádné nástroje, jak
těmto lidem vyjít vstříc. Metodika je striktní
a výjimky neudělujeme,“ uvedl místostarosta
Polách. Starosta Kolář v takových případech
lidem doporučuje, aby si vyřídili trvalý pobyt
v Praze 6, další možností pak je jen platit sou
kromé parkování.
Lidé z okrajových částí Prahy, kde zóny zavede
ny nejsou, mají obavy, že se jim nyní zaplní ulice
auty Středočechů vyhnaných ze zón. „V oblas
tech, kde zóny nebudou, dojde pravděpodob
ně k nárůstu parkujících aut. Na druhou stranu
tato místa nejsou pro parkování příliš atraktivní.
Nejezdí tam metro nebo je třeba vícekrát pře
stupovat. Pravdu nám ale ukáže až praxe. Až se
po půlroce vyhodnotí, jak zóny fungují, máme
příslib od magistrátu, že budeme moci žádat
o jejich rozšíření nebo posouvání,“ vysvětluje
starosta Kolář.

VZNIKNOU NOVÁ PARKOVIŠTĚ?
Problémem Prahy 6 je také nedostatek parko
višť. Radnice slibuje, že všechny peníze, které
z placeného parkování dostane od magistrátu,
investuje do řešení forem městského parková
ní. Jde o polovinu z čistého zisku, o který se dělí
s magistrátem. Připravuje například projekt pat
rového parkovacího domu v Tobrucké ulici, kde
je aktuálně soukromé parkoviště. Další parkovací
dům se plánuje na Dědině. Praha 6 také počítá,
že dostane od magistrátu k dispozici jedno patro
podzemních garáží na Prašném mostě. Garáže by
měly sloužit občanům Prahy 6 a podle slov mís
tostarosty Polácha by v nich mělo být parkování
výhodnější než v zónách na ulici.
Středočechů, kteří do Prahy dojíždějí za prací, se
na poslední chvíli zastal hejtman Středočeského
kraje Miloš Petera, který pár dní před spuštěním
zón vyzval magistrát, aby projekt odložil, než
budou vybudována záchytná P+R parkoviště.
Praha ale aktuálně na výstavbě žádných parko

višť nepracuje. Proti zónám se také ostře vyme
zil střešovický právník Ondřej Pecák, který při
pravuje hromadnou žalobu na magistrát. Podle
Pecáka existuje reálná potřeba obce zřídit zóny
jen na několika málo místech, nikoliv na většině
území. „Nelze nahradit zákonný předpoklad, že
můžete zřídit parkovací zónu tím, že vezmete
těch několik málo míst, kde to potřeba je, vztáh
nete to na všechno a uděláte z toho zákonný
důvod pro zřízení,“ řekl. Řešením by podle jeho
názoru mohla být celopražská zóna.

DOPRAVA – KONTROVERZNÍ
TÉMA
Dokončení tunelu Blanka, stejně jako spuštění
dlouho odkládaných zón placeného stání zno
vu ukázaly, jak naléhavý je problém dopravy
v Praze 6. Názory na to, jak situaci řešit, se různí.
Většinou však panuje shoda v tom, že součas
ným problémům šlo alespoň částečně předejít.
Zatímco někteří viní ze současné situace politi
ky či odborníky minulé, jiní mají výtky vůči těm
současným.
„Této situaci se dalo předejít, kdyby přibližně
před 20 lety poslouchali tehdejší představitelé
města dopravní odborníky a vybrali doporu
čovanou variantu trasování Městského okru
hu „Dana“, věří zastupitel Lukáš Novák (SZ).
„Na otázku, jestli se situaci dalo předejít, musím
říct, že ano, dalo. Minimálně v informovanosti
občanů o plánovanych opatřeníchch a očeká
vaných komplikacích radnice jednoduše sel
hala,“ tvrdí Vladimír Šuvarina (ODS), člen do
pravní komise.
„Předejít dopravním komplikacím se dalo. Dneš
ní situace je následkem chybného trasování
tunelového komplexu Blanka. Spásné řešení
neexistuje. Dílčí opatření mohou pomoci, ale
zcela zásadní změnu bude možno dosáhnout
až zprovozněním silničního okruhu kolem Pra
hy, včetně parkovacích ploch P+R s navazující
MHD, a dokončením výstavby vnitřního okruhu
s plánovanými radiálami,” konstatuje zastupitel
Ivan Hrůza (KSČM). „Dopravním problémům se
dalo předejít, pokud by bývalá vedení hlavního
města spolu s ministerstvem dopravy zajistila
dokončení pražského silničního okruhu, včetně
chybějících mostů přes Vltavu a navazující radiá
ly. Dále jsou to chybějící parkoviště P+R na hlav
ních přístupových komunikacích. Přes desetiletí
trvající diskuze není stále vyprojektovaná želez
nice Praha–Kladno s odbočkou na Letiště. Pro co
nejrychlejší zlepšení je třeba okamžitě urychlit
rekonstrukci Korunovační, dořešit místa, kde
budou končit autobusy ze Suchdola, dočasně
umožnit jejich jízdu po kolejovém tělese na Ví
tězném náměstí a udělat spolu se Středočeským
krajem odstavná parkoviště P+R,“ prezentuje
postoj ČSSD zastupitel René Pekárek.
KM, JM
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Rekonstrukce Korunovační dusí dopravu v Dejvicích
UZAVÍRKA KORUNOVAČNÍ ULICE
KOMPLIKUJE DOPRAVU V DEJVI
CÍCH. RADNICE PRAHY 6 BOJUJE
ZA ZKRÁCENÍ TERMÍNU REKON
STRUKCE A ZA OPATŘENÍ, KTERÁ
BY SITUACI ŘIDIČŮM USNADNILA.
NAJÍT ŘEŠENÍ NENÍ JEDNODUCHÉ.
Několik měsíců trvajícími opravami řidiči přišli
o jeden ze zásadních výjezdových směrů z Pra
hy 6. Radnice očekává, že se začátkem školního
roku vzroste dopravní zátěž kolem Vítězného
náměstí až o 20 %. „Prověřili jsme všechny mož
né varianty, včetně návrhů od občanů, které by
nabídly alternativní trasy k přeplněné Svatovít
ské,“ uvedl místostarosta pro dopravu Martin
Polách. Mezi ně patří zejména dočasné zobou
směrnění Pelléovy ulice nebo možnost výjezdu
z Prahy 6 v křižovatce U Vorlíků s ulicí Milady
Horákové. Obě varianty ale k nelibosti radnice
Prahy 6 narazily na nesouhlas odboru dopravy
magistrátu hlavního města. V případě Pelléovy
kvůli kolizi křižovatky se světelnou signalizací
a blízkým železničním přejezdem. Koordino
vat vzájemně obě světelné signalizace podle
odborníků není možné, a hrozilo by nebezpečí
uvíznutí automobilů na přejezdu. V ulici U Vor
líků zase podle magistrátu brání dočasnému
průjezdu výjezd z tunelu Blanka. Projekt provi
zorního výjezdu, které Technická správa komu
nikací (TSK) slíbila připravit v srpnu, zatím Praha
6 k dispozici nemá. „Chápu, že je třeba provést
kompletní rekonstrukci Korunovační ulice. Kdo
se tam kdy projel, připadal si spíš jako na horské
dráze než na pozemní komunikaci. Na druhou
stranu neochota magistrátu vyhovět návrhům
Prahy 6 a zavést opatření, která by alespoň zmír
nila současnou katastrofální situaci na Vítězném
náměstí, ve Svatovítské ulici a na třídě Jugosláv
ských partyzánů, je zarážející,“ uvedl starosta

Ondřej Kolář. Radnice zvažovala i „extrémní“
variantu průjezdu přes Císařský ostrov. Tato va
rianta však padla kvůli aktuální výstavbě nové
čističky odpadních vod.

Semafor zůstane, BUS line pryč
Došlo k úpravě světelné signalizace na Prašném
mostě, která podpoří odbočení v levém směru
a zlepší tak výjezd ze Svatovítské, kde vznikaly
kolony. „Aby nedocházelo k zácpám před zú
žením na Hradčanské, vyjednali jsme dočasné
zrušení vyhrazeného pruhu pro autobusy a taxi
na Hradčanské,“ uvedl místostarosta Polách.
Posílen byl též odbočovací směr z Evropské
směrem do Gymnasijní ulice. „V tomto směru
intenzivně pokračujeme v projektu obchvatu
Kulaťáku, který jsme aktualizovali a brzy před
stavíme veřejnosti ve variantě 1+1 jízdní pruh,“
dodal Polách. Minimálně do konce uzavírky
Korunovační bude v provozu dočasný světelný
přechod u výjezdu z Kulaťáku, který TSK vyhod
notila jako prospěšný. „Prokázalo se, že semafor
plní svou funkci, dávkuje chodce a umožňuje
lepší odjíždění vozidel z kruhové křižovatky,“
doplnil místostarosta.
Od začátku září by mělo dojít k dalším drobným
úpravám k odlehčení dopravy. „S dopravním
podnikem jsme se dohodli, že autobusy poje
dou po Svatovítské směrem dolů po tramvajo
vém pásu až na ostrůvek a z něj odbočí na kru
hový objezd, takže nebudou stát v kolonách.
Dále by mělo dojít k otočení směru autobuso
vého nádraží na Vítězném náměstí. Autobusy by
tak nevjížděly na kruhový objezd,“ sdělil Polách.
Pro ulehčení dopravní situace na třídě Jugosláv
ských partyzánů radnice požádala Ropid o zkrá
cení autobusových linek ze Suchdola do zastávky
Nádraží Podbaba. Ropid, společnost organizující
pražskou dopravu, to na základě místního šetření
nedoporučila, neboť by došlo k velkému nárůstu

pohybu chodců na přechodech na Vítězném
náměstí. Prověřují se také další možnosti objez
dových tras pro autobusy ve směru z Břevnova.
„Každá z těchto variant má nějaké výhody, bohu
žel ale i dost negativ,“ upozorňuje Polách. Dále
žádala Praha 6 o prověření změny trasování linek
od severu Prahy tak, aby se ulehčilo Kulaťáku i tří
dě Jugoslávských partyzánů.

Práce jdou rychleji
Uzavírka v Korunovační měla původně trvat
do konce roku, Praha 6 bojuje za její zkrácení.
Přestože jde o stavebně náročnou akci, která
předpokládá řadu přeložek sítí i výluku na že
lezniční trati kvůli bourání mostu, podle mluvčí
TSK Barbory Liškové se aktuálně předpoklá
dá zprovoznění mostu 10. prosince, nikoli až
na konci roku, jak se původně plánovalo. Během
rekonstrukce dochází k rozšíření mostu tak, aby
železniční trať mohla být v budoucnu dvouko
lejná. Souběžně s touto stavbou TSK opravuje
ulici Pod Kaštany–Korunovační, která je nejza
tíženější sběrnou komunikací v Praze. Výměna
kamenné dlažby za asfalt má snížit hlukovou zá
těž. Naopak přilehlé chodníky dostanou povrch
z pražské mozaiky. 
red, KM
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TÉMA VYDÁNÍ

Tramvaje změnily trasy
a čísla, Praze 6 to neuškodilo
V NEDĚLI 28. SRPNA PŘESTALY V TRAMVAJOVÉM PROVO
ZU PLATIT LETITÉ ZVYKY. DOPRAVNÍ PODNIK SPOLEČ
NĚ S ROPIDEM ZMĚNIL TAKŘKA OD ZÁKLADU SYSTÉM
TRAMVAJOVÝCH LINEK. O ZMĚNÁCH PŘEHLEDNĚ INFOR
MUJE WEB WWW.TRAMVAJE2016.CZ.
„Změny jsme historicky vůbec poprvé opravdu důsledně konzultovali s ob
čany i městskými částmi, byly zapracovány tisíce připomínek. Jsem pře
svědčen, že změna byla připravena nejlépe, jak bylo možné, a bude příno
sem pro drtivou většinu Pražanů,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu,
sport a volný čas Petr Dolínek. Cílem změn bylo podle náměstka Dolínka
posílit přetížené úseky a vytvořit nová chybějící spojení. „Od pondělí 29.
srpna je vypravováno o 32 krátkých tramvají více než v červnu,“ řekl tech
nický ředitel Dopravního podniku Jan Šurovský.
Trasa dvanácti linek zůstává stejná, devět linek svou trasu mění a přibývají
tři nové linky. V Praze 6 se tak objeví „staronová“ linka č. 2, která jako jedno
vozová nově jede z Petřin na Hradčanskou a přes Národní třídu do Braníka.
Petřinští se naopak museli rozloučit s linkou č. 18, ta má svoji novou ko
nečnou stanici v Podbabě a kompletně nízkopodlažní vozy jezdí přes Hrad
čanskou a Karlovo náměstí do Vozovny Pankrác. Pamětníkům se do Divoké
Šárky vrací dvacítka.
Podle místostarosty pro dopravu Martina Polácha Praha 6 změnami zásad
ně neutrpěla. „Přestože změny v číslování vypadají jako velký zásah, žád
ná linka na území městské části neubyla. Podařilo se nám, aby na každé
konečné stanici zůstaly zachovány dvě linky, a také jsme nepřišli o cenné
spojení z Vítězného náměstí na Anděl,“ uvedl s tím, že iniciativa městské
části vycházela z podnětů, které na radnici zaslali občané a které vznesli při
diskuzi, kterou ke změnám radnice na jaře zorganizovala.
Veškeré informace o změnách jsou k dispozici na zastávkách, na webu
ddp.cz, ropid.cz nebo tramvaje2016.cz a také v informačních kancelářích
dopravního podniku. 
KM

AKTUÁLNÍ PŘEHLED TRAMVAJOVÝCH LINEK
Linky beze změny trasy
Nově zavedené linky
Linky se změnou trasy

1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 26
2, 15, 21
4, 5, 6, 12, 14, 18, 20, 24, 25

NOVÁ LINKA V PRAZE 6:
č. 2 je vedena v trase Sídliště Petřiny – Petřiny – Vojenská nemocnice
– Vozovna Střešovice – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Ná
rodní třída – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Dvorce – Nádraží
Braník.
LINKY SE ZMĚNOU TRASY V PRAZE 6:
č. 18 je vedena v trase Nádraží Podbaba – Vítězné náměstí – Hradčanská
– Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí – Al
bertov – Náměstí Bratří Synků – Pražského povstání – Vozovna Pankrác.
č. 20 je nově vedena v trase Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Bořislav
ka – Dejvická – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Újezd
– Anděl – Smíchovské nádraží – Lihovar – Sídliště Barrandov.
č. 25 je nově vedena v trase Bílá Hora – Vypich – Malovanka – Hládkov
– Hradčanská – Letenské náměstí – Strossmayerovo náměstí – Vltavská –
Maniny – Palmovka – Nádraží Libeň – Hloubětín – Lehovec.
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Aplikace
pomůže orientaci
v dopravě
Mobilní aplikaci pro okamžitý pří
stup ke všem důležitým informacím
potřebným pro cestování pražskou
integrovanou dopravou připravil
pro cestující pražský dopravní pod
nik ve spolupráci s hlavním městem.
Aplikace je ke stažení zdarma. S její
pomocí si lze vyhledat nejvhodnější
spojení, zjistit časy odjezdů jednot
livých spojů například ze zastávky,
na které právě stojíte. V případě, že
se v rámci sítě pražské hromadné
dopravy děje plánovaná či neplánovaná událost, která by mohla ohrozit
včasný příjezd do cíle, aplikace na to upozorní. Aplikace je k dispozici ma
jitelům mobilních telefonů se systémy iOS či Android, a kromě češtiny také
v angličtině a němčině. Detaily ke stažení najdete na www.dpp.cz.
KM
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POLITICKÁ DISKUZE

Dopravní situace v Praze 6
RENÉ PEKÁREK / ČSSD
Důvodem problémů v dopravě
v Praze 6 je především nedokon
čení staveb, které mají přímou
vazbu na městský okruh, zejména
jeho chybějící severozápadní část
(přes Suchdol, způsobená obstrukcemi lokál
ních politiků), radiál Radlické a Břevnovské i pro
pojení Evropské a Svatovítské (KES). Nepatrné
zlepšení přinášejí zóny parkovacího stání, ale
jak magistrát, Střední Čechy, tak i MČ 6 se musí
zaměřit na budování záchytných parkovišť P+R.
Kapacitní podzemní parkoviště ve Veleslavíně
připravené společně s prodloužením metra se
nerealizovalo kvůli odporu místního občanské
ho sdružení a zbabělosti tehdejších představi
telů hlavního města, kteří o stavbě rozhodovali.
Urychlení rekonstrukce Korunovační a řešení
místa zakončení autobusů ze Suchdola je samo
zřejmým požadavkem. Z dlouhodobého hledis
ka urychleně připravovat prodloužení tramvaje
do Suchdola. Nalezení všech řešení je však třeba
nechat dopravním odborníkům a nesuplovat
jejich úlohu často neodbornými rozhodnutími
politiků.

ALAN ZUBR / ODS

Najít řešení není jednoduché,
bohužel současný slušně řeče
no „ležérní“ přístup magistrátu
a šestkové radnice toto hledání
nekonečně oddaluje. V první řadě
je třeba důrazně odmítnout rozhodnutí vlády,
která vyjmula realizaci části pražského okru
hu z prioritních staveb. To bude mít negativní
dopady také do realizace severozápadní části
okruhu v podobě vnějšího obchvatu Prahy 6.
Je třeba důsledně požadovat po hlavním městě
realizaci návazných opatření na Blanku, zejmé
na pak obchvatu Vítězného náměstí ve variantě
2+2 pruhy. Nepodporujeme ani projekty, které
podstatou patří jinam, například zřizování cyk
lopruhu na Bělohorské či přeměnu ulice Pod
Kaštany na pěší promenádu. V neposlední řadě
je třeba upravit dopravní značení omezující prů
jezdnost a plynulost provozu.

ONDŘEJ KOLÁŘ / TOP 09
Najít řešení není jednoduché,
Praha 6 se snaží neuspokojivou
dopravní situaci řešit dlouhodo
bě. Především je ale třeba upo
zornit, že naše radnice má v této oblasti velmi
omezené možnosti a prakticky ke všemu je věc
ně příslušný pražský magistrát. My mu tak pře
dáváme návrhy, které vyplývají z diskuse s od
borníky na dopravu a týkají se jak zklidňování

provozu, tak jeho větší plynulosti a bezpečnos
ti. Navrhovali jsme např. nové objízdné trasy
Vítězného náměstí, které vlivem rekonstrukce
Korunovační ulice trpí ještě více, než běžně.
Bohužel, většina námi navrhovaných opatření
se setkává s odporem. Hlavní město Praha by
nyní mělo urychleně řešit záchytná parkoviště
i jiné odstavné plochy, naše tipy jsme předali
již před více než půl rokem. Urychleně je třeba
dořešit trasování a výstavbu pražského okruhu,
otázka je oživení diskuse kolem tzv. Břevnovské
radiály.

JAN LACINA / STAN

Těžká otázka. Na začátku stá
la špatně zvolená trasa i jméno
tunelu. Neměla to být Blanka,
měla to být Dana. A měla nabírat
auta do pražského tunelového
komplexu už dole v Podbabě. Ve chvíli, kdy se
musí všechna auta z okolních obcí tlačit přes
Bubeneč a Dejvice, stačí hlavním městem na
plánovaná oprava mostu v Korunovační ulici
k dopravní katastrofě. Kolegové na radnici pro
věřili všechna myslitelná dočasná řešení, ale
prakticky všechna narazila na nějaký technický
problém (obousměrná Pelléova ulice, otevření
zaslepené ulice U Vorlíků, průjezd přes čistír
nu odpadních vod a přes Stromovku). Rychlé
řešení prostě neznám. To dlouhodobé spočívá
v rychlé a levné veřejné dopravě a záchytných
parkovištích na okraji města po vzoru Vídně.

LUKÁŠ NOVÁK / SZ

Řešením současné nedobré do
pravní situace na Praze 6 není
výstavba nových kapacitních
silnic, které by naopak přilákaly
další vozidla, jako se tomu stalo
po otevření „Blanky“, na což Zelení dlouhá léta
předem upozorňovali, ale podpora veřejné
dopravy. Je zapotřebí vytvořit dlouhodobou
dopravní koncepci Prahy a Středočeského
kraje, která umožní cílenou preferenci veřej
né dopravy v podobě výstavby P+R parkovišť
u vlakových nádraží a stanic před hranicemi Pra
hy 6 – po trase snad již brzy modernizované že
leznice na Kladno, u projektované tramvajové
trati na Suchdol, nebo např. možnost spoluprá
ce Prahy 6 na výstavbě patrového záchytného
parkoviště v Roztokách.

IVAN HRŮZA / KSČM
Chybně trasovaný tunelový kom
plex Blanka je a bude pro Prahu 6
bez další navazující výstavby
a provedení komplexních do
pravních opatření neřešitelný problém. Spásné
řešení dnes neexistuje. Komunální politici by

měli přestat experimentovat a dát větší prostor
odborníkům. Ti mohou navrhnout dílčí změny
v organizaci dopravy včetně uplatnění nových
technologií v jejím řízení a situaci na nejzatíže
nějších místech tím mírně zlepšit. Klíčové ale
je, aby politici urychleně zajistili dokončení
silničního okruhu kolem Prahy, parkoviště P+R
na okraji Prahy 6 s navazující MHD, pokračová
ní výstavby vnitřního okruhu a nejen Radlic
kou, ale i tu Břevnovskou radiálu.

MARTIN POLÁCH / ANO
Bohužel možnosti jsou velmi
omezené, pokud se bavíme
o uzavírce Korunovační ulice,
která je jediným výjezdem z Pra
hy 6 na východ od Svatovítské. Opravdu po
ctivě jsme prověřili všechny možnosti najít jiný
třeba i provizorní výjezd. Zobousměrnění ulice
Pelléova není možné z důvodu blízkosti sema
forů na křižovatce a signalizovaných závor. Je
jich řízení nelze propojit a hrozilo by, že auta
uvíznou na přejezdu. Výjezd z ulice u Vorlíků je
problematický zase z hlediska těsné blízkosti
výjezdu z Blanky. Navíc by bylo možné pouze
pravé odbočení, tedy směrem zpět k Hradčan
ské a všechna auta by se nesprávně otáčela
na dalších světlech zpět do protisměru. Tato
opatření prostě nejsou možná. Nechali jsme
aspoň upravit řízení křižovatky na Prašném
mostě, aby se podpořil výjezd z ulice Svato
vítská. Dále jsme požádali o redukci autobusů
na Vítězném náměstí, protože všechny jedou
souběžně s tramvají a pouze zhoršují dopravní
situaci.

MARIÁN HOŠEK / KDU-ČSL
Skutečná řešení špatné dopravní
situace jsou v rukou hl. m. Prahy
a ministerstva dopravy realizací
obchvatu v západní části Prahy,
vytvořením záchytných parkovišť a urychle
ním rekonstrukce Buštěhradské dráhy (tune
lovou variantou). To jsou ovšem dlouhodobá
řešení, a přestože se o nich mluví desítky let,
z různých důvodů nejsou realizovaná. Dnes
můžeme jenom hledat odlehčující prvky, kte
ré ovšem mohou přinést jenom menší efekty.
Zástupci radnice Prahy 6 navrhují různá řešení,
jak odlehčit Vítěznému náměstí nebo Patočko
vě ulici nebo jak rozšířit parkovací místa. Často
ovšem narážejí na technické nebo legislativní
překážky, stanoviska státní správy nebo poli
cie. Bohužel sklízíme ovoce dávno zanedba
ných řešení a věřím, že současný tlak radnice
Prahy 6 pomůže věci urychlit.
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Rozhodnutí o dostavbě areálu Petynka se přiblížilo
PŘES DESET LET TRVAJÍCÍ DISKUZE
O TOM, ZDA A JAK REKONSTRUO
VAT REKREAČNÍ AREÁL PETYNKA,
ZŘEJMĚ BRZY SKONČÍ. BĚHEM LET,
KDY SE ŘEŠILA BUDOUCÍ PODOBA
A VYUŽITÍ AREÁLU PETYNKA, VZNIK
LO CELKEM DVAADVACET NÁVRHŮ.
PRAHA 6 ZA NĚ ZAPLATILA MILIONY
KORUN. MĚSTSKOU ČÁSTÍ ZŘÍZENÁ
SPOLEČNOST SNEO, A. S., LETOS
VYPSALA VEŘEJNOU SOUTĚŽ.
Jejím vítězem se stala společnost BFB Studio,
s. r. o., která stojí za desítkami bazénových pro
jektů v České republice (např. Beroun, Karlovy
Vary, Šutka a další).
Podle vedení společnosti SNEO vítězný projekt
shrnuje to nejlepší, co kdo v minulých letech
navrhl. „Před několika málo dny jsme převzali
hotové dílo,” potvrdil předseda představenstva
SNEO Tomáš Jílek. Předložíme veřejnosti i naše
mu akcionáři, tedy městské části Praha 6, návrh
dostavby areálu, který bude patřit mezi nejmo
dernější v České republice. Navíc provozní mo
del slibuje, že na celoroční provoz areálu nebu
de nutné doplácet z veřejných peněz,” ujišťuje
předseda představenstva.
Podle vítězné studie by občané Prahy 6 i hlavní
ho města získali moderní areál, který by kromě
stávajícího venkovního bazénu o délce pade
sáti metrů nabídl veřejnosti v krytých halách
také šestidráhový pětadvacetimetrový bazén,
vhodný pro sportovní plavání i plavání handi
capovaných, několik relaxačních bazénů s ví
řivkami, čtyřdráhovou skluzavku s dojezdovým
bazénem s protiproudem, multifunkční bazén
s možností surfování na umělé vlně, několik
druhů saun, velkou variabilní restauraci a řadu

Vizualizace budoucí podoby
krytého bazénu.

dalších technologických vymožeností. Eko
nomické parametry vítězné studie slibují bez
ztrátový provoz a dodržení předpokládaného
investičního rozpočtu okolo 170 milionů korun.
Na financování by se kromě akciové společnos
ti podílela Městská část Praha 6 – v jednání je
i spoluúčast hlavního města Prahy. V závěru léta
bude projekt podroben debatám v orgánech
společnosti, valné hromadě a dozorčí radě. Po
kud obstojí, bude představen veřejnosti na ve
řejné debatě v hotelu Pyramida na Břevnově
dne 5. září od 18:00 hodin. Veřejná debata je
přístupná všem, koho dostavba Petynky zajímá.
Kromě autorů souhrnné studie bude přítomno
vedení akciové společnosti SNEO, městské části
Praha 6 i zástupci hlavního města Prahy.
V průběhu měsíce září rovněž skončí soutěž stu
dentů ČVUT vytvářejících architektonické ná
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VAŠ E N OV É Ř E Z N I C T V Í
W W W. M E AT P O I N T. C Z

VyzrÁlé bio hovězí
z naší farmy
v Krušných horách
Bubenečská 308/13 Praha 6
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K sídlišti 776/11 Praha 4

vrhy pláště a vzhledu nových bazénových hal.
Odborná komise doporučí, které návrhy budou
dále zapracovány do projektové dokumentace.
Po představení projektu zastupitelům městské
části a zapracování všech připomínek a námětů
vzešlých ze všech veřejných debat, vypíše před
stavenstvo soutěž o veřejnou zakázku na pro
jektovou dokumentaci. Získání územního roz
hodnutí a stavebního povolení zaberou zhruba
dva roky. První stavební stroje by tak na Petynku
(při zachování letního provozu) mohly vjet v po
lovině roku 2018. Kolaudace dostavby se před
pokládá v roce 2019. 
red
K debatě o budoucím vzhledu Petynky
se může veřejnost připojit na: 

www.dostavbapetynky.cz.

ROZHOVOR
Připravil Jakub Horváth / Foto: Viktor Kronbauer a Alexandr Janovský

herec

Oldřich Vlach
MÝM ŽIVOTNÍM ŠTĚSTÍM
BYLO, ŽE JSEM SE VĚTŠINOU
POTKÁVAL S REŽISÉRY,
Z NICHŽ VYZAŘOVAL KLID
A POHODA.

PŘÍZNIVCI ČESKÝCH FILMŮ, SERIÁLŮ
I DIVADELNÍCH HER ZCELA JISTĚ ZA
ZNAMENALI, ŽE V ČERVENCI OSLAVIL
PĚTASEDMDESÁTÉ NAROZENINY
VÝZNAMNÝ PŘEDSTAVITEL MNOHA
ROZLIČNÝCH FIGUR I FIGUREK OL
DŘICH VLACH. PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI
ROZMLOUVAL O SVÉM HERECKÉM ŽI
VOTĚ NA DIVADLE I PŘED KAMEROU.
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Na DAMU jste byl přijat až na druhý pokus,
čímž jste se zařadil mezi další herecké kolegy,
například Jiřinu Bohdalovou nebo Vladimíra
Menšíka, kteří také neuspěli hned napoprvé.
Byl jste podruhé lépe připraven nebo v tom
sehrála roli náhoda?
Určitě jsem byl lépe připraven, protože poprvé
jsem jel k přijímacím zkouškám s naprosto naiv
ní představou, že se komise posadí na zadek
z mého talentu, což se samozřejmě nestalo. Šel
jsem tedy na dva roky na tzv. nástavbu staveb
ní průmyslovky v Plzni. Při studiu jsem chodil
statovat do divadla a další dva roky jsem strávil
na vojně ve škole důstojníků v záloze. Po čtyřech
letech jsem tedy opět stál před přijímací komisí
v uniformě podporučíka s monologem opilého
feldkuráta Katze, kde jsem okopíroval Mildu
Kopeckého z proslulého filmového zpracování
Osudů dobrého vojáka Švejka, a přijali mě.
Kdo byl vaším hlavním kantorem na DAMU
a co nejdůležitějšího jste si z jeho výuky pro
budoucí herecký život odnesl?
Měl jsem štěstí, že jsem se při přijímací zkoušce
zalíbil Miloši Nedbalovi, jenž si mě vzal k sobě
do ročníkové skupiny a stal se mým hlavním
pedagogem. Ovlivnil mě především názorově,
kdy jsme se nemuseli stylizovat do žádných
hereckých metod, ale dokázal v nás pěstovat
osobnosti. Měl úžasný nos na talenty, ale doká
zal být také nesmlouvavý a pár posluchačů bě
hem studia vyhodil. Nedám na něj tedy nikterak
dopustit a koneckonců i díky jeho doporučení
Janu Grossmanovi jsem se ještě během studia
dostal do Divadla Na Zábradlí, kde jsem hosto
val v malé roličce v Králi Ubu.
Vzápětí jste v roce 1966 přijal angažmá
v tomto divadle, kde jste setrval až do roku
1991. Hrála v tom relevantní roli skutečnost,
že zde mohly pracovat v době normalizace
významné režisérské osobnosti, které měly
všude jinde zákazy?
Naše generace byla vychována k tomu, že byla
věrna jednomu angažmá, což dnes už vůbec
neplatí. Neměl jsem tedy žádné tendence kam
koliv odcházet, nota bene tu byl úžasně férový
kolektiv, kde se nevyskytovalo žádné mistrová
ní, naopak se k nám všichni starší kolegové cho
vali velmi velkoryse. Co se týče zdejších režisérů,
Jana Grossmana jsem zažil hned po mém nástu
pu do souboru. Po roce 1968 byl však Grossman
"odejit" a divadlo se chvíli zmítalo v různých
křečích. Naštěstí měl tehdejší ředitel dr. Vladimír
Vodička odvahu a nebál se dávat příležitosti reži
sérům, kteří měli v té době na Barrandově zákaz
– například Juraji Herzovi nebo Jiřímu Menzelo
vi. V polovině 70. let nastoupil jako umělecký šéf
Jaroslav Chundela, který angažoval, samozřej
mě s Vodičkovým souhlasem, Jiřího Bartošku,
Pavla Zedníčka, Karla Heřmánka a v neposlední
řadě také Evalda Schorma. A tím začalo Divadlo
20
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Na Zábradlí umělecky růst, až dospělo za Eval
dovy režisérské éry ke svému vrcholu.
Konvenoval vám více režisérský přístup Jana
Grossmana nebo Evalda Schorma?
Každý z nich měl svůj osobitý přístup. Jana
Grossmana jsem poznal ve svých začátcích, kdy
jsem mnoho zkušeností neměl. Evalda Schorma
jsem zažil v pozdějších letech a naše vzájemná
spolupráce byla mnohem intenzivnější. Z obou
jsem však cítil obrovskou pokoru vůči autorovi,
jehož nikdy nedeformovali, ale vždy dokázali
do nastudování dané hry dát svůj duševní vklad
a ozřejmit divákovi, proč je toto téma právě
v této době aktuální. Jelikož jsem svoji divadelní
avantgardu prožil s těmito giganty, vždy jsem
zpruzen, když vidím současné avantgardní reži
séry, kteří chtějí za každou cenu prorazit a udě
lají to tak, že zcela zdeformují Shakespeara nebo
do Gogolovy Ženitby vymyslí tři Tekly a další po
dobné nesmysly a unfair výrazové prostředky,
na což jsem vysloveně alergický.

dech, protože se k nám Na Zábradlí vracel jako
umělecký šéf Jan Grossman, který mě sem kdysi
angažoval, a byl jsem mu tedy za mnohé vdě
čen. Zpočátku to vypadalo, že bude pokračovat
na stejné vlně, již nuceně musel kdysi přerušit.
Nikdy však člověk nevstoupí dvakrát do téže
řeky, což jsem si během několika následujících
měsíců uvědomil. Když přišla v roce 1991 opět
nabídka Jiřiny Jiráskové jít do angažmá na Vino
hrady, neváhal jsem ani na okamžik, koupil jsem
jí pugét žlutých růží a vklouzl do tamního sou
boru jako do peřin. Zpětně jsem si ověřil správ
nost tohoto rozhodnutí, protože Na Zábradlí
přišel v 90. letech Petr Lébl, který byl úplně jiná
„krevní skupina“. Jeho pojetí divadla mně vůbec
neimponovalo.

Hrál jste v celé řadě slavných incenací Divadla Na Zábradlí – jmenovitě Král Ubu, Proces,
Hamlet či Macbeth. Která z nich byla pro vás
nejnáročnější?
Nejspíš bych jmenoval Hamleta v překladu Mi
lana Lukeše, kde jsem hrál titulní roli, a pak bych
ještě zmínil Macbetha, kde byla mojí partnerkou
Jana Preissová a v alternaci nás střídal Jirka Bar
toška s Inkou Čekanovou. Oboje s námi nastu
doval Evald Schorm a byla to úžasná práce.

Před kamerou vás vzhledem k vašemu hereckému typu téměř minuly milovnické role.
Jedinou výjimkou byl Toník v Pavlíčkově
a Moskalykově zpracování Babičky. Byl jste
vděčen za tento protiúkol?
Samozřejmě, s Tondou Moskalykem jsme se
dobře znali, protože jsem předtím točil hlavní
roli v jeho filmu Délka polibku devadesát. Nabí
dl mně tedy vzápětí roli Toníka, na niž jsem sice
dělal kamerové zkoušky s Tondou Molčíkem,
ale vybrali si mě a já porušil sérii tří Toníků. Proč
tomu tak bylo, se už nikdy nedozvíte. Vzpomí
nám si, že při tomto natáčení jsem prvně viděl
Libušku Šafránkovou, do které jsme se všich
ni úplně zbláznili, protože s jejím příchodem
na plac se vždy vše zázračně rozsvítilo.

Spočíval hlavní důvod vašeho odchodu z tohoto divadla ve skutečnosti, že po roce 1989
se nezaměnitelný fenomén této scény začal
vytrácet?
Patrně ano, i když jsem v roce 1990 odmítl na
bídku Jiřiny Jiráskové jít do Divadla na Vinohra

Natočil jste nepřeberné množství seriálů,
z nichž výrazně vyčnívá postava narkomana
v příběhu Mimikry ze 30 případů majora Zemana v režii Jiřího Sequense. Předpokládám,
že jste si na této roli vzhledem k roku výroby
1978 musel pochutnat.

Oldřich Vlach s Jaroslavem
Satoranským v inscenaci
Hodinový hoteliér na scéně
vinohradského divadla.
Foto: Viktor Kronbauer

ROZHOVOR

V představení Nepřítel lidu.
Foto: Viktor Kronbauer

Oldřich Vlach

* 3. července 1941 Bezděkov u Klatov

Herectví se věnoval od mládí, ochotnicky hrál už
během svých středoškolských studií na gymnáziu
a na stavební průmyslovce. Po absolutoriu DAMU
hrál od roku 1966 v Divadle Na Zábradlí, odkud pak
v roce 1991 přešel do Divadla na Vinohradech.
Ve filmu a v televizi si zahrál celou řadu rolí, mezi ty
nejznámější patří role agronoma v Menzelově filmu
Vesničko má středisková nebo role doktora ve filmu
Cena medu. Věnuje se také dabingu.

Nepochybně, považuji se za průkopníka v teh
dejším socialistickém Československu ohledně
ztvárnění figury feťáka. Nikdo zde tenkrát ne
věděl, jak přesně se tito lidé v drogovém opo
jení mají tvářit a chovat, takže mně zkoušeli
kapat do očí atropin, aby se mi rozšířily zornice,
jenomže pak jsem nic neviděl. Poté mi kdosi
poradil, abych si napumpoval žíly koženým ře
mínkem, na němž jsem měl na krku kříž. Nutno
podotknouti, že jsem byl vděčen za tuto příleži
tost. S Jiřím Sequensem byla výborná spoluprá
ce a o údajně zašifrovaných vazbách na Plastic
People nikdo z nás netušil. Ostatně jsem tuto
skupinu v té době ani neznal a dnes se ukazuje,
že se celá situace kolem únosu letadla a zastře
lení pilota odehrála jinak.
Z vašich filmových rolí je bezesporu nejslavnější postava rostlináře Jaromíra Kunce
v Menzelově a Svěrákově komedii Vesničko
má středisková. Byly všechny gagy, které jste
zde pronášel, ve scénáři nebo jste si některé
přidával ze své vlastní tvůrčí dílny?
Občas jsem si drobnou obměnu dovolil, což Jir
ka Menzel toleroval, ale drtivou většinu fórů měl
Zdeněk Svěrák dokonale vybudovanou a vysta
věnou ve scénáři.
Vaše filmová i televizní tvorba čítá k dnešnímu datu stovky a stovky titulů. Touto obrovskou kvantitou natočených opusů jste navázal na naše slavné herce vedlejších rolí let
minulých, zejména Václava Trégla, Oldřicha
Velena a Jiřího Líra, který ve své memoárové
knize Ve vedlejší roli: ,,V Hollywoodu můžete
za dobře zahranou vedlejší roli dostat malého Oscara, u nás akorát malý honorář.“ Souhlasíte s tímto výrokem?

Vzhledem ke gáži v divadle je každý honorář
dobrý. Samozřejmě se nemůžeme měřit s ame
rickými filmy, které jdou do celého světa, takže
herecké honoráře tomu musí zákonitě odpo
vídat. Co se týče ocenění, situace se v tomto
ohledu i u nás zlepšila, protože Čeští lvi se
dávají nejen za hlavní, ale i za vedlejší role. To
za éry Jirky Líra nebylo. S Jirkou jsme byli přáte
lé, dokonce jsem s ním i s Oldřichem Velenem
hrál v Divadle Na Zábradlí, protože oba dva jako
členové hereckého souboru Filmového studia
Barrandov u nás hostovali. Dodnes mě mrzí, že
mi Jirka nestihl namalovat obraz, o který jsem
velmi stál. A to už jsem mu dal láhev whisky
jako zálohu.
V roce 1991 jste přijal angažmá v Divadle
na Vinohradech, kde působíte doposud. Které inscenace vám za tu dobu nejvíce utkvěly
v paměti?
Měl jsem štěstí, že jsem ještě stihl hrát Ubohé
ho vraha pod vedením Luboše Pistoria, jenž
byl výtečný režisér. Velmi rád také vzpomínám
na muzikál Muž z La Manchy, který s námi na
studoval v 90. letech Tomáš Töpfer. Byla to vel
mi pohodová a příjemná práce. Nyní po mnoha
letech jsem pod Tomášovým vedením opět hrál
ve frašce Soudce v nesnázích a opět jsem byl
spokojen. Nemám rád stresy, tudíž mi nekon
venují režiséři, kteří je vyvolávají. Mým životním
štěstím bylo, že jsem se většinou potkával s re
žiséry, z nichž vyzařoval klid a pohoda, což se
přesně týkalo jak zmiňovaného Jana Grossma
na, tak Evalda Schorma. Z výše uvedeného dů
vodu jsem kupříkladu odmítl nabídku Otomara
Krejči jít k němu do Divadla za branou, protože
Krejča byl režisérským založením velmi tvrdý
a nesmlouvavý.

V současné době hrajete v Divadle na Vinohradech jednoho ze dvou hlavních hrdinů
ve hře Pavla Landovského Hodinový hoteliér
v režii Ivana Rajmonta. V 70. letech byla tato
hra s velkým úspěchem uváděna v Činoherním klubu s protagonisty Oldřichem Novým
a Miroslavem Homolou. Viděl jste ji tenkrát?
Ano, zajímavostí je, že Ivan Rajmont tehdy asis
toval Evaldu Schormovi, který hru v Činoherním
klubu režíroval. Obě zpracování se samozřej
mě liší, protože tenkrát byl kladen silný akcent
na obžalobu komunistického režimu (samozřej
mě mezi řádky). Oldřich Nový se na jevišti ob
jevoval v gumákách a černé pláštěnce, to půso
bilo samo o sobě skandálně. Jarda Satoranský
tuto figuru pojal úplně jinak a po svém, což je
v pořádku.
Jak dlouho bydlíte v Praze 6 a jak se vám zde
líbí?
Po skončení DAMU jsem v letech 1966 až 1969
bydlel s Jirkou Klemem v podnájmu v Zelené
ulici v Dejvicích mezi samými lampasáky a ge
nerály. Poté jsem se přestěhoval na Vinohrady
a do Michle. V roce 1976 jsem se přiženil do Si
beliovy ulice ve Střešovicích, kde žiji doposud.
Jsem tu velmi spokojen, vyhovuje mi zdejší klid
a také blízkost výtečné nemocnice i praktického
lékaře. To je pro mě v mém věku velmi důleži
té. Také mám blízko servis na Peugeota, kde se
ke mně chovají velmi vstřícně.
Co vám na životě tady vadí?
Jediná věc, která mě štve, jsou někteří pejskaři,
mezi něž také patřím. Bohužel musím konstato
vat, že se mezi nimi stále nachází několik zcela
bezohledných individuí, kteří po svém psovi
nedokážou uklidit. Pak mi ještě vadí častá frek
vence zdejších ohňostrojů, jež obecně nesnáším
a považuji je za zbytečné vyhazování peněz.
Jaké nové herecké úkoly vás čekají v nastávající sezoně?
V Brně budu točit s Jirkou Strachem detektivku
a v divadle se zatím nechávám překvapit.
Redakce děkuje vinohradskému divadlu
za poskytnutí obrazového materiálu.
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Praha neznámá III.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, VE SPOLUPRÁCI S WWW.PRAHANE
ZNÁMÁ.CZ VÁM PŘEDSTAVUJEME POZORUHODNÁ
MÍSTA PRAHY 6. VĚTŠINA STAVEB V TÉTO MĚSTSKÉ ČÁSTI
POCHÁZÍ Z PRVNÍ REPUBLIKY. MNOHÉ Z NICH PŘIPOMÍ
NAJÍ JMÉNA A ČASTO TAKÉ DRAMATICKÉ OSUDY VÝ
ZNAČNÝCH OSOBNOSTÍ UMĚNÍ, ARCHITEKTURY, VĚDY,
SPORTU...
Jenerálka

Jenerálka je jen malá osada, ztracená na křižovatce silnic hluboko v Šárec
kém údolí. Všude je to odsud do kopce. Původně byla Jenerálka jen hospo
dářský dvůr. Dnes má asi 40 popisných čísel. Původně patřila pod Nebušice,
ale potom byla překatastrována pod Dejvice. I když je Jenerálka jen malin
kou osadou, patří jí prvenství nejslavnější paleolitické lokality v Praze, jedná
se o místo jednoho z nejstarších osídlení v Praze vůbec.
Nejvýznamnější budovou je zámeček Jenerálka, po němž se celá osada jme
nuje. Jméno má od slova „generál“, protože tu prý v 18. století sídlil rakouský
generální štáb. V roce 1922 byl zámek přeměnen na domov legionářů–inva
lidů. V době socialismu tady byla Tesla a zámeček v držení socialistické orga
nizace chátral. Dnes je v krásně opravené budově Mezinárodní baptistický
teologický seminář. Pro veřejnost je uzavřen, v otevíracích hodinách můžete
navštívit pouze baptistickou studovnu.
V době protektorátu zámeček neblaze proslul jako dětský domov s velmi os
trým režimem pro děti popravených rodičů.

Velký rozvoj Bubenče nastal po připojení k Praze, kdy v oblasti Vítězného
náměstí došlo k rozsáhlé výstavbě moderních činžovních domů s prvky art
deco podle velkorysého urbanistického návrhu architekta Antonína Engla.
Zajímavostí této čtvrti je, že se zde po druhé světové válce usadilo mnoho
ruských „bílých“ emigrantů z porevolučního Ruska, mnozí z nich byli po
2. světové válce odvlečeni do Sovětského svazu. Nicméně i po 2. světové
válce byl „ruský“ charakter čtvrti podtržen zřízením sovětského velvyslanec
tví v bývalé Pečkově vile, kdy v okolí byl na Sibiřském náměstí vybudován
výstavní pavilón Sovětského svazu, sovětská škola a byty pro pracovníky vel
vyslanectví a jejich rodiny. Této výstavbě v 70. letech bohužel padla za oběť
část staré Bubenče. I tak si však zbylá část původního historického jádra vsi
zachovala svůj půvab.
Luxusní rezidenční a vilová čtvrť je dnes rozdělena zhruba 60 : 40 mezi dva
obvody – Prahu 6 a Prahu 7. V Praze 6 je historické jádro bývalé vsi, vel
mi kvalitní zástavba prvorepublikovými činžáky východně od Vítězného
náměstí, nejstarší vilová čtvrť v Praze Na Zátorce, prvorepubliková vilová
čtvrť u Rooseveltovy ulice a industriální čtvrť u Papírenské ulice (stará čis
tička odpadních vod). V Praze 7 najdeme pražský Montmartre (činžovní
čtvrť u akademie s historizujícími a secesními domy s ateliéry i luxusními
funkcionalistickými domy), dále stadion Sparta, oboru Stromovka a Výsta
viště (nesprávně označováno jako holešovické!). Císařský ostrov (největší
pražský ostrov) je mezi oba obvody rozdělený. Na rozloze 4,44 km2 tu bydlí
23 000 obyvatel.
•
•
•
•

1197 – první písemná zmínka
1904 – povýšení na město
1905 – privilegium používat městský znak
1922 – společně s Dejvicemi součást Velké Prahy jako Praha XIX.

Místodržitelský letohrádek

Bubeneč
Bubeneč, původně Přední Ovenec, na rozdíl od Zadního Ovence, což je
dnešní Troja, je vsí původu značně starobylého, neboť první zmínky o ní jsou
již z roku 1197. Existují tři verze vzniku názvu Bubeneč – buď ze slova ov
čín (ale zdá se málo pravděpodobné, že by se nalézaly dva ovčíny tak blízko
sebe) nebo ze zkomolené německé výslovnosti slova Ovenec a konečně třetí
verze předpokládá, že název je odvozen od blízké vsi Bubny. Na území Bu
benče se nachází bývalá královská obora – dnes jeden z nejvýznamnějších
pražských parků Stromovka. V její východní části bylo u příležitosti Jubilejní
průmyslové výstavy vybudováno (v roce 1891) rozsáhlé výstaviště s řadou
zachovaných historických budov v neobarokním, pre–secesním a industriál
ním slohu. V roce 1904 byla Bubeneč povýšena na město a v roce 1905 jí byl
udělen městský znak.
Na začátku 20. století byla postavena první luxusní vilová čtvrť v Praze,
kde našla své místo k bydlení řada umělců. Dnes je zde diplomatická čtvrť.
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Když procházíme Stromovkou, určitě nás zaujme vysoko na kopci roman
tická stavba přenesená sem jakoby z nějakého romantického filmu ze staré
dobré Anglie. Jedná se o Místodržitelský letohrádek. Tato stavba má svou
dlouhou historii – lovecký hrádek byl založen na tomto místě už v 15. století
za Vladislava Jagelonského. Z té doby zůstala zachována vysoká hranolovitá
věž s kamenným schodištěm a znakem lva. Renesančně byl hrádek přesta
věn v 16. století, kdy půdorysně nabyl dnešní obdélníkové podoby. Za tři
cetileté války byl jako zázrakem zachráněn tím, že se v něm usídlil švédský
generál Wittenberg.
V letech 1804–1805 byla pod patronací hraběte Chotka Královská obora zpří
stupněna pro veřejnost a zámeček byl romaticky přestavěn ve stylu anglické
novogotiky. Měl sloužit jako sídlo pro nejvyššího purkrabího, ale nakonec
byl od roku 1849 využíván jako letní sídlo místodržitele. Odtud i jeho dnešní
název. Dnes slouží budova jako archiv a studovna časopisů Národního mu
zea v Praze. Letohrádek si několikrát, díky svým exteriérům, zahrál ve filmech
ze staré Anglie. Nejznámnější z nich byl „Fantom z Morrisvillu“.

Stará Bubeneč
Lokalita zůstala jako zázrakem zachovaná jako vesnička uprostřed velkoměs
ta i přes značné poškození v době socialismu v 70. letech. V té době došlo
k demolici části Staré Bubenče, aby se uvolnilo místo pro výstavbu sovětské
školy a nových bytovek pro pracovníky sovětského velvyslanectví a dalších
sovětských institucí v blízkosti. Ale i to, co zůstalo, si rozhodně zaslouží naši
návštěvu. Nalezneme zde kostel sv. Gottharda, bývalou radnici s městským
znakem, starobylý hostinec Na Slamníku, místodržitelský letohrádek a mno
ho původních domů.

HISTORIE

Radnice města Bubenče z roku 1905 – jediná historická radnice na území
dnešní Prahy 6 – nad hlavním vchodem je věž čtvercového půdorysu zakon
čená zděným ochozem, v každém rohu doplněná věžičkami s cibulovitými
báněmi.

Na rozdíl od jména kostela se ale v úředním názvu ulice píší dvě písmena
„t“ – Gotthardská.
Hospoda Na Slamníku je skutečná pražská legenda, kultovní hospoda už
od 60. let, hrdá na svou dlouholetou historii. Jedná se o jednu z nejstarších
stále fungujících hospod v Praze. Původně formanská hospoda, byla v první
polovině 19. století pojmenovaná podle krejčovské slavnosti „Slamník“, teh
dy německy zkomoleno jako „Štrozok“. Slavnost se vyznačovala tím, že se
na májce nosil právě slamník. Restaurace si dodnes zachovala svůj charakter
poctivé staré české hospody, který na rozdíl od mnohých hospod v centru
Prahy není vyumělkovaný. Interiér se příliš neliší od 19. století a vnitřní vy
bavení, jak říkají pamětníci, zůstává desítky let neměnné. Jako bychom se
přenesli z Prahy do nějaké hospůdky z Haškova románu „O dobrém vojáku
Švejkovi“ v malebné jihočeské vesničce. Potěšující hlavně je, že na rozdíl
od centra Prahy zde převažují místní nad turisty. Kromě výčepu, salónku
a zahradní restaurace má Slamník i hospodský sál, kde se pravidelně konají
koncerty převážně méně známých nebo začínajících českých kapel. Mimo
koncerty se v sále konají i další kulturní akce, například amatérská divadelní
představení.

Farní kostel sv. Gotharda byl postaven v roce 1801 v klasicistním slohu
na místě původního románského kostela z první poloviny 12. století. Hlav
ní oltář je z dílny Ignáce Michala Platzera. Zajímavostí je, že podle kostela
je pojmenována také ulice vedoucí z Krupkova náměstí ke Královské oboře.
INZERCE

Nebojte se rekonstrukce koupelny, s námi to zvládnete
od návrhu po realizaci

3 patra-68 vzorových koupelen

od ekonomické varianty až po luxusní,
s týmem odborníků, osobním přístupem
a 20letou tradicí

PLASTIN s.r.o.
Karlovarská 1062/8
Praha 6
tel: 605 296 207
www.plastin.cz

Slevový kupon 15%
slevy se nesčítají
obchod@plastin.cz

Uličky ve staré Bubenči – v Gotthardské č. 2 je krásný pozdně klasicistní
jednopatrový dům zvaný Na poště. Byl postavený po roce 1820 s ozdobným
motivem slunce na dveřích. V roce 1862 se objekt rozšiřuje o jednopatrový
domek ve dvoře. Bohatý událostmi byl pro dům rok 1883, kdy navíc přibyly
konírny, kočárovna a sklep pod zahradou. Stará pošta „účinkovala“ i v mno
ha filmech. 
red

PŘEHLED KOMENTOVANÝCH VYCHÁZEK
Praha Neznámá,
email: info@prahaneznama.cz,
tel. 720 975 495 (S. Doubková)

Malá Strana 20. století
So 17. 9. – 11:00

Malebný Nový svět
So 3. 9. – 14:00

Dejvický Kulaťák a co s ním
St 21. 9. – 17:30

Večerní vycházka po stopách
zajímavých obyvatel na Starém
Městě (večerní čas oblíbené
denní vycházky Po stopách
zajímavých obyvatel na Starém
Městě)
Út 6. 9. – 20:00

Průmyslový Karlín
Pá 23. 9. – 17:30

Bastion, Boží muka a zahrada
Ztracenka
Po 12. 9. – 17:00

Baba
Ne 25. 9. – 14:00
Hanspaulka Lídy Baarové
Ne 25. 9. – 17:00
Hradčanské bašty
Pá 30. 9. – 17:30
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Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka Šestky publikuje autorské texty spolků, občanských sdružení a iniciativ Prahy 6. Příspěvky zasílejte
na spolky-redakce@praha6.org. Obsah na této straně nevyjadřuje postoje MČ Praha 6, odpovídají za něj podepsané spolky a iniciativy.

Kauza Břetislavka
Kauzou Břetislavka se na základě in
terpelace bude zabývat primátorka
Adriana Krnáčová. Zahradní restaurace
Břetislavka bývala oblíbeným výletním
místem při vstupu do Šáreckého údolí
a v přilehlé sokolovně se pořádaly kul
turní akce. Místo důstojné přestavby
přízemní sokolovny vzniká předimen
zovaná čtyřpodlažní novostavba, která
je v rozporu s regulativy územního plá
nu a je nevhodně umístěna na hraně
komunikace. Kauza se táhne od května
2011, kdy odbor výstavby MČ Prahy 6
vydal územní rozhodnutí, proti ně

muž se odvolali sousední vlastníci, ale
magistrát s nevýznamnou změnou po
tvrdil původní rozhodnutí. V červenci 2012 sou
sední vlastníci podali žalobu proti rozhodnutí
magistrátu. Ještě před vyhlášením rozsudku
odbor výstavby MČ P6 vydal stavební povolení
s tím, že sousedy jako účastníky z řízení vyloučil.
V září 2013 Městský soud vydal rozsudek,
ve kterém rozhodnutí magistrátu zrušil a nařídil
magistrátu, aby všechny námitky řádně vypořá
dal. Žalobci namítali především to, že v neroz
vojovém, záplavovém území přírodního parku
není povoleno stavět nové stavby. Novostav
ba není nízkopodlažní, nesplňuje požadavek
na vybudování chodníku minimální šířky a je
v rozporu s urbanisticko-architektonickým cha
rakterem území.
I laikovi by rozsudek soudu připadal jasný, ne
tak úředníkům magistrátu, kteří rozsudek nere
spektovali a znovu potvrdili původní rozhodnutí
bez vypořádání námitek. Sousedé podali novou
žalobu, na jejíž výsledek se bohužel stále čeká.
Přesto právní oddělení MČ P6 potvrdilo investo
rovi, že může stavět bez upozornění na právní
a finanční důsledky, které mohou vyplynout ze
zrušení územního rozhodnutí a stavebního po

Letem světem
Projektu Ledního medvěda na Kulaťáku de
finitivně odzvonilo. Na novém projektu se
bude podílet investiční skupina Penta, kte
rá prý chce navrhnout kvalitní stavbu, která
konceptu náměstí prospěje.  Od září bude
v Praze 6 platit systém zón placeného stání.
Zlepší to situaci s parkováním?  Kvůli uza
vřené Korunovační se i Kulaťák změnil v par
koviště, ani instalace semaforu nepomohla.
Třeba bude i zde platit placené stání?  Dal
ších 9 bytových jednotek za nejvyšší nabídku
rozprodává MČ Praha 6.
Stalo se něco zajímavého u vás? Pište
na spolky-redakce@praha6.org.
Na Letem světem se podíleli: Jarka Koňaří
ková, Eduard Metela, Lenka Špičáková
volení. Stavba tedy byla zahájena a nyní je před
dokončením.
A tak proti zákonům, rozsudku soudu i zdravé
mu rozumu v přírodním parku Šárka-Lysolaje
vzniká čtyřpodlažní novostavba, která má ob
sahovat 20 ubytovacích jednotek, 40 lůžek, 4
drobné provozovny a 19 podzemních stání. Idy
lickému charakteru Šáreckého údolí s rodinný
mi domy a vilami předimenzovaná novostavba
vyťala pěkný políček.
Celá kauza není pouze selháním konkrétních
lidí, ale dokumentuje nefunkční systém územ
ního plánování v hlavním městě. Záměr prošel
složitým schvalovacím procesem, ve kterém
se vyjadřovaly odbor územního rozvoje MČ
Prahy 6, Úřad MČ Prahy 6, Útvar rozvoje hl. m.
Prahy, odbory ochrany prostředí a další. Koneč
né slovo má stavební úřad MČ Prahy 6, který vy
hodnotil stanoviska, zamítl námitky účastníků
a vydal územní rozhodnutí, které bylo už jednou
soudně zrušeno. Jak je toto možné?
Jarka Koňaříková, Vladan Hodek,
spolek Šárecké údolí

Petice proti zastavění pozemků mezi
Talichovou a Ve Střešovičkách
Petici, protestující proti plánované stavbě de
setipodlažního bytového domu na pozemcích,
na kterých je nyní vzrostlá zeleň a kudy vede hoj
ně užívaná pěší cesta spojující oblast Radimovy
ulice s částí Střešovic Na Bateriích, podali obča
né, kteří se obávají zhoršení životních podmínek
v dotčené lokalitě. Pozemky, vlastněné původně
státem, byly po roce 2000 prodány soukromé
24
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mu investorovi, který od té doby usiluje o jejich
zástavbu, přestože se jedná o místo, které je ve
deno v oficiálním registru svahových nestabilit
České geologické služby, a stavební činnost zde
může vyvolat půdní sesuv a následné poškození
okolních nemovitostí.
Součástí petice je žádost občanů, aby dotčené
pozemky byly získány do vlastnictví hlavního

Zažít město jinak

Místní spolky a iniciativy pořádají v sobotu 17. 9.
2016 v několika lokalitách sousedské slavnosti
Zažít město jinak: na schodišti mezi ulicemi Bě
lohorská a Pod Marjánkou na Břevnově, na Ma
charově náměstí na Ořechovce, na Puškinově
náměstí, na Větrníku, ve Střešovicích na Buštěh
radské a v Šáreckém údolí.

Tisková oprava

V červencovém čísle Šestky jsme na této straně
nesprávně uvedli, že majitelem funkcionalistic
ké vily na Petřinách, který požádal o její zboře
ní, je člen představenstva stavební společnosti
Geosan. Podle vyjádření společnosti však tato
osoba od prosince 2014 ve společnosti Geosan
nepracuje. Čtenářům i Geosanu se za nepřesnost
omlouváme.

města a byl tak zachován jejich dosavadní účel.
Veřejnou podporu tomuto řešení vyjádřil ná
městek pražské primátorky Petr Dolínek, který
s návrhem na zpětný odkup pozemků vystou
pil na zasedání Komise územního rozvoje MČ
Praha 6. Dokument, který dosud podepsalo více
než 250 občanů z dotčených lokalit, projednají
pražští zastupitelé na svém zasedání dne 19. září.
Stane se tak poté, co se vedení městské části Pra
ha 6 odmítlo totožnou peticí zabývat pro údajné
formální nedostatky a nestandardně pověřilo
vyřízením stavební úřad. Proto se petenti nyní
obrátili se stížností na starostu Ondřeje Koláře
a požadují projednání svého podání v souladu
s pravidly městské části. Dočkají se nápravy?
Eduard Metela, spolek Talichova

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Sousedské slavnosti:
Zažít město jinak
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ PRAHY 6,
ALE I OSTATNÍCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
A MĚST SE 17. ZÁŘÍ OPĚT PROMĚNÍ
V JEVIŠTĚ PLNÉ KULTURY, SOUTĚŽÍ,
HER, LOKÁLNÍCH VÝROBKŮ, DOMÁ
CÍHO JÍDLA A PITÍ A VZÁJEMNÉHO
POZNÁVÁNÍ. UŽ PO JEDENÁCTÉ TAK
BUDETE MOCI ZAŽÍT SVÉ MĚSTO
I SOUSEDY JINAK.
Ulice, parky, náměstí či plácky po celých Če
chách si opět vezmou do parády místní oby
vatelé a organizace a na jeden den jim vdech
nou více života, přátelskosti a pohody. A bude
z čeho vybírat – sousedské slavnosti se letos
odehrají už na 65 místech v Praze a 23 dalších
městech. Akce Zažít město jinak jsou otevřené
všem generacím, můžete konečně poznat své
sousedy, blízké podniky a jejich majitele, vy
zkoušet si nové věci nebo se prostě bavit. Tak
přijďte posousedět! V Praze 6 najdete soused

ské slavnosti v šesti lokalitách – místní organi
zátoři pilně sestavují program. Ten se ještě bude
někde více, jinde méně vyvíjet. Už teď se ale
můžete těšit na sousedský blešák, soutěž o nej
lepší štrůdl a občerstvení od místních obyvatel,
běh do schodů, orientační běh, skákání gumy,

DJ-ský workshop, minipohádky pro nejmenší,
tvořivé, sportovní a vzdělávání dílny, školu vá
zání kytic z lučního kvítí, jógu nebo v ycházku
naboso. Kontakty na organizátory, kompletní
program a informace o konkrétních místech na
jdete na www.zazitmestojinak.cz. 
red

Městská část Praha 6 Vás zve
na diskusní pořad s osobnostmi Prahy 6

Moderuje Petr Vizina
Hosté:

Mgr. Ondřej Kolář
starosta městské části Praha 6

PhDr. Petr Kolář

TÉMA ROKU

BOJUJEME S VIRY

bývalý občan Prahy 6 a bývalý diplomat

DEJVICKÁ LIVE
VEČERY S PRAHOU 6
Cyklus uvádí zástupce starosty Jan Lacina
Kytarový doprovod:
XXLive - tichá hudba břehy mele...

ORGANIZÁTOŘI

Pondělí

26.9.
19 hod.
Cena
vstupenky
60 Kč

Vstupenky v pokladně
divadla Semafor
pondělí – pátek 11–19 h
tel.: 233 901 384
Divadlo Semafor,
Dejvická 27, P 6

AKADEMICKÝ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI
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Praha 6 vzdá poctu Václavu Havlovi
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 SE ROZ
HODLA PŘIPOMENOUT SI NEDO
ŽITÉ OSMDESÁTÉ NAROZENINY
POSLEDNÍHO ČESKOSLOVENSKÉHO
A PRVNÍHO ČESKÉHO PREZIDENTA
VÁCLAVA HAVLA.
Páteří projektu se stane retrospektivní výstava
velkoformátových fotografií prvního Havlova
„dvorního“ fotografa Oldřicha Škáchy, který Vác
lava Havla se svým fotoaparátem provázel už
od 60. let minulého století.
Výstava ve veřejném prostoru propojí Národní
technickou knihovnu, Vítězné náměstí a sta

nici metra Hradčanská na konci Dejvické ulice.
Vernisáž pod názvem „procházení“ zahájí 5. října ve 12:00 havlovské slavnosti a potrvá až
do 18. prosince, tedy dne, kdy před pěti lety Vác
lav Havel zemřel. K poctě Václavu Havlovi se při
pojí významné kulturní instituce Prahy 6 svým
vlastním programem: Divadlení představení,
filmové projekce, koncerty vážné i undergroun
dové hudby či doprovodné výstavy proběhnou
v Národní technické knihovně, v Dejvickém di
vadle, v divadle Semafor, v Písecké bráně, v ga
lerii Chodník ve Skleněném paláci, na Vítězném
náměstí, v dejvické nádražní restauraci i jinde.
Program zveřejníme na stránkách Prahy 6 a také
v příštím vydání Šestky. 
red

Před oborou Hvězda propukne
historická bitva
PŘIBLIŽNĚ 12 TISÍC LIDÍ SE LONI
STALO SVĚDKY REKONSTRUKCE
BITVY NA BÍLÉ HOŘE POŘÁDANÉ
OBČANSKÝM SDRUŽENÍM BH 1620,
JEHOŽ NÁZEV UPOMÍNÁ NA ROK,
KDY PROTI SOBĚ STANULA VOJSKA
ČESKÝCH STAVŮ A SPOJENÁ
VOJSKA KATOLICKÉ LIGY A CÍSAŘ
SKÉ ARMÁDY NA STRANĚ DRUHÉ.
Historická událost pak vyústila v třicetiletou
válku. Letos se rekonstrukce bitvy uskuteční po
blíž obory Hvězda na Bělohorské pláni o víken
du 17.–18. září. „Akce na pláni začne v sobotu
dopoledne otevřením historického tržiště s do
bovými stánky. Prohlídkou stájí a vojenského
ležení by si diváci měli vytvořit lepší obraz o ži
votě vojáků. V průběhu dne budou hrát histo

rické hudební skupiny. Diváci dále uvidí ukázky
z výcviku vojáků, tanečnice a vystoupení dělo
střelců,” upřesňuje program události jeden z po
řadatelů Milan Sýkora. Závěrečná rekonstrukce
bitvy se podle organizátorů bude podobat sku
tečné historické události, na níž se budou podí
let stovky účastníků historických skupin, nejen
z České republiky, ale také z Anglie, Francie, Pol
ska, Německa, Slovenska...
„Na tomto projektu pracujeme více než 11 let
a podařilo se nám vytvořit dlouholetou tradici,
která je spojena s Prahou 6, na jejímž území se
celá akce koná. Rekonstrukci provádíme v těsné
blízkosti autentického bojiště, které svojí polo
hou zajišťuje dobrou dostupnost jak pro sku
piny, tak pro diváky,” dodává Milan Sýkora (více
informací na www.bilahora.eu). 
red
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Kouzelná fLetná
na Stalinu

Pražská padesátka 2016
AUTHOR PRAŽSKÁ PADESÁTKA JE
TRADIČNÍ ZÁVOD NA HORSKÝCH
KOLECH URČENÝ PRO ŠIROKOU
VEŘEJNOST. LETOS SE BUDE KONAT
JIŽ 18. ROČNÍK A TERMÍN JE STA
NOVEN NA 17. ZÁŘÍ.
Jeho padesátikilometrová trasa začíná a končí
v Dejvicích - projíždí krásným prostředím Di
voké Šárky, dále přes Horoměřice až do Záko
lan a kolem zříceniny hradu Okoř zpět. Závod
je součástí prestižní série Author Maraton tour
a na startu se každoročně sejde kolem tisícovky

účastníků. „Letos chceme na start přilákat ještě
širší spektrum závodníků, proto jsme se pro nad
cházející ročník rozhodli připravit dvě novinky.
Jednou z nich bude dětský závod pro děti od 5
do 12 let postavený v místě startu, který zaplní
mezeru v programu, kdy jsou závodníci na tra
ti. Dále jsme výčet kategorií doplnili o kategorii
elektrokol, jejichž obliba čím dál více stoupá“,
říká organizátorka závodu Kateřina Vaculíková.
Více informací o závodu a ppřihlášku lze nalézt
na internetových stránkách www.prazska50.cz.
red

Bývalý Stalinův pomník se 14. září večer stane
jevištěm nového projektu operního spolku mla
dých umělců Run OpeRun. S podporou pražské
HAMU a dalších představí zkrácenou verzi Mo
zartovy Kouzelné flétny v moderním pojetí.
Scénu vytvoří samotný pomník s Metronomem
a hra světel v režii expertů z Institutu intermédií
z ČVUT. Spolek Run OpeRun je sdružení oper
ních nadšenců, především studentů HAMU, kte
ří se již přes rok snaží o zvýšení zájmu o tento
žánr mezi mladou generací. Operu se snaží při
blížit co nejvíce publiku. Jsou moderní i klasičtí
zároveň. Pracují s momentem překvapení, před
vádí performace v netradičních prostorech, jako
jsou kavárny, kanceláře nebo veřejná prostran
ství. Představení Kouzelná fLetná na Stalinu je
jejich prvním velkým open-air podnikem.
Přibližně hodinová operní show začne ve 20.30
a nabídne divákům za dobrovolné vstupné
netradiční kulturní zážitek plný překvapení

a efektů. Kouzelná fLetná bude moderní, dneš
ní a aktuální, ačkoli od její premiéry uplynulo již
225 let. 
red, Run OpeRun

Na „Růžáku“
chystají
Svatováclavské
slavnosti
Na středu 28. září, tak jako každý rok, připravuje
spolek Hanspaulka pro všechny sousedy z blíz
ka i z daleka další ročník hanspaulských Slavnos
tí sv. Václava. Na prostranství v nově zrekonstru
ovaném parku pod hanspaulským zámečkem
vyroste pódium pro kapely, populární „Růžák“
se zaplní atrakcemi pro děti a vzduch provoní
dobroty pečené, vařené i smažené. „Začínáme
už od 14 hodin programem pro děti a nabíd
kou dobrot vyhlášených hanspaulských i přes
polních provozoven,“ řekli o přípravách letoš
ního ročníku jeho duchovní otcové Jan Fischer
a Jaroslav Mueller. „Od 17 hodin se pak rozjede
kolotoč muziky, na kterém se vystřídá celá řada
populárních hanspaulských kapel. Nebudou
chybět Bluesberry a Petar Introvič, Bosá Hlava,
Ivan Hlas, Wooden Shoes, Jan Kalousek, Ondřej
Hejma, OOZ orchestra a mnohé další hudební
legendy. Nechte se překvapit a přijďte pobejt,“
vybízí dramaturg Jeňýček Fischer.
V případě výrazné nepřízně počasí budou Sva
továclavky přesunuty do parčíku v ulici Krocí
novská (za prodejnou Tesco). Aktuální informa
ce o akci najdete na na webu Prahy 6. 
red
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V září odstartuje
„MĚSÍC ZDRAVÉ ŠESTKY 2016“
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 POŘÁDÁ
VE SPOLUPRÁCI S VÍCE NEŽ TŘICETI
VOLNOČASOVÝMI ORGANIZACEMI
AKCI S NÁZVEM MĚSÍC ZDRAVÉ
ŠESTKY. BĚHEM CELÉHO ZÁŘÍ MŮŽE
VEŘEJNOST NAVŠTÍVIT SÍDLA JED
NOTLIVÝCH VOLNOČASOVÝCH ČI
KULTURNÍCH ORGANIZACÍ A ZKU
SIT SI AKTIVITY, JEŽ PRO DĚTI,
MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ PŘIPRAVILI
INSTRUKTOŘI, LEKTOŘI, TRENÉŘI,
UMĚLCI ČI VYŠKOLENÍ ODBORNÍCI.
Programová nabídka je mimořádně pestrá,
návštěvníci tohoto volnočasového měsíčního
maratonu mohou zavítat do sportovních klubů,
výtvarných studií, divadelních dílen, do orga
nizací pečujících o llidské zdraví či rozvíjejících
hudební, technické či pohybové nadání. „Toto
je podle mého soudu přesně takový typ akce,
který má čím oslovit všechny věkové i sociální
vrstvy občanů. Její obrovské pozitivum vidím
v tom, že dokáže lidi motivovat k novým aktivi
tám a změně životního stylu v tom nejpozitiv
nějším slova smyslu," ujišťuje radní Prahy 6 Mi

lena Hanušová (TOP 09) zodpovědná za sociální
záležitosti. Veřejnost si v rámci tohoto volnoča
sového maratonu může zkusit kromě tradičních
sportů jako fotbal, volejbal či atletika například
bojová umění, šerm, nebo strávit den u koní
v jezdeckém klubu. Obyvatelé Prahy 6 dostanou
příležitost seznámit se s jógou pro mladé či se
niory, vyzkoušet si pilates, gymnastiku, stát se
divadelními herci, hráči indického carromu, mo
deláři či webdesignéry. Mohou získat či rozšířit
své hudební nebo výtvarné nadání, věnovat se
technice, vědě nebo zdravému životnímu stylu.
V rámci akce Měsíc zdravé Šestky si každý může
vybrat tu správnou aktivitu, a to bez ohledu
na věk, zdravotní stav nebo časové možnosti.
Měsíc zdravé Šestky je jednoznačně událostí,
která podporuje především u mládeže zdravý
životní styl, kvalitní a bezpečné trávení volného
času bez drog a alkoholu. Má potenciál dodat
člověku novou inspiraci. „Jesliže si lidé dokážou
najít aktivitu, která jim dokáže kompenzovat
každodenní stres, obrovsky tím pomohou své
duševní i fyzické pohodě. A tato akce je přesně
tou příležitostí, jak si takovou aktivitu najít,“ je
přesvědčen zastupitel Marián Hošek (KDU-ČSL)
zodpovědný za zdravotní politiku.
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STAROSTA MĚSTSKÉ
MĚSTSKÉ ČÁSTI
STAROSTA
ČÁSTI PRAHA
PRAHA66
ONDŘEJ KOLÁŘ VÁS ZVE NA AKCI
ONDŘEJ KOLÁŘ VÁS ZVE NA AKCI

CMY

K

PŘIJĎTE
SI ZDARMA VYZKOUŠET
Přijďte si zdarma vyzkoušet širokou škálu aktivit!
ŠIROKOU
ŠKÁLU
AKTIVIT!
32 organizací,
více
než 200 nabízených aktivit
pro všechny věkové kategorie.
Sport, umění, kultura, zdraví.

přes 50 organizací, nabídka více než 200 volnočasových
činností pro všechny věkové kategorie

1 / 9—30 / 9
2015

Měsíc Zdravé Šestky

@
f

www.zdrava6.cz
www.zdrava6.cz
Měsíc Zdravé Šestky

UMĚNÍ

KULTURA

SPORT

ZDRAVÍ

Kompletní informace o celé akci, včetně
programové nabídky, časů, termínů i kontaktů
jsou vám k dispozici na webových stránkách
www.zdrava6.cz. 
red

Smetanovy Dvě vdovy v Šáreckém údolí
TRADICE OPERY POD ŠIRÝM NEBEM V ŠÁRCE POKRAČU
JE I LETOS, TENTOKRÁT KOMICKOU OPEROU BEDŘICHA
SMETANY DVĚ VDOVY. JAKO KAŽDÝ ROK SE NA PŘED
STAVENÍ ORIGINÁLNÍHO HUDEBNÍHO DIVADLA PRAHA
PODÍLÍ SÓLISTÉ, ORCHESTR, SBOR A BALET NÁRODNÍ
HO DIVADLA.
Loňské představení slavné Dvořákovy Rusalky navštívilo 10 tisíc lidí. „Uni
kátní příležitost zažít představení v krásném přírodním prostředí Divoké
Šárky a v podání předních českých operních pěvců budou mít návštěv
níci už podvanácté. Slavná česká operní díla nabídly i předchozí roční
ky, od roku 2005 mohli zájemci zhlédnout například Prodanou nevěstu,
Rusalku, Jakobína nebo Čerta a Káču. Dvě vdovy se ale na programu ob
jeví v historii zcela poprvé,“ řekla před uvedením Jana Pacalová z pořada
telské agentury Ostrovy s. r. o.
V klasickém díle našeho nejznámějšího operního autora tak pod dirigent
ským vedením Jana Chalupeckého a v režii Jany Divišové a Renée Nach
tigallové opět excelují Aleš Briscein coby Ladislav Podhájský a Luděk Vele
v roli Mumlala, dále v roli Karoliny Jana Sibera, Anežku zpívá Dana Bure
šová, Lidce a Toníkovi propůjčují hlasy Yukiko Kinjo a Martin Šrejma. Akce
byla tentokrát zařazena do programu oslav Dne Prahy 6. Na představení
nově finančně přispěly Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR
a společnost Kolektory Praha a. s. Provoz původního přírodního divadla
v Šárce byl zahájen už 16. května 1913 a do roku 1922 pak uvedlo 16 in
scenací. V dobách největší slávy se do plenérového prostoru vešlo 10 tisíc
sedících diváků, míst k stání bylo 8 tisíc. V roce 2005 se podařilo divadel
28
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ním nadšenkyním Janě Divišové a její přítelkyni, operní zpěvačce Renée
Nachtigallové, obnovit na stejném místě tradici, od té doby již vidělo tam
ní představení celkem přes 140 tisíc diváků. Ve výročních cenách portálu
Opera Plus za sezónu 2014/2015 získaly obě pořadatelky za znovuvzkříše
ní přírodního divadla v Divoké Šárce mimořádné ocenění.
red

Z HVĚZDIČEK ROSTOU HVĚZDY
Pod záštitou Václava Hudečka a za štědré podpory městské části Praha 6.
Každý měsíc v Národní technické knihovně, vždy v sobotu v 18 hodin.
Vždy zdarma.

hlavní roli
24. 9. V
K L A V Í R
koncert klavírního oddělení Gymnázia a
Hudební školy Hlavního města Prahy

Uslyšíme tyto autory:
W. A. Mozart,
J. S. Bach,
J. Brahms a další

www.musicagency.cz
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Program na září 2016
3.9. Prezentace partnerského
města Prahy 6 Bayreuth
17.9. Tonda Obal v dětském koutku
představuje svět třídění odpadů
24.9. Vinobraní na Kulaťáku
www.farmarske-trhy.cz

FT KULATAK 16 BANNER VINOBRANI-inz_100x125mm.indd 2

19. 8. 2016 15:45:25

Veronika Kostřábová, 32 let, 10 let u MP

roli mámy a

ˇ
STRÁZNÍKA

jsem skloubila BEZ PROBLÉMŮ

NABÍZÍME BENEFITY:
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
STRAVENKY − 100 KČ
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

NÁSTUPNÍ PLAT

28 000 30 000 Kč *

* Hrubý plat po absolvování pětiměsíčního nástupního
kurzu a přiznání všech nabízených benefitů

WWW.MPPRAHA.CZ
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Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z úřední desky
UMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ V ROCE 2016
VOK bude přistaven v určeném termínu pouze
na max. 4 hodiny.
● Po celou dobu odborná obsluha bude mo
nitorovat jeho naplňování odpadem, evidovat
počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíra
ného odpadu.
● VOK je určen pouze pro občany hl. m. Prahy.
Akci zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí

MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy (z paragrafu pre
vence vzniku odpadů), kontakt na jeho pracov
níka je Ing. Janda, tel. 236 004 263.
DO KONTEJNERU LZE ODKLÁDAT:
Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umy
vadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.
DO KONTEJNERU NELZE ODKLÁDAT:
Do kontejneru je zakázáno odkládat živnos
tenský odpad, nebezpečný odpad (např. au

6. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.

15. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.

Libocká – na chodník u zast. MHD směr Petřiny

Šultysova x Pětipeského

Pod Drinopolem x Mládeže

Bolívarova před č. 35

7. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.

19. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.

Liborova x Šlikova

Za Oborou x Pozdeňská

Anastázova – parkoviště u Patočkovy ul.

Moravanů x Libovická

8. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.

U Světličky x Zličínská

Kopeckého x Pod Věží – vozov.před 5/2309

20. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.

Bělohorská x Kochanova

Malobřevnovská x Falcká

12. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.

Chýňská x Zličínská

Kutnauerovo nám.

21. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.

Břevnovská – vedle kina

Kralupská x Dobrovízská

13. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.

náměstí Čs. povstání

Hošťálkova x Štefkova

Ve Višňovce x K Mohyle

8. listopadu x U Kaštanu

22. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.

14. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.

Pod Mohylou x Chrášťanská

U Ladronky x Dvořeckého (parčík)

Na Jivinách x Netřebská

U Ladronky x Oddělená

26. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.
Ruzyňská x Ledecká
Brodecká x Únětická

OBJEMNÝ ODPAD + BIOODPAD
(KONTEJNERY ÚMČ PRAHA 6)
V rámci podzimního úklidu komunikací bu
dou stejně jako v předešlém roce přistaveny
velkoobjemové kontejnery na likvidaci zejmé
na rostlinného odpadu z vašich zahrádek, ale
i na likvidaci objemného odpadu z domácností
ve vlastnictví fyzických osob.
Na jednotlivá stanoviště budou kontejnery
přistaveny ve dvou variantách. Kontejnery,

přistavené od pátku do soboty, budou na sta
noviště přistaveny vždy v pátek nejpozději
do 12.00 hod, odvoz bude proveden v sobotu
ve 22.00 hod. Kontejnery, přistavené od nedě
le do pondělí, budou na stanoviště přistaveny
vždy v neděli nejpozději do 12.00 hod., odvoz
bude proveden v pondělí ve 22.00 hod. V pří
30

září 2016

tobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motoro
vé oleje a obaly od nich), bioodpad (tzn. veškerý
rostlinný odpad), stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Další informace získáte na telefonním čísle
220 189 402 (Jana Drechselová).
Ciolkovského x U Valu
27. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.
Pelikánova u potoka za domem č.115/4
Radistů x Navigátorů
Šmolíkova – slepé rameno
29. 9. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.
U Silnice x Ke Džbánu
U Silnice x U Kolejí
Na Padesátníku I. x Na Padesátníku III.
3. 10. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.
Vlastina x U Silnice
Za Vokovickou vozovnou x U Kolejí
U Silnice x Nová Šárka – pod separací
4. 10. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.
José Martího
Osamocená
V Středu x Na Volánové (trafo)
5. 10. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.
V Nových Vokovicích x U Vokovické školy
Evropská x Přední
6. 10. 2016 od 16.00 do 20.00 hod.
K Brusce x Na Valech
Václavkova – nádraží Praha Dejvice
Dejvická x V. P. Čkalova x Jaselská

padě naplnění bude zajištěna jejich pravidelná
výměna. Po svozu bude dodavatelskou firmou
zajištěn úklid každého stanoviště. Prosíme ob
čany, aby u všech kontejnerů dodržovali třídění
odpadu dle označení kontejnerů.

Pá–So 9.–10. 9.

DO KONTEJNERU NELZE ODKLÁDAT: Do kon
tejneru je zakázáno odkládat živnostenský
odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), stavební odpad, dále pak pne
umatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC mo
nitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Heyrovského náměstí u obchodu

Případné dotazy zodpoví pracovníci
oddělení inspekce, odboru dopravy
a životního prostředí na tel. čísle
220 189 379, 220 189 905, 220 189 909.

Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
8. listopadu x U Kaštanu
U Vojenské nemocnice x U 4. baterie

Nad Višňovkou x K Mohyle
Ne–Po 11.–12. 9.
Na Okraji x Maříkova
V Středu x Na Volánové
Terronská x nám. Interbrigády
Hošťálkova x Štefkova
Dělostřelecká x Spojená

Z ÚŘEDNÍ DESKY

Pá–So 16.–17. 9.

Ne–Po 25.–26. 9.

Pá–So 21.–22. 10.

Na Kuthence x Na Čihadle

Moravanů x Libovická

Nad Šárkou x Krocínovská

Nad Hradním vodojemem před č. o. 8

Cukrovarnická před č. o. 77/896

José Martího u lávky k zahrádkám

Roztocká proti Riverside School

Glinkova x Kanadská

Kralupská x Dobrovízská

Pod Petřinami x Střední

V Šáreckém údolí (Žežulka)

U Ladronky x Kopeckého (parčík)

U 5. baterie–Nám. Před bateriemi

Macharovo nám. (ul. Západní)

Osamocená

Pá–So 30. 9.–1. 10.

Sibeliova x Na Hubálce
kulturní servis
Ne–Po 23.–24. 10.

Ne–Po 18.–19. 9.

Moravanů x Rozdělovská

Vlastina x Častavina

Na Petynce x U Střešovických hřišť

Zelená x Stavitelská

Nad Šárkou x Na Beránce

Na Viničních horách x Na Karlovce

U Kolejí x U Stanice

V Sedlci proti č.p. 9/23

Na Míčánce x Na Klimentce

Na Bateriích u č. 27

Haberfeldova x Anhaltova

Slunná x U Laboratoře

Matějská x Průhledová

Bolívarova před č. 25

Horoměřická proti nemovitosti čp. 2334

Na Vlčovce x Mydlářka

Pá–So 28.–29. 10.

Na Větru – u trafostanice

Ne–Po 2.–3. 10.

Pá–So 23.–24. 9.

Na Pískách x Sušická

Fragnerova x Na Ostrohu

Šultysova x Pětipeského

Se

Dejvická 38, Praha 6
Pod Drinopolem
x Mládeže
Pokladna
D S+H tel.: 224 316 784
Po 13.00–18.00 hod.
Malobřevnovská
x Falcká
Út–Pá 9.00–14.00 a 15.00–18.00 hod.
Hrajeme-li v Praze je pokladna otevřePadesátník
na i o víkendu.
U Silnice xSo/Ne
Ke Džbánu
9.30–11.30 a 12.00–17.00 hod.
Hrajeme-li představení pro dospělé je
Pod Novým
lesem x Nový lesík
pokladna otevřena do 19.00 hod.
www.spejbl-hurvinek.cz
U Ladronky
x Oddělená

Srbská
Otevíra
Rezerva
Tel. 222

5. 5. 19:
Večer o
Na Větrníku x Dusíkova
Ruzyňská x Únětická
6. 5. 19:
Open M
Stochovská x Třebonická
Říčanova x Řečického
8. 5. 19:
Terne Č
U Dejvického rybníčku x Na Rozdílu
Na Okraji x Polní
music, r
Zeyerova alej x Na Klášterním
Parléřova x Myslbekova
12. 5. 19
2. 5., 3. 5 ve 14,00 hod.
Science
Hurvínkův popletený víkend
gii Host
2. 5. v 16.30 hod.
Lenka K
Hurvínkův popletený víkend
13. 5. 18
3. 5. v 10.30 hod.
Noc lite
Hurvínkův popletený víkend
5. 5,o6.připravovaných
5 a 7. 5. v 10.00 změnách
hod.
Náplní semináře je informovat účastníky
v od 14. 5. 19
Hurvínkův
víkend třídění Diane C
padovém hospodářství a prodiskutovat
postup popletený
rozšíření systému
15. 5.19
9. 5. a 10. 5. ve 14 hod.
o biologicky rozložitelnou složku směsného
komunálního odpadu. S ohle See Thr
Hurvínkův popletený víkend
dem na konzultační formát semináře9. je
navržena
5. akapacita
10. 5. v 16.30
hod. na 20 osob. nafta [c
Hlavní město Praha se připravuje na plošné zavedení sběru bioodpadů
Seminář se uskuteční při minimální Hurvínkův
účasti 10 osob.
Účastvíkend
proto prosím 16. 5. 19
popletený
na území celého města. Součástí bude propojení poplatku za svoz směs
Kukui T
12.http://www.kompostuj.cz/projekt
5., 13. 5., 14. 5. v 10.00 hod.
potvrďte prostřednictvím formuláře na
21. 5. 20
Hurvínkův popletený víkend
ného komunálního odpadu s platbou za svoz bioodpadů. Svoz bioodpa
-kompostujcz/seminare-konzultace/.
DOKIN
16. 5. a 17. 5. ve 14.00 hod.
dů lze již dnes objednat jako samostatnou službu, která je hrazena samo
Přihlašování účasti na výše uvedeném
kontaktu
bude
možné
na
začát
27. 5. 19
Hurvínkův popletený víkend
statně společnosti Pražské služby, a. s. Zároveň hl. m. Praha a její městské
ku září. Pro účastníky semináře jsou připravené
dárkové
16. 5. v 16.30
hod. balíčky se sadou Kabare
části podporují individuální kompostování občanů a firem, jako nástroj pro
Hurvínkův
popletený
víkend
na podporu třídění biomateriálu v bytech
či ve firmách.
Bytové
domy či fir provizac
předcházení vzniku odpadů. Vytříděný biomateriál se tak nemusí stát od
17. 5.
v 10.30
hod.
my, které se rozhodnout zavést oddělený
sběr
biomateriálu,
získají zdarma 28. 5. 19
Koštová
Hurvínkův popletený víkend
padem, pokud je svépomocně zkompostován.
tuto sadu pro všechny zúčastněné osoby/byty
(platí do vyčerpání zásob). Autorsk
19. 5., 20. 5. a 21. 5. v 10.00 hod.
Spolek Ekodomov realizuje projekt Kompostuj.cz – informační podpora
Seminář je zdarma a jeho předpokládaná
délka
je 1,5 hodiny.
31. 5. 19
Hurvínkův
popletený
víkend
občanů, jehož cílem je podpořit informovanost o možnostech individuál
Vin Bla
23. 5. a 25. 5. ve 14.00 hod.
ního kompostování a zároveň podpořit zavádění sběru bioodpadů. Za tím
Jak s Máničkou šili všichni čerti
ÚMČ P6 punk)
3. 6. 19:
23. 5. a 25. 5. v 16.30
to účelem vás zveme na seminář „Třídím BIOmateriál“, který se uskuteční
Open M
Jak s Máničkou šili všichni čerti
v pondělí 12. 9. 2016 od 16. hodin, na ÚMČ Praha 6, Čs. Armády 23, velká
INZERCE 5. 6. 19:
26. 5. a 27. 5. v 10.00 hod.
zasedací místnost, 6. patro. Seminář je zaměřen především na organizace
Exit Or
Jak s Máničkou šili všichni čerti
Jazykové kurzy
zřizované městskými částmi, pro pracovníky odboru životního prostředí,
27. 5. v 19.00 hod.
Poskytujeme jazykové kurzy pro malé skupinky
lidí naDrákula
vysoké úrovni.
vedoucí pracovníky firem, odpadové hospodáře firem, bytová družstva
Spejbl versus
Vyučovací hodina vychází na 105 Kč. Více
na5.stránkách
www.vzdelavatse.cz
28.
v 10.00 hod.
a společenství vlastníků, kteří si samy organizují odpadové hospodářství,
Hurvínek mezi osly
a další pracovníky, kteří ve firmách nebo jiných organizacích řeší environ
pro neslyšící a nevidomé
Příprava na státní maturitu
mentální strategie a zavádějí kompostování nebo svoz bioodpadů.
30. 5. ve 14.00 hod.
60
Připravíme vás na státní maturitu jak z cizích
jazyků,
takosly
i z matematiky.
Hurvínek
mezi
Vyučovací hodina vychází na 98 Kč. Více na stránkách www.vzdelavatse.cz
Jar
INZERCE
INZERCE
50
Lju
MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ
Ji
VČETNĚ ÚKLIDU
METRO A, STANICE BOŘISLAVKA
AKCE - 3+1 KUS,
lakýrnické práce lze provést i v dílně
60
TEN NEJLEVNĚJŠÍ ZDARMA.
Stanisla
241 493 633, 222 941 998
AKCE PLATÍ DO KONCE ZÁŘÍ.
55
Specializujeme se
Zajišťujeme i úpravy a opravy oděvů a textilií.
603 501 166
Dag
na
stěhovací
služby
OTEVŘENO: Po-Pá 8:00-20:00, So 9:00-14:00.
50
nebo OC Lužiny 2.podlaží vedle Alzy
tel.: 776-459-886
Jar
www.siml.cz
ZEDNICKÉ
zde máme otevřeno Po-Ne.
www.stehovaninajednicku.cz
OBKLADAČSKÉ
Věrnostní karty - ZDARMA
www.gemastars.cz
info@stehovaninajednicku.cz
PRÁCE
Praha
Platby kartou ANO.
Přijďte nás vyzkoušet.

Oddělený sběr biomateriálu
a svoz bioodpadů
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DIVADLO SEMAFOR
Dejvická 27, Praha 6, www.semafor.cz,
tel.: 233 901 384, e-mail: vstupenky@semafor.cz
Začátky představení v 19 hod., pokud není
uvedeno jinak.
14. 9.
Kytice
15. 9.
Zlomené srdce lady Pamely
21. 9.	Čochtanův divotvorný hrnec
22. 9.	Osvobozené divadlo Semafor
23. 9.
Zlomené srdce lady Pamely
24. 9. 16:00 Co na světě mám rád
28. 9.
Čochtanův divotvorný hrnec
29. 9.
Kdyby tisíc klarinetů
30. 9.	Znám ještě starší lidi aneb narozeni
nový koncert Jiřího Suchého Jiřímu
Suchému
HOSTÉ :
5. 9.
Všechnopárty
6. 9.
Všechnopárty
19. 9.
Všechnopárty
20. 9.
Všechnopárty
26. 9.	Dejvická LIVE – Večery s Prahou 6
1. 10.	Znám ještě starší lidi aneb narozeni
nový koncert Jiřího Suchého Jiřímu
Suchému
2. 10.	Znám ještě starší lidi aneb narozeni
nový koncert Jiřího Suchého Jiřímu
Suchému
3. 10.
Všechnopárty
4. 10.
Všechnopárty

DIVADLO SPEJBLA
A HURVÍNKA

Dejvická 38, Praha 6 – Dejvice,
tel.: 224 316 784, www.spejbl-hurvinek.cz.
14.–16. 9.
17.–18. 9.
20.–22. 9.
29.–30. 9.

10:00
14:00
10:00
10:00

Hurvínkova nebesíčka
Hurvínkova nebesíčka
Hurvínkova cesta do Tramtárie
Hurvínkovo přání

PÍSECKÁ BRÁNA

K Brusce 208/5, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
Informace, rezervace: info@piseckabrana.cz,
www.piseckabrana.cz od 11 do 15 hodin,
tel. 233 321 313
Příběhy našich sousedů
Výstava velkoformátových fotografií se životními
příběhy a autentickými vzpomínkami umělců, no
vinářů, pedagogů, členů undergroundu i pamět
níků války či vězňů 50. let ze Střešovic, Břevnova
a Dejvic pohledem mladých reportérů ze základ
ních škol Prahy 6. Připravilo Post Bellum.
13. 9. od 16 hod Miroslav Paleček – vystoupe
ní známého písničkáře z dvojice Paleček & Janík,
účinkujících od roku 1968 nejen v Semaforu,
v rámci Fresh senior klubu.
19. a 20. 9. – tradiční Vítání dětí Prahy 6
Babí léto v pohybu – 2. ročník celotýdenního fes
tivalu různorodých aktivit pro udržení fyzické
a mentální kondice.
20. 9. od 16 hod – Nebojte se hýbat – přednáška
22. 9. od 16 hod – Módní přehlídka
23. 9. od 10 hod – Turnaj v badmintonu – nutná
rezervace na info@porteos.cz
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24. 9. od 13 do 19 hod Podzimní hrátky – Indiánské léto. 6. ročník celodenního bohatého programu
pro děti a rodiče tentokrát s indiánskou stezkou,
ukázkami tanců pow-wow, bydlení v tee pee, kon
certu jihoamerických indiánů, soutěžemi, tvůrčími
dílnami, se sportovním a pohybovým vyžitím.

GALERIE
VILLA PELLÉ
Praha 6, Pelléova 10, tel.: 224 326 180,
e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz
Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská.
Otevřeno: út–ne 13–18 h.
VÝSTAVA
Kamila Ženatá: Neviditelnost. Po deseti letech
multimediálních projektů Kamila Ženatá opět
představuje také svoji malířskou tvorbu. Série vel
koformátových abstraktních obrazů je inspirována
filosofií taoismu, přírodními procesy a kvantovou
fyzikou. Kurátorka Helena Gaudeková do 29. 9.
22. 9. 18.00 Komentovaná prohlídka s autorkou
4. 10. – 6. 11. Tomáš Lampar / Josefa Štěpánková: Bytosti. Tomáš Lampar má schopnost vnímat
mimosmyslové jevy a děje, které zaznamenává
v sériích unikátních kreseb a maleb. DNA Lampa
rovy tvůrčí hypersensitivity lze nalézt u jeho pra
babičky Josefy Štěpánkové, která prostřednictvím
medijních kreseb komunikovala se zásvětím. Kurá
torka: Terezie Zemánková
VÝSTAVA – Malá galerie
1.9. – 14. 9. Valdemar Sokol – Deskové obrazy.
Malíř, který si za léta tvorby vyvinul vlastní tech
niku. Na reliéfních podkladech, do kterých někdy
zakomponuje dřevo případně jiný materiál, pracu
je nejprve technikou jemné perokresby a teprve
v poslední fázi používá lazurní barvy.
26. 9. – 9. 10. Marie Luisa Hlobilová – Hudební
a pražské inspirace
11. 10. – 30. 10. Jiří George Velinger – „Vidím, co
slyším“ – kresby

DEJVICKÉ DIVADLO
Pokladna a rezervace vstupenek: tel. 233 332 430,
rezervace@dejvickedivadlo.cz. Pokladna otevřena
denně od 16:00, o víkendech a svátcích dvě hodiny
před začátkem představení. Začátky představení
v 19:30, není-li uvedeno jinak.
9. 9. David Doubt / Zásek
8. 9.	Karel František Tománek, Jiří Havelka /
Kakadu
11. 9. Irvine Welsh / Ucpanej systém
12. 9. Petr Zelenka / Teremin
13. 9. William Shakespeare / Zimní pohádka
14. 9. Daniel Doubt / Vzkříšení
15. 9. Anton Pavlovič Čechov / Racek
16. 9. Aki Kaurismäki / Muž bez minulosti
18. 9. Daniel Doubt / Vzkříšení
19. 9. Irvine Welsh / Ucpanej systém
22. 9. Miroslav Krobot / Brian
23. 9. Petr Zelenka / Dabing Street
25. 9.	John Buchan a Alfred Hitchcock /
39 stupňů
26. 9. David Doubt / Zásek
27. 9. Daniel Doubt / Vzkříšení
28. 9. Patrick Marber / Dealer’s Choice

29. 9. Karel František Tománek / Kafka 24
30. 9.	Johann Wolfgang Goethe / Spříznění
volbou
1. 10.	Johann Wolfgang Goethe / Spříznění
volbou
3. 10. Patrick Marber / Dealer’s Choice
4. 10. David Doubt / Zásek

DLABAČOV
KINO. DIVADLO. KAVÁRNA, Bělohorská 24,
169 01 Praha. – Břevnov, POKLADNA
(půl hodiny před prvním představením)
tel.: 233 102 991, pokladna@dlabacov.cz,
www.dlabacov.cz.
1. 9. 15:30 Jak se zbavit nevěsty / kino senior
18:00 Realita / filmový klub
20:30 Barbar Conan / filmový klub
2. 9. 15:30 elmondo / kino senior
18:00 Star Trek: Do neznáma / kino
20:30 Julieta / kino
3. 9. 10:30 Obr Dobr / kino pro děti
13:00 Tajný život mazlíčků / kino pro děti
15:30 Obr Dobr / kino pro děti
18:00 Julieta / kino
20:30 Star Trek: Do neznáma / kino
4. 9. 10:30 Tajný život mazlíčků / kino pro děti
13:00 Obr Dobr / kino pro děti
15:30 Tajný život mazlíčků / kino pro děti
18:00 Baron Prášil / kino návraty
19:30 Madame Butterfly / záznam opery
5. 9. 18:00	Sebevražedný odddíl dabing / kino
za zvýhodněné vstupné
20:30	Sebevražedný oddíl. titulky / kino
za zvýhodněné vstupné
6. 9. 15:30 Lída Baarová / kino senior
18:00 Božská Florence / kino
20:30 Casablanca / kino
7. 9. 15:30 Než jsem tě poznala / kino senior
18:00 Casablanca / kino
20:30 Božská Florence / kino
8. 9. 15:30 Ztraceni v Mnichově / kino senior
18:00	Nick Cave: 20 000 dní na zemi / kino
dokument
20:30	Nick Cave: One more time with fee
ling / kino premiéra
9. 9. 15:30 Vzkaz v lahvi / kino senior
18:00 Sully: zázrak na řece Hudson / kino
20:30 Komorná / kino
10. 9. 10:30 Až na severní pól / kino pro děti
13:00 Obr Dobr / kino pro děti
15:30 Až na severní pól / kino pro děti
18:00 Komorná / kino
20:30 Sully: zázrak na řece Hudson / kino
11. 9. 10:30 Obr Dobr / kino pro děti
15:30 Červená Karkulka / divadlo pro děti
18:00 Ikárie XB1 / kino návraty
20:30	SuperDooper Alice Cooper / hudební
dokument
12. 9. 18:00	Krotitelé duchů dabing / kino za zvý
hodněné vstupné
20:30	Jason Bourne / kino za zvýhodněné
vstupné
13. 9. 15:30 Teorie tygra / kino senior
14. 9. 15:30 Hra peněz / kino senior
19:00 Zcestomítání / cestovatelský festival
19. 9. 18:00	Legenda o Tarzanovi / kino za zvýhod
něné vstupné
20:30	Hra peněz / kino za zvýhodněné
vstupné
20. 9. 15:30 Učitelka / kino senior
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21. 9.
22. 9.

23. 9.
24. 9.

25. 9.

26. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.

30. 9.

1. 10.

2. 10.

18:00 Vlk z Královských Vinohrad / kino
20:30 Vlk z Královských Vinohrad / kino
15:30 Jason Bourne / kino senior
18:00	Jak vypadal starý Břevnov / přednáška
20:30 Ve jménu krve / kino
15:30 Učitelka / kino senior
18:00	Nebezpečný svět Rajko Dolečka / kino
dokument
20:30 Česká cesta / kino dokument
15:30 Julieta / kino senior
18:00 Sedm statečných / kino
20:30 Krycí jméno Holec / kino
10:30 Cesta do fantazie / kino pro děti
13:00 Můj kamarád Drak / kino pro děti
15:30 Cesta do fantazie / kino pro děti
18:00 Krycí jméno Holec / kino
20:30 Sedm statečných / kino
10:30 Můj kamarád Drak / kino pro děti
15:30 Alenka v říši divů / divadlo pro děti
18:00 Krakatit / kino návraty
20:30	Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne / hudeb
ní dokument
18:00 Jason Bourne / zvýhodněné vstupné
20:30 Komorná / zvýhodněné vstupné
15:30 Strašidla / kino senior
18:00 Iracionální muž / Woody Allen
20:30 Cafe Society / Woody Allen
15:30 Oslněni sluncem / kino senior
18:00 Jasmíniny slzy / Woody Allen
20:30 Cafe Society / Woody Allen
15:30	Jak básníci čekají na zázrak / kino
senior
18:00	Kamil Fila na Dlabačově / filmový
kritik vybírá film
20:30 Neonový býk. filmový klub
15:30 Komorná. kino senior
18:00	Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti / kino
20:30 Neon Demon / kino
10:30 Čapí dobrodružství / kino pro děti
13:00	Doba ledová: Mamutí drcnutí / kino
pro děti
15:30 Čapí dobrodružství / kino pro děti
18:00 Neon Demon / kino
20:30	Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti / kino
10:30	Doba ledová: Mamutí drcnutí / kino
pro děti
13:00 Čapí dobrodružství / kino pro děti
15:30 Vodnická pohádka / divadlo pro děti
17:30 Bílá nemoc / kino návraty
19:30	Hamlet / záznam divadelního předsta
vení Royal Shakespeare company

KAVÁRNA POTRVÁ
Srbská 2, Praha 6 – Dejvice. Otevírací doba 
Po–Pá: 10.00–24.00, So–Ne: 15.00–24.00.
Rezervace@potrva.cz, nebo tel.: 222 963 707
7. 9. 19:00	Open Mic #96 host: Martin Geišberg
(SK)
10. 9. 19:00	David Dorůžka & Jiří Slavík • Bansal Trio
11. 9. 19:30 New Dog (USA) • Aran Epochal
13. 9. 19:00 Science Café Praha
19. 9. 19:30 Aidan Baker (CAN) spacerock/kraut
22. 9. 20:00	Tisíc Tuctů Divadelní představení
DAMU/KALD
25. 9. 19:30	Cars and Trains (USA) • theclosing (AT)
27. 9. 19:30 Ordre Etern (SPA)
29. 9. 19:30 Moddi (NO)

30. 9. 18:00	Noc vědců a vědkyň Chraňme naše
ženy: migrace, bezpečnost a maskuli
nita
5. 10. 19:00 Open Mic #97

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
U Boroviček 650/5, 163 00, Praha 6. Informace
najdete na www.ddmp6.cz.
7. 9. 14–18 h AKCE VYPICH 2016
Odpoledne pro celou rodinu, koncert Jaroslava Uh
líře, Evy Matějovské, ukázky činností policie, hasičů
a záchranářů, BESIP Team, soutěž o zajímavé ceny
a mnoho dalšího. Pláň na Vypichu. Prezentace čin
nosti jednotlivých pražských domů dětí a mládeže.
Výtvarná dílna: malování na obličej, výroba zálo
žek. Hudební stánek, trampolína, orientační běh,
stolní tenis, skákací hrad, skákací boty, ukázka 3D
tiskárny, florbal aréna, televizní studio – ukázka
kroužku Adio video tvorba, RC simulátor Phoenix
Pro V5.0., jízda na koni. Zajímavosti z ČVUT FEL.
Ukázky techniky a činnosti: Policie ČR, informační
stánek a dopravní policie, HZS hl. m. Prahy, Měst
ská policie, mobilní informační centrum, Hasičský
záchranný sbor podniku Letiště Praha, Zdravotnic
ká záchranná služba. Celní úřad pro hl. m. Prahu
– představí činnost celní správy při ochraně území
České republiky proti nebezpečnému zboží. Součás
tí prezentace bude i ukázka výcviku služebních psů
a techniky.
WIPE OUT ZAMETAČ / Soutěžní atrakce pro 6 hrá
čů (děti i dospělí), kdy se dokola otáčí rameno, před
kterým je potřeba uniknout výskokem a dopadem
zpátky na stupínek. Rychlost otáčení zrádného ra
mene se postupně zvyšuje, až na dopadlišti nezů
stane ani jeden soutěžící.
Zoopark Zájezd / Těšit se můžete na ukázku zvířat.
Kamerunskou kozu, chameleona, želvu a také pa
pouška (jejich složení se může změnit i dle počasí).
Dorazí taky Tonda Obal, který naučil třídit přes 2 mi
lióny dětí.
HELPÍK ukázky první pomoci / Soutěž o ceny pro
děti a mládež (6–18 let). Akce se koná pod záštitou
náměstka primátorky hl. m. Prahy Petra Dolínka.
1.–30. 9.
Měsíc zdravé šestky / Přehlídka vol
nočasových aktivit pořádaná MČ Praha 6, program
ZDARMA na www.zdrava6.cz.
Září 2016 – zápisy do kroužků na nový školní rok

KAŠTAN – scéna
UNIJAZZU

Bělohorská 150, 169 00 Praha 6,
www.kastan.cz, e-mail: kastan@kastan.cz
5. 9. 17:00 VERNISÁŽ / Marcel Bárta – Světa
zář. Hudební doprovod basa a saxofonový kvartet
6. 9. 18:30 PŘEDNÁŠKA / Ing. arch. Zdeněk
Lukeš: Jan Kotěra (1871–1923), zakladatel české
moderní architektury
9. 9. 20:00 KONCERT / Her English Blood –
mladá indie rocková kapela z Prahy
10. 9. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Nezávislé
divadlo – Pohádky zahradníčka Pepina
13. 9. 20:00 FILMOVÝ VEČER / Učitelka (ČR/SK,
2016, režie: Jan Hřebejk, 102 min.)
14. 9. 16:00 MĚSÍC ZDRAVÉ ŠESTKY – DĚTSKÉ
PŘEDSTAVENÍ / VSTUP VOLNÝ. Divadlo Úsměv –
Kašpárkova škola v přírodě
15. 9. 20:00 KONCERT / Večery osamělých

písničkářů – Michal Bystrov, Petr Nikl, Karel Vepřek
a Adam Rut
17. 9. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Divadlo
Kapsa Andělská Hora – Jak šel Venda do světa
17. 9. 20:00
KONCERT / Vepřové komety –
funky bigbít Praha
19. 9. 19:00 POSLECHOVÝ VEČER / Jiří Černý:
Ro(c)kování
20. 9. 19:00 DIVADLO / Divadlo Pachmajr
21. 9. 16:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Sváťovo
dividlo – O Šípkové Růžence
21. 9. 20:00 KONCERT / Koncert magazínu UNI.
Bára Zmeková a host
22. 9. 20:00 KONCERT / Neřvi mi do ucha,
Karabekian
23. 9. 20:00 FESTIVAL / 11. Free Jazz Festival –
Tom Alex (ČR), Switchback (USA, PL, DL)
24. 9. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Divadlo
Tondy Novotného – O princezně, která se ničeho
nebála
24. 9. 20:00 FESTIVAL / 11. Free Jazz Festival –
Martin Zbrožek & Co. (ČR), Christopher Dell
DRA (D)
26. 9. 20:00 FILMOVÝ VEČER / Lucie: Příběh
jedný kapely (ČR, 2016, režie: David Sís, 89 min.)
27. 9. 20:00 FESTIVAL / 11. Free Jazz Festival –
North of North (AUS): elektroakustická kapela ko
lem skladatele a hudebníka Anthonyho Paterase.
30. 9. 20:00 KONCERT / V. T. Marvin a host –
pražská punk rocková kapela.
VÝSTAVA: 5. 9.–30. 9. / Marcel Bárta – Světazář

KAVÁRNA UŽ JSME
DOMA

Kavárna Už jsme doma, Uralská 6, Praha 6. Otevírací
doba: po – pá: 10.00–23.00, so: 15.00–23.00,
ne: 15.00–22.00, www.uzstedoma.cz,
ujdbar@gmail.com, tel.: 606 736 666
5. 9.

Cestovatelská beseda

6. 9. 12:00
koupit vinyly!

Burza LP, SP, MC a CD Přijďte si na

12. 9. Hudba a film Jan Polanský – elektronika, Jan
Grunt, Seizan Osako a Vít Bohal – saxofony, Karel
Žďárský – violoncello, Jan Chaluš – perkuse, Uncle
Grasha – střelné zbraně, Jan Střížovský – tuba, Ra
dim Knapp – trubka a Tomáš Braun – kytara
3. 10. Hudba a film Němá adaptace povídky Guy
de Maupassanta Kulička (SSSR, 1934, 64 minut, re
žie Michail Romm) a film s příznačným názvem Pro
stitutka (SSSR, 1926, 77 minut, režie Oleg Frelich).
Zvukový doprovod: Jan Polanský (elektronika), Jan
Grunt (saxofon), Gabriela Rossi (hlas), Vlastislav Ma
toušek (východoevropské nástroje), Marie Klepet
ková (zpěv, šamanský buben), David Lomič (akor
deon), Jan Střížovský (tuba), Matěj Heinzl (klarinet),
Pavel Smetana (kytara), Vít Klouček (teremin)

CAFÉ ŠESŤÁK

Vítězné náměstí, Praha 6 – Dejvice, www.facebook.
com/cafesestak
7. 9. 18:00 Tea Jay Ivo & HEY KEY – DJ set
9. 9. 19:00 Silentdisco party – hudba scherzo
bezdrátová sluchátka
17. 9.18:00 Zažít město jinak – sousedská večeře
19. 9.18:30 Miroslav Kemel – koncert / accordeon
folk
28. 9 18:30 Sugarcutes – koncert / acoustic-swing
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KULTURNÍ PROGRAMY

FRESH SENIOR KLUB
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6, www.villapelle.
cz. Písecká Brána K Brusce 5, Praha 6, www.
piseckabrana.cz. Informace, rezervace:
út–pá 10:00–14:00 na tel. č. 224 326 180 nebo
na info@porteos.cz. Bezplatné sociální poradenství: úterý 13:00–14:00, Villa Pellé.
13. 9. v 16:00, Písecká brána
Zlatá šedesátá Miroslav Paleček
Písničkář Miroslav Paleček, do povědomí
veřejnosti zapsán jako člen známé dvojice
Paleček&Janík, působící v divadle Semafor
i samostatně již od roku 1968.
19. 9.–23. 9. denně v 10:00 a v 16:00, Villa
Pellé a Písecká brána
BABÍ LÉTO V POHYBU
Druhý ročník celotýdenního festivalu přinese
možnost zdarma si vyzkoušet různorodé aktivi
ty a načerpat inspiraci pro udržení se ve fyzické
a mentální kondici.
Po 10:00 Africký tanec a skupinové bubnování,
Villa Pellé
Po 16:00 Cvičení s FLEXI-BARem, Villa Pellé
Út 10:00 Spinální sestava pro zdravá záda, Villa
Pellé
Út 16:00 Komplexní systém sebeobrany SORU
DO, Písecká brána
St 10:00 Smovey rozhýbává seniory, Villa Pellé
St 16:00 Vycházka s procvičováním zraku, sraz
Villa Pellé
Čt 10:00 Čchi kung, Villa Pellé
Čt 16:00 Módní přehlídka i60 Senior Fashion,
Písecká brána
Pá 10:00 Turnaj v badmintonu, Písecká brána
Pá 16:00 Promítání HIPHOP-ERACE, Villa Pellé
20. 9. v 16:00, sraz u metra A stanice
Staroměstská
Kulturní vycházka: Židovské město
Další z kulturních vycházek povede jedním
z nejnavštěvovanějších míst v Praze známým
také jako Josefov. REZERVACE NUTNÁ.
27. 9. v 16:00, Villa Pellé
Tvůrčí dílna s Miladou Gabrielovou
Reflexní prvky – přijďte si vytvořit vkusný dopl
něk oblečení, který ve tmě zasvítí.
4. 10. v 16:00, Písecká brána
Diskusní klub Tomáše Piláta se známou
osobností
11. 10., sraz v 16:00 u Villy Pellé
Kulturní vycházka s Josefem Vomáčkou
Kulturní vycházka po krásách Prahy 6 s Josefem
Vomáčkou.
Kurzy Fresh senior ve Ville Pellé:
Tradiční kurzy Fresh senior začínají od října
2016. Přihlašovat se lze během září vždy út–pá
od 10.00 do 14.00 ve Ville Pellé (Pelléova 10,
Praha 6).
Út 10:00 výtvarný kurz s akad. mal. Miladou
Gabrielovou
Út 12:00 výtvarný kurz s akad. mal. Miladou
Gabrielovou
St 10:00 anglická konverzace
St 11:00 anglická konverzace
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St 10:00 kondiční a rehabilitační cvičení
St 11:00 kondiční a rehabilitační cvičení
Čt 10:00 francouzská konverzace
Čt 11:00 francouzská konverzace
Čt 10:00 taj-ji
Čt 11:00 taj-ji
Do kurzu se hlašte na info@porteos.cz. Úhradu
kurzu hotově můžete platit ve všední dny v ter
mínu 15.–22. 9. 2016 ve Villa Pellé.

KOMUNITNÍ SENIORSKÉ
CENTRUM ŠLEJNICKÁ
Komunitní seniorské centrum Pečovatelská
služba Prahy 6. Informace získáte na:
Irena Simeonová, tel.: 736 489 330,
e-mail: ksec@pecovatelskasluzbap6.com.
Pondělí 5. 9.
14:00–15:00 I. skupina
15:00–16:00 II. skupina
Cvičení na židlích pro zdravá záda s Mgr. Hanou
jelínkovou

Středa 21. 9.
14:30–16:00 „Na osadě hráli“. Jan Vízner
a Helena Krupová. Za písničkou po trampských
osadách.
Čtvrtek 22. 9.
14:30–16:00 „Island“. Přednáší: Karel a Jana
Wolfovi.
Pondělí 26. 9.
14:00–15:00 I. skupina
15:00–16:00 II. skupina
16:00–17:00 III. skupina
Cvičení s theraband gumou s Mgr. Hanou
Jelínkovou
Úterý 27. 9.
14:30 –16:00 Stop zapomínání. Paměťová
cvičení s Irenou Simeonovou I. a II. skupina
Výhled na říjen: „Pražský Chevalier“. Kompo
novaný pořad slova, hudby a poezie, věnovaný
75. výročí tragického úmrtí pražského písničká
ře Karla Hašlera.

Úterý 6. 9.
13:00–15:30 „Šijeme dětské hračky“
Výtvarný ateliér s MgA. Zuzanou Valenovou
Úterý 6. 9.
14:30–16:00 Stop zapomínání. Paměťová
cvičení s Irenou Simeonovou – I. a II. skupina
Čtvrtek 8. 9.
14:30–16:00 „Uganda – trochu jiná Afri
ka“. Navštívíme řadu Národních parků jako
Mgahinga, Queen Elizabeth a Murchison Falls.
Přednáší: Saša Ryvolová

KVÍZ

Pondělí 12. 9.
14:00–15:00 I. skupina
15:00–16:00 II. skupina
Harmonizační cvičení s Mgr. Hanou Jelínkovou

POZNÁTE, CO JE NA OBRÁZKU?
Odpověď zasílejte do 20. září 2016 na adresu
radnice a obálku označte nápisem KVÍZ. Vítěz
obdrží zajímavou publikaci poštou.

Úterý 13. 9.
14:30–16:00 Stop zapomínání. Paměťová
cvičení s Irenou Simeonovou I. a II. skupina

Správná odpověď ke kvízu z minulého
čísla zněla: VILA OTTO PETSCHKA.
Výhercem publikace je Petra Opletalová.

Středa 14. 9.
14:00–16:00 Toulky Prahou s Emilií Vrba
tovou. „Víš, co je Beuronská technika“? Vstup:
50 Kč, sraz: autobus 176, zastávka Švandovo
divadlo, směr Strahov
Pondělí 19. 9.
14:00–15:00 I. skupina
15:00–16:00 II. skupina
16:00–17:00 III. skupina
Cvičení na židlích pro podporu stability
s Mgr. H. Jelínkovou
Úterý 20. 9.
13:00–15:30 „Šijeme dětské hračky“. Výtvar
ný ateliér s MgA. Zuzanou Valenovou
Úterý 20. 9.
14:30–16:00 Stop zapomínání. Paměťová
cvičení s Irenou Simeonovou I. a II. skupina
Úterý 20. 9.
15:30
Rozdělovací schůzka kurzu
na PC. Je nutné se schůzky osobně zúčastnit,
počet účastníků kurzu je omezen.
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STAROŽITNOSTI APOLLON
Internetový obchod
www.antiqua-apollon.cz,
www.antikpraha.cz/antiqua-apollon

Vykoupíme různé PAMÁTKY NA STARÉ
ČASY i poškozené. Zejména máme zájem
o dečky, přehozy, hračky – vláčky, panenky,
auta, stavebnice, hry, reklamní cedule,
pohledy, mince, vyznamenání, medaile, šavle,
dýky, nože, vzduchovky, staré zbraně, brnění,
gramofony, radia, telefony, mikroskopy,
léčebné el. přístroje, foto aparáty, kompasy,
globusy, knihy – May, Verne, dětské,
právnické, lékařské, Čtyřlístek, obrazy, grafiku,
hodiny, lampy, lustry, sochy – porcelán, kov,
sádra, dřevo, šperky – české granáty, zlaté,
stříbrné, bižuterii, vánoční ozdoby.

Zavolejte, rádi přijedeme i pro málo věcí.
Kontakty: tel. 777 100 898
e-mail: sahula.martin@post.cz

INFORMACE

ZASTUPITELSKÝ KLUB TOP 09:
PŘEDSEDA: Ing. Jaromír Vaculík,
tel. 602 492 692, jvaculik@praha6.cz.
MÍSTOPŘEDSEDA: Ing. Milena Hanušová,
tel. 737 209 713, mhanusova@praha6.cz .
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MÍSTOPŘEDSEDA: Jiří Růžička, tel. 602 176 922,
jruzicka@praha6.cz.
Schůzka se zastupiteli po dohodě.
ZASTUPITELSKÝ KLUB STRANY ZELENÝCH:
PŘEDSEDKYNĚ: Mgr. Karolína Brabcová,
tel: 731 321 737, e-mail: karolina.brabcova@
zeleni.cz. ZASTUPITELKA: Mgr. Pavla
Ducháčková Chotková, tel: 608 260 230,
e-mail: pduchackovachotkova@seznam.cz
ZASTUPITELÉ: Mgr. Jan Sládek, tel: 775 999 89,
e-mail: sladek.jan@gmail.com
Ing. Vladimír Šraier, MBA, tel: 602 276 999,
e-mail: vladimir.sraier@zeleni.cz, Mgr. Petr Píša,
tel: 603 114 577, e-mail: pisap@seznam.cz
MUDr. Antonín Nechvátal, tel: 774 077 650,
e-mail: anechvatal@email.cz

ZASTUPITELSKÝ KLUB ANO:
PŘEDSEDA: Ing. Roman Mejstřík,
rmejstrik@praha6.cz, 603 418 940;
778 543 832. RADNÍ: Zdeněk Hořánek,
zhoranek@praha6.cz, 602 336 140.
Schůzka je možná po domluvě.
ZASTUPITELSKÝ KLUB STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ (STAN): PŘEDSEDA:
Ing. Mgr. Libor Bezděk, 775 870 642,
bezdek@ddmpraha.cz, ZÁSTUPCE STAROSTY:
Mgr. Jan Lacina, jlacina@praha6.cz,
tel.: 220 189 170, členky/členové: MUDr. Iveta
Borská, iborska@praha6.cz, Ing. Mgr. Oldřich
Kužílek, kuzilek@otevrete.cz, Petr Šabach.

Pronájem garážových
stáníKLUB ODS: PŘEDSEDA
ZASTUPITELSKÝ
KLUBU: Ing. Jiří Lála, e-mail: jlala@praha6.cz,
Kafkova –Wuchterlova
MÍSTOPŘEDSEDA: Ing. Marie Pojerová,

mpojerova@praha6.cz. Setkání občanů se
zastupiteli lze dohodnout v oblastní kanceláři
ODS v Praze 6, Vítězné náměstí 13,
e-mail: klub@odspraha6.cz nebo přímo.

ZASTUPITELSKÝ KLUB ČSSD: Setkání
se zastupiteli ČSSD (Miloš Balabán, René
Pekárek, Štěpán Stupčuk, Lucie Válová)
lze dohodnout na obvodním sekretariátu
ČSSD v Praze 6, Bělohorské tř. č. 76; tel. čísla:
220 510 887, 602 459 163, případně e-mail:
ovv.praha6@cssd.cz, nebo je kontaktovat
na www.praha6.cz.
ZASTUPITELSKÝ KLUB KSČM: Setkání
občanů se zastupiteli KSČM lze dohodnout
v sekretariátu OV KSČM v Zikově ulici č. 21,
tel: 224 324 168 nebo 224 325 877; nebo
přímo s jednotlivými zastupiteli:
PhDr. Helena Briardová tel. 723 607 243,
Ing. Jiří Dolejš tel. 775 733 171(asistent),
JUDr. Ivan Hrůza tel. 296 814 111.

inzerce

ZASTUPITELÉ KDU-ČSL: Mgr. Jan Bartůšek,
jan-bartusek@seznam.cz, MUDr. Marián Hošek,
marian.hosek@seznam.cz, tel.: 603 169 266.
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Pronajmu obchod Na Dědině v přízemí panel.
domu, 45m2, dvě míst+wc u obch. centra Delta.
Vhodné i jako služby nebo kancelář. Kontakt:
pronajemdedina@seznam.cz
Menší účetní firma na Břevnově hledá
kolegyni na zkrácený úvazek se znalostí
podvojného účetnictví a praxí. Vhodné i jako
přivýdělek při MD. Tel.: 773 692 514

Přijmeme na zkrácený pracovní úvazek,
nebo na dlouhodobou brigádu prodavačku
obuvi do prodejny na Bělohorská třídě. Nástup
možný ihned. Praxe vítána. Tel. 775900602.
Email: jindrichklenc@seznam.cz

ANGLIČTINU DOUČÍ
ABSOLVENT VŠ
Koupím byt v Praze, platba v hotovosti.
Certificate of Proficiency
Tel.: 737 973 700
in English – C2
Praxe s výukou dětí,
Hledám
paní napronájem
hlídání jednoho
až dvou dětí, garáží
Nabízíme
podzemních
v Praze
6
dospělých
i ve firmách
2 a 4 roky, na Praze 6 – Hanspaulka. Dva až tři
Tel.: 721
051
Kafkova-Wuchterlova. Střežený
objekt
v 668
dochozí
Wrangler_inz_102x34.e$S_Sestava
1 23.8.16 14:16 Stránka 2
dny
v týdnu. T: 724 983 669

vzdálenosti od metra Dejvická. Garáže jsou zabezpečeny kamerovým systémem. Vjezd a výjezd s čipovou kartou.
Na Kalhoty Prodejna Wrangler

-390 Kč

Slevu lze uplatnit
na pánské
Více informací
a dámské kalhoty

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.

DODÁVÁME

výpočetní techniku
notebooky, osobní počítače, periferie
příslušenství, software

OPRAVUJEME

notebooky, osobní počítače
software, sítě

Františka Křížka 16

naPraha 7
tel. čísle 235 094 031 nebo na
Na další
sortiment
prodejny je
Platnost kuponu
e-mail:
zcastrillo@sneo.cz
sleva 10%

do 22. 10. 2016

DOJÍŽĎÍME

servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma
Notebook Centrum spol. s r.o.
Kladenská 57, Praha 6 – Vokovice
Metro A – Bořislavka
www.ntk.cz, E-mail: ntk@ntk.cz
Tel.: 603 824 677, 720 235 285

NEDOSTALI JSTE ŠESTKU DO SCHRÁNKY? NAPIŠTE NÁM NA SESTKA@PRAHA6.CZ
Šestka – noviny Prahy 6 (periodický tisk městské části Praha 6)
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Nejdřív respekt, až poté zábava.
Nový Tiguan. Život bez hranic.
Nový Tiguan je dokonalým ztělesněním podstaty SUV. Vzpřímený postoj a působivé křivky vyzařují mužnou sílu
a budí respekt. Při bližším pohledu si Vás získají precizně provedené detaily a designové prvky, jako jsou
3D LED čelní světlomety a koncová světla, nová sada litých kol nebo výrazné prahové linie. Sebevědomý
vzhled nového Tiguanu napovídá leccos o výkonu, který můžete ovládat po usednutí na místo řidiče.
www.novytiguan.cz
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Podbabská
Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6, tel.: 234 700 260, www.autopodbaba.cz, e-mail: vw@autopodbaba.cz

Sport, který
Tě bude bavit!

šerm
Nábor nových
členů bez rozdílu
věku!
neděle 4. 9. 2016
16:00-18:00
Dukla Praha
Na Julisce 28/2

neděle 11. 9. 2016
16:00-18:00
Sokol Praha-Dejvice
Bubenečská 4/181

na místě informace o šermu, jeho tréninku, možnost si šerm na
místě vyzkoušet (určeno pro všechny bez rozdílu věku) - vybavení
na místě zdarma k dispozici.
vedou licencovaní trenéři (olympijští medailisté & trenéři
olympijských vítězů).

Akce je finančně
podporována
Městskou částí
Praha 6

