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Vážení spoluobčané,
po letošní dlouhé zimě přivítala Praha 6 jaro mimořádným plošným úklidem. Bylo nutné odstranit
tuny posypového materiálu a vše, co ustupující
sníh odhalil. Naše městská část je tedy na první
jarní paprsky připravena.
Odbor dopravy a životního prostředí se zaměřuje
mimo běžné agendy i na řešení problematických úkolů, jež zasahují do každodenního života
občanů Prahy 6. Jedním z nich je bezesporu alespoň částečná kompenzace
negativních dopadů na okolní prostředí souvisejících se zprovozněním
tunelového komplexu Blanka. Otevření Prahy 6 tranzitní dopravě zhoršilo
životní prostředí zejména v oblasti Břevnova, denní průjezdnost ul. Patočkova stoupla o 10 tisíc aut denně, tj. na 45 tisíc. Proto prověřujeme možnosti
masivní výsadby stromů a keřů. Chceme i oživit projekt Zelená Malovanka,
který by dané lokalitě určitě v mnohém pomohl a jehož realizace byla
v minulosti zrušena z iniciativy zástupců Strany zelených. Upravujeme mapy
a četnost sečí trávy pro nadcházející období tak, aby vyhovovaly dané
lokalitě, a zároveň vedeme jednání s Magistrátem Hl. m. Prahy o navýšení
prostředků do této oblasti. Z hlediska dopravy se snažíme aktivně ovlivňovat trasy veřejné hromadné dopravy po zavedení nových stanic metra v návaznosti na potřeby cestujících. Vyhodnocujeme systém parkovacích zón,
který zlepšil možnosti parkování rezidentů. Na základě podnětů veřejnosti
jsou pro modré zóny v přípravě drobné úpravy.
Právě pro sběr podnětů a nápadů z různých oblastí místního životního
prostředí, a i dopravy, chystáme Den země. Tato akce se uskuteční 22. dubna v předpolí obory Hvězda. Společně se svými kolegy vám zde budeme
po celý den k dispozici pro vaše náměty i připomínky v „diskusní kavárně“.
Těšíme se na vaši návštěvu a doufáme, že si zde užijete i bohatý rodinný
program.
Roman Mejstřík
radní pro oblast dopravy a životního prostředí

Zesnul čestný občan

JURAJ STRAUSS
V úctyhodném věku 100 let zemřel válečný veterán, uznávaný
virolog a čestný občan Prahy 6
mjr. v.v. Doc. MUDr. Juraj Strauss,
CSc. (18. ledna 1917 – 11. března
2017).
Obor bakterologie a hygiena vystudoval na přírodovědecké fakultě Jeruzalémské univerzity v Palestině, kam ze Slovenska uprchl
před holocaustem. Po studiích se
přidal k armádě, za druhé světové
války se jako zdravotník účastnil mimo jiné bojových operací
u Dunkerque. Po válce vystudoval medicínu v Praze a stal se
lékařem. V letech 1975 a 1976 pracoval na projektu Světové
zdravotnické organizace, při kterém byly děti v Keni očkovány
proti spalničkám. V roce 1983 obdržel státní cenu za eliminaci
spalniček v Československu. Jako vedoucí virologického oddělení Státního zdravotnického ústavu působil až do roku 1997.
Titul Čestný občan Prahy 6 za něj v roce 2016 převzala dcera
Marie Vacková.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA 6
se koná ve čtvrtek 20. 4. 2017
od 10 hodin v zasedacím sále ZMČ,
Čs. armády 23, Praha 6, 6. patro.
Od 15 hodin
jsou na programu interpelace.
Program bude vyvěšen na úřední
desce ÚMČ.

Obvodní kancelář senátora
prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.
Kontaktní kancelář senátora
prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.
(obvod č. 27)
Adresa: U železné lávky 568/10,
118 00, Praha 1
Hodiny pro veřejnost: pondělí 16.30
až 18 hod. (po předchozí domluvě)
Kontakty: PhDr. Karel Höfer
e-mail: karel.hoefer@gmail.com
tel: 777 301 892

Šesťák zahajuje
druhou sezónu
V polovině dubna opět ožije veřejný
prostor Šesťák. „Přesné datum ještě neznáme, ale mohu slíbit, že to bude někdy
kolem poloviny měsíce,“ sdělil Ondřej
Kobza, který veřejný prostor na základě smlouvy s radnicí provozuje. Lidé si
Šesťák během jeho první sezóny oblíbili
a netradiční prostor v sousedství rušné křižovatky se pro část veřejnosti stal
místem setkávání i relaxace. Na nepochopení místních ale narážely hlučné
hudební produkce, které se zde konaly
v rámci pravidelného programu. „S ohledem na sousedy plánujeme, že koncerty
a hlučnější produkci omezíme na malá
akustická vystoupení,“ slibuje Kobza.
Ostatní aktivity naopak zůstanou beze
změn. K dispozici bude ping-pongový
stůl, k zapůjčení deskové hry nebo šachy.
Oblíbené byly tematické worshopy nebo
bleší trh či taneční lekce.
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Nejen děti se mohou těšit na vylepšená hřiště
KOMPLETNÍ VÝMĚNA PÍSKU V PÍSKOVIŠTÍCH, NÁTĚRY LAVIČEK I HERNÍCH PRVKŮ, ÚPRAVA DOPADOVÝCH PLOCH – JARNÍ ÚKLID ZAČÍNÁ
I NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH. A PŘIPRAVUJE SE STAVBA NOVÝCH: LETOS BY
MĚL V PRAZE 6 VZNIKNOUT VOLNOČASOVÝ AREÁL POD OŘECHOVKOU,
PLÁNOVANÁ JE I REKONSTRUKCE
SKATEBOARDOVÉHO PARKU BABA.
„Se svými dětmi na hřiště chodím, takže mám
informaci o jejich stavu prakticky ´z první ruky´.
Sám také vidím, co je kde možné zlepšit a doplnit. Mimo to se na mě obrátilo přímo i několik
dětí a rodičů s konkrétními nápady a prosbami, co by kde bylo možné udělat. Nepokrytě
přiznám, že ve věci dětských hřišť a sportovišť
jsem tím pádem podjatý, ale v tomto případě je
to snad jedině ku prospěchu věci,“ říká starosta
Ondřej Kolář (TOP 09).

Marek Wiesner u zrekonstruovaného hřiště
v Brunclíkově ulici.

Výměna písku ve všech pískovištích
Na všech hřištích v těchto dnech začíná nebo
už začala pravidelná údržba, kdy se prostory
nejprve uklidí, následně dojde k vyměně písku
ve všech pískovištích, což stojí zhruba 300 tisíc
korun. Dochází také k překopání a dosypání
písku na dopadových plochách a následně je
objednána odborná provozní kontrola, která
odhalí případné nedostatky, které je třeba opravit. Dle potřeby se také obnovují nátěry laviček,
případně herních prvků.
Tím však péče o hřiště nekončí. Pracovníci oddělení inspekce odboru životního prostředí, které
odpovídá za vlastní provoz těchto zařízení, je
neustále kontrolují a závady ohlašují. A ty menší
přímo zadávají organizační složce PRO6, aby je
odstranila a napravila. Kromě této údržby se během sezóny provádějí pravidelné úklidové prá-

ce, vyvážejí se odpadkové koše, hrabe listí, kosí
tráva, stříhají živé ploty a podobně.

Když je třeba celková rekonstrukce
Mezi všemi hřišti se každoročně vytipuje několik, která potřebují celkovou rekonstrukci, případně se vytipují místa pro nová hřiště a sportoviště. Provede se odhad nákladů a potřebné
peníze jsou zařazené do rozpočtu městské části.
Pokud jsou schváleny, v tom samém nebo následujícím roce – to se stává v případě, kdy příprava zabere více času, protože je potřeba územní
rozhodnutí, případně stavební povolení – se rekonstrukce či stavba hřiště realizuje.
„V rámci expertní skupiny pro koordinaci drobných městských prvků již dva roky provádíme

HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ PŘIPRAVOVANÁ K REALIZACI
Skateboardový park Baba
– náklady činí 7,5 milionů korun, z toho 3,85
činí dotace magistrátu
–
dojde k nahrazení současných dřevěných prvků, které jsou pouze volně ložené
na zpevněném povrchu novým betonovým
monolitem zapuštěným pod povrch země.
Díky této moderní technologii se minimalizuje hlučnost hřiště.
Volnočasový areál Pod Ořechovkou
–
předpokládané náklady jsou 2,2 milionu
korun
– vzniknout by zde měl areál pro odpočinek,

4

duben 2017

relaxaci a sport. Plocha bude rozdělena zhruba do třech úseků, z nichž první bude věnován sportu, vznikne zde hřiště pro petanque
s mezinárodními parametry a tedy i možností pořádání různých turnajů. Druhý úsek je
určený pro děti a jejich aktivity, třetí část má
sloužit pejskařům, pro něž se zde připravuje
agility hřiště pro psy.
Doplnění WC do sportovního areálu Baba
– předpokládaná cena 1,8 milionů korun
– za tuto částku bude vybudována přípojka
elektřiny, kanalizace a vody k typovému venkovnímu modulu WC, které bude v areálu

revitalizace či dostavby dětských hřišť nebo
sportovních plácků. Cílem je znovu oživit některá místa na Praze 6 a vytvořit nová volnočasová
vyžití pro děti vyššího školního věku a mladistvé,“ říká Marek Wiesner, místopředseda komise
Zdravá šestka a dodává: „Takto například vzniklo dětské hřiště v Brunclíkově ulici, kde jsme se
zaměřili na nové herní prvky, fitness prvky pro
seniory a odpočinkovou zónu v podobě oblíbených setů laviček s odkládacími stoly.“
Podobně se podařilo zahájit revitalizaci hřišť
v parku Čtyřlístek, kde nyní vzniká nová multifunkční hrací plocha vhodná pro basketbal a volejbal. Letos dojde též k opravě spodního fotbalového hřiště, a to hlavně k úpravě zanedbané
travnaté plochy.

sportoviště instalováno. Bude třídílné s částí
pro imobilní a ženy, včetně přebalovacího
pultu, s toaletou pro muže, a také technickou
místností pro úklid. Záchody budou pro občany zdarma, ale s přesně stanovenou otevírací dobou, aby se minimalizovala možnost
vandalismu a znečišťování.
Příprava doplnění WC k dětskému hřišti
do parku Maxe van der Stoela
– náklady zhruba 400 tisíc korun
– vzhledem k tomu, že park Maxe van der Stoela se nachází v území, jež spadá do památkově chráněné oblasti, tak tam zřejmě nebude možná instalace typového venkovního
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modulu, ale objekt bude muset splňovat
veškeré požadavky orgánu státní památkové
péče. Protože nová část parku byla vybudována podle autorizovaného projektu, bylo
rozhodnuto, že zpracování návrhu a projektové dokumentace k toaletám bude zadáno
autoru projektu parku architektu Navrátilovi.
V současné době je tedy zpracovávána pro-

jektová dokumentace, k vlastní realizaci toalet by mělo dojít v roce 2018.
Workoutová hřiště
– předpokládané náklady jsou 2 miliony korun, celé by je měla pokrýt dotace hlavního
města
–
jde o speciální venkovní cvičící „klece“ či

Změny gescí: jaké jsou hlavní
priority radních?
V ÚNORU RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
SCHVÁLILA DÍLČÍ ZMĚNY PŮSOBNOSTÍ NĚKTERÝCH SVÝCH ČLENŮ.
MÍSTOSTAROSTA MARTIN POLÁCH
NOVĚ ZODPOVÍDÁ ZA ÚZEMNÍ
ROZVOJ A PLÁNOVÁNÍ, ZÁSTUPKYNĚ
STAROSTY EVA SMUTNÁ PŘEVZALA
OBLAST STRATEGICKÉHO ROZVOJE,
STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A VÝSTAVNICTVÍ. ZA DOPRAVU JE AKTUÁLNĚ ODPOVĚDNÝ RADNÍ ROMAN
MEJSTŘÍK A RADNÍ ZDENĚK HOŘÁNEK DOSTAL NOVOU AGENDU TZV.
SMART CITIES. JAKÉ MAJÍ RADNÍ PRIORITY V NOVÝCH GESCÍCH? A ČEHO
BY RÁDI DOSÁHLI DO KONCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ?
Martin Polách (ANO), územní rozvoj
a plánování
Územní rozvoj společně s veřejným prostorem
je ideální kombinace, protože k sobě mají velmi
blízko. Vše, co se v území děje, se nějak dotýká
veřejného prostoru. Nová gesce je pro mě jako
pro architekta samozřejmě výzvou. Chtěl bych,
aby se Praha 6 rozvíjela a vznikaly tu nové stavby, které by se jednou mohly zapsat do učebnic
architektury. Samozřejmě, že stávající hodnoty
je třeba chránit, ale neměli bychom zamrznout
v přístupu, že staré je dobré a moderní by mělo
vypadat spíše jako původní. Proto budu vždy
podporovat soudobou a hlavně sebevědomou
architekturu na Praze 6. Zároveň budu ovšem
za Prahu 6 držet také sebevědomý přístup k investorům bez rozdílu. Postavíš nové byty? Nezapomeň na školku či park! Prioritou pro mě
zůstává zapojení veřejnosti při přípravě úprav
veřejných prostor. Aktuálně je nejdůležitějším
tématem příprava soutěže na Vítězné náměstí,
ale práce je mnoho, například revize a připomínkování Metropolitního plánu, rekonstrukce
Hradčanské, Technické ulice, nebo třeba Bubenečského nádraží. Samozřejmě budu podporovat veřejné soutěže – máme připravenu soutěž

na parkovací dům na Dědině nebo lávku přes
Horoměřickou.

Eva Smutná (TOP 09), strategický
rozvoj a plánování, výstavnictví
Po dvou a půl letech se muset seznamovat
s náplní jiné gesce není vůbec příjemná situace
a nemám z toho nejmenší radost. Strategický
rozvoj, který zahrnuje velká rozvojová území
a významné dopravní stavby na území Prahy 6,
pro mě znamená jiný druh práce, než obnášel
územní rozvoj. V nové gesci bych ráda zvládla
zpracování a projednání strategického plánu,
práce na něm jsem v březnu zahájila. Za prioritu považuji zpracování územních studií pro
lokality u dopravních (přestupních) uzlů, jako
je Veleslavín, Hradčanská, významné je rovněž
území Nové Ruzyně, či území, které vznikne
po případném vybudování zahloubené dráhy
z Dejvic do Veleslavína. Důležité je i řešení Vítězného náměstí. Na zadání prvních třech studií
jsme už rovněž začali pracovat. Další prioritou je
pro mne úzká spolupráce s kolegou Mejstříkem
při řešení dosud nepříliš koncepční dopravní
situace v městské části a spolupráce s hlavním
městem při jejím řešení. Velkou prioritou je pro
mě prosazování rychlého dobudování severozápadní části okruhu pro zajištění maximální
ochrany života a zdraví občanů Prahy 6, stejně
jako zachování pohody bydlení vlastníků již
existujících domů v sousedství této stavby.

Roman Mejstřík (ANO), oblast
dopravy a péče o životní prostředí,
úklid a odpadové hospodářství
Za zásadní ve své nynější gesci považuji sloučení dopravy a životního prostředí pod jednoho
radního. Tyto odbory byly ještě z dob koalice se
Stranou zelených řízeny dvěma radními, což se
v praxi příliš neosvědčilo. Kolegovi Poláchovi se
v oblasti dopravy dařilo potýkat se závažnými
problémy, které vyvstaly v době jeho vedení
této gesce. Mezi ně patří zejména usměrnění situace spojené s otevřením tunelového komple-

sestavy, na kterých lze procvičovat jednotlivé svalové skupiny – ruce, záda, břicho,
nohy. Projekt předpokládá rozmístění těchto sportovních zařízení na několika místech
Prahy 6, podle finančních možností městské
části a také dotací od magistrátu jich může
být až osm. Nyní se připravuje vysoutěžení
dodavatele přes elektronické tržiště.

xu Blanka, uzávěrkou ulice Korunovační a náběhem parkovacích zón. Tedy zásahy promítající
se do každodenního života obyvatel na Praze 6.
Problematika dopravy sice spadá ve větší míře
pod hlavní město Prahu, ale Praha 6 se ji musí
snažit aktivně ovlivňovat. Pro mne je tedy z hlediska nadcházejícího období hlavním cílem
prosazovat přinejmenším drobné změny přispívající ke zklidnění a zlepšení dopravy. Dále se
musíme podílet intenzivně ve prospěch občanů
Prahy 6 i na záměrech chystaných dopravních
projektů hlavním městem, a to především v oblasti páteřních komunikací.
Souběžně je třeba na zatížení městské části dopravou reagovat v oblasti životního prostředí,
a tím snižovat její negativní dopady. V současné
době například prověřujeme možnosti výsadby
nových stromů a keřů. Škoda jen, že na podnět
Petry Kolínské ze Strany zelených nebyl realizován projekt Zelená Malovanka, který by dopomohl řešit problémy vyústění z tunelu Blanka.
Tato oblast patří z hlediska životního prostředí
k nejproblematičtějším. V neposlední řadě je
třeba dořešit ve spolupráci s magistrátem otázku podfinancování údržby a úklidu zeleně městské části, kterou máme svěřenou do naší správy.

Zdeněk Hořánek, pověřený novou
agendou tzv. Smart Cities:
Zřízením gesce Smart City v rámci Městské části
Praha 6 jsme se razantně přihlásili k myšlence
rozvoje města tzv. chytrým směrem. Už v průběhu února proběhla má schůzka se zástupci firmy
OICT, hlavním dodavatelem Smart City projektů
pro hlavní město, na níž byla dohodnuta spolupráce s Prahou 6, která byla zařazena na seznam
lokací pro pilotní projekty. Rádi bychom zavedli
tzv. bike sharing, tedy veřejné stanice pro krátkodobé zapůjčení kol. Tento koncept funguje
ve většině evropských měst již roky. Ve členitém
terénu Prahy 6 by zřejmě našly lepší využití e-bike sharingové stanice s elektrickými koly. Mezi
další plánované projekty na Praze 6 patří „chytré
lavičky“ poskytující zásuvky pro nabíjení elektronických zařízení, poskytující signál wifi a sběr
dat o stavu ovzduší, hluku. Nebo „chytré“ solární
koše, tzv. bigbelly, jejichž užitečnost prověřila již
například Praha 1. Jednáme také o tom, že by
jejich svoz zajišťoval speciální elektromobil.
Více informací o Smart City se dočtete na str. 16.

duben 2017

5

AKTUALITY

Jak vnímá změny gescí v radě opozice?
René Pekárek (ČSSD), předseda
Kontrolního výboru ZMČ
Již po druhé došlo v tomto volebním období
ke změnám v kompetencích jednotlivých členů RMČ Praha 6. Nejprve muselo rozdělení
gescí reagovat na změny v koalici (vytěsnění
strany Zelených z RMČ) a nyní znovu, kdy jde
o snahu překonat vnitřní problémy, které začaly v nové koalici narůstat. Šlo ale také o určitou
snahu, jak čelit kritice občanů související především s problémy v oblasti dopravy a zhoršování péče o životní prostředí včetně péče
o zeleň, kde se situace výrazně proti předchozím obdobím zhoršila (nejen vlivem omezení
vynakládaných prostředků). Určitým pozitivem
je poslední rozhodnutí věnovat více prostředků na úklid veřejných prostor. Že ani toto nové
rozdělení gescí mezi jednotlivými radními není
bez problémů se ukázalo např. při posledním
jednání zastupitelstva MČ. Samotné změny
gescí nejsou samospasitelné, to konec konců
bude zřejmé při hodnocení výsledků před novými komunálními volbami.

Jiří Lála (ODS), předseda
zastupitelského klubu
Na konci minulého roku nás starosta Kolář
ujišťoval, že si členové rady urovnali rozepře
a nově rozdělili gesce ku prospěchu občanů
Prahy 6. Změny gescí nakonec rada schválila
až v únoru a o jejich prospěchu lze jen pochybovat. Zvlášť když víme, že někteří radní „byli

odejiti“ od rozdělané práce s již dosaženými
výsledky s neochotou. Stejně jako před rokem,
když koalici opouštěla nedobrovolně Strana
zelených. Čtyřleté volební období s sebou nese
pro zvolené zástupce odpovědnost za jednotlivé gesce. Tuto zodpovědnost občanům rada
svými „škatulaty“ degraduje, když si radní své
kompetence bez ohledu na odbornost přehazují jak bábovičky na pískovišti. Oblast dopravy, která občany nejvíce trápí, již podruhé změnila svého radního a zcela zjevně stagnuje. Dle
mého názoru změna gescí jen ukazuje, že radnice i po více jak dvou letech tápe. Dokazuje to
i fakt, že v polovině volebního období bezprecedentně změnila své programové prohlášení,
tedy závazek své práce občanům, podle kterého by měla být ve výsledku hodnocena.

Vladimír Šraier (SZ), zastupitel
Smyslem finančního řízení je zajištění řádného
a efektivního nakládání se – zde veřejnými –
zdroji. Nejde o nějaké mechanické sestavování
rozpočtů/plánů a vedení účetnictví, ale o analytickou práci s těmito údaji, informacemi, dokumenty a finančními výkazy. Jsou to finance,
které verifikují potřebnost rozpočtovaných
položek a ekonomickou smysluplnost plánů.
A právě financím se musí věcně příslušní manažeři (v tomto případě členové Rady a vedoucí pracovníci úřadu městské části) zodpovídat
z plnění svých plánů a/nebo čerpání rozpočtů.
Všechny odchylky – jak vůči plánu/rozpočtu,

tak v porovnání s minulým rokem – musí být
věrohodně vysvětleny. Úkolem financí je klást
třeba i nepříjemné otázky a dožadovat se přesvědčivých odpovědí na ně. V neposlední řadě
finance zajišťují ochranu majetku, která mimo
jiné spočívá v rozdělení pravomocí minimalizujícím rizika. Spojení odpovědnosti za ekonomiku a zároveň za hospodaření s majetkem je
krok přesně opačným směrem.

Ivan Hrůza (KSČM), zastupitel
Nelze zastřít, že přes opakovaná líbivá slova to
v Radě MČ Praha 6 tu a tam zaskřípe a koaliční strany mají daleko ke spokojenosti. Prvotní
kolize byla překonána vytlačením Zelených
z rady, teď má být všelékem změna kompetencí některých členů rady. Mám důvod být
přesvědčen, že zejména v oblasti dopravy a životního prostředí se situace za poslední období vážně zhoršila. Rada konala liknavě a málo
razantně. Dokládá to i skutečnost, že po zprovoznění tunelu Blanka, které Praze 6 přineslo
zvýšení emisí a hlukových hladin, si opozice
v zastupitelstvu musela usnesení na ochranu
obyvatel doslova vynutit. Po provedené politické „rošádě“ v radě by z podnětu radního
Ing. arch. Polácha měli, navzdory mnohaleté
osvědčené praxi, opustit opoziční politici řady
členů Komise územního rozvoje. Lze usuzovat,
že v pozadí není problém odbornosti, ale jejich
nekompromisní postoj proti megalomanským
záměrům developerů. Čas ukáže, kam vlastně
politika vládnoucí koalice směřuje. Před odpovědností ale nikdo neuteče a účet vystaví voliči
již za 18 měsíců.

Otevření výborů veřejnosti a změny v jednacím řádu
ZASTUPITELÉ NA SVÉM POSLEDNÍM
SETKÁNÍ SCHVÁLILI JAK ETICKÝ
KODEX ZASTUPITELE, TAK ZMĚNU
VE SVÉM JEDNACÍM ŘÁDU. TAKÉ
OTEVŘELI JEDNÁNÍ POVINNĚ ZŘIZOVANÝCH VÝBORŮ VEŘEJNOSTI.
„Podařilo se dokončit a schválit etický kodex zastupitele, s myšlenkou na jeho vypracování mimochodem přišli na začátku volebního období
Zelení, bohužel další kroky radnice už k transparenci nesměřují. Změnou jednacího řádu si
koalice zlegalizovala praxi předkládat některé
důležité body na zastupitelstvo pouze jako tzv.
body informativní. To znamená, že se k nim občané ani opozice nemohou vyjadřovat. Stalo se
přitom nemilou praxí schovávat mezi tyto body
klíčová témata, jako je rekonstrukce areálu břevnovské polikliniky," reaguje na změny zastupitel
za Zelené Petr Píša.
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Pouze dvě interpelace neprošly
Mezi změnami byl původně i návrh, že jak každý
občan, tak zastupitel mohou podat maximálně
dvě přihlášky do interpelací. Tento návrh však
byl po jednání politického grémia stažen. „Je
pozitivní, že nebyla realizována původní snaha
omezit počet možných interpelací občanů MČ
a zastupitelů,“ konstatuje René Pekárek (ČSSD),
předseda kontrolního výboru, a připomíná, že
„pokud jde o personální složení výborů i komisí,
je nutné připomenout praxi minulých volebních
období, vždy byla umožněna účast zástupcům
všech politických stran a tato praxe musí pokračovat i do budoucna. Výběr zástupců politických stran by měl být plně v jejich gesci.“
Složení komisí se nelíbí ani dalším stranám.
„Do komisí se zapojují zastupitelé a odborníci.
Po dvě desítky let, kdy radnici řídila ODS, bylo
zvykem, že si všechny strany nominovali své
zástupce, což vytvářelo zdravé názorové pnutí

mezi koalicí a opozicí,“ říká zastupitel za ODS
Jakub Stárek a pokračuje: „Koalici vedené TOP
09 však chodí členové do komisí jak do houslí,
a tak se jí nedaří prosadit si svou. Reaguje na to
odvoláním opozičníků, kteří jsou v komisích slyšet a často říkají, to co se koalici nelíbí, odvolaná
byla i bývalá starostka Marie Kousalíková z komise majetkové politiky. Vedle personálních
čistek to poté vede k tomu, že pokud se názor
komise starostovi a radním nelíbí, prostě ho
ignorují a rozhodnou jinak.“

NOVÍ ČLENOVÉ VÝBORŮ
Zastupitelstvo také zvolilo novými členy
finančního výboru Ondřeje Duška (TOP 09),
Romana Mejstříka (ANO) a Marii Kousalí
kovou (ODS). Novým členem kontrolního
výboru je Jan Chabr (TOP 09).

VEŘEJNÝ PROSTOR

Občané debatovali o budoucnosti
Vítězného náměstí

hudební produkce zde jsou teror a navrhovali
jeho zrušení, naopak, návštěvníci z jiných částí
Prahy 6 se přikláněli k rozšíření prostoru. Zaujal
i názor, že původní koncepci navrhoval architekt
Engel už před sto lety a v současnosti tak není
nutné ji dodržovat. V dopravě skupiny řešily,
jak na jednom místě skloubit pohyb pěších, aut
a veřejné dopravy a také parkování. Diskuse se
vedla o tom, zda by měly být vybudované podchody pro pěší nebo by se měla pod zem přesunout auta, ačkoli kvůli metru je zde omezení,
nemůže se hloubit více než šest metrů.

JAK SI LIDÉ PŘEDSTAVUJÍ BUDOUCNOST
VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ
Doprava
	velké množství aut omezuje a zatěžuje pohyb a pobyt pěších
	současná situace je neudržitelná, názory,
jak ji řešit, ale nejsou jednotné, zatímco
jedni jsou pro tunely a podchod, MČ není
zastáncem mimoúrovňového řešení

K BUDOUCNOSTI VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ SE MOHOU VYJÁDŘIT I OBYVATELÉ PRAHY 6. PRVNÍ PŘÍLEŽITOST
DOSTALI NA POČÁTKU BŘEZNA
PŘI SETKÁNÍ V HOTELU DAP. AKCI
USPOŘÁDALA PRAHA 6, KTERÁ SE
TAK SNAŽÍ ZJISTIT, JAKÉ PŘEDSTAVY
O MÍSTU MAJÍ LIDÉ, KTEŘÍ ZDE NEBO
V BLÍZKÉM OKOLÍ BYDLÍ.
Vyhlašovatelem mezinárodní dopravně – archi
tektonické soutěže na rekonstrukci Kulaťáku
je hlavní město Praha. Setkání se zúčastnili jak
představitelé magistrátu, primátorka Adriana
Krnáčová a její náměstkyně Petra Kolínská, tak
Prahy 6. Tu zastupoval starosta Ondřej Kolář
(TOP 09) a radní pro územní rozvoj Martin Polách (ANO). „Spousta lidí se už pokoušela toto
náměstí přejmenovat a vždy se vrátili k označení Vítězné. Je to určitá předzvěst, že si tento
prostor nenechá diktovat, jak má vypadat a jak
se má nazývat, ale zůstává u toho, jak byl nevržený a pojmenovaný,“ řekl ve svém úvodním
slovu starosta Prahy 6.

První část: představení
Setkání se skládalo ze dvou částí: v té první byli
občané seznámeni s historií a úvodní vizí tohoto
prostoru, v druhé se diskutovalo ve skupinách
o konkrétních problémech. „V současnosti není
Vítězné náměstí vnímáno jako náměstí, ačkoli je
jedno z největších v Praze, ale spíš jako dopravní
křižovatka. Navíc zde a v nejbližším okolí po otevření tunelu Blanka začala kolabovat doprava,
což se řešilo pouze dílčími opatřeními, například
přidáním semaforů,“ shrnul největší problémy
tohoto místa Martin Polách a připomněl, že zde
vznikl Šesťák, což je určitý experiment, celko-

vě zde ale chybějí plochy, kde by se mohli lidé
zastavit. A také idea na řešení celého prostoru.
Vedoucí oddělení koncepce a rozvoje Bohumil
Beránek prezentoval historii náměstí i snahy
o jeho dostavbu, které se zde v posledních sto
letech objevily.
Podle Petry Kolínské je důležité, aby se z vítězné
křižovatky opět stalo Vítězné náměstí. K tomu
by měla přispět právě připravovaná mezinárodní soutěž. „Vítězné náměstí by si zasloužilo dostavbu a komplexní řešení dopravy. Určitě vítám
architektonickou soutěž. Podle mne však setkání s občany může fungovat pouze jako podklad
pro její zadání, protože co občan, to rozdílný
názor, a těžko bude možné zavděčit se všem,"
dodává k záměru magistrátu Jiří Lála, předseda
zastupitelského klubu ODS.

Shoda se někdy hledala těžko
Druhá pracovní část večera probíhala v jednot
livých pracovních skupinách. Diskutující zde
nejprve prezentovali své návrhy, potom došlo
k jejich hodnocení ostatními. První tři, na nichž
se shodlo nejvíce lidí, byly představeny i ostatním v sále. „O participaci k řešení Vítězného
náměstí Zelení usilovali již od roku 2011, kdy
se rozjela kauza kolem nevýhodně uzavřené
smlouvy s finanční skupinou PPF na stavbu tzv.
Ledního medvěda. Jsme rádi, že v souvislosti
s přípravou mezinárodní dopravně-urbanistické
soutěže byli osloveni i občané Prahy 6, kteří zde
žijí nebo se o toto místo zajímají. Doufám, že se
podněty od občanů i od politické reprezentace
Prahy 6 objeví ve výsledném zadání soutěže,“
říká Karolína Brabcová (SZ).
Ve skupinách se často objevovaly protichůdné názory, příkladem byl Šesťák. Zatímco lidé
bydlící v jeho bezprostřední blízkosti tvrdili, že

Dostavba

zde se často objevoval požadavek zastavět
území pouze v omezené ploše a ponechat
místo pro park a zeleň

nové stavby by měly sloužit buď veřejnosti nebo vysokým školám i jako studentské
bydlení
Veřejný prostor

mělo by jít o otevřené náměstí, místo pro
aktivity a farmářské trhy, které si zde většina
přeje v prostoru náměstí zachovat

nové prostory pro venkovní aktivity, zlepšení prostupnosti a orientace v ploše náměstí
Zeleň

náměstí by mělo vypadat jako park, chybí
zde nějaké vodní prvky
Kultura

chybí zde moderní multifunkční sál a pros
tory pro kulturní aktivity

současná podoba a zatížení dopravou není
vhodným místem pro další kulturní aktivity

rozdílné názory byly na Šesťák, kdy obyvatelům okolních domů vadí zejména hluk

DALŠÍ AKCE K VÍTĚZNÉMU NÁMĚSTÍ
• Terénní průzkum: metro, Technická ul.: 10.
odpoledne a 11. 4. dopoledne; na Šesťáku:
19. odp. a 20. 4. dop.; na farm. trzích: 22. 4.
dop.; před gen. štábem: 25. dop. a 26. 4. odp.
• duben – umístění informačního stánku
v prostoru Šesťáku
• duben – červen – tematická výstava o území
Vítězného náměstí, která bude umístěna
v prostoru Šesťáku
• webová anketa na adrese www.praha6.cz/
viteznenamesti, kde už nyní naleznete více
informací

duben 2017
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Zápisy do mateřských škol
V ÚTERÝ 2. KVĚTNA SE KONAJÍ ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL. JSOU
POVINNÉ PRO DĚTI, KTERÉ V OBDOBÍ
OD 1. ZÁŘÍ 2016 DO 31. SRPNA 2017
DOSÁHLY NEBO DOSÁHNOU VĚKU
5 LET. PLATÍ TO I PRO TY, PRO NĚŽ
RODIČE BUDOU ŽÁDAT NAPŘÍKLAD
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU ČI ODKLAD
ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. PRÁVĚ O NĚJ BY
MĚLI RODIČE POŽÁDAT BĚHEM ZÁPISU, NIKOLI DO KONCE KVĚTNA, JAKO
TOMU BÝVALO.
Seznam přijatých dětí vyvěsí škola na obvyklém
veřejně přístupném místě a na webových stránkách školky 9. května od 12 hodin. U dětí přijatých současně do více MŠ je nutno zvolit školku
a odevzdat zápisový lístek 10. května.
Podrobnější všeobecné informace k zápisu včetně potřebných formulářů (žádost a evidenční
list) jsou zveřejněny na webových stránkách
městské části Praha 6 www.praha6.cz/zapis
a na portálu www.jakdoskolky.cz.

K ZÁPISU DÍTĚTE DO MŠ JE TŘEBA
S SEBOU PŘINÉST:
– vyplněnou žádost o přijetí a vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list
– rodný list dítěte
– občanský průkaz zákonného zástupce (pro
doložení trvalého bydliště), v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
– případná odborná či lékařská doporučení

Přehled MŠ v Praze 6
Fakultní MŠ, se speciální péčí
Počet volných míst: 29 + 6 ve spec. třídě
– zápis se koná 2. i 3. května
www.skolka.org
MŠ A. Čermáka
Počet volných míst: 14
www.zscermaka.cz
MŠ Bělohorská
Počet volných míst: 10
www.zstgmruzyne.cz
MŠ Bílá
Počet volných míst: 25
www.msbila.cz
MŠ Bubeníčkova
Počet volných míst: 16
www.ms–bubenicek.cz
MŠ Červený vrch
Počet volných míst: 12
www.zscvrch.cz
MŠ Čínská
Počet volných míst: 30
www.mscinska.cz
8
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MŠ Čtyřlístek
Počet volných míst: 9
www.zsdlouhylan.cz
MŠ E. Destinnové
Počet volných míst: 20
www.zsemydestinnove.cz
MŠ Charlese de Gaulla
Počet volných míst: 12
– den otevřených dveří 26. dubna
www.degaulla.cz
MŠ Janákova
Počet volných míst: 35
www.zscermaka.cz
MŠ Jílkova
Počet volných míst: 14
– den otevřených dveří 8. dubna
www.ms–jilkova.cz
MŠ Juárezova
Počet volných míst: 18
www.msjuarezova.cz
MŠ Kohoutek
Počet volných míst: 27
www.zshanspaulka.cz
MŠ Libocká
Počet volných míst: 14 + 4 ve spec. třídě
– den otevřených dveří 5. dubna
www.mslibocka.cz
MŠ Meziškolská
Počet volných míst: 40
– den otevřených dveří 5. dubna
www.meziskolska.cz
MŠ Mládeže
Počet volných míst: 32
www.jakomenskeho.cz
MŠ Motýlek
Počet volných míst: 20
– den otevřených dveří 11. dubna
www.msmotylek.wz.cz
MŠ Na Dlouhém lánu
Počet volných míst: 26
www.naseskolka.cz
MŠ Na Okraji
Počet volných míst: 35
www.msnaokraji.cz
MŠ Parléřova
Počet volných míst: 20
– den otevřených dveří 5. dubna
www.msparlerova.cz
MŠ Petřiny – jih
Počet volných míst: 7
– den otevřených dveří 25. dubna
www.petrinyjih.cz
MŠ Pod Novým lesem
Počet volných míst: 13
www.zscvrch.cz
MŠ Sbíhavá
Počet volných míst: 28
–den otevřených dveří 11. dubna
www.sbihava.cz

MŠ Stochovská
Počet volných míst: 12
www.zstgmruzyne.cz
MŠ Šmolíkova
Počet volných míst: 35
– den otevřených dveří 27. dubna
www.mssmolikova.cz
MŠ Terronská
Počet volných míst: 45
– den otevřených dveří 5. dubna
www.terronska.cz
MŠ Tychonova
Počet volných míst: 14
– den otevřených dveří 5. dubna
www.zs–ns2.cz
MŠ Velvarská
Počet volných míst: 52
– den otevřených dveří 12. dubna
www.msvelvarska.cz
MŠ Vokovická
Počet volných míst: 20
www.msvokovicka.cz
MŠ Volavkova
Počet volných míst: 20
www.msvolavkova.cz
MŠ Za Oborou
Počet volných míst: 33
www.zstgmruzyne.cz
Waldorfská MŠ
Počet volných míst: 40
www.wmsdusikova.cz

ŠKOLST VÍ

Školky v létě dětem nabídnou tábory a letní školičky,
rodiče mohou žádat o příspěvek
BĚŽNÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
SE V LÉTĚ MĚNÍ NA PRÁZDNINOVÝ REŽIM. ŠKOLKY SE UZAVŘOU,
ALE ŘADA Z NICH DLE VLASTNÍHO
ROZHODNUTÍ ORGANIZUJE MĚSTSKÉ TÁBORY, LETNÍ ŠKOLIČKY NEBO
DOKONCE TÁBORY MIMOPRAŽSKÉ.
PROGRAM POKRYJE VŠECH DEVĚT
PRÁZDNINOVÝCH TÝDNŮ A ÚČASTNIT SE HO MŮŽE VÍCE NEŽ 700
DĚT Í. NABÍDKA JE VELMI PESTRÁ
S RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM, NAPŘÍKLAD
NA SPORT, VÝTVARNÉ AKTIVITY,
VAŘENÍ, DIVADLO A ZPĚV, ŘEMESLA
ČI POUHÝ POBYT V PŘÍRODĚ.
Pro rodiče takový model letních školek znamená vyšší finanční nároky než běžný provoz.
Orientační výše úplaty za týden se pohybuje
v závislosti na typu zvolené aktivity v průměru
kolem dvou tisíc korun. Praha 6 proto připravila
nový dotační program, který chudším rodinám
pomůže tento rozdíl překonat. „Jsme připraveni
finančně přispět žadatelům, kteří svým příjmem
nepřekročí hranici čtyřnásobku životního minima, a to částkou tisíc korun na dítě na týden,“
uvedl místostarosta pro oblast školství a kultury
Jan Lacina (STAN). Podle pravidel schválených
radou je možné tisícikorunový příspěvek čerpat
až po dobu čtyř týdnů. „Dotační program je primárně určen zaměstnaným rodičům, kteří jsou
ekonomicky slabí a nemají jinou možnost, jak
se o dítě během prázdnin starat, než jej umístit
do školky,“ vysvětluje vedoucí odboru školství
Luděk Soustružník.
Výběr příjemců dotací se setkal už na minulém
jednání zastupitelstva s kritikou: „Dotační program by měl být otevřen pro kohokoliv z rodičů či pečovatelů o dítě, kdo splní kritérium
čtyřnásobku životního minima. Děti nemohou
za to, zda je rodič pracující, o práci se uchází
či například prochází rekvalifikačním kurzem.
Uchazečkami o práci jsou navíc často maminky,
které se chtějí po mateřské vrátit do pracovního procesu,“ říká místopředsedkyně komise pro
výchovu a vzdělání Pavla Ducháčková Chotková
(SZ) a dodává, že kolem tohoto programu zvedla vášnivá debata také se na komisi pro výchovu
a vzdělání.
Slevu na prázdninový pobyt dítěte vyřizují jednotlivé školky poté, co dítě prokazatelně k aktivitě nastoupí. Stejně tak se přihlášky a informace k jednotlivým aktivitám rodiče dozvědí přímo
ve školkách.
O otevření školek v běžném provozu Praha 6 letos neuvažuje. „Vloni o nabízené termíny nebyl

Již druhý rok totiž pokračuje projekt Šestka táborová. Finanční podpora 500 korun má být pro
rodiče motivací, aby posílali děti v době letních
prázdnin na tábory a jiné volnočasové aktivity.

zájem, kapacita se nenaplnila a nakonec se školky v běžném provozu ani neotevřely,“ zdůvodňuje místostarosta Lacina. O příspěvky mohou
požádat také rodiče, kteří posílají děti na tábory.

Prázdninový program školek

V červenci a srpnu 2017 je běžný provoz mateřských škol přerušen. V níže uvedených MŠ budou v letních měsících pro zájemce organizovány tematické městské tábory (MT), letní školičky (LŠ) a letní
tábory (LT).
týden

termín

škola

druh

počet
dětí

zaměření

1.

3.–7. 7.

MŠ Motýlek

MT

32

příroda a sportování venku

2.

10.–14. 7.

MŠ Na Dlouhém lánu

MT

32

Kouzelnické léto

MŠ Na Okraji

MT

45

pohybové

MŠ Čínská

MT

18

Z pohádky do pohádky, pohyb

MŠ Červený vrch

MT

30

hry v bazénu

MŠ Sbíhavá

MT

12

Pyramidy – výtvarně vzdělávací

MŠ Sbíhavá

MT

12

sportovní

MŠ Libocká

MT

60

sportovní/ výtvarné

MŠ Meziškolská

LT

23

tábor v Mariánské – 1. týden

MŠ Sbíhavá

MT

12

Království květin - výtvarné

MŠ Sbíhavá

MT

12

Jóga se zvířátky

MŠ Jílkova

MT

12

kreativní výtvarka

MŠ Juarézova

LT

20

tábor „V pohorách po horách“

MŠ Libocká

MT

60

sportovní/ výtvarné

MŠ Meziškolská

LT

23

tábor v Mariánské – 2. týden

MŠ Meziškolská

LŠ

15

dramatická a hudební v., jóga

MŠ Čínská

MT

12

vaření

31. 7.–4. 8. MŠ Čínská

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

17.–21. 7.

24.–28. 7.

7. –11. 8.

14.–18. 8.

21.–25. 8.

MT

21

Výtvarná školička Tvořílek

Waldorfská MŠ

MT

18

výtvarné - práce s dary přírody

MŠ Kohoutek

MT

40

sportovní

MŠ Meziškolská

LŠ

15

dramatická a hudební v., jóga

MŠ Vokovická

LŠ

48

vodní hry s pískem

MŠ Bílá

LŠ

28

hudební

MŠ E. Destinnové

MT

30

Indiánské léto

MŠ Kohoutek

MT

40

sportovní

MŠ Sbíhavá

MT

12

Hrajeme si na pohádku

MŠ Sbíhavá

MT

12

Vaření s dětmi

MŠ Za Oborou

LŠ

18

sportovní a výtvarné

MŠ Pod Novým lesem

LŠ

20

sportovní

FMŠ Arabská

MT

20

filmový

FMŠ Arabská

MT

20

dramatický

MŠ Sbíhavá

MT

12

Řemesla - keramika

MŠ Velvarská

LŠ

45

MT

20

28. 8.–1. 9. MŠ Kohoutek

sportovní

Termíny přijímání přihlášek, další informace a organizační pokyny včetně spojení na konkrétní osoby
poskytnou pořádající mateřské školy. V případě malého zájmu o jednotlivé termíny a aktivity bude
docházet v nabídce k úpravám.
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Ve Vokovicích vyroste nová školka

MEZI TŘEMI VĚŽOVÝMI DOMY PŘI VOKOVICKÉ ULICI
PŘIPRAVUJE PRAHA 6 STAVBU NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
S PRACOVNÍM NÁZVEM MEZI DOMY. ŠKOLKA MÁ NEJPRVE SLOUŽIT DĚTEM PO DOBU PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE MŠ VOKOVICKÁ, POZDĚJI ROZŠÍŘÍ STÁVAJÍCÍ
KAPACITU MÍST VE ŠKOLKÁCH V PRAZE 6.

požadavků, například včetně sítě cest ve zbytku parčíku,“ diví se neočekávané reakci vedoucí oddělení koncepce strategického rozvoje Prahy 6 Bohumil
Beránek. Jiří Mičke požadavky místních zdůvodňuje dlouhodobou intenzivní výstavbou v oblasti: „Tyto aktivity vedou k neustálému omezování ploch
se zelení a zhoršování prostředí, ve kterém žijeme.“ Další obavy mají místní
z hluku, který rezonuje vnitroblokem, a také z toho, co se s objektem bude
dít, až školka nebude potřeba. „Nikdo neumí zaručit, co bude se stavbou
v budoucnu. Z baráčku se může za pár let klidně stát herna nebo hospoda.
Prostor je lidmi vnímán jako vnitroblok, a ti co to mají celoživotně pod okny,
dávají přednost zeleni,“ říká Kateřina Štěpánová. Obyvatelé dalšího domu
stavbě školky nebrání. „V představeném projektu jednopodlažní školky se
zelenou střechou, který respektuje terénní reliéf, nezastiňuje byty v prvních
patrech domu a nepřivádí dopravu do vnitrobloku, splnila městská část požadavky vlastníků,“ uvedl Martin Prajer, předseda výboru SVJ.
Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) v odpovědi na nesouhlasné stanovisko občanů potvrdil, že zájem na stavbě školky v této lokalitě trvá: „Praha 6 musí
být připravena na to, že se v roce 2020 dle nového zákona otevřou školky
dětem již od dvou let, a jako zřizovatel školek je povinna zajistit požadované kapacity.“ Dodal, že mateřská škola, která plní jak vzdělávací, tak komunitní funkci, je pro každou lokalitu přínosnější, než parčík.
V objektu o dvou třídách nebude varna, jídlo se bude dovážet z jiné kuchyně. Padesát dětí by do školky mělo nastoupit už v září příštího roku. Po jejím
zprovoznění Praha 6 přistoupí k rekonstrukci MŠ Vokovická.

Vizualizace: Pata&Frýdecký architekti

Nová jednopodlažní budova se zelenou střechou podle návrhu ateliéru Pata
a Frýdecký má vzniknout místo bývalých jeslí. Zchátralou dřevostavbu nechala radnice odstranit vloni a na stejném půdorysu připravila projekt dvoutřídní školky, která poskytne zázemí předškolním dětem ze sousední školky.
Ta již nutně potřebuje rekonstrukci a plánuje se její rozšíření o další třídu.
„V oblíbené lokalitě, kde je po místech ve školkách velká poptávka, by za tři
roky mělo být k dispozici šest tříd. Potřeba míst ve školkách stoupá, už nyní
víme, že školku Mezi domy budeme využívat minimálně do roku 2030,“ uvedl místostarosta pro školství Jan Lacina (STAN).
Projekt ale rozděluje místní. Radnice o svých plánech již před dvěma lety
informovala veřejnost na společném setkání a pro svůj záměr získala podporu v anketě, kterou zorganizovala. Nyní se musí vypořádat s nesouhlasem
části obyvatel okolních domů. „Požadujeme, aby byl vzniklý prostor použitý
pro vytvoření parku bez jakékoliv výstavby,“ říká Jiří Mičke za společenství
vlastníků domu č. 678. Ke stanovisku se podpisem připojilo sto lidí. Radnici takový postoj zaskočil. „Přípravě jsme věnovali mimořádnou pozornost
a místním lidem jsme vyšli maximálně vstříc. Projekt byl upraven dle jejich

V ZŠ Hanspaulka úzce spolupracuje Klub rodičů s vedením
školy. Rodiče se zajímají, jak mohou škole pomoci
Před dvěma lety chyběl na škole dostatečný počet asistentů. Magistrát poskytuje asistenty pro
děti, které by jinak školu nemohly navštěvovat,
ale ne pro děti s poruchami učení, pozornosti
nebo chování. „Proto z řad rodičů vyšel návrh,
aby se sháněly prostředky, které by pomohly
počet asistentů navýšit. A tak vznikl projekt
Spolu to dáme!,“ říká jedna ze spoluautorek projetku Tereza Kavková.
10
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O projektu byli informováni rodiče a padlo
rozhodnutí, že výtěžek některých akcí Klu
bu rodičů půjde právě na podporu projektu.
V loňském roce se jednalo o Podzimní bazar,
spoluúčast na Hanspaulském dovádění nebo
Hanspaulský ples.
„V současné době je situace ve škole lepší, zlepšila se podpora od státu, získali jsme projekt ESF
a trvá podpora rodičů,“ doplnila Kavková. Pro-

jekt Spolu to dáme
má stále smysl. Prostředky podporují
přítomnost asistentů
ve třídách, kde pomáhají dětem, které jsou pomalejší, přijdou po nemoci, mají
specifické poruchy učení, nebo i pomáhají s organizací skupinového vyučování a projektů.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 VÁS ZVE NA:

22.4.2017

NA VYPICHU, PRAHA 6,
12:00 - 18:00 hod.
13:30

12:00-15:00
Dětské projížďky
na koních
DDM JS Zmrzlík

Divadelní představení
pro nejmenší

14:45

Science show
IQlandia

16:00

Křest zvířecího
pacienta ze
Záchranné stanice
hl.m. Prahy

16:30

Koncert
ADAM MIŠÍK

Diskuzní kavárna s občany z Prahy 6
Ukázky zvířecích stop • Lesohrátky • Výroba dřevěných medailí
Jarmark • Dřevěný kolotoč • Skákací hrad • Lukostřelba
Workshopy • Rukodělné dílny • Tradiční řemesla

www.praha6.cz

TÉMA VYDÁNÍ

PÉČE O ZELEŇ A ČISTOTU V ULICÍCH JE
JEDNOU Z PRIORIT MĚSTSKÉ ČÁSTI
OD DUBNA OPĚT ZAČÍNÁ LETNÍ
SEZONA ÚKLIDU, KTERÁ BUDE PROBÍHAT AŽ DO LISTOPADU. ZÁKON
UKLÁDÁ POVINNOST STARAT SE
O SVÉ POZEMKY – TEDY I CHODNÍKY
A TRAVNATÉ PLOCHY – VLASTNÍKOVI. DEVADESÁT PROCENT CHODNÍKŮ V PRAZE 6 PATŘÍ MAGISTRÁTU
A MĚSTSKÁ ČÁST PŘEVZALA JEJICH
ÚKLID DO SVÉ PÉČE, DALŠÍMI MAJITELI JSOU I SOUKROMÉ OSOBY
A FIRMY.
Letní sezona úklidu začíná 3. dubna a trvá až
do listopadu. Po tuto dobu se budou chodníky
podél domů na nejexponovanějších místech,
jako jsou okolí výstupů z metra a nákupních
center, centrální část Dejvic, Bubenče, ulice
na Petřinách a podobně, uklízet čtyři krát týdně a od května dojde k navýšení na sedm dní
v týdnu. Méně exponové komunikace budou
uklízeny dvakrát týdně. Systém je nastaven tak,
že každý chodník, o nějž se Praha 6 stará, bude
uklizený alespoň jednou měsíčně. Přičemž úklidem chodníku se rozumí nejen jeho plocha
samotná, ale i pás o šíři třicet centimetrů pod
silniční obrubou. Čistění zahrnuje strojní čiš
tění, ruční dočištění a odstranění nežádoucí
vegetace.

KOŠE SE VYVÁŽEJÍ
KAŽDÝ DEN
Součástí úklidu je i vyvážení odpadkových košů,
kterých má Praha 6 zdaleka nejvíce ze všech
pražských městských částí – zhruba tisícovku.
Odpadkové koše jsou určeny pro odložení běžného drobného odpadu a rovněž pro odložení
sáčků se psími exkrementy (již není potřeba,
jako tomu bylo dříve, aby byly pro odložení
sáčků se psími exkrementy instalovány a provozovány koše speciální). Odpadkové koše se vyvážejí každý den, ty na exponovaných místech
se vysypávají dokonce dvakrát za den. Úkolem
vyvážející služby je také uklidit bezprostřední
okolí kolem koše.
Dále městská část provozuje stojany na sáčky
na psí exkrementy, což znamená, že do každého ze zhruba 550 stojanů je každý den doplněno čtyřicet pytlíků. Bohužel ani plošné pokrytí
Prahy 6 těmito zařízeními nezaručí čisté město
bez psích výkalů v trávnících a na chodnících.
V posledních letech se bohužel stále více rozmáhá neukázněné a bezohledné chování maji12
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telů psů, kteří po svých psech neuklízí, byť mají
sáčky na psí exkrementy prakticky v každé ulici
nadosah.
Máte pocit, že není možné, aby se koše vyvážely
dvakrát denně, protože například na zastávkách
MHD je vidíte neustále plné? „Ne každý odpadkový koš na území Prahy 6 je totiž v péči. To platí
například pro ty na zastávkách MHD, o které se,
stejně jako o dalších 650 košů, stará TSK hlavního města a společnost J. C. Decaux. A ty například o víkendech koše nevysypávájí,“ říká Dana
Charvátová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí.

NEUKÁZNĚNÍ OBČANÉ
Za nepořádek si často mohou i lidé sami. „Koše
na ulicích jsou určené k tomu, aby do nich lidé
házeli odpad (jako obaly od pití či potravin, kapesníky a další drobné věci), nikoli pytle s domácím odpadem. Problém často nastává také
tehdy, pokud někdo nevhodí sáček do nádoby,
položí ho na ni a ostatní předpokládají, že je koš
plný, a proto odpadky také nechávají vedle, “
upozorňuje Dana Charvátová.
Problematické bývá i okolí nádob na tříděný odpad – lidé mají k dispozici 254 stanovišť na tříděný odpad – jejichž vyvážení i doúklid je však
v kompetenci magistrátu. Vzhledem k tomu, že
svozové vozidlo nezajišťuje současně doúklid
okolí stanoviště (to dělá až následně osádka
úklidového vozidla), vzniká často časová pro-

luka mezi vyvezením nádob a doúklidem, takže pohozené odpadky jsou větrem roznášeny
do okolních prostor veřejné zeleně a veřejných
prostranství. Při úklidu okolí pak městská část
často vlastně supluje povinnost magistrátu.

OPRAVY CHODNÍKŮ
Protože chodníky podél domů na území Prahy 6 jsou v majetku magistrátu, opravu plánuje
a provádí prostřednictvím Technické správy komunikací hlavního města. Městská část zajišťuje
pouze drobné opravy, což jsou závady o velikosti do jednoho metru čtverečního. Pokud se
taková poškození objeví, nechá je opravit. Plán
rekonstrukcí na rok 2017 se zatím připravuje. Je
už ale rozhodnuto, že kompletní rekonstrukcí
projdou chodníky v Albánské a Slavíčkově ulici,
další přibudou později.

SEKÁNÍ TRÁVY A ÚDRŽBA
ZELENĚ
Od dubna zároveň začíná období sekání trávy.
Zelené plochy jsou při tom kvůli zachování biodiverzity rozdělené na ty, které se sekají pouze čtyřikrát za sezonu a ty, kde se seč provádí
osmkrát. Těch prvních je méně – 18 procent
– a nacházejí se hlavně v okrajových částech
městské části, kde je menší pohyb lidí. Většina
ploch se tak seče osmkrát. Během dubna – také
s ohledem na počasí a rychlost růstu trávy –

TÉMA VYDÁNÍ
Připravila Magdaléna Krajmerová/ Foto: Sneo

ZELEŇ V PRAZE 6
•	Praha 6 se stará o 220 hektarů veřejné zeleně, což je plocha například celé Sečské přehrady.
•	Kromě běžné údržby jako je sekání, hrabání listí nebo odstraňování drnů, se vysadí
po celé Praze 6 každý rok téměř 100 nových
stromů a více než 300 keřů.
•	MČ pečuje také téměř o 2 200 metrů čtverečních záhonů letniček a trvalek.
•	Stromy tvoří nedílnou součást této čtvrti,
proto existuje projekt nazvaný Stromy pod
kontrolou. Díky němu se ví, v jakém stavu
jsou stromy na Praze 6, jaká místa jsou nejproblematičtější a lze efektivněji plánovat
náklady na jejich údržbu i rozvoj.
•	Další z projektů, které v Praze 6 běží, se jmenuje zachování biodiverzity v městském
prostředí, jehož součástí je zavádění ploch
s nižší frekvencí seče a dále zřizování květinových luk, jako míst s možností vysemenění trav a květin a jako životního prostoru pro
drobné živočichy a hmyz.

by měly být plochy posekané poprvé. Platí, že
na jaře, kdy tráva roste rychleji, se seká více než
například v druhé části sezóny. I tady ale platí,
že o travnaté plochy se má starat majitel. Proto
můžete narazit na případy, kde je část plochy
pravidelně sekaná a část ne. Každá z nich bude
mít pravděpodobně jiného vlastníka.
„Šestka byla v péči o zeleň a čistotu inspirací pro
ostatní čtvrti v Praze, po zásazích nové radnice
začíná spíše pokulhávat za ostatními. Nevěnuje
se plevelu na chodnících, nezalévá zelené tramvajové pásy, a takto uspořené prostředky a čas
věnuje pěstování lučních květin v našich parcích,“ říká zastupitel Jakub Stárek (ODS).

KDO V PRAZE 6 UKLÍZÍ?
Protože právě nyní končí čtyřletá rámcová
smlouva, na základě které probíhal úklid a údržba zeleně na území m. č. Praha 6, proběhlo nové

výběrové řízení. Na počátku března odsouhlasila rada městské části jeho výsledky a v následujících čtyřech letech se bude o starat a úklid
provádět v Praze 6 sdružení firem CDV služby
s. r. o. a Pražské služby, a. s.
„S výsledky výběrového řízení jsme spokojeni,
protože nenavyšuje finanční nároky na městskou část,“ říká Roman Mejstřík (ANO), radní pro
dopravu a životní prostředí.
„Do výběrového řízení na úklid zeleně pro další
čtyři roky se přihlásil pouze jediný uchazeč. Praha 6 sice splnila všechny zákonné podmínky zadání veřejné zakázky, přesto se domníváme, že
mohla udělat víc pro to, aby se do soutěže mohlo přihlásit více uchazečů,“ konstatuje Karolína
Brabcová, zastupitelka za Zelené.
Toto sdružení firem však není jediné, kdo se
o veřejný prostor na Praze 6 stará. Další je středisko komunálních služeb SNEO a. s. „Od dubna začínáme s periodickým úklidem chodníků,
který potrvá až do listopadu 2017. Tato činnost
zahrnuje v době vegetace mechanické odstranění plevele prorůstajícího do dlažby či asfaltu,
odstranění odpadků a nečistot, na podzim úklid
listí, zametení pod silniční obrubou. Celkový
rozsah je 151 tisíc metrů čtverečních,“ říká Petr

Macháček, místopředseda představenstva společnosti SNEO. Zaměstnance SNEO lze potkat
v ulicích Na Bateriích, v Sibeliově, ve starých
Střešovicích, v okolí koupaliště Petynka, na Ořechovce. Tato organizace se také stará například
o seč trávy v parcích Ladronka a Kajetánka,
na koupališti Petynka, pozemcích v okolí mateřských a základních škol, předzahrádkách bytových domů a pečuje i o zeleň ve vnitroblocích.
„Dále provádí například zástřihy živých plotů,
zmlazení a prořez keřů, výřez náletových dřevin,
úklid listí, likvidace větví a dřeva po kácení a nespočet dalších prací. Bohužel, dost často jsme
nuceni uklízet mikroskládky z veřejného prostranství nebo klasické černé skládky na okrajových pozemcích,“ dodává Petr Macháček.
Posledním ze subjektů je organizační složka
radnice PRO 6, disponující čtyřmi osádkami vozidel, čtyřmi mistry a pracovníky, které si podle
potřeby najímá z úřadu práce. PRO 6 má nejen
vyčleněné stálé plochy, o které se stará, ale také
zajišťuje operativně veškeré úklidy a další požadavky, které je nutné řešit přednostně. Například okolí metra Bořislavka, kde se po otevření metra kvůli větší koncentraci lidí v poslední
době čistota veřejného prostoru zhoršila.

GENERÁLNÍ ÚKLID
Na konci zimního období se nachází použitý
posypový materiál nejen na plochách chodníků, ale i pod silniční obrubou nebo přilehlých pásech zeleně. Proto je třeba, aby se
sjednotil jak úklid chodníků, tak komunikací
(během roku probíhají nezávisle na sobě)
a posypový materiál se odstranil. Zabrání
se tak například poškození aut odlétajícími
kamínky, současně se značně sníží prašnost
v dané lokalitě a v neposlední řadě bude
v každé z vybraných lokalit uklizeno. Generální úklid proběhl v březnu. V jeho rámci se
zároveň provedl nejen úklid inertního posypového materiálu, který je plný nedopalků
cigaret i jiných nečistot, ale také se plochy
vyčistily od psích exkrementů nebo volně
loženého a náletového odpadu.

Inspektoři životního prostředí

telefon

oblast

Alice Zajícová, vedoucí
oddělení inspekce

606 712 332

Vokovice

Mgr. Eva Zinková Podroužková

724 346 161

Baba, Hanspaulka, Střešovice, Dejvice

Eva Hanušová

773 782 971

Petřiny, Břevnov, Strahov

Petr Gebrt

724 346 163

Ruzyně, Liboc, Vokovice, Padesátník, Petřiny

Martin Bálek

725 867 814

Červený vrch

David Roll

775 882 269

Střešovice, Veleslavín, Dejvice,Ořechovka

Ing. Hana Klabíková

724 889 593

Břevnov, Střešovice, Petřiny

Monika Biháry

606 666 779

Sedlec – informační kancelář
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BEZPEČNOST

Jednání o pracovišti odboru azylové
politiky na Dědině pokračují
ZVÝŠIT POČET POLICISTŮ, INSTALOVAT KAMERY NEBO NEJLÉPE PRACOVIŠTĚ ODBORU AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MV NA DĚDINĚ ZRUŠIT
- TO JSOU POŽADAVKY LIDÍ ŽIJÍCÍCH
V OKOLÍ, MNOHÉ Z NICH ZAZNĚLY
I V RÁMCI INTERPELACÍ NA POSLEDNÍM JEDNANÍ ZASTUPITELSTVA. CO
V TÉTO VĚCI DĚLÁ RADNICE?
Poslední schůzka, které se kromě radního pro
bezpečnost Zdeňka Hořánka (ANO) a dalších
zástupců městské části účastnili i představitelé ministerstva vnitra, městské policie, Správy
uprchlických zařízení a správce objektu, se konala v pátek 17. března. Pracoviště přímo spravované ministerstvem vnitra sídlí v soukromém
objektu, což omezuje možnosti radnice ovlivňovat jeho činnost či existenci. Přesto dbá na to,
aby centrum nijak neohrožovalo místní obyvatele ani bezpečnost v místě.
„Na posledním jednání se podařilo dosáhnout
toho, že dojde k přesunu venkovní vyvolávací tabule z hlavního náměstí za roh ke vchodu,
takže lidé se nebudou zdržovat v prostoru náměstíčka,“ říká Zdeněk Hořánek. Radnice také
reagovala na stížnosti lidí ohledně čistoty okolí
objektu Delta, kde pracoviště sídlí. „Zde jsme se
dohodli s pracovníky ministerstva vnitra na dřívějším otevření čekárny se záchody, takže by návštěvníci mohli dovnitř vstupovat už v šest hodin, ačkoli přepážky se otevírají až v osm hodin.
Přičemž by zde byl stálý zaměstnanec, který by
měl nad tímto prostorem dohled. Navíc se uvažuje ještě o vzniku jakési předčekárny, kde by

klienti centra měli další hygienické zázemí,“ vyjmenovává radní pro bezpečnost. Klimatizovaná
čekárna o velikosti tři sta metrů čtverečních je
na to připravená. Právě na hloučky lidí kouřících
po ránu před budovou, a to hlavně v pondělí
a ve středu, si obyvatelé často stěžují. Otevření
čekárny by mohlo tento problém odstranit.

Aby se netvořily fronty
Pracoviště ministerstva vnitra na Dědině patří
k nejmodernější úřadům, a to včetně možnosti
objednávání se na čas. V současnosti zhruba 40
až 50 procent klientů využívá telefonické rezervace, kdy jdou na řadu do patnácti minut od příchodu do budovy. V pátek je dokonce otevřeno
pouze pro předem objednané. Také se pracuje
na tom, aby bylo spuštěno internetové objednávání, které bude pro klienty ještě jednodušší.
Počet těch, co by přišli na čas a zbytečně nepostávali v okolí budovy, by se pak ještě zvýšil.

Policie situaci sleduje
V blízkosti pracoviště odboru azylové a migrační politiky se nachází služebna městské policie,
což samo o sobě vede k tomu, že se zde pohybuje více strážníků. Policie se na oblast zaměřila i na žádost radnice. „Podle informací, které
máme, zatím nedošlo k žádnému zvýšení trestné činnosti v této oblasti po otevření pracoviště.
Je v zájmu lidí, kteří na úřad chodí, aby se chovali slušně. V případě problémů by jim totiž hrozilo až vyhoštění z České republiky,“ podotýká
Zdeněk Hořánek.
Největší problém tak otevření centra způsobilo
v parkování, které bylo v této oblasti komplikované už před tím, navíc se situace zhoršila i zave-

dením parkovacích zón, kdy v této oblasti přibyly
ještě vozy Středočechů. Městská policie o tom ví
a na porušení pravidel se zaměřuje. V průměrnu
řeší šest parkovacích přestupků denně.

Objekt je hlídán kamerami
Radnice jedná se zástupcem Správy uprchlických
zařízení a správcem objektu Lubošem Šafránkem
o zřízení kamerového stanoviště v tomto místě,
jehož zřízení by hradilo ministerstvo vnitra.
V současnosti se už dvě kamery na Dědině nacházejí, navíc celý objekt Delta už je pod kamerovým celodenním dohledem se stálou službou.
Situaci v budově i v jejím okolí neustále sleduje na monitorech jeden pracovník a v případě
komplikací může situaci okamžitě řešit.
„Zde bych ještě jednou rád připomenul, že
na Dědině se nachází pouze úřad s přepážkami,
nikoli azylové centrum, jak někdy nepravdivě
zaznívá. A také, že jeho klienti jsou lidé, kteří v republice už legálně žijí, studují a pracují, n
 ikoli noví žadatelé o azyl,“ dodává Zdeněk
Hořánek.

V Praze 6 přibyly další dvě kamery

NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘIBYLY
DVĚ NOVÉ KAMERY. V SOUČASNÉ
DOBĚ ZDE SITUACI MONITORUJE
VÍCE NEŽ STOVKA KAMER MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU
A KAMER TECHNICKÉ SPRÁVY KOMUNIKACÍ, U KTERÝCH JE PŘÍSTUP DO
SYSTÉMU UMOŽNĚN. KAMER V ULICÍCH JE ALE VÍCE.
14
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Nová zařízení přibyla v křižovatkách ulic Tomanova – Michalovicova – U Ladronky a Africká
– Nad Tratí. „Výběr nebyl zvolen náhodou, tyto
lokality byly na prvních dvou místech ze schváleného seznamu obsahujícího zhruba deset
míst, kde by se měly kamery časem instalovat.
Ten seznam vzniká na základě výběru ředitelů
Police ČR i Městské policie, podle požadavku
občanů a je schválen bezpečnostní komisí,“ popisuje radní pro bezpečnost Zdeněk Hořánek.
A proč přišly kamery právě na tato dvě místa?
V okolí Ladronky si lidé stěžovali na porušování
pořádku a vykrádání aut v době konání kulturních akcí. V druhé lokalitě byly problémy s častými krádežemi, vloupáním do aut a dalším důvodem byla také blízkost sběrného dvora.
Mnohé určitě zarazí cena těchto kamer ve výši
osm set tisíc korun. Šlo o částku řádně vysoutěženou a je nutno zdůraznit, že nejde pouze

o cenu kamer – dvě otočná digitální zařízení přišla dohromady na 167 tisíc korun – ale o investici
za celý projekt, včetně projektové dokumentace,
licence, kamerových zkoušek, revize, dohledu
a údržby na jeden rok. Jen zřízení přípojky elektrické energie včetně kabeláže přišlo na tři sta
tisíc korun, napojení kamer na dalších 80 tisíc
korun a podobně.
Kromě instalace nových kamer probíhá výměna
starých analogových zařízení za nové digitální
kamery, kde už cena není tak vysoká, neboť odpadají náklady na instalaci.

Seznam umístění
kamer v Praze 6 najdete
na webových stránkách:
www.praha6.cz/kamery

POLITICKÁ DISKUZE

Pracoviště odboru azylové politiky na Dědině
OLDŘICH KUŽÍLEK / STAN
Umístění centra na Deltu je úřední
necitlivost a netransparentnost.
Selhal věcný odbor i stavební
úřad Ministerstva vnitra. Ten porušil povinnost stavebního zákona
„ověřit účinky budoucího užívání stavby“. Jak je
ověřil bez oslovení Prahy 6? I soukromý vlastník
mohl zvážit, jak se degraduje jeho chvályhodná
rozsáhlá investice do zlidštění prostoru mezi
obchody. Chodím tam denně a dopady jsou zlé:
vznikající atmosféra místa, které už už bylo místem setkávání a pohody, je vniveč. Nové bistro
má o víkendu zavřeno – míří jen na klienty centra. Radnice by měla změnu bezpečného prostoru na pocitově rizikový zkusit všemi prostředky
zvrátit. Třeba žádat oddělit zónu centra od nádvoří, zřídit přístup přímo od Vlastiny ulice, posílit režim objednání klientů, aby se jich plynule
střídal co nejmenší počet.

ŠTĚPÁN STUPČUK / ČSSD
Jsem přesvědčen, že tak závažnému rozhodnutí jako je umístění
kontaktního centra pro cizince
na sídlišti Dědina měla předcházet jednání s MČ i s dotčenou občanskou veřejností. Osobně jsem toho názoru, že pokud by
taková jednání v minulosti proběhla, neřešili
bychom dnešní problém. Požadavky protestujících považuji za legitimní. Sám jsem měl možnost se přesvědčit o necitlivém, problémovém
umístění kontaktního centra. Občané jsou
vystaveni bezprostřednímu kontaktu s cizinci
z nejrůznějších zemí, a to v atmosféře všeobecně panujících obav z migrační krize a teroristických útoků. Jako řešení vzniklé situace
považuji změnu dislokace kontaktního centra.
Do té doby jsem rád, že se mi podařilo při jednání s vedením Ministerstva vnitra ČR dosáhnout příslibu zřízení stálé služby Policie ČR, a to
přímo v prostorách kontaktního centra, což by
mělo zajistit posílení ochrany bezpečí našich
spoluobčanů z Dědiny.

ONDŘEJ KOLÁŘ / TOP 09
Úvodem je třeba napsat, že pracoviště Odboru azylové a migrační
politiky Ministerstva vnitra na Dědině není centrum pro uprchlíky, ani uprchlický tábor, jak bylo v některých
médiích prezentováno. Většina klientů tohoto
pracoviště jsou lidé převážně ze zemí bývalého
Sovětského svazu, kteří si tam chodí pro povolení k pobytu apod. Umístění tohoto pracoviště je ale bezesporu velmi nešťastné a nevhodné, stejně jako způsob, jakým o jeho umístění

na Dědinu bez vědomí všech Ministerstvo vnitra
rozhodlo. A bohužel bylo otevřeno v době, kdy
jsou emoce jitřeny tzv. „uprchlickou krizí“. Radnice proto tomuto problému věnuje maximální
pozornost. Sešel jsem se kvůli němu i s řadou
obyvatel Dědiny. Dopisem jsem požádal o nápravu ministra vnitra, který mi přislíbil schůzku
k řešení celé situace; v médiích dokonce zmínil
možnost pracoviště přestěhovat jinam. Pana
ministra budu žádat, aby, pokud k přestěhování
nedojde, došlo alespoň k maximálnímu zmírnění negativních dopadů tohoto pracoviště
na jeho okolí. Konkrétně budu požadovat zvýšený dohled nad celou lokalitou příslušníky Policie ČR, zajištění úklidu okolí pracoviště na náklady zřizovatele a další.

MARIÁN HOŠEK / KDU-ČSL
Obavy místních obyvatel jsou samozřejmě pochopitelné, obzvláš
tě, pokud nemají žádnou zkušenost s cizinci. Ani MV ČR nemůže
zcela zaručit na pracovišti OAMP
nebo v jeho okolí nestandardní chování. Je ale
zcela na místě rozptýlit prvotní obavy z klientely
pracoviště jako z neukočírovatelné bandy.Toto
pracoviště zajišťuje agendu přechodných, dlouhodobých nebo trvalých pobytů. Povaha těchto
pobytových statusů je tedy taková, že pracoviště ve valné většině navštěvují lidé, kteří pobývají
v ČR delší dobu bez jakýchkoliv obtíží. Samozřejmě lze za nešťastnou považovat komunikaci MV ČR před otevřením pracoviště, a to jak se
zástupci městské části, tak s místními obyvateli.

ZDENĚK HOŘÁNEK / ANO
O pracovišti azylové a migrační
politiky MV jsem již napsal vše
podstatné, ale není škoda to
zopakovat. Bylo zřízeno bez povědomí jak MČ Praha 6, tak obyvatel sídliště
Dědina, což je špatně. Pracoviště ale existuje
a odbavuje každý všední den velké množství
klientů z řad legálně přítomných cizích státních příslušníků, kteří si zde vyřizují různá povolení potřebná k dalšímu pobytu, práci nebo
studiu. Od zahájení provozu 1. 11. 2016 se
snažíme maximálně eliminovat negativní jevy,
která s sebou necitlivé umístění pracoviště
azylové a migrační politiky do centra klidného
sídliště přináší. Je však nutno uvést, že jak pracovníci MV, tak zástupci pronajímatele objektu
Delta se snaží maximálně vyjít vstříc našim požadavkům, které jsou popsány v článku na protější stránce. Bude to však stačit? Rezignujeme
na další zlepšení? SLIBUJI, ŽE NE!

JAN SLÁDEK / SZ
Obyvatelé Dědiny se za poslední
roky několikrát dostali do situace,
kterou obecná čeština popisuje
jako „o nás bez nás“. Ať se to týká
plánů výstavby v této lokalitě,
anebo třeba tramvajové trati. Tato zkušenost
promlouvá i do současné situace. A to přesto, že
současná radnice se situaci snažila s předstihem
komunikovat. K obavám přispělo i to, že tématu
se ihned začala věnovat bulvární média s cílem
ne jej popsat, ale šířit paniku – proto ilustrační
fotky běženeckých táborů vzdálených stovky kilometrů. Nyní nelze než neustávat ve sledování
bezpečnostní situace v lokalitě. Radnice by též
měla i nadále komunikovat se státem, ale hlavně s tamními občany.

HELENA BRIARDOVÁ / KSČM
V dnešní době relativně volného
pohybu občanů po světě je potřeba, aby jednotlivé země měly
pracoviště, která evidují cizince
na svém území a rozhodují o tom, zda je jejich
pobyt přínosem nebo je nežádoucí. Ministerstvo
vnitra by ale mělo velmi pečlivě vážit, kam taková
pracoviště umísťuje. Měřítkem by neměla být jen
jejich pohodlná přístupnost pro cizince žádající
povolení k pobytu, ale především bezpečnost
obyvatel, kteří tam žijí. Přivádět denně několik set
imigrantů do budovy nákupního centra, knihovny a zejména do blízkosti školy rozhodně není
šťastné. Spokojená je snad jen Amádeus real a. s.,
která má z pronájmu Delty příjem.

JIŘÍ LÁLA / ODS
Pracoviště v Deltě jsem si byl
osobně prohlédnout i za účasti zástupců místních občanů.
Na úřadu podobnému výdeji občanských průkazů jsem neshledal nic znepokojujícího. Navštěvují ho totiž povětšinou občané
z EU (zejména ze Slovenska, Ukrajiny nebo Vietnamu), kteří zde mají pobyt dávno vyřízený a žádají pouze o jeho prodloužení z důvodu toho,
že zde studují, pracují nebo podnikají. Jediné,
co by se dalo vytknout, by byla lepší informovanost ze strany MV i radnice, která by pomohla
rozptýlit přehnané obavy. Na Dědině jsou podle
mne palčivější a důležitější témata než toto pracoviště zřízené v soukromém objektu. Občané si
v souvislosti s ním stěžují na nedostatek parkovacích míst a přeplněné autobusy. Tímto nedostatkem však Dědina trpěla i před tím, a dobře
si pamatuji na vlnu nevole při nabídce vybudování parkovacího domu nebo během plánování
tramvajové tratě.

duben 2017

15

NOVÉ PROJEKTY

Smart City nejsou jen chytré lavičky

schválila podání žádosti o dotaci na nákup jednoho elektromobilu a jednoho plug-in hybridu.
V jednání jsou mimo jiné pouliční světla, která
svítí, jen když je potřeba, taxi služba mezi letištěm a Veleslavínem zajišťovaná elektromobily
nebo inteligentní semafory upřednostňující
vozidla hromadné dopravy a integrovaného
záchranného systému,“ vyjmenovává Zdeněk
Hořánek čeho z agendy Smart City by se mohli
obyvatelé Prahy 6 dočkat nejdříve.

AGENDA SMART CITY JE ZALOŽENA
NA TŘECH PILÍŘÍCH:
Inteligentní mobilita
•	Řízení a regulace dopravy, cyklistiky a parkování ve městě
•	Podpora uživatelsky příjemné hromadné
dopravy
• Podpora ekologických pohonů v dopravě
Inteligentní energetika a služby
• Podpora obnovitelných zdrojů energie
•	Inteligentní řízení spotřeby energie
a energetického hospodářství
•	Inteligentní a energeticky efektivní řízení
městských služeb

OD ÚNORA SE STAL ZDENĚK HOŘÁNEK (ANO) RADNÍM S NOVOU
GESCÍ SMART CITY. MÁLOKDO OVŠEM VÍ, CO TATO AGENDA PŘESNĚ
OBSAHUJE...
„Smyslem Smart City je maximální využití moderních technologií pro zvýšení kvality života
a pohodlí obyvatel. Tím se zároveň zvýší atraktivita městské části pro bydlení a podnikání. Dochází ke spolupráci mezi různými oblastmi, jako
jsou doprava, řízení města, komunikace s občany, životní prostředí, logistika, bezpečnost,
správa budov a podobně,“ vysvětluje Zdeněk
Hořánek.
Základem Smart City jsou data, občané mohou
komunikovat s vedením města a dávat mu tak
důležitou zpětnou vazbu. Informační technologie umožňují získávat data pro organizaci, plánování a inteligentní řízení výstavby, dopravy,
infrastruktury, energetiky a městských služeb.
Velký důraz je také kladen na ekologii a využívání obnovitelných zdrojů, modernizaci anebo
aspoň zefektivnění provozovaných služeb. Odpadkové koše, které hlásí, když jsou plné, pouliční světla, která svítí, jen když někdo prochází,
efektivní péče o zeleň a její zavlažování, rozvoj
elektronických služeb, čímž se minimalizuje
spotřeba papíru a podobně.

Co se plánuje v Praze 6?
V průběhu února proběhla schůzka nově zvoleného radního pro Smart City Zdeňka Hořánka
se zástupci firmy OICT, kteří jsou hlavním dodavatelem těchto projektů pro celé hlavní město
16
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Prahu. Tématem bylo využití těchto technologií
na území Prahy 6 v rámci pilotních programů.
„Rád bych zde zavedl takzvaný bike sharing,
tedy veřejné stanice pro krátkodobé zapůjčení
kol. Tento koncept funguje ve většině evropských měst již roky. Nicméně vzhledem ke členitosti terénu Prahy 6 by hrozilo nebezpečí, že
se kola budou hromadit v níže položených stanicích. Ve světě se tento problém řeší svozem
kol automobily zpět na výše položené stanice,
ale zde opět narážíme na efektivitu a ekologii
projektu. Proto bylo mým nápadem zřídit sharingové stanice pro elektrická kola, která by se
do našeho kopcovitého terénu lépe hodila,“ říká
Zdeněk Hořánek.

Nejen chytré lavičky
Mezi další plánované projekty v Praze 6 patří
nejen takzvané chytré lavičky, poskytující zásuvky pro nabíjení elektronických zařízení, poskytující signál wifi a sběr dat o stavu ovzduší,
hluku a podobně. Ty by mohly doplnit i stejně
inteligentní solární koše, tzv. bigbelly, jejichž
užitečnost prověřila již například Praha 1. Jde
o nádoby na odpad se solárním panelem, který
pohání vnitřní lis. Ten stlačuje obsah, například
u směsného odpadu, a zvyšuje tak kapacitu
koše až čtyřikrát. Zároveň obsahují komunikační
jednotku, která informuje o stavu zaplnění koše
a při maximálním zaplnění kontaktuje obsluhu.
Koše tedy nejsou vysypávány příliš brzy, nebo
naopak příliš pozdě a šetří se čas i peníze. Uvažuje se i o zapojení elektromobilu pro svoz odpadu nebo elektrickém autobusu jezdícím mezi
letištěm a Veleslavínem. „Rada městské části už

Informační a komunikační technologie
•	V energetice, dopravě, bezpečnosti, řízení
města i občanském životě
• Koncept „otevřených dat“
INZERCE

VYMĚNÍM BYT 2+1 (56 m ) na Petřinách
za větší. Podmínkou P6. Pište prosím na:
sakratonejde@gmail.com
2

Přímý zájemce koupí dva byty v Praze a okolí. Menší byt 1–2+1 a větší
3–4+1. Lze i zvlášť, na vystěhování nespěchám. Koupě bytu na investici pro
své děti, seniorům nabízí, že je nechá
v bytě dožít. Platba hotově, pomůžu
vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím
privatizaci. Tel.: 608 661 664

Charitativní koncert
Ireny Budweiserové

na podporu dětských pacientů a opuštěných dětí
s promítáním a komentářem

o cestě s prezidentem Václavem Havlem
na Velikonoční ostrov

Pátek 28. dubna 2017 v 19 h
v kostele Církve československé husitské
(Wuchterlova 5, Praha 6 - Dejvice)

Program:
•
•
•
•

Koncert Ireny Budweiserové
Promítání a mluvené slovo
Duchovní úvaha „O hlavě“ (mající hlavu a patu)
Víno, malé pohoštění
Vstupenky možno zakoupit na farním úřadě (Wuchterlova 3)
nebo ve Studiu Estetika, Kučerova 725, Praha 9 – Černý Most

ROZHOVOR
Připravila Magdaléna Krajmerová / Foto: www.zdjc.cz, archiv

Miloň Čepelka
JSEM VESELÝ
JENOM NA JEVIŠTI
UŽ SI ZVYKL NA TO, ŽE HO LIDÉ BEROU
JAKO ”TOHO OD CIMRMANŮ” A TAK TROCHU ČEKAJÍ, ŽE V JEHO SPOLEČNOSTI
BUDE VESELO. MILOŇ ČEPELKA JE ALE RÁD
VÁŽNÝ, O ČEMŽ SVĚDČÍ I JEHO KNIHA NAZVANÁ MONOLOGY K ŽIVÝM I MRTVÝM.
TA JE ZATÍM POSLEDNÍ V DLOUHÉ ŘADĚ
BÁSNICKÝCH SBÍREK, POVÍDEK I PÍSNIČKOVÝCH TEXTŮ, JEJICHŽ JE AUTOREM.
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Na váš loňský recitál s Markétou Vránovou
ve Ville Pellé všichni dodnes vzpomínají. Co
taková setkání z očí do očí přinášejí vám?
Máte je rád?
Taková vystoupení jsou dokonce nejlepší, proto
jsme také v divadle raději, když hrajeme v menším prostoru, než když na nás čeká nějaká velká
ratejna, kde na lidi nevidíme. Tím neříkám, že
bych se jich musel snad přímo dotýkat, ale je
lepší, když je na diváky vidět.
V rozhlase, s nímž také spolupracujete, ovšem své posluchače nevidíte vůbec.
V rozhlase si mohu zase kohokoli představovat.
Tam je pro změnu mým partnerem mikrofon
a za ta léta jsem si na něj zvykl. I na to, že mluvím k němu a přes něj ke všem, kdo mě chtějí
poslouchat.
Představujete si za tím mikrofonem nějakou
konkrétní osobu, která vás poslouchá?
To nemohu, to bych se asi příliš zasnil – ať už
v dobrém nebo v horším – a nebylo by to ono.
V rozhlase máte pořad Knižní hitparáda. Co
byste nám doporučil za pěknou knihu z poslední doby?
Nedávno jsem doporučoval román z Izraele –
Jidáš od Amose Oze. Nebo Oza. Poctivě jsem ho
přečetl od A do Z a líbil se mi velemoc, velemoc.
O Jidáše biblického tam jde jen zprostředkovaně, i když také. Je to román ze současnosti i z nedaleké minulosti, kdy mezi dvěma již mrtvými
postavami jde o spor, jestli bylo dobré zakládat
izraelský stát, nebo ne. Po těch letech o tom člověk moc neví, tak to bylo zajímavé. Neříkám, že
se stavím na některou stranu, ale zaujalo mě, jak
byl problém vyhrocen.
Zrovna takové čtení bych od vás nečekala,
spíš něco veselého…
Ale poslyšte, já jsem veselý jenom na jevišti, jinak jsem rád vážný.

Která kniha je vaše oblíbená?
Tak to jsou pro mě jednoznačně dvě knihy, všude je uvádím, stokrát jsem to řekl a nestydím se
to znova zopakovat: Je to Píseň o Viktorce Jaroslava Seiferta a Terezka Planetová od Vladimíra
Holana. To jsou moje srdeční záležitosti.
Jak nahlížíte na audioknihy? Vyměnil byste
klasickou knihu za tu namluvenou? Neztrácí
se určité kouzlo?
To je otázka přímo na tělo, abych pravdu řekl.
Zrovna jsem poslouchal Lukáše Hlavicu, který
načetl Spalovače mrtvol Ladislava Fukse, a uvědomoval jsem si, jak to pro něj bylo asi lákavé
a současně riskantní. Protože každý si představuje Rudolfa Hrušínského ve filmu a číst to, aniž
by člověk podléhal jeho dikci, muselo být náročné. Výsledkem jsem byl příjemně překvapen, to
zaprvé.
A zadruhé?
Zadruhé jsem před koncem loňského roku dostal nabídku, pro mě novou, abych načetl třetí
výběr z Devatera pohádek Karla Čapka. Už byly
vydány první dvě části po třech pohádkách,
první četl ještě Vlastimil Brodský, druhou Arnošt Goldflam a třetí byla nabídnuta mně. A já
jsem se do té práce přímo zamiloval. Bavilo mě
to, a pokud to nezní příliš namyšleně, baví mě
výsledek i poslouchat. Ale abych odpověděl
na vaši původní otázku přesně: mám audioknihy rád. Mrzí mě, že jsem doteď neměl dost času
věnovat se jim jako posluchač a byl bych rád,
kdybych se jim mohl oddat také jako čtec.
Nemrzí vás trochu, že ačkoli jste autorem knihy povídek, básnických sbírek, pohádek, pro
mnohé zůstáváte hlavně tím od Cimrmanů?
No, trošičku mě to mrzí, protože člověk má tváří víc a je škoda, když na veřejnost pronikne jen
ta jedna. Navíc ta, která vznikla jako z nouze
ctnost. Měl jsem odjakživa divadlo rád a táhlo
mě to k němu, ale chtěl jsem vždycky hlavně

psát. Doba však byla taková, že se to nedařilo,
respektive ono by se to dařilo, kdyby se člověk
smířil s tím, že bude psát jen pro sebe do šuplíku
a čekat, až se situace změní. Nebylo totiž jisté, že
se změní. Zkrátka mi v tomto smyslu ujel vlak,
který se snažím dohnat, i když je už pozdě, už
nejsem nejmladší.
Divadlo Járy Cimrmana oslavilo 50 let své
existence. Vy jste jedním z těch, kdo může
porovnávat. Změnil se pohled lidí na vaše
hry v průběhu těch desetiletí a různých režimů a společenské atmosféry?
Ono je to složitější. Loni to bylo padesát let, co
jsme zcela vážně začali zkoušet. Padesát let
od chvíle, kdy jsme začali hrát, to teprve bude.
Letos v říjnu. Padesátou sezonu teprve hrajeme,
a už jsme ji odvážně oslavovali. Nebyl jsem rád,
protože to mám tak trochu za rouhačské.

„PADESÁTOU SEZONU TEPRVE
HRAJEME, A UŽ JSME JI
ODVÁŽNĚ OSLAVOVALI.“
Jak je to s tím porovnáním publika? Smějí se
lidé například na jiných místech?
Řekl bych, že diváctvo se směje na stejných
místech, jako se smálo od začátku. Ale je znát
pokles všeobecné vzdělanosti. Například když
ve hře Němý Bobeš narazíme na Nerudu a na citáty z jeho básní – „bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů“ anebo „Polka jede,
polka jede” – tak před čtyřiceti se přitom lidé
ještě smáli, ale dnes už jen málokdo. Ty verše
neznají a google holt s sebou nemají.
Stále tedy funguje hledání diváků mezi řádky stejně jako před lety?
Ale to hledání mezi řádky tam nebylo napsáno,

Miloň Čepelka ve hře
Hospoda na Mýtince

Divadelní hra Akt

18

duben 2017

ROZHOVOR

to si lidé hledali a bez potíží našli sami. Nebyl to
záměr, Smoljak se Svěrákem vždy zdůrazňovali, že nedělali divadlo jako satiru, ale výhradně
jako humor. Že si tam lidé hledají dvojsmysly
a různé narážky, tomu říkáme, že nás dohánějí
dějiny.
Každý má mezi cimrmanovskými hrami svého favorita. Která je vaše nejoblíbenější?
Mám jich několik, ale za nejlepší hru vůbec,
a proto v ní velmi rád hraju, považuji Záskok. To
je kousek správně dramaticky vystavěný, drží
pohromadě a je doslova nabit vtipy.
V loňském roce proběhla anketa o nejoblíbenější hlášku z cimrmanovských her…
Říkalo se hlášku, ale já mám pocit, že lépe zní
výrok, zvlášť když to vyhrál „Debil, blbeček, debil, blbeček...“ Rozhodně bych ji nepovažoval
za nejlepší, ale obecenstvo rozhodlo, tak prosím.
Vy byste vybral jiný?
Já bych tam dal třeba „Ze všeho nejhorší jsou
trpaslíci.“
Je nějaká role u Cimrmanů, po které jste toužil a nezahrál si ji nebo dokonce záviděl svým
kolegům?
To se nepřihodilo. Jsem spokojen se svými ženami, s chlapy i s těmi, kdo nevědí, co vlastně jsou.
Pamatujete si hry nebo je nutné si čas od času
osvěžit text a paměť, abyste pak neměl na jevišti výpadky?
Když člověk něco hraje mockrát, tak se mu to asi
vryje do mozku tak, že pak stačí jenom ťuknout
na tu pravou rýhu a ono to jde samo. Někdy zádrhel může přijít, ale ještě to není tragické.
Ale předpokládám, že vaše obecenstvo umí
texty nazpaměť a poradí…
Jistě by to leckdo rád udělal, ale netroufají si. Zatím jsem to nezažil.
Poslední z her Smoljaka
a Svěráka České nebe

A žádná další nová hra se v Divadle Járy Cimrmana už opravdu nechystá?
Nechystá, to se ví. Smoljak se Svěrákem jasně
řekli, že České nebe je hra poslední a jiné nebudou. Myslím, že se rozhodli správně.
Přesto novinky v repertoáru divadla lze najít.
Například když hrajete se svými syny…
Tomu říkáme, že synové pomáhají otcům. Jednou za měsíc či za šest týdnů přijede syn z Hradce Králové a střihneme si spolu Vraždu v salonním coupé, kde já jsem za inspektora Trachtu
a on se stává policejním praktikantem Hlaváčkem. Když nakonec vystoupíme spolu na pódium při děkovačce, je to příjemné. Vím, že i on
rád na naše jeviště jezdí.
A nabídka z jiných divadel vám nikdy nepřišla?
Ne, ne, ne… Nikdo se nikdy neozval. Vždyť my
nejsme vystudovaní herci. V nějaké klasice založené na psychologii figur bychom neobstáli.
Kdy jste byl naposledy v divadle jako divák?
Rád bych chodil častěji, ale chybí mi volné chvíle. V Praze se mi to nedaří vůbec, dokonce ani
v Dejvickém divadle jsem ještě nebyl. Když se to
povede, občas se s manželkou jedeme podívat
do Hradce Králové na syna do Klicperova divadla.
Kromě divadla, rozhlasu a knih se věnujete také psaní textů. Šansony, které zněly
ve Ville Pellé jsou vaším dílem?
Ano, mám ten pořad moc rád, jmenuje se Když
se dnes večer nevrátím... Jde o známé francouzské písně s mými překlady. Musím říct, že
to opravdu byly překlady, protože Markéta Vránová, která tím jazykem vládne, mi vždy řekla,
o čem píseň je, a já jsem se snažil v textu dodržet
obsah. Pak tam bylo i pár mých originál českých
písní. Ten pořad má však jeden handicap, jde
o šanson a tedy – jak se říká – menšinový žánr.
Pořadatelé jsou proto nedůvěřiví, mají strach, že
lidé nepřijdou, tak se bojí si nás objednat.

Vy vůbec máte určitou slabost pro menšinové žánry. Jste i autorem textů k dechovce,
která se také dostala na okraj zájmu.
To je pravda. Asi to bude tím, že co kdysi menšinové nebylo, dnes se jím stává. U té dechovky
si ale myslím, že se na nezájmu podepsala doba,
která se příliš zrychluje. Také podle mě dělá
chybu Český rozhlas, který ji odsunul pouze
na okrajové stanice. Sice tu máme i rádio specializující se na dechovku, ale to vysílá na internetu a na středních vlnách, na nichž není poslech
všude dobrý.
Rozdíl mezi textem básně a šansonu je často
velmi malý. Máte od samého počátku jasno,
zda píšete jedno či druhé? Nebo se rozhodujete nad hotovým textem?
Je to hra s verši a rýmy, ale vím od samého začátku, jestli píšu sonet nebo text k písničce. Taky
proto, že texty píšu většinou pod noty, když už
je hudba hotová.
Nikdy se vám nestalo, že by text žil svůj
vlastní život jako báseň?
Stalo se to jednou jedinkrát a bylo to opačně.
Sáhl jsem po dávné básni ze své prvotiny z roku
1964, a když jsem si ji četl po letech, zjistil jsem,
že se mi pořád líbí a že by z ní byl docela pěkný
šanson. Dopsal jsem doprostřed osm veršů v jiném rytmu, aby se přiblížil písňové formě, dal
jsem to Jaromíru Klempířovi a on z toho udělal
pěknou písničku.
V Praze 6 bydlíte už přes čtyřicet let, máte
zde nějaké své oblíbené místo?
Nebudu originální, když řeknu, že rádi chodíme
do Stromovky a také se rád toulám mezi prvorepublikovými domy po Hanspaulce. Když jsem
objevil vilu Vlasty Buriana, zacloumalo mnou
nadšení, protože ho mám velice rád. A také
chodím ulicí Ve Struhách, abych zjistil, jestli mi
to ještě dýchá do kopce.
Loni jste oslavil krásné 80. narozeniny. Jak?
Pořád hraju divadlo, natáčím, dělám knihovničku pro rádio i píšu a namlouvám krátké fejetony,
týdně přečtu jednu nebo dvě knihy…, určitě
se nenudím. Udělalo mi radost, že jsem se tolika roků dožil. Jen by to číslo nemuselo být tak
vysoké.

Miloň Čepelka (*1936)
vystudoval Vysokou školu pedagogickou
od roku 1961 pracoval v Čsl. rozhlase
 v roce 1967 patřil k zakládajícím členům
Divadla Járy Cimrmana
 je autorem řady televizních a rozhlasových
her a pohádek
 píše texty k dechovce i šansonům, spolu
s Markétou Vránovou vystupuje v recitálu
Když se dnes večer nevrátím…
 v yšlo mu několik básnických sbírek, novel
i knihy povídek; poslední se jmenuje Monology k živým i mrtvým
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Radnice oceňuje významné životní události svých občanů
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA SLAVÍ
OBČANÉ PRAHY 6 NEJEN V KRUHU RODINNÉM, ALE S PŘÁNÍM SE
PŘIDÁVÁ I MĚSTSKÁ ČÁST. TÝKÁ
SE TO KULATÝCH A PŮLKULATÝCH
NAROZENIN NAD 75 LET. KAŽDÝ
ROK SLAVÍ ZHRUBA TŘICÍTKA LIDÍ
ŽIJÍCÍCH V TÉTO MĚSTSKÉ ČÁSTI STÉ
NAROZENINY, S BLAHOPŘÁNÍM JE
OSOBNĚ NAVŠTĚVUJE ZÁSTUPCE
VEDENÍ RADNICE. PŘÍLEŽITOSTÍ,
KDY PRAHA 6 PAMATUJE NA VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI SVÝCH
OBČANŮ, JE VŠAK VÍCE.
„Vzhledem k tomu, že je odbor vnitřních věcí
oprávněn čerpat pro dané účely příslušné údaje z informačního systému evidence obyvatel,
může měsíčně rozeslat více než čtyři stovky blahopřání či pozvánek na slavnostní akce konané
zejména u příležitosti oslav narozenin nebo
vítání novorozených dětí,“ říká Anna Palasová,
vedoucí odboru vnitřních věcí. Naopak, přejí-li
si manželé oslavit například zlatou či diamantovou svatbu, je třeba o tom radnici informovat,
protože tato výročí se nesledují.

Obřady ve Skleněném paláci
Pro občany, kteří se dožívají 75 a 80 let, je
ve Skleněném paláci připraven neformální
obřad, při němž jubilantům osobně gratulují
a malý dárek s květinou předávají zástupci radnice . Po přípitku oslavencům zahrají muzikanti
z divadla Semafor pár pěkných písniček a ředitelka Pečovatelské služby Prahy 6 podá základní
informace o poskytovaných službách . Měsíčně
je uspořádáno několik obřadů oslav narozenin, pozváno bývá 130 až 150 osob. „Velice mě
to potěšilo, bylo to hezké a pěkně připravené,“
hodnotí Mirka Hložánková, která byla na obřad
pozvaná v březnu. Pro některé je setkání příležitostí pozdravit se se spolužáky, zavzpomínat
na dávné časy nebo si popovídat s vedením
radnice . „Celkem mě to potěšilo, hlavně jsem se
těšil do Skleněného paláce, protože jsem v tomto domě celá léta bydlel,“ dodává Jiří Miles, další
z pozvaných jubilantů. Z akce jsou každému zaslány poštou dvě fotografie na památku. „Zájem
městské části o jubilanty naše občany těší. Svědčí o tom častá poděkování a pochvalné zmínky
lidí, často se s oslavenci i pěkně zasmějeme,“ říká
radní Milena Hanušová (TOP 09), která je u většiny gratulací osobně přítomná.

Osobní návštěvy u jubilantů
Přibližně stovka občanů Prahy 6 se měsíčně
dožívá 85, 90 a 95 let. Od odboru vnitřních věcí
dostávají tito jubilanti prostřednictvím pečova20
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Vítání občánků ve Skleňáku.

telské služby blahopřání pana starosty a malou
pozornost. Ani na nekulatá výročí se nezapomíná, senioři ve věku 91 let a starší dostávají
od pana starosty alespoň blahopřání. Měsíčně
jde přibližně o osmdesát lidí.
V Praze 6 žije zhruba třicítka stoletých a starších
občanů. Matrikářky zpravidla s rodinou či blízkými přáteli domluví osobní návštěvu, které se
obvykle účastní starosta Ondřej Kolář (TOP 09).
Jubilantovi je na návštěvě kromě blahopřání
předáván nejčastěji dárkový balíček a kytice.

Oslavit lze i výročí svatby
Odbor vnitřních věcí také organizuje oslavy
jubilejních svateb občanů šesté městské části.
V loňském roce toho využilo celkem 30 manželských párů, které přišly oslavit zlatou, smaragdovou, diamantovou či kamennou svatbu, tedy

Manželé Miloslava a Jan
Urbanovi oslavili diamantovou svatbu

padesát, padesát pět, šedesát a šedesát pět let
společného života. Pokud o takový obřad mají
manželé zájem, je třeba, aby se pár týdnů před
datem výročí ozvali matrice a předložili svůj oddací list. Pak může být oslava uspořádána.

Vítání dětí
Pozvánku do obřadní síně ve Skleněném paláci
dostávají od ledna letošního roku i novorozené

Potřebujete potvrdit účast na setkání jubilantů při příležitosti 75. a 80 narozenin? Chcete
uspořádat rodičům oslavu jubilejní svatby?
Pak je vám k dispozici telefon matrikářky Dagmar Bornové Schovancové, číslo 220 189 767
nebo e-mail dbornova@praha6.cz.
děti ve věku dva až tři měsíce s trvalým pobytem v Praze 6. Vítání se sem přesunulo z Písecké
brány, kde se konalo v minulých letech. Jednou
měsíčně se koná slavnost, kde rodiče s dětmi
dostávají při obřadu blahopřání od pana starosty, dárek a kytičku. I jim hrají členové divadla Semafor a následně přijdou rodičům poštou dvě
fotografie na památku. „Je to jedna z velkých radostí, které mne každý měsíc potkávají,“ dodává
radní Milena Hanušová.

OCEŇOVÁNÍ NOVÝCH OBČANŮ ČR

Radnice dlouhodobě oceňuje nové občany
České republiky trvale žijící v Praze 6. Ve Skleněném paláci skládají do rukou tajemníka
úřadu Jana Holického státoobčanský slib
věrnosti České republice a zároveň přebírají
Listinu o udělení státního občanství České
republiky. Během obřadu dostávají na památku knihu. „Ročně je takto uděleno státní občanství přibližně devadesáti osobám,“
upřesňuje tajemník Holický.

Nové aktivity pro
seniory
Dům dětí a mládeže letos rozšiřuje nabídku
o kurzy a aktivity pro seniory. V klubu se dá
každý čtvrtek posedět u čaje a kávy, hrát hry či
luštit křížovky, poslechnout si přednášku, besedovat, promítnout film. Program setkání lze
tvořit i podle zájmů a přání seniorů. Každé úterý
můžete přijít na Výletník, který nabízí zdravý pohyb na vzduchu a poznávání zajímavých míst.
Aktivity se konají od dubna ve Stanici techniků
DDM, Pod Juliskou 2a a jsou pro seniory zdarma.
Další informace na www.dlouhomladi.cz.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Tajemství Velikonoc
OBDOBÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PROŽÍVÁME RŮZNĚ.
MNOZÍ Z NÁS RADOSTNĚ VÍTAJÍ NADCHÁZEJÍCÍ JARO A SNAŽÍ SE O ÚKLID, DRŽÍ TRADICE V PODOBĚ BARVENÍ VAJEC,
RODINNÝCH SETKÁNÍ A VÝLETŮ, JINÍ SI ZASE N
 EDOVEDOU
PŘEDSTAVIT POSTNÍ DOBU BEZ ROZJÍMÁNÍ, ČETBY, POKOJE
A VELIKONOCE PAK BEZ NÁSLEDNÉHO VZKŘÍŠENÍ O VELKÉ
NOCI – Z TICHA BÍLÉ SOBOTY NA NEDĚLI.

se v kostelech čtou velmi krásné a hluboké texty. Velikonoce nejsou pouze
výsadou křesťanů, mohou být příležitostí úplně pro všechny. Přijměte proto
pozvání k nahlédnutí a plnému prožití krásného velikonočního času, nového jara, radosti, světla a Vzkříšení.
Přeji vám všem krásné požehnané Velikonoce.
Dominika Klepková a zastupitelé KDU – ČSL
MĚSTSK Á ČÁST PRAHA 6
VÁS ZVE NA

Mostem mezi oběma „světy“ může být půst. Nemělo by jít o žádné velké trápení ani dokazování sobě samým, co jsme schopni zvládnout, spíše o „zdravé testování“ své vlastní svobody. Můžeme se rozhodnout omezit se ve věcech, na které jsme zvyklí, a možná si ani neuvědomujeme, jak na nich tiše
lpíme. A hle – třeba se nám otevře prostor pro něco nového a nečekaného...
Pro řadu lidí je křesťanské slavení Velikonoc velkou záhadou, pro samotné
křesťany pak velkým tajemstvím. Velikonoční liturgii doprovází řada hlu
bokých symbolů. Jejich postupným objevováním se nám pootevírá ta
jemný příběh života Ježíše Krista, kterého jsme stále součástí. Velikonoce
jsou o vztahu. Jsou o mém vztahu k sobě, k Bohu a k nejbližším. Jsou o mém
vnímání zodpovědnosti za svět, za hodnoty, které vyznávám a kterých
si vážím. A jsou také o mé dispozici k lásce, o mém růstu a schopnosti milovat druhé.
Pojďme se krátce vrátit k jednotlivým dnům nadcházejících svátků.
Necelý týden po Květné neděli nastává Zelený čtvrtek, kdy slavíme památku Poslední večeře. Velký pátek můžeme vnímat jako ohromný rozměr lásky
k člověku, Bílou sobotu jako ztišení všeho stvoření až k noci Vzkříšení, kdy

MĚSTSK Á ČÁST PRAHA 6
VÁS ZVE NA

Čtvrtek

13. 4. 2017
19 hodin

VELIKONOČNÍ
KONCERT
KOSTEL CÍRKVE
Č E S KO S LO V E N S K É H U S I T S K É,
W U C H T E R L O VA 6

Velikonoční zajda
MČ Praha 6 zve na akci
Velikonoční „zajda“ na Šesťáku
V NEDĚLI 9. DUBNA 14–17 HOD.
Bohatý kulturní program pro děti
a dospělé.
Malování na obličej, velikonoční focení, pletení
pomlázek, barvení velikonočních vajíček, zdobení velikonočních perníčků, pohádkové čtení, malování velikonočních obrázků. Pro nejšikovnější děti je připravena sladká odměna. Vstup zdarma.

František Xaver Brixi:

Opus patheticum de septem doloribus Beatae Mariae Virginis
pro sóla, sbor a smyčcový orchestr
Písně ze sborníku Capella Regia Musicalis Václava Karla Holana Rovenského
ve zpracování Jana Holého: „Ten, kdo na úsvitě bdí„

J. J. Ryba: STABAT MATER neb STÁLA MATKA LITUJÍCÍ

pro sóla, sbor a komorní orchestr

sóla: Ludmila Vernerová soprán,
Monika Machovičová alt, Jakub Koś tenor, Jan Líkař bas

Sbor CANTICORUM IUBILO, Orchestr PRAGA SINFONIETTA
vstup volný

Dirigent a sbormistr: Miriam Němcová

1. 5. 2017 od 11 do 20 hodin
„Náměstíčko“ Wuchterlova/Kafkova
1. MÁJ – LÁSKY ČAS

Oslava lásky na Praze 6, květinový trh, zamilované songy,
občerstvení a zábavný program s možností zajímavých výher
pro všechny a pro zamilované zvlášť!
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Stín stromu připomíná historickou
schůzku
POMNÍK V PODOBĚ STÍNU STROMU
PŘIPOMÍNÁ HISTORICKY VÝZNAMNÉ
SETKÁNÍ PROFESORA JANA PATOČKY A TEHDEJŠÍHO NIZOZEMSKÉHO
MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
MAXE VAN DER STOELA.
Je zasazen do střešovického parku, který také
nese jméno tohoto významného evropského
politika. Oba muže spojovalo stejné poslání, a to
bránit svobodu. Slavnostní odhalení pomníku
se konalo přesně 40 let poté, co se van der Stoel jako první představitel západní diplomacie 1.
března 1977 setkal na utajené schůzce v hotelu
Intercontinental s tehdejším mluvčím Charty 77
Janem Patočkou. „Šlo o jeden z klíčových okamžiků na cestě od komunismu k demokratické
společnosti. Pomník připomíná přetrvávající
dopad této události na dějiny Česka,“ uvedl velvyslanec Nizozemského království J. E. Eduard
W. V. M. Hoeks při slavnostním odhalení. Podle
historiků setkání umožnilo ukázat světu pravé
motivy Charty 77, tedy dodržování platné ústa-

Oživte nejen svůj
dvorek!
Spolek Živé město koordinuje už počtvrté na Praze 6 dvorkové bleší trhy spojené s Restaurant Day
neboli dnem, kdy si lidé po celém světě otevírají
svá jednodenní bistra. Akce koná v sobotu 20. 5.
Kde? Na dvorcích, předzahrádkách, v garážích či
zahradách nebo třeba u Vás v obýváku.
Jak se zapojit? Něco uvaříte, upečete nebo protřídíte věci ve skříních a šuplíkách, pozvete sousedy a kamarády, a všechny ostatní pak pozveme
my. Stejně tak zařídíme povolení k záboru, pokud
bude vaše stanoviště jinde než u vás na dvorku či
na zahradě (např. na chodníku či v parku).
Jde o unikátní příležitost podívat se na méně
známá a obvykle nepřístupná místa a zároveň
se poznat se sousedy, pochlubit se svým kulinářským uměním či poslat dál přebytečné
věci a jiné naopak získat. Přihlášky přijímáme
do konce dubna na adrese info@zive-mesto.
cz, příp. na telefonu 728785704 (Tereza Mašková). Akce se koná za podpory MČ Praha 6. Více
na webu www.zive-mesto.cz.
Základní škola Červený vrch
pořádá matematickou soutěž pro žáky 4. ročníků ŠIKULKA – 26. dubna od 14.30 do 15.15
hodin. Jména dětí, které mají zájem soutěžit,
prosíme oznámit do 15. 4., tel. 235 007 513
(cibulkova@zscvrch.cz)
22
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ných osobností, první místopředseda Evropské
komise a bývalý blízký spolupracovník Maxe
van der Stoela Frans Timmermans, český ministr
zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a představitelé městské části. „Praha 6 je o
 strovem pozitivní deviace v rámci České republiky, hodnoty
jako svoboda slova jsou tu vnímány velmi silně,“
uvedl starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Poděkoval zástupcům nizozemského velvyslanectví, že
si pro umístění pomníku vybrali místo, kde se
cesty obou mužů symbolicky propojují, neboť
park se nachází v těsné blízkosti Patočkovy ulice. Autory betonového pomníku, který nechalo
vytvořit Nizozemské království a věnovalo jej
Praze 6, jsou sochař Dominik Lang a architekt
Jakub Červenka.

vy a zákonů, a prostřednictvím Patočky tlumočit její ideje do zahraničí. Pro Patočku ale mělo
tragické následky. S podlomeným zdravím nedokázal odolat následné sérii výslechů StB a nedlouho po setkání zemřel. Odhalení památníku
se zúčastnili rodinní příslušníci obou význam-

Víkend u Břevnovského kláštera
Na přelomu dubna a května se v okolí Břevnovského kláštera uskuteční akce Víkend
u Břevnovského kláštera.

Odpoledne proběhne už 16. ročník akce Břevnovské pálení čarodějnic. O oheň se postará
skautský oddíl Jeleni, hranici zapálí v 17 hodin.

Sobota 29. dubna

Pondělí 1. května

Den oslav 110 let povýšení Břevnova na město
navazuje na úspěšnou akci oslav, kterou spolek
pořádal před 10 lety. Celý den se ponese v historickém duchu. Na pódiu vystoupí Patrola Šlapeto, Staropražští heligonkáři, Josef Švejk a C. K.
Šraml, Šmrnc, Cimbálová muzika, kejklíři a žongléři. V historických stáncích si návštěvníci budou
moci nejen zakoupit věci pro chuť i potěchu,
ale budou se i moci seznámit s historií různých
řemesel, případně si je vyzkoušet sami. Připravena je i historická tramvaj a i jízda po historii
Prahy 6 autobusem. Nástupní a výstupní zastávkou bude Břevnovský klášter. Po celý den budou
zpřístupněny i prostory Břevnovského kláštera.

Třetí ročník akce První Pivní Máj, na kterém
představí svoji produkci 20 českých a moravských minipivovarů.
Vstup na akci je po celý víkend ZDARMA.
www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz

Neděle 30. dubna
Rodinná GPS orientační hra pro děti i dospělé
po historii a současnosti Břevnova.
Dopoledne se uskuteční akce pro všechny příchozí. Rodinná GPS orientační hra po historii
Břevnova, hledání pamětních a významných
míst, plnění různých úkolů a soutěží k historii
města Břevnova. Symbolické startovné bude
věnováno na sbírkový projekt Pomozte dětem,
Břevnovské pálení čarodějnic a jarní trhy.

80. narozeniny slaví Vojtěch Kocián
Sólista opery Národního divadla Vojtěch
Kocián slaví 3. dubna 80. narozeniny.
Po absolvování zpěvu na Vysoké škole
muzických umění
v Bratislavě působil
na několika scénách
v Rakousku, posléze dostal angažmá
v Banské Bystrici. V roce 1973 udělal konkurs
do Národního divadla, o dva roky později zde
získal stále angažmá. Specializoval se na klasické role, mezi něž patřili například Ottavio,
Faust, Rudolf, Lenský a Fenton. Kromě působení v opeře se věnoval i koncertnímu repertoáru, hlavně skladbám W. A. Mozarta.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Odešla Helena Štáchová
Ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Helena
Štáchová zemřela ve věku 72 let. Loutkoherečka, režisérka, scénáristka a dabérka zasvětila divadlu profesní i osobní život. Radost přinášela dětem hlasem loutek Máničky a paní
Kateřiny, hlas propůjčila i kreslené postavě
Lízy ze seriálu Simpsonovi. Byla autorkou knih
i televizních seriálů. V roce 2013 převzala pro
divadlo ceny Thálie. Byla neodmyslitelně spjata s kulturním životem v Praze 6, kde také žila.

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

Václav Kopta

Hosté:

Petr Prokop
Siostrzonek
převor břevnovského kláštera

Příběhy ze sousedství
Příběhy z koncentračních táborů, sovětské okupace, vyprávění
o emigraci a výsleších prezentovalo v Národní technické knihově 62 mladých reportérů, kteří
se v uplynulém pololetí setkávali
s lidmi ze sousedství a zachytili
na kameru či diktafon jejich celoživotní příběhy v projektu Příběhy našich sousedů.

Za knihu o literárním historikovi Jaroslavu Medovi ocenila porota žáky
ZŠ Antonína Čemáka prvním místem.

Tým ZŠ Dědina s povedenou rozhlasovou reportáž o Fedoru Gálovi, narozeném v Terezíně, a výstavou, kterou uspořádal pro své spolužáky, se
umístil druhý.

Komiksem a básní věnované výtvarníku Joskovi Skalníkovi si žákyně základní školy Antonína Čermáka vysloužily ceny za třetí místo.
Vítězové získali knihy od nakladatelství Slovart a také se společně vydají
na výlet do Berlína, který pro ně připravuje Městská část Praha 6.
Porotci také udělili dívkám ze základní školy Emy Destinnové za příběh emigrantky a volejbalistky Ireny Králové zvláštní cenu. Ty si odnesly vstupenku
do únikové místnosti Archimedovo tajemství od RunAway.
Příběhy si budou moct návštěvníci prohlédnout v červnu v galerii Skleňák.

Nejkrásnější české knihy ve Hvězdě
Vyhlášení vítězů 52. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy
roku 2016 a vernisáž výstavy se uskuteční 19. dubna v letohrádku
Hvězda.
Do soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2016 je přihlásilo 250 knih
v sedmi kategoriích. Tradičně nejsilněji je obsazená Krásná literatura,
do níž vydavatelé přihlásili 56 titulů. Další publikace mezi sebou soutěží o titul Odborná literatura, Knihy pro děti a mládež, Učebnice a další
didaktické pomůcky, Bibliofile a autorské knihy, Knihy o výtvarném umění, Katalogy a zvlášť se hodnotí Studentské práce. V soutěži se posuzuje
olygrafické a grafické zpracování knih vydaných a vytištěných v České republice v uplynulém roce. Uděluje se i řada dalších cen, odměnu si odnášejí nejen první tři nejkrásnější knihy v každé
20. 4.–28. 5. se koná
kategorii, dále organizátor vybírá Cenu pro
v letohrádku Hvězda výautora do 30 let a cenu Arna Sáňky.
stava nekrásnějších knih
Soutěž pořádá Památník národního písem
roku 2016, která bude
nictví spolu s Ministerstvem kultury České
letos poprvé doplněna
republiky. Letos poprvé o vítězích rozho- také o Nejkrásnější knihy
duje mezinárodní porota. Autory letošního z celého světa 2015, ktevizuálu, katalogu a řešení výstavy jsou gra- ré Památníku národního
písemnictví zapůjčilo
fici Štěpán Marko a Jaromír Skácel, kteří byli
loni oceněni v soutěži prvním místem v ka- Stiftung Buchkunst, které tuto soutěž pořádá.
tegorii Katalogů.

DEJVICKÁ LIVE
VEČERY S PRAHOU 6

Michal
Prokop
hudebník a skladatel

18.4.

19 hod.

DEJVICKÁ LIVE
VEČERY S PRAHOU 6

Cena
vstupenky
60 Kč

Cyklus uvádí zástupce starosty Jan Lacina
Kytarový doprovod: XXLive – tichá hudba břehy mele...
Vstupenky v pokladně divadla Semafor pondělí – pátek 11–19 h

Úterý 18. 4. 2017 od 19 hod.
Divadlo Semafor, Dejvická 27, P6

Čarodějnice na Ladronce
letos s Jaroslavem Uhlířem
Městská část Praha 6 zve všechny „pražské i mimopražské“ na Ladronku na tradiční největší oslavu pálení čarodějnic ve střední Evropě. Ta se
uskuteční v neděli 30. dubna 2017 od 12 hodin.
Již tradičně bude poslední dubnový den v parku Ladronka patřit velkolepé
oslavě „pálení čarodějnic“. Největší čarodějnický rej zaujme programem pro
děti i dospělé. Plocha parku bude zaplněna celou řadou sportovních atrakcí, uměleckými dílnami a na pódiích zahrají oblíbené kapely. Malé i velké
jistě osloví vystoupení Jaroslava Uhlíře, jehož nestárnoucí písničky jako
Není nutno, Severní vítr či řadu filmových a pohádkových písniček znají
snad všichni. Neméně atraktivní bude kapela Yellow Sisters s interaktivním
vystoupením především pro nejmladší publikum. Až mysteriózní atmosféru
vytvoří bubenická show skupiny Tam Tam Batucada.
Pestrá jídla zaměřená především na zdravý životní styl a pokrmy mezinárodní kuchyně, právě to patří již několikátým rokem k Čarodějnicím
na Ladronce, nechte se proto překvapit, co si pro vás pořadatelé přichystají
letos. „Vloni k nám dorazilo neuvěřitelných 22 tisíc návštěvníků a věřím, že
letos tento počet ještě překonáme. Po skvělých ohlasech jsme se letos znovu rozhodli do programu Čarodějnic zařadit Ladronka Piknik FOOD Festival,
který začne již v poledne. Pálení čarodějnic opět vychází na volný den, proto zvu návštěvníky na Ladronku již v poledne a slibuji, že se zde rozhodně
nudit nebudou,“ říká Ondřej Kolář, starosta Městské části Praha 6.
Více o programu a akci na: www.carodejnicenaladronce.cz. Vstup na akci
a všechny aktivity zůstává bezplatný.
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ÚKLID ULIC

Jarní úklid vozovek II. část

Termín čištění: pondělí 10. dubna
Blok č. D/9: Českomalínská (Rooseveltova –
V Sadech), Čs. Armády (Eliášova – Vítězné nám.
pravá strana), Gotthardská, náměstí Svobody (bez úseku Čs. armády – Sukova), Národní
obrany (Čs. armády - Rooseveltova), Na Seníku,
Puškinovo náměstí, Sukova, Uralská, Verdunská,
V Sadech.
Blok č. D/10: Albánská, Březovského, Českomalínská (Rooseveltova – Juarézova), Čínská
(Terronská – Ve Struhách), Heineho, Chittussiho
(Maďarská – NN4231), Jednořadá (Ve Struhách
– Šestidomí a Ve Struhách – Jednořadá), Juarézova, M. J. Lermontova, Sibiřské náměstí (část),
Šestidomí, Ve Struhách, Vietnamská.
Termín čištění: úterý 11. dubna
Blok č. D/14: Bubenečská (Dejvická – Sibiřské
nám.), Dr. Zikmunda Wintra (Bubenečská – Ch.
de Gaulla), Eliášova (Čs. armády – Českomalínská), Charlese de Gaulla, Mongolská, Na Marně,
Raisova, Štursova, U Zeměpisného ústavu.
Blok č. 37: Jarní, Matějská (Vidlicová – slepý
úsek), Na Babě (Průhledová – Jarní), Na Ostrohu (Matějská – NN 2875), Nad Paťankou (Paťanka – Jarní), NN 2866 (Matějská – Matějská),
Průhledová.

Termín čištění: úterý 18. dubna
Blok č. D/12: Šolínova, Technická (Šolínova –
Studentská), Vítězné náměstí včetně zálivů (bez
kruhového objezdu).
Blok č. D/13: Dejvická (Vítězné nám. – Bubenečská), Kyjevská (Kafkova – Národní obrany),
Na Hutích, Vítězné náměstí (Dejvická – slepý
úsek).
Termín čištění: středa 19. dubna
Blok č. 1: Fastrova, Gymnastická, Heleny Malířové, Hošťálkova (Kochanova –Vodňanského), Kochanova (Šlikova – Za Strahovem + Bělohorská
– Zúžená), Kutnauerovo nám. + slepý úsek, Liborova, Maratónská, Nad Závěrkou, Šlikova, Tejnka
(Fastrova – slepý úsek), U Dvora, Vodňanského,
Za Strahovem, Závěrka včetně zálivů, Zúžená
(Kochanova – slepý úsek).
Termín čištění: čtvrtek 20. dubna
Blok č. 2: 8. listopadu (Bělohorská – Říčanova),
Hošťálkova (Dvořeckého – Vodňanského),
Konecchlumského (slepý úsek od Bělohorské
ke schodům), Kopeckého (Maštěřovského – Pod
Věží – slepý úsek), Loutkářská (Rozýnova – Oddělená), Nad Tejnkou, Oddělená, Pod Věží, Rozýnova, Říčanova (8. listopadu – Dvořeckého), Šultysova (8. listopadu – Dvořeckého), U Ladronky
(Oddělená – Maštěřovského).
Termín čištění: pátek 21. dubna
Blok č. 4: Hládkov, Jílkova, Morstadtova, Myslbekova (Dlabačov – Parléřova pravá strana, Nad
Vojenským hřbitovem – Praléřova, pravá strana)
Na Hubálce (Hládkov – Patočkova), Na
Malovance, Nad Kajetánkou (Pod Královkou
– Skupova), Nad Panenskou, Nad Vojenským
hřbitovem, NN 3865 (parkoviště u Parléřova),
Parléřova, Pod Královkou, Pod Marjánkou (Pod
Královkou – Skupova), Za Hládkovem, Za Pohořelcem (včetně zálivů).

Termín čištění: středa 12. dubna
Blok č. D/15: A. Čermáka (Terronská – Ve struhách), Lotyšská, Lotyšské náměstí (včetně zálivů), Maďarská (Terronská – Chittussiho), N. A.
Někrasova, náměstí Interbrigády, Rooseveltova
(Jugoslávských partyzánů – Terronská), Terronská (včetně zálivů).
Blok č. 28: K Matěji (bez slepého úseku), Matějská (Šárecká – Vidlicová), Na Babě (Nad Paťankou – Průhledová), Nad Lesíkem, Nad Paťankou
(slepý úsek – Paťanka + parkoviště), Starého,
U Matěje.

TENIS
– NÁBOR
Termín
čištění:
sobota 22. dubna
Praha (Myslbekova – PatočBlokSK
č. Aritma
D/11: Bělohorská
kova, Schůzka
pravá strana,
zálivy, přechody)
s rodiči
dětí 4–7 let
Termín4.čištění:
pondělí 24. dubna
4. v 18:00
Blok č.na
3:tenisových
8. listopadu (Bělohorská – Říčanova),
Dvořeckého, Hošťálkova (Bělohorská – Dvořeckého), Kopeckého (U Ladronky – Maštěřovského), Kozlova, Maštěřovského, Michalovicova,
Pětipeského, Řečického, Říčanova (Bělohorská
– Dvořeckého), Štefkova, Šultysova (Dvořeckého – Pětipeského), U Kaštanu, U Ladronky (Tomanova – Dvořeckého).

Termín čištění: čtvrtek 13. dubna
Blok č. J/3: Na Svahu, Přerušená, U Sedlecké
školy, U Státní dráhy, V Sedlci.

Termín čištění: úterý 25. dubna
Blok č. 5: Břevnovská, Junácká (Patočkova –
Pod Marjánkou), Kolátorova, Mládeže, Nad
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ÚKLID VOZOVEK ZAJIŠŤUJE TSK,
DOBA ČIŠTĚNÍ JE VŽDY OD
8 DO 15 HOD. BLIŽŠÍ INFORMACE
NA WWW.TSK-PRAHA.CZ V ODKAZU
„PLÁN LETNÍHO ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ“. NA STRÁNKÁCH JE TÉŽ K DISPOZICI BEZPLATNÁ SLUŽBA TSK-INFO. V DOBĚ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ
JE TŘEBA RESPEKTOVAT DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ A ZAJISTIT PŘEPARKOVÁNÍ
VOZIDEL NEJEN Z VOZOVKY, ALE
I Z CHODNÍKU.

Kajetánkou (Skupova – Patočkova), Pod Drinopolem, Pod Marjánkou (Skupova – Břevnovská),
Skupova + cesta na Bělohorskou, Slavníkova
(Pod Marjánkou – Bělohorská), Svojsíkova.
Termín čištění: středa 26. dubna
Blok č. 6: Kusá, Na Petynce (Radimova – Na Zástřelu), Na Viničce (část od Na Petynce), parkoviště u Renaulta, Radimova (mimo úsek Na Petynce - Ve Střešovičkách), Ve Střešovičkách
(Radimova – K Bateriím).
Termín čištění: čtvrtek 27. dubna
Blok č. 8: Brixiho, Dusíkova, Myslivečkova,
Na Větrníku (Ankarská – Stamicova), Rejchova,
Rybova, Stamicova (Na Petřinách – Na Větrníku),
U Vojenské nemocnice, Voříškova.
Termín čištění: pátek 28. dubna
Blok č. 7: Anastázova + parkoviště, Cvičebná,
Markétská, Meziškolská, NN 1445 (spojka Radimova – Meziškolská), Radimova (Na Petynce
– Ve Střešovičkách), Sartoriova, U Dělnického
cvičiště, Za Kajetánkou.
Termín čištění: úterý 2. května
Blok č. 9: Čílova (Na Petřinách – Na Okraji), Janouškova, Krásného, Maříkova, Na Okraji (Na Větru – Čílova), Na Petřinách (Stamicova – Čílova
+ parkoviště), Na Větrníku (Na Větru – Na Petřinách), Na Větru, Stamicova (Na Petřinách – Radimova, pravá strana od Radimova),
Šumberova.
Termín čištění: středa 3. května
Blok č. 10: Heyrovského nám., Křenova,
Na Okraji (Štolbova – Čílova), Na Petřinách (Čílova – Heyrovského nám.), Na Rovni, Na Souvrati,
Peštukova, Polní, Předvoje, Štolbova.
Termín čištění: čtvrtek 4. května
Blok č. 11: Mahulenina (U Petřin – Radúzova),
Nad Alejí (Zeyerova alej – Brunclíkova + parkoviště), Plojharova, Radúzova, U Hvězdy, U Petřin
+ parkoviště, Ulrychova, Volavkova, Zeyerova
alej + 2 parkoviště.

SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka publikuje autorské texty spolků a iniciativ Prahy 6. Příspěvky zasílejte na spolky-redakce@praha6.org. Archiv a plné verze
článků na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy.

Účast spolků ve správních řízeních
ohrožena
V posledních měsících sílí mediální kampaň
developerů, jejímž hlavním cílem je urychlení
realizace stavebních projektů v hlavním městě
a zjednodušení povolovacích procesů. Nemine týden, abychom v médiích nezaznamenali
alespoň jeden článek, líčící kritický nedostatek
nových bytů v Praze, přičemž jako hlavní důvod
je označována současná, údajně složitá podoba
správních řízení, v rámci kterých mohou uplatňovat námitky také spolky zastupující zájmy občanů v dotčených lokalitách a usilující o ochranu
přírody a krajiny. Právě účast spolků v územních
a stavebních řízeních je přitom často označována za příčinu jejich dlouhého trvání.
Ve skutečnosti spolky neusilují o prodlužování
správních řízení a kritizovaná prodlení při povolování staveb jsou způsobována především
zdlouhavou prací správních úřadů a rušením
jejich nezákonných rozhodnutí nadřízenými
orgány. Hlavním účelem spolků je hájit veřejný
zájem, přičemž jejich účast v územních a stavebních řízeních představuje pro občany jediný
dostupný zdroj informací o připravovaných projektech. Příklady ukazují, že ve věci ochrany ži-

Zachraňme
Kalinův mlýn
Praha 6 plánuje prodat Kalinův mlýn. Mlýn má
potenciál být zajímavým společenským místem
a atraktivním cílem pro návštěvníky Šáreckého
údolí. Na základě přání místních obyvatel spolek Šárecké údolí v rámci akce MČ Prahy 6 „Mám
nápad pro Šestku“ navrhl obnovení zachovaného mlýnského kola. Mlýn je ve vlastnictví MČ P6
a je v dlouhodobém nájmu. Spolek se dohodl
s nájemcem, že je ochoten upravit svůj smluvní
vztah s MČ P6 tak, aby uvolnil část prostor mlýna
pro veřejné aktivity a občerstvení pro návštěvníky. O úpravě smlouvy bez razantního zvýšení
nájmu ale nechce MČ P6 jednat a převládá názor, že než mít mlýn, který by mohl sloužit veřejnosti a MČ by tak měla další starost a náklady, je
lepší mlýn prodat.
Kalinův Mlýn je symbol Šáreckého údolí. Jedná
se o mlýn z poloviny 16. století. Nalézá se v malebném zákoutí u přírodní památky Nad Mlýnem.
Mlýn prodělal poslední větší přestavbu v roce
1919. Z řady šáreckých mlýnů byl posledním, který svůj účel plnil, a to až do roku 1933, kdy zde

votního prostředí a krajiny konají spolky během
správních řízení často více, než orgány místní
samosprávy a státní správy.
Úsilí developerů o změnu právních předpisů
souvisejících s povolováním staveb se neomezuje pouze na média, ale směřuje i k politickým
stranám, jejichž zástupci v poslanecké sněmovně v současné době projednávají návrh novely
stavebního zákona. Do jaké míry je jejich působení na zákonodárce úspěšné, ukazují pozměňovací návrhy předložené poslancem Foldynou,
jejichž přijetí by v konečném důsledku znemožnilo účast spolků v územních a stavebních řízeních. Navrhované změny se opírají o nesmyslné
tvrzení, že existují stavební záměry, které mají
nulový vliv na životní prostředí, a proto je účast
spolků usilujících o ochranu přírody a krajiny
v souvisejících správních řízeních nadbytečná. Spolky považují Foldynou navržené úpravy
stavebního zákona za otevřenou snahu oslabit
postavení občanské společnosti a výrazně omezit veřejnou kontrolu. Proto se rozhodly obrátit
se dopisem na poslance všech politických stran
v parlamentu se žádostí, aby zmíněné pozmě-

místo mlýna byla zřízena pekárna, která skončila
znárodněním po roce 1945. V 90. letech město
mlýn pronajalo p. Čapkovi za investici do opravy
na zřízení umělecké sklenářské dílny. P. Čapka objekt zabezpečil a opravil v míře, kterou vyžaduje
provoz jeho dílny. Díky tomu byl do značné míry
zachován ráz objektu z roku 1919.
Nyní je jedinečná možnost dát mlýnu novou náplň. Mlýn by mohl poskytnout zázemí kroužkům
včelařů a ochránců přírody, mlýnské kolo by
mohlo být součástí dílny historických řemesel.

Letem světem
Přes 50 spolků převážně z Prahy řeklo poslanci Foldynovi, co si myslí o omezování
možnosti ochrany veřejného zájmu a vyzvalo poslance, aby mu to řekli také. 
Za účasti zhruba stovky občanů proběhlo
setkání s radnicí Prahy 6, kde se diskutovalo
o představách veřejnosti o podobě Vítězného náměstí. Občané byli převážně proti
jeho zastavění.  Radnice pracuje na nové
bruslařské dráze na Ladronce, i když se lidé
v anketě vyjádřili zcela opačně. Preferují
rekonstrukci cest pro pěší, nikoliv rozšíření
bruslařských drah.  Spolek Šárecké údolí
iniciuje vznik podkladů pro zadání regulačního plánu pro Šárku. Začne se radnice
konečně zajímat o budoucnost rozvoje Šáreckého údolí?
Tipy pište na spolky-redakce@praha6.org
J. Koňaříková, J. Škvor, V. Hodek

ňovací návrhy při projednávání novely stavebního zákona nepodpořili. Více na bit.ly/stavebni-zakon-dopis
E. Metela, spolek Talichova

V objektu by mohl být např. minipivovar a občerstvení pro kolemjdoucí. Prodávat poslední
zachovalý mlýn Prahy 6 jen proto, že nyní nepřináší finanční zisk je nepřijatelné. Péče o historickou identitu místa a rozvoj společenských
aktivit je nezastupitelným úkolem MČ. Jsou to
hodnoty penězi nepoměřitelné, a proto vyzýváme MČ, aby jim dala přednost před dočasným
finančním ziskem.
Vladan Hodek, spolek Šárecké údolí

Strnadovy zahrady
mají opět šanci
Změna územního plánu Z2590 umožňující výstavbu bytových domů v dříve nezastavitelné
ploše bývalého Strnadova zahradnictví neplatí.
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost
developerů. Zelené plochy na Veleslavíně mají
opět šanci, i když část území bohužel utrpěla
nepovoleným kácením i skládkami. Majitelé pozemků se ale jistě svého želízka v ohni nevzdají.
Další změna ÚP by však měla zohlednit zástavbu
staré teplárny, konečné řešení železnice i zájem
Prahy 6 a jejích občanů. Více na bit.ly/strnadovo
J. Škvor, praha6ztracitvar.cz
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Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z úřední desky
UMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ V ROCE 2017
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 vysbíraného 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 prevence vzniku odpadů), kontakt na jeho pracovníka je Ing. Janda, tel. 236 004 263.
DO KONTEJNERU LZE ODKLÁDAT:
Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

DO KONTEJNERU NELZE ODKLÁDAT:
Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. au
tobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpad (tzn. veškerý
rostlinný odpad), stavební odpad, dále pak pneu
matiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Další informace získáte na telefonním čísle
220 189 402 (Jana Drechselová – ÚMČ Praha 6),
tel. 236 004 263 (Ing. Janda MHMP).

10. 4. od 16.00 do 20.00 hod.
Rooseveltova x Národní obrany u separace
Terronská x Albánská
Terronská x Verdunská

K Brusce x Na Valech

11. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

Václavkova – nádraží Praha Dejvice

Sušická x U Hadovky

Dejvická x V. P. Čkalova x Jaselská

Kozlovská x Na Karlovce

4. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

12. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

Dejvická x Na Hutích

Na Kuthence x Na Čihadle

Kafkova x Buzulucká

Šárecká x Na Pískách

Pod Kaštany x Jaselská

Krohova x Nad Lesíkem

5. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

13. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

Puškinovo nám. x Českomalínská

Na Ostrohu x Průhledová

Krupkovo náměstí – u kostela

Na Klimentce x Na Míčánce

Českomalínská x Juarézova

Na Ostrohu x Fragnerova

6. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

18. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

nám. Interbrigády

Na Fišerce x Na Špitálce

Ve Struhách x Antonína Čermáka

Zengrova x Na Kvintusce

Čs. Armády x Eliášova

Kolejní x Zelená

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2017 zorganizoval opět projekt sběru
bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK). Akci zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí MHMP z rozpočtu hl. m.
Prahy (z paragrafu prevence vzniku odpadů).
Služba bude poskytnuta v následujícím
režimu:
 VOK bude přistaven v určeném termínu
na max. 3 hodiny. Po naplnění kontejneru před
koncem doby přistavení dojde k jeho výměně
 po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňování bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu
vysbíraného bioodpadu
 VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze
 druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve,
neznečištěná zemina, případně kuchyňský bio
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Koulova x Čínská
Studentská x Zikova
20. 4. od 16.00 do 20.00 hod.
Šárecká x Mydlářka
Kladenská x Nad Tratí
24. 4. od 16.00 do 20.00 hod.
Africká x Alžírská
Africká x Etiopská
Kladenská x K Lánu

3. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

SBĚR BIOODPADU

19. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

odpad rostlinného původ. Nevhazujte živočišné zbytky. Mobilní drtič nebo štěpkovač
nebude k dispozici.
Případné další informace získáte na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městské části
na tel. čísle 220 189 402, Jana Drechselová
Sobota 8. 4.
Vostrovská x Na Perníkářce
13–16 h
Dělostřelecká x Spojená
13–16 h
Neděle 9. 4.
Sibeliova x Na Hubálce (před zeď č.23) 9–12 h
Na Větrníku x Dusíkova
9–12 h
Sobota 22. 4.
Pelikánova za domem č. 4
9–12 h
Kralupská x Dobrovízská
9–12 h
Sobota 29. 4.
Sibeliova x Farní
9–12 h
Brixiho x Rejchova
9–12 h
Sobota 29. 4.
V Středu x Na Volánové
13–16 h

25. 4. od 16.00 do 20.00 hod.
Africká x Kamerunská
Arabská u gymnasia
Tobrucká – parkoviště
26. 4. od 16.00 do 20.00 hod.
Nad Šárkou x Na Beránce
Horoměřická x Vostrovská
Arabská x Egyptská
27. 4. od 16.00 do 20.00 hod.
Nad Šárkou x Na Kuthence
Vostrovská x Na Pernikářce
Soborská proti č. 32 u dětského hřiště
2. 5. od 16.00 do 20.00 hod.
Horoměřická x K Vršíčku
V Šáreckém údolí před č.84/1444
V Šáreckém údolí – Žežulka
3. 5. od 16.00 do 20.00 hod.
V Šáreckém údolí – V Podbabě
V Sedlci proti č. 9/23
Kladenská x nám. Bořislavka

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU MČ PRAHA 6

Městská část Praha 6 v souladu s ustanovením
§ 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, zveřejňuje záměr: prodat 92 417 ks
akcií společnosti Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, a. s., IČ: 000 11 789, se sídlem Ústí nad
Labem, Revoluční 1930/86, v nominální hodnotě 46 208 500 Kč, a dále 14 555 ks akcií společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu,
a. s., IČ: 000 11 789, se sídlem Ústí nad Labem,
Revoluční 1930/86 v majetku společnosti SNEO
a. s., IČ: 271 14 112, se sídlem Nad alejí 1876/2,
Praha 6, v nominální hodnotě 7 277 500 Kč.
Nabídka na prodej akcií platí do odvolání. Záměr
na prodej akcí lze zrušit bez výběru nabídky.
INZERCE

ANGLIČTINU UČÍ ABSOLVENT VŠ
Certificate of Proficiency in English – C2
Praxe s výukou dětí, dospělých i ve firmách
Tel.: 721 668 051

INZERCE

Jarní úklid

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu
Trasa C
15. 4.

křižovatka ul. Arabská x Egypská

Trasa D
18. 4.

křižovatka ul. Libocká x Ruzyňská
(parkoviště u restaurace)

po–pá

so

15:00–15:20

8:00–8:20

po–pá

so

15:00–15:20

8:00–8:20

V rámci jarního úklidu organizovaného Prahou 6 budou občanům k dispozici velkoobjemové kontejnery na likvidaci zejména rostlinného odpadu ze
zahrádek, ale i na likvidaci objemného odpadu z domácností.
•	Kontejnery přistavené od pátku do soboty budou na stanoviště přistaveny
vždy v pátek nejpozději do 12 hod., odvoz bude proveden v sobotu ve 22 hod.
•	Kontejnery přistavené od neděle do pondělí budou na stanoviště přistaveny vždy v neděli nejpozději do 12 hod., odvoz bude proveden v pondělí
ve 22 hod.
V případě naplnění bude zajištěna jejich pravidelná výměna. Po svozu zajistí dodavatelská firma úklid každého stanoviště. Prosíme občany, aby u všech kontejnerů dodržovali třídění odpadu dle označení kontejnerů.

Prodej nebytových jednotek
Ulice

Plocha

Číslo jed.

Specifikace

Podlaží

2

Rooseveltova 615/32 31,10 m

615/301

sklad

1.NP

Rooseveltova 615/32 83,50 m2

615/308

kancelář

1.NP

Rooseveltova 618/26 29,50 m2

618/310

garáž

1.PP

Rooseveltova 618/26 20,40 m

618/311

garáž

1.PP

2

Rooseveltova 618/26 12,30 m

618/312

garáž

1.PP

Rooseveltova 619/24 12,40 m2

619/301

sklad

1.PP

Rooseveltova 619/24 21,60 m2

619/302

garáž

1.PP

Rooseveltova 619/24 27,50 m

619/303

garáž

1.PP

Bělohorská 1404/48

12,80 m2

1404/317

garáž

2.PP

Bělohorská 1404/48

2

12,80 m

1404/318

garáž

2.PP

Bělohorská 1420/94

17,50 m2

1420/301

garáž

2.PP

Bělohorská 1420/94

16,70 m2

1420/315

garáž

2.PP

Bělohorská 1421/92

2

17,00 m

1421/315

garáž

2.PP

Bělohorská 1642/96

69,10 m2

1642/399

kryt CO

2.PP

2

2

Do kontejneru nelze odkládat: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky. Případné dotazy zodpoví pracovníci oddělení inspekce, odboru dopravy a životního prostředí na tel. čísle 220 189 379,
220 189 905, 220 189 909.
Pá–So 31. 3.–1.4.
Macharovo náměstí (ul. Západní)
8. listopadu x U Kaštanu
U Vojenské nemocnice x U 4.
baterie
Heyrovského náměstí u obchodu
Nad Višňovkou x K Mohyle
Osamocená

Prodej nebytových jednotek je zveřejněno od 30. 3. do 2. 5. 2017.
Text výběrového řízení včetně podmínek a bližších informací najdete
na webových stránkách www. praha6.cz a www.sneo.cz.

Ne–Po 2.–3. 4.
Na Okraji x Maříkova
V Středu x Na Volánové
Terronská x Nám. Interbrigády
Hošťálkova x Štefkova
Dělostřelecká x Spojená
Na Větru – u trafostanice
Pá – So 7.–8 .4.
Na Kuthence x Na Čihadle
Nad Hradním vodojemem před č. 8
Roztocká proti Riverside School
Pod Petřinami x Střední
U 5. baterie – nám. Před bateriemi

Bělohorská 1642/96, č. NJ 1642/351, prodejna, 45,90 m², 1. NP,
SNEO a. s. (SV). Nájemní smlouva na dobu neurčitou, rozhodující je
nabízená výše nájemného a předpokládaná činnost.
Bělohorská 1690/128, NJ č. 1690/303, prodejna, 170,10 m2, 1. NP
– nájemní smlouva na dobu určitou 5 let, rozhodující je nabízená výše
nájemného (minimální nabídka 2 000 Kč/m2/rok bez DPH) a předpokládaná činnost. Podmínkou je rekolaudace dle záměru budoucího
uživatele po souhlasu vlastníků jednotek. Zveřejněno na úřední
desce do odvolání.

Ne–Po 9.–10. 4.
Na Petynce x U Střešovických hřišť
Arabská u bývalých stavebnin
Na Míčánce x Na Klimentce
Slunná x U Laboratoře
Horoměřická proti nemovitosti
čp. 2 334

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
vyhlásila výběrová řízení na obsazení několika pracovních
pozic. Informace a přihlášky k výběrovým řízením jsou
k dispozici na úřední desce Úřadu MČ Praha 6 a na webových
stránkách www.praha6.cz v rubrice volná pracovní místa.

Pá–So 21–22. 4.
Fragnerova x Na Ostrohu
Na Větrníku x Dusíkova

Stochovská x Třebonická
U Dejvického rybníčku x Na Rozdílu
Zeyerova alej x Na Klášterním
Na Vlčovce x Mydlářka
Na Valech x K Brusce
Ne–Po 23.–24. 4.
Moravanů x Libovická
Cukrovarnická před č. 77/896
Glinkova x Kanadská
V Šáreckém údolí (Žežulka)
Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
Parléřova x Myslbekova
Pá–So 28.–29. 4.
Moravanů x Rozdělovská
Zelená x Stavitelská
U Kolejí x U Stanice
Na Bateriích u č. 27
Matějská x Průhledová
Ne–Po 30.–1. 5.
Na Pískách x Sušická
Šultysova x Pětipeského
Ruzyňská x Únětická
Říčanova x Řečického
Na Okraji x Polní
Pá–So 5.–6. 5.
Nad Šárkou x Krocínovská
José Martího u lávky k zahrádkám
Kralupská x Dobrovízská
U Ladronky x Kopeckého (parčík)
Na viničních horách x Na Karlovce
U Ladronky x Oddělená
INZERCE

ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ

METRO A, VESTIBUL STANICE BOŘISLAVKA
VÝSTUP směr VELESLAVÍN

AKCE NA DUBEN
KABÁT NEBO BUNDA 2+1KUS
TEN NEJLEVNĚJŠÍ ZDARMA.

OTEVŘENO: Po-Pá 8:00-20:00.

nebo OC Lužiny 1.p vedle Alzy-otevřeno Po-Ne.

Věrnostní karty - ZDARMA
www.cistirna.info
Platby kartou ANO.
Přijďte nás vyzkoušet.

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU
lakýrnické práce lze provést i v dílně

241 493 633, 222 941 998

603 501 166

www.siml.cz

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

NEJ
zdravější
cena

Allianz ŽIVOT

Lukáš Derbal, Šárecká 65, Praha 6 – Dejvice, 160 00
+420 604 262 107, lukas.derbal@iallianz.cz

17921_letacek zivotni pojisteni 102x34_v02.indd 1
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KULTURNÍ PROGRAMY

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.
1. 4. 16:00
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4. 16:00
12. 4.
13. 4.
14. 4.
19. 4.
20. 4.
22. 4. 16:00
27. 4.
28. 4.

Kdyby tisíc klarinetů
Čochtanův divotvorný hrnec
Prsten pana Nibelunga
Co na světě mám rád
Čochtanův divotvorný hrnec
Čochtanův divotvorný hrnec
Mam'zelle Nitouche
Zlomené srdce lady Pamely
Čochtanův divotvorný hrnec
A dnes hrajeme jazz – Bohemia Big Band
Skleněné prkno
Začalo to Vestpocketkou – PREMIÉRA
Začalo to Vestpocketkou

20. 4.
23. 4.
24. 4.
27. 4.
28. 4.

Kakadu
Kafka ’24
Dabing Street
Interview
Racek

Anti.kvariát
9. 4. v 16 hod. / Červená Karkulka aneb Dobrodružství v galanterii. Pohádka divadelních souborů Loutky
bez hranic & Ryba řvoucí. Pro děti od tří let.
25. 4. ve 20 hod. / Co.media. Intermediální integrál
Martina Myšičky. Hostem Josef Špaček, jeden
z nejlepších českých houslistů, koncertní mistr České
filharmonie.

GALERIE VILLA PELLÉ
Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e-mail:
info@villapelle.cz, www.villapelle.cz
Otevřeno: út–ne 13–18 hod.

HOSTÉ:
2. 4. 16:00 Domácí@štěstí.hned
10. 4.
Všechnopárty
11. 4.
Všechnopárty
18. 4.
Dejvická LIVE! – večery s Prahou 6
21. 4.
Hutka „70“
24. 4.
Všechnopárty
25. 4.
Všechnopárty
29. 4. Návštěvní den u Miloslava Šimka

VÝSTAVA
24. 4.–7. 7. M. Šašek: let č. 59/74
Výstava představí tvorbu světoznámého ilustrátora,
autora sedmnácti fenomenálních obrázkových knih
o světových metropolích a zemích od To je Paříž,
Londýn a Řím, přes New York, Mnichov a Benátky až
po Hongkong a Austrálii. Miroslav Šašek v nich zachytil jejich historický obraz i dynamiku moderní doby
let šedesátých a počátku sedmdesátých.

DIVADLO SPEJBLA
A HURVÍNKA

FESTIVAL
29. 3.–2. 4. 10:00 – 20:00 Czech Grand Design
Festival finalistů cen Czech Grand Design představuje to nejlepší z českého designu, módy, grafického
designu, fotografie a ilustrace za uplynulý rok. Bohatý
doprovodný program.

Dejvická 38, Praha 6 – Dejvice.
tel. 224 316 784, www.spejbl-hurvinek.cz.
1. 4.
14:00 a 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
2. 4.
10:30 a 14:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
4. a 5. 4. 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
5. 4.
19:00 To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem
6. 4.
10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
8. 4.
14:00 a 16:30 Jak s Máničkou šili všichni čerti
11. 4.
10:30 a 14:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
12. 4.
10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
18. a 19. 4. 10:00 Hurvínkův popletený víkend
19. 4.
19:00 Spejbl a město hříchu
20. a 21. 4. 10:00 Hurvínkův popletený víkend
22. 4.
14:00 a 16:30 Hurvínkův popletený víkend
25. 4.
10:00 a 14:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
26. 4.
10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
26. 4.
19:00 Dějiny kontra Spejbl
27. a 28. 4. 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
29. 4.
14:00 a 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
30. 4.
10:30 a 14:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie

DEJVICKÉ DIVADLO
Pokladna a rezervace vstupenek: tel. 233 332 430,
rezervace@dejvickedivadlo.cz. Pokladna otevřena
od 16:00, o víkendech a svátcích dvě hodiny před
začátkem představení. Začátky představení v 19:30,
není-li uvedeno jinak.
2. 4.
Ucpanej systém (s anglickými titulky)
3. 4.
39 stupňů
7. 4.
Ucpanej systém
9. 4.
Zimní pohádka
10. 4. Muž bez minulosti
13. 4. Brian
18. 4. 	Vzpomínky na Asii. Ohlédnutí folklórního
souboru Rosénka za festivaly v Jižní Koreji
a na Taiwanu.
19. 4. Vzkříšení
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ATELIÉR PELLÉ
NEDĚLNÍ ŠKOLA UMĚNÍ. Otevřený kurz pro děti
od 4 do 10 let. Kontakt: dilny@villapelle.cz, tel.:
725 537 142. Délka lekce 120 min, cena 120 Kč/dítě.
Rezervace nutná: dilny@villapelle.cz
9. 4. v 15:00 Středověk – „K nebesům“ – románský
a gotický sloh.
Seznámíme se s gotickou architekturou, tvořit
budeme rozety, kreslit gotická okna, malovat vitráže
na sklo, vytvářet návrhy středověkých kostýmů.
30. 4. v 15:00 Novověk - člověk jako středobod
Vesmíru: „Uzříš, jak kruh se k středu hodí.“
Tvorba Hieronyma Bosche, složíme objekt – hlavu z ovoce a zeleniny, budeme malovat barvami a pastelem.

PÍSECKÁ BRÁNA
K Brusce 208/5, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
tel.: 233 321 313, www.piseckabrana.cz.,
otevřeno út – ne 11 až 19 hod.
2. 4. 13–16 hod. Velikonoce
Zahájení velikonočních oslav, vystoupení pěveckého souboru Sedmihlásek, rukodělné dílny, upálení
Morany. Vstup volný.
4. 4. v 16 hod. / Mantaban
Lidové písně v podobě world music. Vstup volný.
5. 4. v 19 hod. / Los Quemados
Koncert v rámci projektu Jazz Gate. Vstupné 60 Kč.
8. 4. v 11 hod. / Mrkvoman
Pohádka pro děti, divadlo Krabice. Vstup volný.
9. 4. v 17 hod. / Duchovní hudba Velikonoc
Koncert Břevnovského chrámového sboru. Vstup
volný.
11. 4. v 16 hod. / Taneční skupina Jaro
Ukázky českých, moravských i slovenských tanců.
Vstup volný.
16. 4. v 11 hod. / Vlk a ovce běží z kopce
Pohádka pro děti, divadlo Krabice. Vstup volný.

19. 4. v 16 hod. / Vystoupení žáků škol a školek
Bambíno.
19. 4. v 19 hod / Štěpán Markovič a přátelé
Koncert českého saxofonisty v rámci projektu Jazz
Gate. Vstupné 60 Kč.
25. 4. v 16 hod. / Vystoupení žáků škol a školek
Bambíno.
VÝSTAVY
4.–23. 4. / Příběhy za zrcadlem
Výstava zrcadlových vitráží Mikuláše Cacary.
27. 4.–7. 5. / Fotograf roku 2016
Výstava výherců 13. ročníku.

DLABAČOV
KINO – DIVADLO – KAVÁRNA. Bělohorská 24, Praha 6. POKLADNA (půl hodiny před prvním představením), tel.: 233 102 991, pokladna@dlabacov.
cz, www.dlabacov.cz. Kino senior za 60 Kč.
1. 4. 13:00 Balerina/ pro děti
15:30 Šmoulové/ pro děti
18:00 Volání Netvora: Příběh života
20:30 Ghost in the shell
2. 4. 13:00 Šmoulové/ pro děti
15:30 Jak se budí země/ divadlo pro děti
17:30 Jeden německý život/ dokument
3. 4. 20:00 Masaryk
4. 4. 20:30 Masaryk
7. 4. 15:30 Nechte zpívat Mišíka/ kino senior
18:00 Raw
8. 4. 13:00 Šmoulové/ pro děti
15:30 Putování tučňáků/ pro děti
18:00 Masaryk
20:30 Raw
9. 4. 15:30 Obušku z pytle ven/ divadlo pro děti
	19:00 Víš přece, že neslyším, když teče voda/
divadlo pro dospělé
10. 4. 20:00 Logan
11. 4. 18:00 Mžitky/ filmový klub
	20:15 Drahokamy/ přímý přenos baletu z Royal
Opera House
12. 4. 10:00 Bába z ledu/ baby kino
15:30 Bába z ledu/ kino senior
18:00 Úkryt v ZOO
20:30 Masaryk
13. 4. 18:00 Proti vlastní krvi
	20:30 Zkouška dospělosti/ premiéra s kritikem
K. Filou
14. 4. 15:30 Moonlight/ kino senior
18:00 Zkouška dospělosti
20:30 Proti vlastní krvi
15. 4. 13:00 Putování tučňáků/ pro děti
15:30 Šmoulové/ pro děti
18:00 Volání netvora: Příběh života
20:30 Úkryt v ZOO
16. 4. 13:00 Kráska a zvíře/ pro děti
	16:00 Zajíček a velká mrkvová záhada/ divadlo
pro děti
18:00 Já, Claude Monet/ dokument
17. 4. 20:00 Bába z ledu
18. 4. 18:00 Kong: Ostrov lebek
20:30 Safari/ dokument
19. 4. 15:30 Masaryk/ kino senior
18:00 Zkouška z dospělosti
20:30 Kong: Ostrov lebek
20. 4. 20:30 Masaryk
21. 4. 15:30 LaLaLand/kino senior
18:00 Ztracené město Z
20:30 Přes kosti mrtvých
22. 4. 13:00 Kráska a zvíře/ pro děti
15:30 Mimi šéf/ pro děti
18:00 Přes kosti mrtvých
20:30 Ztracené město Z
23. 4. 13:00 Mimi šéf/ pro děti
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15:30 O pejskovi a kočičce/ divadlo pro děti
	17:30 Hieronymus Bosch a jeho podivuhodný
svět/ dokument
24. 4. 20:00 T2 Trainspotting
26. 4. 10:00 baby kino (titul bude uveden na webu)
	15:30 Nejšťastnější den v životě olliho Makiho/
kino senior
19:00 Blázinec/ divadlo pro dospělé
27. 4. 	19:00 STAND UP SHOW: Praha vs Brno/ nová
improvizační show
28. 4. 15:30 Masaryk/ kino senior
18:00 Zahradnictví: Rodinný přítel
20:30 The Circle
29. 4. 13:00 – 18:00 Břevnovský market
13:00 Mimi šéf/ pro děti
15:30 Putování tučňáků/ pro děti
18:00 The Circle
20:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
30. 4. 13:00 Kráska a zvíře/ pro děti
15:30 Mimi šéf/ pro děti
	17:30 Anna Karenina/ záznam představení ze
Stage Russia

KAŠTAN – scéna
UNIJAZZU
Bělohorská 150, 169 00 Praha 6, www.kastan.cz,
e-mail: kastan@kastan.cz
1. 4. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Divadlo T601:
Tajemství jabloně. Po představení výtvarná loutková
dílna
1. 4. 20:00 KONCERT / Helemese, Přetlak věku
3. 4. 20:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY
Návraty Petra Hilského: Břevnov aneb Na cestě

Z HVĚZDIČEK
ROSTOU
HVĚZDY

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

VST
ZDA UP
RMA

22. 4. Klasika i pop

Studenti klasických i populárních oddělení Mezinárodní
konzervatoře Praha.

z Písku. Hudební produkce: Petr Hilský & Jam Sessžer,
hosté: Ivan Hlas a Ondřej Konrád.
4. 4. 18:30 PŘEDNÁŠKA / Ing. arch. Zdeněk Lukeš:
František Roith (1876–1942). Autor monumentálních
paláců ale i vil, činžovních domů a vodních děl.
5. 4. 20:00 KONCERT / Johannes Benz. Silné melodie
písničkáře za doprovodu hudebníků: David Landštof,
a.m. Almela, Josefa Štěpánka a Harvei sisters.
6. 4. 20:00 KONCERT / Huso
7. a 8. 4. 17:00 FESTIVAL / 15. ročník Festivalu
Osamělých písničkářů. Hudební legendy se střídají
s novými tvářemi z volného sdružení založeného
před lety Janem Burianem.
8. 4. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Bilbo compagnie:
Cirkus Chauve
10. 4. 20:00 FILMOVÝ VEČER / Thule Tuvalu (Švýcarsko, 2014, režie: Matthias von Gunten). VSTUP VOLNÝ
11. 4. 20:00 KONCERT / Zhasni – folkrocková skupina.
12. 4. 20:00 KONCERT / Ty Syčáci – brněnská kapela
básníka Petra Váši.
18. 4. 20:00 FILMOVÝ VEČER / Aminin profil (Kanada,
2015, režie: Sophie Deraspe). VSTUP VOLNÝ
19. 4. 16:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Sváťovo dividlo:
O Smolíčkovi. Loutková pohádka.
19. 4. 20:00 KONCERT / Jan Burian a jeho kulturní
ozdravovna
20. 4. 20:00 KONCERT / J. H. Krchovský & Krch-off
band – pražská undergroundová, rockově alternativní
skupina.
21. 4. 20:00 KONCERT / Monkey Plot, Moon Relay.
Norská alternativní scéna.
22. 4. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Malé divadélko
Praha: O Červené Karkulce a Krabičková pohádka.
Po představení loutková výtvarná dílna.
22. 4. 20:00 KONCERT / Joe Karafiát Band
24. 4. 19:00 POSLECHOVÝ VEČER / Jiří Černý
25. 4. 20:00 KONCERT MAGAZÍNU UNI / Pris a host
26. 4. 20:00 DIVADLO / Divadlo Dejvického Atelieru:
Pavouci ve službách Sherlocka Holmese
27. 4. 20:00 KONCERT / Andband. Napříč žánry.
28. 4. 20:00 KONCERT / El Gaučo. Ska, reggae, funk,
jazz, folk i punku.
29. 4. 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Divadlo DAMM:
Medvěd, který nebyl.
29. 4. 20:00 KONCERT / V. T. Marvin, Budulínek. Kořeny punk’n’rollu.

Vánoce přicházejí
10. 12.

VÝSTAVA

1. 4.–30. 4. / Návraty Petra Hilského: Břevnov aneb
Na cestě z Písku

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
U Boroviček 650/5, 163 00, Praha 6. Informace
najdete na www.ddmp6.cz.
13. 4. 9:00–13:00, klub Šestka
Prázdninová pohodička v klubu – šipky, XBOX, Wii,
kulečník, stolní hry…
22. 4. od 10:30 do 18:00 v DDM
Talenty v domečku – pěvecká soutěž pro všechny
ve věku 7 – 26 let, kteří mají chuť si zazpívat a ukázat
všem, co umí. Propozice a přihlášky na webu, vstup
volný a diváci srdečně vítáni!
28. 4. 16:00 –19:00, dopravní hřiště DDM Na Vypichu
Čarodějnice na dopravním hřišti – zábavné odpoledne pro děti. Vstup volný.

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ

29. 7.–11. 8. Lomy u Kunžaku – tábor s kolovýlety
a celotáborovou hrou.
31. 7.– 4. 8. Příměstský taneční tábor v DDM pro
účastníky od 7 do 20 let.

MUZEUM HL. M. PRAHY
www.muzeumprahy.cz
Müllerova vila / Nad Hradním vodojemem 14, Praha
6, tel.: 224 312 012, otevřeno: út, čt, so, ne 9–18 hod.,
návštěva možná po předchozí rezervaci
Rothmayerova vila /U Páté baterie 896, Praha 6,
tel.: 224 312 012, otevřeno: út, čt, so, ne 9–18 hod.,
návštěva možná po předchozí rezervaci
Studijní a dokumentační centrum Norbertov / Nad
Hradním vodojemem 13, Praha 6, tel.: 233 323 997,
www.muzeumprahy.cz. Otevřeno: út, čt, so,
ne 10–18 hod.

VÝSTAVA

9. 3.–28. 5. 2017 / Obnova Müllerovy vily 1997–2000
Repríza části výstavy pro Illinois Institute of
Technology v Chicagu z roku 2006. Představuje
fotografie z restaurování, srovnávací fotografie
interiérů před obnovou a po ní a vzorky odebraných materiálů.
27. 4. 2017 od 17 hod. / Obnova a restaurování
Müllerovy vily, 1997–2000
Doprovodná přednáška autora projektu rekonstrukce prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsy. Nutná
rezervace. Vstupné 60 Kč.

www.musicagency.cz

INZERCE

HLEDÁME ŠVADLENU
Nabízíme zajímavou práci ve výrobě
pleteného oblečení v Praze 6
Typ pracovního poměru: plný úvazek
Pracovní doba: 6:00 – 14:30
Podmínka: výuční list, 2-3 roky praxe v oboru
Benefity: práce v moderním prostředí, 5 týdnů dovolené, příspěvek na
stravování, příspěvek na penzijní pojištění, zvýhodněné nákupy firemních
produktů, příplatky za přesčasy, roční odměny. Více o firmě na www.kama.cz

Zájemkyně pište na adresu

kpertlova@kama.cz
duben 2017
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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. Pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6.
Pravidelné kurzy Fresh senior ve Villa Pellé:
Poslední volná místa. Informace a přihlášky
na 224 326 180 či info@porteos.cz.

Pondělí 10. 4. Harmonizační cvičení
14:00–15:00 I. skupina
15:00–16:00 II. skupina
16:00–17:00 III. skupina
Úterý 11. 4. Stop zapomínání
14:30–16:00 Paměťová cvičení – II. skupina
Úterý 11. 4.
15:30–16:15
16:15–17:00
17:00–17:45

Kurz PC
I. skupina – začátečníci
II. skupina – mírně pokročilí
III. skupina – pokročilí

Úterý
10:00 výtvarný kurz s akad. mal. M. Gabrielovou
12:00 výtvarný kurz s akad. mal. M. Gabrielovou
Středa
10:00 angl. konverzace – mírně pokročilí
11:00 angl. konverzace – pokročilí
12:00 angl. konverzace – mírně pokročilí
10:00 kondiční a rehabilitační cvičení
11:00 smovey – cvičení s vibračními kruhy
Čtvrtek
10:00 francouzská konverzace – pokročilí
11:00 francouzská konverzace – mírně pokročilí
10:00 nebo 11:00 taj-ji – cvičení pro zklidnění
těla i mysli

Středa 12. 4.
9:00–10:30 Angličtina

14. 4. od 16:00, Písecká brána
Mantaban / Směs lidových písniček ponořených do world music. Hudební projekt Jiřího
Hodiny a jeho přátel.

Čtvrtek 20. 4. Toulky Prahou
14:00–16:00 „Resslova ulice a okolí“. Sraz:
Karlovo nám. u ČVUT

11. 4. od 16:00, Písecká brána
Jaro / Hudebně taneční vystoupení souboru,
který čerpá z českých, moravských i slovenských lidových her a tanců.
18. 4. od 16:00, Villa Pellé
Z cyklu Generation Connector: Chytrý kvíz
Zábavná hra, která pomůže k udržení bystré
mysli a poskytne příjemnou zábavu.
25. 4. od 16:00, Villa Pellé
Jak dosáhnout změny ve svém životě
Metodu osobního rozvoje představí profesionální koučka Milena Židlická.

Čtvrtek 13. 4. Přednáška
15:00–16:30 „Česká zdravotní mise v rovníkové Africe“. Beseda o práci českého zdravotního
týmu a malém zázraku, který se podařil v chudých oblastech Keni.
Úterý 18. 4. Výtvarný ateliér
13:00–15:30 „Kytičky z drátků“
Úterý 18. 4. Stop zapomínání
14:30–16:00 Paměťová cvičení – I. skupina
Středa 19. 4.
9:00–10:30 Angličtina

Pondělí 24. 4. Cvičení s theraband gumou
14:00–15:00 I. skupina
15:00–16:00 II. skupina
16:00–17:00 III. skupina
Úterý 25. 4. Stop zapomínání
14:30–16:00 Paměťová cvičení – II. skupina
Úterý 25. 4.
15:30–16:15
16:15–17:00
17:00–17:45

Kurz PC
I. skupina – začátečníci
II. skupina – mírně pokročilí
III. skupina – pokročilí

Úterý 4. 4. Stop zapomínání
14:30–16:00 Paměťová cvičení – I. skupina
Středa 5. 4.
9:00–10:30

Angličtina

Čtvrtek 6. 4. „Velikonoce, neb jaro vítej“
14:30–16:00 Oslava jara písničkami v provedení J. Víznera a H. Krupové.
30

duben 2017
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ANTIK BAZAR APOLLON

Bělohorská 8, Praha 6, stanice tram.
Malovanka / otevřeno po–pá 10–13 14–16 h
VÝKUP KAŽDÝ DEN
www.antiqua-apollon.cz,
www.antikpraha.cz/antiqua-apollon
Vykoupíme různé PAMÁTKY NA STARÉ
ČASY i poškozené. 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,
Čtyřlístek, obrazy, grafiku, hodiny, lampy,
lustry, sochy – porcelán, kov, sádra, dřevo,
šperky – české granáty, zlaté, stříbrné, bižuterii,
vánoční ozdoby, pracovnu, psací stůl

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

FITNESS - PODBABA
POSILOVNA, SAUNA, SOLARIUM,
AEROBIC, PILATES, YOGA, ZUMBA
CARDIO, FUNKČNÍ, KRUHOVÝ TR.

PŘIJĎTE K NÁM – LÉTO SE BLÍŽÍ
DO KONDICE S NAŠIMI VÝHODNÝMI
PERMANENTKAMI
KOULOVA 15, PRAHA – 6, DEJVICE
TEL: 296 537 838
WWW: FITNESS-PODBABA.CZ

HAPPY HOURS, PO – PÁ, 12–14 HOD.

velikonoční generálka

KOMUNITNÍ SENIORSKÉ
CENTRUM ŠLEJNICKÁ

Úterý 4. 4. Výtvarný ateliér
13:00–15:30 „Jarní kuřátka z vlny“

Čtvrtek 27. 4. „Vest Pocket revue“
14:30–16:00 K 90. výročí prvního představení
legendární dvojice Jiří Voskovec–Jan Werich.
Daniel Dobiáš s Janem Vodňanským natočili
všechny písně, které vznikly ještě před spoluprací s Jaroslavem Ježkem.

V ZAHRADĚ HOTELU INTERNATIONAL

2. 5. od 16:00, Villa Pellé
Z cyklu Generation Connector: Výroba pracího prášku / Jak si jednoduše vyrobit alternativu k běžným pracím prostředkům. Je to snadné, levné a ekologické. NUTNÁ REZERVACE!

Komunitní seniorské centrum Pečovatelská
služba Prahy 6. Informace získáte na:
Irena Simeonová, tel.: 736 489 330,
e-mail: ksec@pecovatelskasluzbap6.com.

Středa 26. 4.
9:00–10:30 Angličtina

na ořechovce

sobota 8.dubna 15:00 - 17:00
Macharovo Náměstí

KVÍZ
POZNÁTE, CO JE NA OBRÁZKU?
Odpověď zasílejte do 20. dubna 2017
na adresu radnice a obálku označte nápisem
KVÍZ. Vítěz obdrží zajímavou publikaci poštou.

Tradiční sousedské setkání
• Pletení pomlázek, zdobení vajíček
a příprava jarního osení
• Divadlo “O dešťové víle” (Loutky lidem)
• Vokální skupina Crashendo
• Sportovní hry
• Domácí koláče a nealko občerstvení
• Velikonoční nadílka
Vstupné dobrovolné
“Projekt finančně podpořila
MČ Praha 6. ”

Správná odpověď ke kvízu z minulého
čísla zněla: VILLA PELLÉ
Výhercem publikace je Pavel Kovář.
WWW.STRESOVICKYORISEK.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/STRESOVICKYORISEK

kulturní servis

INFORMACE

Servis a oznámení

žitě již 15 let. Vernisáž 5. května 2015
v 18 hodin zahájí akad. malíř Ivan Bukovský a zahraje Jiří Stivín.
Saxofonové kvinteto
Srbská 2, Praha 6
ZASTUPITELSKÝ
KLUB ČSSD:
Setkání
ZASTUPITELSKÝ KLUB ANO:
ZASTUPITELSKÝ
TOP 09:
pod vedením Zdeňka
Kašpara
Otevírací doba: 15.00–24.00
Dejvická 38, PrahaKLUB
6
Klasický jazz
v neobvyklých
variacích
Rezervace@potrva.cz,
Pokladna D Ing.
S+HJaromír
tel.: 224Vaculík,
316 784
se zastupiteli
ČSSD
(Miloš Balabán,
René
PŘEDSEDA: Ing. Roman Mejstřík,
PŘEDSEDA:
s prolnutím
klasické
hudby
- Jaroslav
Po 13.00–18.00
K Brusce
5/208, 160 00 Praha 6 Pekárek,
Štěpán
Stupčuk,
Lucie
Válová)
418 940;
tel.
602 492 692,hod.
jvaculik@praha6.cz. Tel. 222 963 707 rmejstrik@praha6.cz, 603
Ježek, George Gerschwin, J. S. Bach
Út–Pá 9.00–14.00 a 15.00–18.00 hod.
Tel.: 233 321 313
lze dohodnout
778 543 832. RADNÍ: Zdeněk
MÍSTOPŘEDSEDA:
Milenotevře
a Hanušová,
a další. 15. na
5. vobvodním
17 hod. v sekretariátu
rámci proHrajeme-li v Praze jeIng.
pokladna
- 5. 5. 19:00
E-mail: Hořánek,
info@piseckabrana.cz
ČSSDjektu
v Praze
Bělohorské tř. č. 76; tel. čísla:
zhoranek@praha6.cz, www.piseckabrana.cz
602 336 140.
tel.
209 713, mhanusova@praha6.cz.
Jazz6,Gate.
na i737
o víkendu.
Večer o Iránu – přednáška
Hong
Kong
Ensemble
So/Ne 9.30–11.30 a Jiří
12.00–17.00
5. 19:00
220 510
887,
602Guitar
459 163,
případně e-mail:
Schůzka je možná po Otevřeno:
domluvě. 13–19 hod.
MÍSTOPŘEDSEDA:
Růžička,hod.
tel. 6026.176
922,
v Písecké bráně nebo je kontaktovat
Hrajeme-li představení
pro dospělé
je Open Mic #84 host: Jan Burian
Na výstavy vstup volný
ovv.praha6@cssd.cz,
jruzicka@praha6.cz.
Schůzka
se zastupiteli
ZASTUPITELSKÝ KLUB STAROSTOVÉ
Velký koncert Hong Kongského orpokladna otevřena do 19.00 hod.
8. 5. 19:30
na www.praha6.cz.
po
dohodě.
www.spejbl-hurvinek.cz
Terne Čhave, Koza
na útesu (world
- Blízká setkání Josefa Hníka chestru a Kytarového orchestru CharA NEZÁVISLÍ
(STAN):Zátiší
PŘEDSEDA:
lotta z Prahy 6 KLUB
v Písecké
bráně
v pomusic, rock´n´roll,
klezmer)
Výstava
velkoformátových
černobíZASTUPITELSKÝ
KSČM:
Setkání
Ing.
Mgr. Libor Bezděk,
775 870
642,
ZASTUPITELSKÝ KLUB STRANY ZELENÝCH:
12. 5. 19:00
2. 5., 3. 5 ve 14,00 hod.
lých fotografií předního českého foto- ndělí 25. května od 18 hodin
občanů
se zastupiteli
bezdek@ddmpraha.cz,
ZÁSTUPCE
STAROSTY:
PŘEDSEDKYNĚ:
Mgr. víkend
Karolína Brabcová,
Doktorfest
2015 KSČM lze dohodnout
Science Café Praha:
O neurochirur- grafa
Hurvínkův popletený
Josefa Hníka.
Výběr toho nejv-sekretariátu
OVfestivalu
KSČM vDOKTORFEST
Zikově ulici č. 21,
Jan Lacina,
tel:
321 737,
Třetí ročník
gii Hosté: MUDr.Mgr.
Jan Klener,
PhDr.jlacina@praha6.cz,
2. 5.731
v 16.30
hod. e-mail: karolina.brabcova@zelelepšího z několika fotografických cy
ve dnech
29.nebo
a 30. května
Lenka Krámská PhD.
Hurvínkův
popletený Mgr.
víkend
klů, na kterých
autor Iveta
pracuje nepřetrtel: 224
324 168
224 325 877; nebo
tel.: 220 189 170, členky/členové:
MUDr.
ni.cz.
ZASTUPITELKA:
Pavla Ducháčková
13. 5. 18:00
3. 5. v 10.30tel:
hod.
přímo s jednotlivými zastupiteli:
Borská, iborska@praha6.cz, Ing. Mgr. Oldřich
Chotková,
608 260 230,
Noc literatury – autorské čtení
Hurvínkův popletený víkend
PhDr.12.5.
Helena
Briardová tel. 723 607 243,
Kužílek,
kuzilek@otevrete.cz,
Petr
Šabach.
e-mail:
pduchackovachotkova@seznam.cz
14. 5. 19:30
5. 5, 6. 5 a 7. 5. v 10.00 hod.
/ 17:00
Ing. Jiří
Dolejš
tel. 775
733-171(asistent),
ZASTUPITELÉ:
Mgr. Jan
Sládek, tel: 775
999 Cluck
89, [usa] (anti-folk)
Diane
Hurvínkův popletený
víkend
To
je…
Miroslav
Šašek
přednáška
ZASTUPITELSKÝ KLUB ODS: PŘEDSEDA
JUDr.13.
Ivan
296 814 111.
e-mail:
sladek.jan@gmail.com
15. 5.19:30
9. 5. a 10.
5. ve 14 hod.
5. / Hrůza
18:00 –tel.
23:00
KLUBU: Ing. Jiří Lála, e-mail: jlala@praha6.cz,
Hurvínkův
popletený
víkend
Noc literatury v Městosvětě
Ing.
Vladimír
Šraier, MBA,
tel: 602 276See
999,Through Dresses [usa], Zlato a
ZASTUPITELÉ
KDU-ČSL:
Mgr.věno
Jan vané
Bartůšek,
MÍSTOPŘEDSEDA:
Ing. Marie Pojerová,
nafta [cz] (post-punk,
shoegaze)
9. 5. a 10. 5. v 16.30 hod.
Čtení v prostorách
výstavy
e-mail: vladimir.sraier@zeleni.cz, Mgr. Petr Píša,
16. 5. 19:30
Hurvínkův popletený víkend
knize v prostředí vily aMUDr.
zahrady.
Praha
6, Pelléova
jan-bartusek@seznam.cz,
Marián Hošek,
mpojerova@praha6.cz.
Setkání
občanů 10,
se
tel:
114
e-mail:
pisap@seznam.cz
Kukui Trio (blues,
acid jazz)lze dohodnout
12. 603
5., 13.
5.,577,
14. 5.
v 10.00
hod.
16.5. / 14:00 – 18:00 tel.: 603 169 266.
tel. 224
326 180,
marian.hosek@seznam.cz,
zastupiteli
v oblastní
kanceláři
MUDr.
Antonín
Nechvátal,
21.650,
5. 20:00
Hurvínkův
popletený
víkendtel: 774 077
Mumraj v Městosvětě II.
e-mail: info@villapelle.cz,
ODS v Praze 6, Vítěznéwww.villapelle.cz
náměstí 13,
DOKINO – Cukr blog promítání
16. 5. a anechvatal@email.cz
17. 5. ve 14.00 hod.
Ekoden s Agátiným světem, Sluníče-mail:
e-mail:
klub@odspraha6.cz
nebo
přímo.
27. 5. 19:30
Hurvínkův popletený víkend
kem a Mateřídouškou.
Galerie otevřena:
Kabaret Improvize – divadelní im- út – ne 10–18.00 hod.
16. 5. v 16.30 hod.
20. 5./ 17:00
provizace
Hurvínkův popletený víkend
Jak se dělá časopis Raketa — beseda INZERCE
Kavárna otevřena:
28. 5. 19:00
17. 5. v 10.30 hod.
s nakladatelsvím Labyrint
pá – so 10 – 18.00 hod.
PRONAJÍMEJTE
BEZ RIZIKA!
!! Odvoz
na skládku.
Potřebujete
vyklidit a nevíte jak na to?
Koštování #12: Duhová
je starého
dobrá! –nábytku
Hurvínkův
popletený
víkend Pro manažery
21. 5./ 10:00
Spojení:
Vyklízení
sklepů,
firem
rodinami
Praze. čtení - Stěhování všeho druhu.
Vyklízíme
a odvážíme
z těchto míst:
půdy, byty,
Autorské
19.
5.,s20.
5. a 21. hledáme
5. v 10.00pěkné
hod. byty v
Kreslírna
s ilustrátorkou
Dagmar
nedaleko
od metra
A –bytů,
Hradčanská
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
31. 5. 19:30
Hurvínkův
popletený
víkend průběh nájmu.
Urbánkovou
Garantujeme
bezproblémový
sklepy,
dvorky, zahrádky, ATD. Levně. INFORMACE
Vin Blanc/WhiteVše
Wine
[de] (synth-cenu. Volejte: Výstava:
23.
a 25. 5. veT:14.00
hod.268.
26. 5./
9:30
za rozumnou
773 484 056
BEZ5.PROVIZE!
605 993
NA TEL.:
702
410 965. Sedm dní v týdnu.
punk)
Jak s Máničkou šili všichni čerti
Babička a dědeček čtou dětem ve
10. 4. – 19. 6.
3. 6. 19:00
23. 5. a 25. 5. v 16.30
výstavě
MĚSTOSVĚT
Open Mic #85 host: Petr Vít
Jak s Máničkou šili všichni čerti
26. 5./ 16:00
Město a jeho svět v ilustraci pro děti
5. 6. 19:30
26. 5. a 27. 5. v 10.00 hod.
Výstava 16 významných českých ilu- Oslava Světového dne her
ZÁKLADNÍ(experimental)
ŠKOLA SPECIÁLNÍ, strátorů literatury pro děti.
Exit Orchestra
Jak s Máničkou šili všichni čerti
Vezměte svá vnoučata a děti a poměřpracoviště Alžírská 1, Praha 6,
27. 5. v 19.00 hod.
Výtvarná soutěž O nejkrásnější te své herní schopnosti!
Spejbl versus Drákula
27.5./ 17:00
obálku knihy /www.villapelle.cz/
přijme spolehlivou paní
28. 5. v firma
10.00 hod.
nové knížky a beseda s iluTvůrčí dílny pro školy a školky
DAKASERVIS
na výdej obědů a úklid na celý úvazek /objednávejte na dilny@villapelle.cz Křest
Hurvínek–mezi
osly oken
strátorkou Lucií Dvořákovou
seřízení
s
nástupem
1.
5.
2017.
pro neslyšící a nevidomé
28.5./ 17:00
nebo na tel.: 725 537 142/
V březnu oslavili
– výměna těsnění
Informace
na tel.: 774
732 620
30. 5. ve 14.00 hod.
Kreslírna s ilustrátorkou Anastasií
60
let společného
života
TEL:
732
961 398
Hurvínek
mezi
osly
Stročkovou
Annanebo
a Karel
Doprovodné programy
603 Veselí
578 766
www.dakaservis.cz
30.5./ 14:00 – 18:00
Jarmila a Vladimír Šabatovi
k výstavě:
INZERCE
Mumraj v Městosvětě III.
50 let společného života
2. 5. / 14:00 – 18:00
Zábavné odpoledne s kampaní RosteLjuba a Stanislav Slavíkovi
Mumraj v Městosvětě I.
Jitka a Ludvík Pelánkovi
Přijďte naslouchat čtení u Bibliobusu, me s knihou, s Ententýky.cz, čtení doV dubnu oslavili
stavět ekosochy, vytvořit nejkrásnější brovolníků, dílny animovaných filmů
60 let společného života
obálku knihy, nebo si natočit krátký Ultrafun.
Stanislava a Jaroslav Mentbergerovi
animovaný film a zažít Ultrafun!
55 let společného života
5. 5. / 17:00
Koncert v galerii Villa Pellé:
Specializujeme se
Dagmar a Stanislav Hamplovi
Emocionální zdraví dítěte a kampaň 11. 5. od 19:00
na stěhovací služby
50 let společného života
Celé Česko čte dětem - beseda
Hudební salon ve Ville Pellé
tel.: 776-459-886
Jaroslava a Jan Slabochovi
6.5. / 10:00
Koncertní vystoupení renomovaného
www.stehovaninajednicku.cz
Kreslírna s ilustrátorkou Míšou Ku- kanadského houslisty Atise Bankase
info@stehovaninajednicku.cz
Praha 6 oslavencům blahopřeje
kovičovou a dopoledne s Baobabem a českého klavíristy Norberta Hellera.
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INZERCE

NOVÁ ŠKODA KODIAQ TAKÉ
V SEDMIMÍSTNÉ VERZI
Začněte své cesty plánovat ve větším měřítku. S vozem
ŠKODA KODIAQ se totiž před Vámi otvírají zcela nové obzory.
Inteligentní pohon 4×4 s oﬀ-road režimem a sadou
panoramatických kamer se stane Vaší vstupenkou na místa,
kam jste doposud nevkročili. Navíc si KODIAQ můžete vybavit
volitelnou třetí řadou sedadel. Protože každý zážitek je mnohem
intenzivnější, pokud se o něj můžeme s někým podělit.
RECONNECT.

OBJEVTE SÍLU
DOSTAT SE
KAMKOLIV

mujkodiaq.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO PODBABSKÁ
Pod Paťankou 217/1
160 00 Praha 6
Tel.: 234 700 200
www.autopodbaba.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozu
ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km
AHH inzerce 102X143 ŠESTKA 01.pdf 1 17.3.2017 14:46:33
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PŘI INSTALACI
KOTLE ARISTON
MONTÁŽ KOMÍNU
A UVEDENÍ DO PROVOZU

ZDARMA
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Jaselská 29
Praha 6

SOUČÁSTÍ AKČNÍ NABÍDKY JE KOTEL
ARISTON GENUS S MODULACÍ 1:10
Nabídka platí od 1. 4. do 30. 6. 2017 na území Prahy

KONTAKTUJTE NÁS:

222 300 600

WWW.MISTRPLYNAR.CZ

K

