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PETR PROKOP SIOSTRZONEK
arciopatem
Dne 21. listopadu byl převor – administrátor
břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek
zvolen arciopatem. Opatskou benedikci přijme
zvolený arciopat od Jeho Eminence Dominika
kardinála Duky, arcibiskupa pražského, v neděli
14. ledna 2018, v den 1025. výročí posvěcení
kláštera, při mši svaté v břevnovské bazilice
svaté Markéty v 10 hodin.
„Je to významná událost nejen pro Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
v Praze-Břevnově, ale i celou Prahu 6. Rád bych
panu arciopatu Siostrzonkovy pogratuloval
a poděkoval,“ říká starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář.

ÚVODNÍ SLOVO

OBSAH
Milí sousedé,
čas letí kupředu závratným tempem
a na dveře opět klepou Vánoce. Svátky klidu
a rozjímání se v novodobém pojetí změnily
ve svátky shonu a konzumu. Přitom právě
klid je to, co nám mnohým opravdu chybí.
Věci se dělají uspěchaně, žijeme přítomností a pramálo myslíme na to, co bude zítra,
za měsíc, za rok… nedej bože za pět let.
Přemýšlení o Vánocích se smrsklo v našich
hlavách pouze na jakousi touhu uspokojit
maximálně náš materiální chtíč nebo se snad
předvést před ostatními a zavalit se navzájem horou dárků. Zkuste zpomalit. Zkuste se zamyslet a užijte si, že čas může plynout i pomalu. Užijte si
chvíle se svými blízkými, rodinou, přáteli, protože jich všichni máme čím dál
tím méně. Vím, je to v dnešní hektické době složité, ale za pokus to stojí.
Nás na radnici čeká i v prosinci hora práce. Možná se to nezdá a určitě se
najde řada lidí, která tvrdí, že radnice nedělá věci tak, jak má, že stagnuje,
že dřív bylo lépe. Nebudu se pouštět do filosofování a přemítání o tom,
zda bylo nebo bude líp. Ostatně – líp by být mělo, alespoň podle výsledků
říjnových voleb. Jestli líp bude ale nakonec ukáže čas. Možná zanedlouho –
už v lednu budeme podruhé volit hlavu státu. Události posledních měsíců
snad budou pro každého rozumného člověka při této volbě dostatečným
vodítkem. Ale zpět k radnici. Napsal jsem již, že nás čeká hora práce. Bude
se rozhodovat o rozpočtu na příští rok, bude se rozhodovat o kulturních
grantech. Rádi bychom seznámili zastupitele a veřejnost s plány na výstavbu nového bazénu na Petynce a prezentovali další způsob řešení několika
letitých kauz – výstavby v areálu Na Dračkách a na Vítězném náměstí, kde
měl stát „Lední medvěd“. Věnujeme se i ostatním problémům. Do finále
spěje plán výstavby nových školek, schvalují se přístavby základních škol.
Začali jsme s rekonstrukcí břevnovské polikliniky. Nejen o těchto věcech
budeme jednat 12. prosince na zastupitelstvu.
Přeji vám všem příjemné a hlavně v klidu strávené vánoční svátky a šťastný
vstup do roku 2018.
Srdečně
Ondřej Kolář
starosta

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Malý Břevnov – park u MŠ Za Oborou – pátek 1. prosince
v 17 hodin
Břevnov – u KC Kaštan – sobota 2. prosince
v 17 hodin
Vokovice – Náměstí v středu – sobota 2. prosince
v 18 hodin
Předpolí Písecké brány – neděle 3. prosince
v 16.30 hodin
Dejvice – Vítězné náměstí – neděle 3. prosince
v 18 hodin

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6

se koná 12. 12. 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.

Slavnostní odhalení lavičky Ferdinanda Vaňka
V pondělí 18. prosince v 15 hodin proběhne před budovou NTK v Technické
ulici slavnostní odhalení uměleckého díla Lavička Ferdinanda Vaňka. Zúčastní se ho zástupci městské části Praha 6, ředitel Knihovny Václava Havla
Michael Žantovský a další pozvaní hosté. V rámci doprovodného programu je
naplánované řetězové čtení některého z děl Václava Havla a také zde budou
k vidění návrhy dalších laviček, které autoři přihlásili do soutěže.

ZE ZASTUPITELST VA

Ze zastupitelstva
Prvním bodem řádně svolaného listopadového
jednání měl být projekt Dračky. V rámci schvalování programu se proti jeho projednávání
postavilo hned několik opozičních zastupitelů,
kteří argumentovali mimo jiné tím, že nedostali
podklady devět dnů předem, jak určuje jednací
řád zastupitelstva. Koalice po poradě bod stáhla a přesunula ho na prosincové zastupitelstvo.
Naopak souhlasila s opozičními návrhy zařadit
na program jednání bod o pomníku maršála
Koněva a také takzvané tunelbusy.

Pomník maršála Koněva
Pomník maršála Koněva v posledních týdnech
rezonoval Prahou 6. Podporu proto získal návrh
Jakuba Stárka z ODS, aby se jím zabývalo i zastupitelstvo a aby došlo ke sdělení všech důležitých informací o této historické osobnosti. Maršál Koněv se nejen podílel na osvobození Prahy
během druhé světové války, ale také na potlačení maďarského povstání, stavbě berlínské zdi
nebo na zpravodajském průzkumu, který předcházel invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce
1968. Koalice a opozice se shodly, že je žádoucí
doplnit pomník o další informace, které upozorní i na tyto skutečnosti.
Na výběr byly tři možnosti:
 stávající tabuli doplnit novými s vysvětlujícím textem
 stávající tabuli sejmout a doplnit třemi stejně velkými, v nichž budou informace uvedeny
v češtině, angličtině a ruštině
 místo stávající tabule dát jednu velkou s českým textem a tu doplnit dvěma menšími v angličtině a a ruštině
Zastupitelé odsouhlasili třetí variantu.
Na desce by se měl být tento text:
Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky se zúčastnily
závěrečného útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy a jako první
vstoupily 9. května 1945 do Prahy. Na podzim
1956 řídil krvavé potlačení Maďarského povstání sovětskou armádou a jako velitel Skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel
na řešení tzv. druhé berlínské krize výstavbou
Berlínské zdi. V létě 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské
smlouvy do Československa.
Podle starosty Ondřeje Koláře (TOP 09) se už
více než 23 tisíc občanů vyjádřilo – a to většinou kladně – k instalaci dodatečných tabulí.
„Příští rok budeme slavit 100 let od založení
Československa, 25 let od vzniku samostatné
České republiky, ale také 50 let od invaze vojsk
Varšavské smlouvy do Československa. Tuto
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debatu proto velmi vítám a doufám, že v ní budeme v roce 2018 intenzivně pokračovat, “ říká
Jan Lacina (STAN), místostarosta pro školství
a kulturu.
Proti dodatkovým tabulím se postavil zastupitel Ivan Hrůza (KSČM): „Komunisté považují
za povinnost připomínat jak 360 tisíc československých obětí nacismu, tak plány německé okupační moci na likvidaci nejen českého
národa. Nemáme právo zapomínat, že více jak
140 tisíc sovětských vojáků padlo v boji za naše
osvobození. Dodatkové tabule na záměrně vybrané pomníky nepatří.“
Praha 6 má památník v péči od roku 2010, a za tu
dobu investovala do jeho údržby a oprav kolem
půl milionu korun. Nové tabule by se na něm
měly objevit v první polovině příštího roku.

O konečné tunelbusu
Zastupitelé se na návrh Jakuba Stárka (ODS)
a Petra Píši (Zelení) zabývali i zavedením autobusové linky, která by projížděla tunelem Blanka a zkrátila cestu z Anděla a Prahy 5 do Prahy 6.
Zatímco na zavedení zkušebního provozu linky
panuje shoda, stále není jasné, kam by měla
vést v Praze 6: zda na Vítězné náměstí nebo
Hradčanskou.
Podle radního pro dopravu Romana Mejstříka
(ANO) je problém v tom, že mezi výjezdem z tu-

nelu a Vítězným náměstím se tvoří kolony a čas,
který by autobus ušetřil v tunelu, zde ztratí.
Podle něj by tedy bylo lepší, pokud by linka zajížděla na Hradčanskou, a pak pokračovala dále
do Prahy 7. Tuto informaci ještě doplnila místostarostka pro strategický rozvoj Eva Smutné
(TOP 09), která připomněla, že zavedení linky
na Kulaťák odporuje strategickém rozvoji i zadání architektonicko-dopravní soutěže na řešení Vítězného náměstí, kde je v zadání, že odtud
nebudou zajíždět autobusy. Naopak podle Jakuba Stárka z ODS by autobusy měly zajíždět
na Kulaťák.

Omezení provozu Úřadu
městské části Praha 6
29. prosince
Ověřování, CZECH Point 8– 10 hodin
Pokladna 8–10 hodin
Podatelna 8–12 hodin
Informační kancelář – DVORANA 8–12 hodin
Detašované informační kanceláře ZAVŘENO
Odbor evidence obyvatel a osobních
dokladů 8–12 hodin

Listí uklizeno, šestka se chystá
na zimní úklid
PRVNÍ DNY PO ŘÁDĚNÍ VICHŘICE
HERWART, KTERÁ SMETLA VĚTŠINU
LISTÍ ZE STROMŮ, VYUŽILA PRAHA
6 K MIMOŘÁDNÉMU ÚKLIDU LISTÍ
Z PARKŮ A VNITROBLOKŮ.
Úklid probíhal v prvním listopadovém týdnu
v sedmnácti lokalitách na celkové ploše 330 tisíc m2, ze které bylo odvezeno 23 kontejnerů
listí. Praha 6 do mimořádného úklidu investovala téměř milion 300 tisíc korun.
"Do dnešního dne ještě nejsou uklizeny všechny parkové plochy a to jak ve správě MČ tak
především komunikace, chodníky a plochy,
které jsou v majetku hlavního města, tdy(ve
správě TSK. I když umím pochopit letošní složitější situaci po podzimní větrné kalamitě, považuji situaci v některých oblastech Hanspaulky,
Ořechovky a Střešovic před blížícím se sněžením za alarmující," říká zastupitel za ČSSD René
Pekárek a dodává, že hlavním problémem je
„podzimní“ úklid TSK, který probíhá v končícím
létě, tedy ještě v době, kdy je ještě listí na stromech, jde tedy evidentně o mrhání prostředky
a kapacitami.

Od prosince se Praha 6 také připravuje na zimní úklid chodníků, které jsou převážně v majetku hlavního města a část jich má městská
část svěřenu do své správy. Technická správa
komunikací pro letošní zimu obdržela výrazně
víc peněz na zimní úklid, proto bude Praha 6
zajišťovat vlastními silami pouze část úklidu.
Většinu strojově, k tomu budou mít 120 úseků
v oblasti Hanspaulky, Baby, Sedlce, Šáreckého
údolí a části Ořechovky na starosti brigádníci
Sněhové pohotovosti, kteří budou chodníky
uklízet ručně. Za to dostanou odměnu 400 korun za odpracovaný den a 1 000 korun měsíčně
za to, že jsou stále k dispozici. Nástup je v 6.30,
uklizeno musí být do 10 hodin. Pokud sněžit
nebude, budou se chodníky uklízet od náletového odpadu. „Vloni se nám nepodařilo všechny nabízené úseky obsadit brigádníky, proto
jsme jejich počet letos snížili,“ vysvětlil radní
pro životní prostředí Roman Mejstřík. Výhodou Sněhové pohotovosti ale je, že má přísnější limity pro úklid – za 4 hodiny musí být sníh
z chodníků pryč. Zatímco Pražské služby, které
sníh odklízejí pro TSK, na to někde mohou mít
skoro až 24 hodin.

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018

Volba prezidenta republiky
VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY SE
BUDOU KONAT V PÁTEK A V SOBOTU 12. A 13. LEDNA 2018. V PRVNÍ
DEN LZE HLASOVAT OD 14 DO 22
HODIN, DRUHÝ OD 8 DO 14 HODIN.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z odevzdaných platných hlasů,
proběhne druhé kolo, a to o dva týdny později
– 26. a 27. ledna 2018.
Adresu volební místnosti a číslo volebního
okrsku naleznou voliči na obálce s hlasovacími
lístky, která jim bude doručena do poštovních
schránek nejpozději tři dny před volbami, tedy
do 9. ledna.
Pokud lidé hlasovací lístky nedostanou, mohou
si je vyzvednout přímo ve volební místnosti,
číslo svého okrsku a její adresu zjistí i z volební aplikace na www.praha6.cz v záložce Volba
prezidenta 2018, kde najdou i všechny ostatní
informace vztahující se k lednové volbě, včetně
žádostí o vydání voličského průkazu.

 u odboru služeb – v informační kanceláři –
v pondělí a středu od 8 do 18 hodin, v úterý
a ve čtvrtek od 8 do 16 hodin a v pátek od 8
do 14 hodin
 na počkání od 28. prosince 2017 do 10. ledna 2018 v prostoru recepce v 1. patře. V pondělí a středu můžete tuto možnost využít od 8
do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. Od 15. do 24.
ledna se budou na tomto pracovišti vydávat
voličské průkazy pro případné druhé kolo volby p
 rezidenta, a to při zachování stejných úředních hodin.
Pozor! Ve středu 10. a 24. ledna končí vydá
vání voličských průkazů v 16 hod., jde o lhů
tu stanovenou zákonem o volbě prezidenta
republiky.
Uvedené informace se nevztahují na občany
s trvalým pobytem v Přední Kopanině, Suchdole, Nebušicích, Lysolajích a Řepích a Horním
Sedlci – ti podávají žádost u svého místně příslušného úřadu.

Voličský průkaz

Hlasování do přenosné volební schránky

Pokud se nebudete v době voleb nacházet
v místě svého trvalého bydliště, lze požádat
o voličský průkaz, který vám umožní hlasovat
i jinde. Udělat to můžete už nyní (oficiálně od 28.
srpna) na Úřadu městské části Praha 6, ovšem
voličský průkaz vám může být vydán nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tedy od 28. prosince 2017. Vyzvednout si ho můžete osobně, vydán bude i osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej úřad voliči zašle na jím
uvedenou adresu do vlastních rukou.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze
o voličský průkaz na některé kolo volby, budou
mu vydány voličské průkazy pro obě kola volby
prezidenta.

Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních nebo rodinných důvodů radnici na telefonních číslech 220 189 772 nebo
220 189 185 a ve dnech voleb přímo okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, ovšem pouze na území svého
volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Jak žádat o voličský průkaz
PÍSEMNĚ:
 v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče. Ověření provádějí jak úřady, u nichž
je ověření podpisu pro účely využití volebního
práva osvobozeno od správního poplatku, dále
pak Česká pošta a Hospodářská komora České
republiky nebo notáři.
 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Písemné podání musí být doručeno na úřad
nejpozději do 5. ledna 16 hodin, v případě konání druhého kola do 19. ledna 16 hodin.
OSOBNĚ:
 u odboru vnitřních věcí, a to v pondělí
a ve středu od 8 do 18 hodin v kanceláři číslo
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KANDIDÁTI NA PREZIDENTA
Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig,
Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek,
Vratislav Kulhánek, Mirek Topolánek,
Miloš Zeman.

Omezení provozu radnice
V první den volby prezidenta bude na Úřadu
městské části Praha 6 omezen provoz informační kanceláře v přízemí, což se týká provozu informační služby, ověřování podpisů a listin i agendy CzechPOINTu. Uvedené agendy
budou v plném rozsahu zajištěny v ostatních
informačních kancelářích, a to do 14 hodin
(IK Delta, IK Bělohorská a IK Petřiny).

Nová volební místnost
Vzhledem k tomu, že Obchodní akademie na
Krupkově náměstí nemůže nadále poskytovat
prostor pro zřízení volební místnosti, bylo starostou městské části Praha 6 rozhodnuto o zřízení nové volební místnosti pro okrsek 6010,
a to v ZŠ Emy Destinnové.

Úřad městské části Praha 6 hledá členy
do okrskových volebních komisí pro volbu
prezidenta republiky konanou ve dnech
12. a 13. 1. 2018 (a v případě konání druhého kola ve dnech 26. a 27. 1. 2018).
Členem okrskové volební komise může
být občan,
a) který v den složení slibu dosáhl věku 18
let,
b) u něhož nenastala překážka v právo volit
(omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu)
c) 
který není kandidátem na prezidenta
republiky.
Více informací na www.praha6.cz - Volba
prezidenta 2018, popř. osobně na oddělení volených orgánů (ve 4. patře v kanceláři č. 402) nebo tel. č. 220 189 190,
220 189 161, 220 189 146.

Změna se týká voličů s trvalým bydlištěm:
Bubenečská (181/18, 299/20, 463/24, 498/55, 606/57, 730/61, 731/59, 760/26, 810/28, 891/22,
1129/20a), Českomalínská (4/2, 69/3, 77/1, 431/5, 445/12, 446/10, 463/7, 498/8, 516/27, 547/21,
585/31, 588/14, 760/6, 767/16, 775/29, 776/25, 777/23), Čs. armády (181/2), Goetheho (17/2),
Gotthardská, Jaselská (107/2), K Starému Bubenči, Korunovační (19/36, 111/31, 247/33, 473/34,
622/35, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1097/34), Královská obora (1038, 1039, 1040, 1041, 1042),
Krupkovo náměstí, Milady Horákové (109/108, 179/102, 185/104, 229/106, 260/100), Na seníku, Na Zátorce, náměstí Pod kaštany, Pelléova (1/24, 4/28, 13/14, 44/22, 55/17, 69/26, 70/20,
71/18, 83/15, 87/12, 91/10, 107/11, 108/13, 112/8, 119/6, 299/19, 431/25, 500/23, 760/27, 810/29,
1050/21, 1100/16, 1104/16a, 1105/16b, 1116/18a), Pětidomí, Pod kaštany (13/15, 49/17a, 57/21,
82/20, 90/14, 279/16, 286/18, 526/22, 545/24, 1043/20a, 1106/17, 1107/19), Puškinovo náměstí
(86, 493/5, 494/4, 547/6, 681/3, 682/2, 683/1), Romaina Rollanda, Ronalda Reagana, Rooseveltova
(381/13, 443/3, 444/5, 497/7, 507/21, 585/11, 604/1, 767/9, 868/17, 881/19, 996/15), Schwaigerova, Sibiřské náměstí (4/11, 4/12, 604/2, 730/1, 1027/9, 1028/8, 1054/10), Slavíčkova, Stromovka (1040, 1041, 1042), Suchardova, Štursova, U Vorlíků, U zeměpisného ústavu (399/6, 507/14,
508/12, 683/2, 684/4, 918/8, 918/10), V sadech, V tišině, Wolkerova (pokud nejsou u názvu ulice
uvedena čísla domů, jedná se o celou ulici).
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projektu. Situace na metru Veleslavín tím ovšem zdaleka není vyřešena. Vrací se mimo jiné
otázka vybudování kapacitního parkovacího
terminálu, který byl ovšem spojen s mnohými kontroverzemi,“ říká Petr Píša, zastupitel
za Zelené.

Přesunuté zastávky

Stavba eskalátorů na Veleslavíně začala
NA ZAČÁTKU LISTOPADU ZAČAL
DOPRAVNÍ PODNIK SE STAVBOU
ESKALÁTORŮ VE STANICI METRA
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN. HOTOVÉ BY
MĚLY BÝT ZHRUBA ZA PĚT MĚSÍCŮ
A JEJICH CENA ČINÍ 33 MILIONŮ
KORUN.
Dvojice nových eskalátorů bude zabudována
do současného pevného schodiště vedoucího

k autobusovému terminálu, kde bude doplněn
také přístřešek ve směru na Slaný. Od dubna
2015, kdy byla stanice otevřena, pomáhali hlavně lidem přestupujícím z metra na autobusové
linky na letiště se zavazadly nosiči.
„Stavbou eskalátorů končí nedůstojná etapa
nosičů kufrů na stanici Veleslavín, která vznikla
jednak kvůli zpožděné přípravě železniční trati na letiště, jednak kvůli nedostatečné komu
nikaci jednotlivých partnerů během přípravy

Stavba pohyblivých schodů si však vyžádala
dočasné přemístění zastávek autobusů číslo
119 a 225 do bývalého autobusového obratiště v ulici Vokovická, zastávka meziměstských linek (Slaný, Louny) je přemístěna do jeho zadní
části.
„Celá věc ukazuje na to, že se tenkrát šetřilo
na špatném místě. Z projektu prodlouženého
metra A bylo vyškrtnuto například podzemní
kapacitní autobusové nádraží, záchytné parkoviště P+R, či zmiňované zastřešení vstupů
do metra. Současná dostavba eskalátoru je
slabou náplastí za zpackaný dopravní uzel

Nádraží Veleslavín, který je kapacitně zcela
ne
dostačující. Nehledě na chybějící komfort
pro cestující při čekání na městské i dálkové
autobusy,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, zastupitel
za ODS.
„Jednoznačným viníkem toho, že nebylo
vybudováno (ve stavební jámě, která byla následně zasypána) záchytné parkoviště a přímé
propojení vestibulu metra (bez potřeby bu
dovat schodiště) s podzemním autobusovým
nádražím již v době výstavby prodloužené trasy
metra A, je bývalé vedení hlavního města“ říká
René Pekárek, zastupitel za ČSSD.

Úpravy okolí metra Hradčanská, zatím alespoň provizorně
FREKVENTOVANÉ MÍSTO MEZI
PODCHODEM DO STANICE METRA HRADČANSKÁ A PŘECHODEM
PŘES KOLEJE PROŠLO V MINULÝCH
TÝDNECH ÚPRAVOU. ZMIZEL VYŠLAPANÝ TRÁVNÍK, PŘIBYL SEDACÍ
NÁBYTEK A STROMY V NÁDOBÁCH.
Historicky zde kdysi vedla cesta z Bubenče k Písecké bráně a dále na Pražský hrad. Velkou proměnou prošla tato část v sedmdesátých letech
minulého století při stavbě metra. Další úpravy
zde byly provedeny při stavbě tunelu Blanka.
A radnice měla o tomto místě určité představy:
„Chtěli jsme odtud nejen odstranit vyšlapané
trávníky a místo zrekonstruovat a upravit, ale
také zde umístit dočasnou tržnici s farmářskými výrobky, která by fungovala nepřetržitě,“
říká místostarosta pro územní rozvoj Martin
Polách (ANO). Radnice udělala v minulém roce
i dotazování mezi občany, co na záměr říkají, a vyzvala tři architektonické kanceláře, aby
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vypracovaly své představy o úpravách místa.
„Ovšem při dalším vyjednávání se ukázalo, že
i když jde o dočasnou stavbu tržnice, musí se
umístit a povolit jako každá jiná, včetně přípojek. A tento proces trvá minimálně rok. Je
otázka, zda by bylo vhodné investovat nemalé množství financí do pouze dočasné stavby,
která za pár let zmizí,“ dodává místostarosta.
Další proměnou toto místo projde po stavbě zahloubené Buštěhradské dráhy, která má
spojovat Masarykovo nádraží s letištěm Václava Havla a také Kladnem. Správa Železničních
a dopravních cest jako vlastník pozemků již
nevydá souhlasné stanovisko s umístěním ani
na dočasnou stavbu, protože počítá se zahájením stavby dráhy v roce 2024. Podle Polácha je
ale tento termín nereálný.

Nábytek a stromy v nádobách
„Jsme rádi, že se po Šesťáku radnice pustila
i do úprav dalšího prostoru, na který Zelení
upozorňovali už před volbami a že při tom vy-

cházela i z analýzy potřeb veřejnosti. Vzhledem
k tomu, že na rozsáhlé změny je třeba stavební
povolení, vnímáme současné úpravy především jako příslib, že radnice se bude tomuto
prostoru věnovat i do budoucna,“ uvádí Petr
Píša, zastupitel za Zelené.
Radnice se rozhodla provést alespoň malou
změnu tohoto místa, když zde vyšlapaný trávník nahradila novým povrchem. Umístěn zde
byl sedací nábytek a několik stromů v nádobách. „O podobě plácku na Hradčanské před
sokolovnou se hovořilo dlouho. Námětů byla
celá řada. Ale finální provedení, kdy došlo jen
k ´vybetonování´celé plochy považuji za promarněnou šanci. Navíc květináče plní hlavně
roli psích pisoárů.“ říká Ondřej Matěj Hrubeš,
zastupitel za ODS. „Ambice jsem měl vyšší, ale
i tak jsem rád, že se jsme toto frekventované
místo vylepšili, byť jen provizorním způsobem.
Měli bychom se soustředit na finální řešení
Hradčanské, až bude dráha pod zemí,“ uzavírá
Martin Polách.

VEŘEJNÝ PROSTOR

Na Babě vznikne parčík a veřejné WC,
u hřišť mobilní toalety
WC na Babě bude dokončeno
v dubnu, veřejně přístupné zdarma
od 8:00 do 20:00 hod.

muže a technické místnosti. Toalety budou bezbariérové a fungovat na základě bezobslužného
konceptu, což sníží provozní náklady. Automatické odemknutí dveří po uplynutí 15 minutového intervalu zabrání zneužití kabiny, a nastavitelný časový zámek umožní, aby se zařízení
v nastavený čas uzamklo a ráno v nastavený čas
opět odemklo.

Dodavatel vysoutěžen podle zákona
„Realizaci mobilních toalet na dětských hřištích
nebo v parcích měla i ODS ve svém volebním
programu, proto nápad jako takový podporujeme. Šokující je ale jejich cena, odpovídající té-

REVITALIZACE SKATEPARKU
NA BABĚ, KTERÁ BUDE DOKONČENA NA JAŘE PŘÍŠTÍHO ROKU, PŘIVEDE DO LOKALITY VÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ NEŽ DOSUD. TAKÉ PROTO SE
PRAHA 6 V MÍSTĚ ROZHODLA PRO
STAVBU NOVÉHO VEŘEJNÉHO WC
U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ.
Současně upraví travnatou plochu ve Vidlicové
ulici, kde vznikne malý parčík vytvořený z mlatových a dlážděných cest, doplněný lavicemi
k sezení a lemovaný šestnácti japonskými sakurami. „Travnatá plocha se tím rozčlení a vytvoří
příjemný prostor pro posezení, hry a odpočinek,“ sdělil k úpravám radní pro životní prostředí Roman Mejsřík (ANO).
Veřejné toalety budou umístěny u dětského
hřiště. Jejich provoz má být maximálně bezúdržbový. Veškeré vybavení bude z nerezu, aby
odolalo i vandalům. Modul WC se bude skládat ze tří místností: pro tělesně postižené a pro
ženy (obsahuje i přebalovací pult), místnosti pro

Popelníky v ulicích
SNAHA O ČISTĚJŠÍ PARKY A CHODNÍKY TAKÉ STÁLA ZA INICIATIVOU
RADNICE, KDYŽ NECHALA PO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI ROZMÍSTIT 50
VENKOVNÍCH POPELNÍKŮ. MAJÍ
KUŘÁKY MOTIVOVAT K TOMU,
ABY NEPOHAZOVALI NEDOPALKY
PO ULICÍCH.
Ve zkušebním provozu se budou popelníky vyvážet jednou týdně. Vývoz popelníků a jejich
údržbu provádí společnost Pražské služby jako
součást rámcové smlouvy s Prahou 6. „Nastavili

měř ceně rodinného domku. Jde o ukázku toho,
jak se s veřejnými penězi hospodařit nemá, říká
zastupitel Jiří Lála (ODS).
Za veřejné úpravy a nové WC na Babě zaplatí
Praha 6 bezmála pět milionů korun. „Přestože se
cena někomu zdá být vysoká, dodavatele jsme
soutěžili podle zákona o veřejných zakázkách
a tato cena byla nejnižší. Odpovídá standardu
a je v ní zahrnuta jak bezúdržbovost WC, tak
kvalita použitých materiálů,“ vysvětlil Roman
Mejstřík.
„Vybavit dětská hřiště toaletami je jistě pozitivní nápad. Otázka je, zda si ten luxus můžeme
dovolit a zda není někde jinde, třeba na sídlišti Červený vrch, urgentnější potřeba, byť jen
běžné revitalizace a údržby. A možná to i vyjde
na méně než pět milionů,“ dodává Helena Briardová (KSČM).

Mobilní toalety s designem
K DĚTSKÝM HŘIŠTÍM NA LOTYŠSKÉM NÁMĚSTÍ, U ANASTÁZOVY
ULICE, V PARKU NA HADOVCE A K SPORTOVIŠTÍM U VALU
A NA LADRONCE POŘÍDÍ PRAHA 6
MOBILNÍ TOALETY.
„Jde o hřiště s největším provozem, kde sociální zařízení v okolí chybí, a dostávali jsme
tyto podněty i od občanů,“ sdělil radní Mejstřík. Podle něj nejde o klasické toalety typu
Toi–Toi. „Je to něco naprosto nového, toalety
budou napájeny buď ze stožárů veřejného
osvětlení, nebo solárním panelem a budou
fungovat jako samostatná jednotka například i s dobíjením na telefon,“ dodal s tím, že
podle typu napájení se odvíjí i cena zařízení,
tedy od 120 do 170 tisíc korun. Radnice předpokládá, že nejčastějšími uživateli budou rodiče dětí, proto zvolila jejich otevírání na zá-

jsme nové parametry tím, že jsme přehodnotili
požadavky. Při nastavení stejného rozsahu služeb vznikla úspora milion korun poté, co jsme
koše, které si Praha 6 v minulosti pronajímala,
koupili do obecního vlastnictví,“ vysvětlil radní Roman Mejstřík. Bohužel už během prvních
dnů po osazení popelníky našli nejen kuřáci, ale
i vandalové, a několik jich vyvrátili.
„Popelníky v ulicích jsou aktuální zejména
v souvislosti s protikuřáckým zákonem, přesto
se domníváme, že městský mobiliář by měl být
řešen komplexně. Spojení esteticky řešeného
odpadkového koše a popelníku by mohlo přinést i větší úsporu provozních nákladů a zá
roveň by se předešlo náporu vandalů, jelikož
takové koše jsou ukotveny pevněji, než prostým

kladě odeslání SMS zprávy. Uvažovaná cena
je 10 korun. „Tím se částečně pokryjí náklady
na provoz. Nechceme, aby to bylo úplně zdarma, pravděpodobně by docházelo ke zneužívání, a vedlo by to k devastaci,“ odhaduje
radní. Toalety by měly být instalovány českým
výrobcem během šesti týdnů od doby, kdy
Praha 6 s dodavatelem doladí provozní a servisní podmínky. Vzhledem k tomu, že dodavatel není z Prahy a toalety bude nutné denně
mýt a dezinfikovat, bude část servisu zajišťovat pravděpodobně Praha 6 prostřednictvím
Sneo. Toalety budou mít zajímavý design,
firma nabízí několik desítek originálních polepů, o kterých v pilotní fázi rozhodne radnice.
„Z mého pohledu bude ideálním stavem, pokud u každého hřiště bude dostupná toaleta
a o designu si lidé rozhodnou sami. Ale to je
otázkou řady let,“ dodal Mejstřík. V Praze 6 je
dětských hřišť totiž téměř sto.

zápichem do půdy,“ říká zastupitelka za ODS
Marie Kubíková.
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Rizikové objekty v Praze 6
OD ROKU 2012 KOMPLEXNĚ MONITORUJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
NA ZÁKLADĚ INICIATIVY SVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOMISE STAV PROBLEMATICKÝCH DOMŮ A OBJEKTŮ, KDE
SE ČASTO SDRUŽUJÍ NEPŘIZPŮSOBIVÍ OBČANÉ A LIDÉ BEZ DOMOVA.
TYTO STAVBY PŘEDSTAVUJÍ TAKÉ
BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO PRO CELÉ
SVÉ OKOLÍ.
Domů, jejichž majitelé se o ně z různých – zaviněných i nezaviněných – důvodů nestarají, eviduje městská část zhruba čtyři desítky. „Tyto objekty představují dva druhy nebezpečí: nejenže
se chátrající domy mohou zhroutit a ohrozit tak
bezpečí kolemjdoucích lidí, ale také se v nich
sdružují lidé bez domova, místa mohou být
zdrojem žloutenky a dalších infekčních chorob.
Také už v těchto objektech byly objeveny varny
drog. Požáry, které zde mohou vzniknout, pak
ohrožují i okolní budovy,“ upozorňuje předseda
bezpečnostní komise Miloš Balabán (ČSSD).

Většina se nestará
Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) na základě podnětu bezpečnostní komise obeslal všech skoro
čtyřicet majitelů těchto objektů, aby zjednali
nápravu. Odpověděli nebo tak učinili jen čtyři.
Důvody, proč se o nemovitosti majitelé nestarají, jsou různé. Někteří nejenže nežijí v Praze 6,
ale ani v hlavním městě, proto nemají přehled,
v jakém stavu jejich objekty jsou. A i když je
zabezpečí plotem a zazdí okna a vchody, někdy je to otázkou jen dnů a týdnů, než někdo

zábrany zničí a opět se dostane dovnitř. Jindy
je zase vlastník nespokojený s tím, v jakém stavu mu stát objekt vrátil, a tak se o něj odmítá
starat. Anebo mohly být nemovitosti pořízeny
jen proto, aby sloužily jako zástavy pro banku
a více vlastníky nezajímají. A jak je známé o vilách v ulici Milady Horákové – majitel by rád
původní stavby zboural a postavil zde nové,
ovšem nemůže získat povolení k demolici. „Vily
na Letné by měl jejich majitel, společnost Lordship, řádně udržovat i proto, že se nacházejí
v památkové zóně. Neměl by je nechat chátrat
a usilovat o jejich demolici za účelem výstavby
velkého administrativního komplexu,“ uvádí
Antonín Nechvátal, zastupitel za Stranu zelených.
Informaci o nebezpečných stavbách na radnici přicházejí od takzvaných rajonových inženýrů, kteří si kontrolují jim přidělené oblasti,
pak strážníků, policie, nebo občanů. Na základě jejich upozornění probíhá místní šetření,
a to v součinnosti odboru stavebního, životní
prostředí a sociálního v případě, že se v místě
nacházejí takzvané vyloučené osoby. Těm pak
radnice nabízí pomoc například při vyřizování
ubytování, dávek sociální pomoci a podobně.

Omezené legislativní možnosti
„Z hlediska legislativy není jednoduché donutit majitele objektu, aby se o ně starali nebo je
zabezpečili,“ říká radní pro bezpečnost Zdeněk
Hořánek (ANO).
V tuto chvíli sice může radnice zabezpečit podobné domy na své náklady, a pak je na majitelích vymáhat, ale zpravidla takové spory
končí u soudu a mohou se táhnout i několik let.

Exekuce nemovitostí je možná pouze v případech, kdy majitelé radnicím dluží nemalé částy
například právě za prohrané soudy nebo na pokutách. „Tento návrh zazněl na jednání červnového zastupitelstva od klubu ČSSD a v současnosti ho posuzuje právní odbor úřadu městské
části," podotýká Miloš Balabán.
Pracovníci městské části dokonce nemohou
do objektu ani vstoupit, k tomu potřebují přítomnost majitele. V případě, že vlastník porušuje stavební zákon, nemá-li objekt dostatečně
zabezpečený, anebo normy z hlediska životního prostředí, je-li na pozemku nepořádek nebo
přerostlá zeleň, pak ho lze vyzvat k nápravě,
případně mu i opakovaně udělit pokutu. Jediný, kdo může na pozemek a do domu vstoupit samostatně, je policie, má-li podezření, že
je uvnitř páchaná trestná činnost. Právě proto
bezpečnostní komise iniciovala letos v květnu
mimořádné místní šetření u nejproblematičtějších objektů.
Mezi problematické objekty na území městské části patří:
 objekt Na viničce 426/2 – v katastru nemovitostí je jako majitel uvedený ing Josef Kutina.
Objekt je při kontrolách prováděných jak hasiči, tak městskou či státní policií nalezen nezabezpečený, často se zde vyskytují také lidé bez
domova. V polovině letošního roku zde Policie
ČR objevila i varnu drog a plynovou bombu,
jejíž výbuch by ohrozil okolí. „Zpustlý soukromý dům Na Viničce je rizikový hygienicky
i stavebně pro okolí – zdi hrozí zřícením na kolemjdoucí. Problematice se věnuje bezpečnostní komise a stavební úřad. Hygienická stanice
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ný, že se zde nacházejí ve druhém patře domu
místa na spaní a věci a při jedné z kontrol zde
dokonce byla přistižena cizí osoba.
 Radčina 451, kde je jako vlastník uvedena
pardubická společnost Seatel. Ta má sice povolené odstranění stavby, ale stále jedná o podobě nového objektu, který zde chce stavět.
Mezitím není stávající objekt zabezpečený a při
kontrolách se zde nacházejí cizí osoby.
 Nad Hradním potokem 386 (bývalá teplárna) – jde o jeden z nejproblematičtějších
objektů, kam si chodily hrát děti a jedenáctiletý chlapec se zde velmi vážně zranil. Objekt
prodalo hlavní město novému majiteli, společnosti Nový Veleslavín, která před několika
týdny získala povolení k demolici, mezitím je
ale objekt nezabezpečený a volně přístupný.
„Výpravy dětí ze sousední školy Červený Vrch
do nezabez
pečeného areálu bývalé teplárny bohužel stále pokračují, ačkoli tam došlo

k vážnému úrazu a škola se snaží dětem v nebezpečných hrách zabránit,“ informovala zastupitele Marie Kubíková z ODS a požádala radní
o urychlené kroky vedoucí k nápravě.
Podle radního Zdeňka Hořánka si lidé často
neuvědomují, že tyto objekty jsou určitou časovanou bombou. „Zároveň bych chtěl ocenit
přístup městské policie i Policie ČR, stejně jako
hasičů ze stanice na Petřinách, kteří si rizikovost
opuštěných domů uvědomují a pravidelně je
monitorují. Zjištěné informace pak předávají
jak bezpečnostní komisi, která se tímto problémem každý měsíc detailně zabývá, tak odboru
výstavby,“ vysvětluje radní.
„Povinností vlastníků nemovitostí je zabezpečit
je takovým způsobem, aby nebyly nebezpečné
pro své okolí. Městská část Praha 6 musí využít
všech svých pravomocí, aby vlastníky nebezpečných objektů k takovému postupu přiměla,“
dodává Jakub Stárek (ODS).

zde bohužel selhává,“ uvádí Antonín Nechvátal,
zastupitel za Stranu zelených.
 Libocká 274/33, kde je v katastru uvedený
jako majitel Ing. arch. Jaromír Šťástka. Při kontrolách zde sice nebyl zjištěn výskyt lidí bez domova, ovšem objekt je nezabezpečený a hlavně
v havarijním stavu, čímž se stává nebezpečným
pro své okolí.
 Zahrada ve Vokovicích u zatáčky ulic
Na Rozdílu – Nad Bořislavkou – Nad zahradnictvím, ani toto místo není zabezpečeno, policie
zde při pravidelných kontrolách našla skupinu
osob bez domova, kteří zde měli i postavené
stany. Podle katastru nemovitost patří společnostem OAKDALE, HMP, Eleganta a MYRTLANIS.
 Bělohorská 158/271 – katastr nemovitostí
uvádí jako majitele Jiřího Konečného. Při kontrolách bylo zjištěno, že je objekt nezabezpeče-
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DOPRAVA

Potenciál rozvoje integrované dopravy v Praze 6
ONDŘEJ KOLÁŘ / TOP 09
Bohužel i v Praze 6 se nachází
celá řada zanedbaných, mnohdy chátrajících a do značné míry
rizikových budov. Přestože jsou
pravomoci samosprávy ve vztahu k těmto objektům a jejich majitelům velmi
omezené, snaží se Praha 6 činit maximum pro
to, aby byly buď co nejlépe zajištěny proti vniknutí nebo staticky, aby neohrožovaly své okolí,
či aby byly uvedeny do takového stavu, kdy riziko přestanou představovat úplně. Cesta k tomu
je dlouhá, protože vyžaduje spolupráci vlastníků těchto budov, kteří o ně v mnoha případech
nejeví zájem. Značná část těchto budov je i zatížena různými spory – vlastnickými, restitučními atd. a pro nás je tak složité dohledat, s kým
o jejich stavu jednat. Radnice nicméně ve všech
případech rizikových či zanedbaných budov
na území Prahy 6 velmi efektivně spolupracuje
jak se stavebním úřadem, tak s policií – státní
i městskou. Velkým pomocníkem je v tomto
ohledu i bezpečnostní komise, která pravidelně
monitoruje jednotlivé budovy a jejich stav a navrhuje, jak s nimi nakládat dále.

JIŘÍ LÁLA / ODS
Problematické objekty jsou povětšinou důsledkem zpřetrhaných
vlastnických vztahů. Majitelé obvykle nemají k objektům žádný
vztah, nebo je vlastní pouze ze
spekulativních důvodů, a nechávají je chátrat.
S kolegy z Bezpečnostní komise se těmto objektům detailně věnujeme již druhé volební období
a ve spolupráci s Městskou policií je pravidelně
obcházíme a monitorujeme. Komise je ale jen
poradním orgánem rady a možnosti městské
policie jsou omezené, a proto rozhodné jednání
musí přijít od vedení městské části. Zvlášť, když
se peněžní sankce vlastníkům míjejí účinkem.
A ve chvíli, kdy už jde o bezpečnost a ohrožení životů, by to měla být Praha 6, která objekty
zabezpečí a následně bude náklady vymáhat
od nezodpovědných vlastníků. Rada bohužel
tyto problémy dlouhodobě neřeší. Jako nelichotivý příklad neschopnosti bych uvedl i osud nádražní budovy ve Veleslavíně, kde během tří let
dvakrát hořelo, a přitom téměř před dvěma lety
bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby.

MARIÁN HOŠEK / KDU-ČSL
Naše městská část je pokládaná
za klidnou rezidenční oblast Prahy, kde se oceňuje kromě životního prostředí také bezpečí. Přesto
i zde máme problematické objekty, které nejenom hyzdí jinak udržovanou zástavbu, ale potenciálně vytvářejí i bezpečnostní
10
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problémy. Můžeme se jen domnívat, proč ponechávají vlastníci tyto objekty chátrat, ale určitě
nejsme daleko od pravdy, že to jsou spekulativní důvody, jak je to patrné kupř. u zchátralých vil
na ul. Milady Horákové. Nedávný úraz mladíka
ve Veleslavínské teplárně, nebo „obydlování“
těchto objektů skupinami s drogovým pozadím,
vyžadují mnohem důslednější přístup nejenom
policie, ale také orgánů, které mohou vlastníky
nutit řešit zabezpečení objektů jak stavebně, tak
bezpečnostně. I když je to v mnoha případech
obtížné, veřejnost oprávněně očekává větší důraz a účinnost těchto opatření.

JAN SLÁDEK / ZELENÍ
Pomníky jsou častým zdrojem diskusí, a tak možná trochu v jejich
skrytu chátrají domy. Ty nejsou
dědictvím komunismu, jako ty pomníky, ale porevolučních let. Soukromá práva vlastníka jsou u nás tak chráněna,
že veřejný zájem a hodnota veřejného prostoru
nemají v našem právním řádu mnoho zastání.
Šance donutit soukromého vlastníka, aby se
staral o svou nemovitost, jsou mizivé. O to více
má být vzorem péče a vzorným hospodářem
obec. Zelení oživovat město umí. Projekty jako
Hybernská ožívá jsou důkazem, že to jde. Jde to
i na Praze 6? Věřím, že ano. A vy?

dojít až na peněžité tresty. Nutno říci, že tresty
nebývají mnohdy účinné a ke zjednání nápravy
nevedou. Některé rizikové objekty již mají, nebo
očekávají legální demoliční výměr před novou
výstavbou, jiné bohužel chátrají spekulativně,
aby se k nutné demolici dospělo v čase. Další
vlastníci si prostě s objekty nevědí rady z různých
důvodů. Práce Bezpečnostní komise MČ Praha 6,
Policie České republiky, Městské policie Praha
6, Hasičského záchranného sboru a Stavebního úřadu MČ Praha 6 tak nikdy nekončí. Za to
jim patří poděkování. Častější však bývá kritika,
protože kritizovat je prostě snazší. Kritika ze strany opozičních stran je stálá, ale jejich zástupci
v Bezpečnostní komisi ještě s žádnou účinnou
radou na zlepšení nepřišli. Asi rádi zapomněli, že
v minulém volebním období byli úspěšní maximálně stejně. Nezbývá, než vytrvat a společnými
silami počet rizikových objektů opět snížit a nedbat na vlastnost bumerangu.

XXXXX / STAN
xxxxxx

IVAN HRŮZA/KSČM
V listopadu bezpečnostní komise
RMČ v Praze 6 evidovala 47 zdevastovaných staveb, znamenajících riziko pro obyvatele. Objekty v havarijním stavu ohrožují zdraví lidí, hyzdí
okolí a jsou zdrojem mnoha dalších vážných
problémů. Majitelé je často nechávají záměrně
chátrat a spekulují, že na jejich místě postaví budovy s větší kapacitou, které se ziskem prodají.
Dochází tak ke střetu mezi zájmem soukromým
a veřejným. Státní správa musí konat důrazněji,
předcházet zřícení staveb, požárům a porušování hygienických i jiných předpisů, včas od vlastníků vyžadovat nápravu a také ji vymáhat. Je nezbytné upravit platné právo tak, aby pro tento
postup dávalo účinnější oporu.

ZDENĚK HOŘÁNEK / ANO
Rizikové objekty jsou téma, které
se opakovaně vrací jako bumerang. Jen pocítíme úlevu ze snížení počtu sledovaných rizikových
objektů, hned se na jiných místech
objeví objekty nové. Někteří majitelé těchto objektů při zajištění jejich zabezpečení spolupracují, jiní nereagují ani na opakované výzvy a musí

MILOŠ BALABÁN / ČSSD

Achillovou patou jsou budovy
patřící soukromým majitelům,
kteří o ně nepečují. Jak vypadají?
Poškozené fasády, propadlé střechy, hromady odpadků... Lákají
bezdomovce a kriminální živly. Došlo v nich
ke zranění dětí, hrozí epidemiemi. Nestačí je
jen evidovat, ale též vyvíjet tlak na majitele, aby
došlo k nápravě. Jenže apel starosty, aby se tak
stalo, vyslyšeli z téměř čtyř desítek čtyři! Dá se
pak společně hledat řešení problému? Radnice
musí být důraznější. Nestačí ukládat pokuty
a být laxní na jejich úhradu, ale využívat všech
dostupných právních nástrojů k nápravě. Včetně exekucí. Může v Praze 6 existovat něco, co
hyzdí její přívětivou tvář?

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Osa Červený Vrch
PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE LOKÁLNÍHO CENTRA SÍDLIŠTĚ ČERVENÝ VRCH BUDE PROBÍHAT POD
OZNAČENÍM OSA ČERVENÝ VRCH
– OD VRCHU K LÁNU V NOVÉM KABÁTU. ROZDĚLENA BUDE DO NĚKOLIKA ETAP. RADNICE OD SAMÉHO
ZAČÁTKU PŘIZVE K PROJEDNÁVÁNÍ
OBČANY. STUDIE BY MĚLA BÝT
PŘEDSTAVENA V PŘÍŠTÍM ROCE.
„Celý záměr je poměrně rozsáhlý a určitě bude
v budoucnu rozdělen na etapy. Právě proto je
pro nás důležité řešit jej už ve fázi návrhu komplexně jedním zadáním a pod jednotným označením,“ komentuje název místostarosta pro
územní rozvoj Martin Polách (ANO), který za celým projektem stojí. Všechna veřejná prostranství, kterých by se rekonstrukce měla dotknout,
vytváří příčnou osu protínající ulice Evropská,
Africká a Kladenská. Je sice mezi nimi značný
výškový rozdíl, ovšem dohromady vytváří jeden
celek. Od samého začátku bude projekt projednáván s občany.
„Úpravy v sídlišti Červený vrch jsou nanejvýš
potřebné. Tamní občané o ně žádají minimálně
od začátku letošního roku. Na sídlišti je ovšem
především potřeba revitalizovat zeleň a zejména opravit cesty mezi domy, kde je popraskaný asfalt a povrch se časem zvlnil tak, že jeho
nerovnost ohrožuje zdraví chodců. Proto by
radnice měla své plány řídit zejména požadavky občanů,“ říká k záměru zastupitelka Helena
Briardová (KSČM).

Zapojí se i veřejnost
Radnice chce nejprve určit, co je hlavním cílem
rekonstrukce – zde je třeba propojit záměr investora na stavbu nového objektu a záměr radnice na zlepšení veřejných prostranství. Ohled
bude brán i na požadavky takzvaných stakeholderů, tedy velkých organizací v tomto území,
kteří reprezentují určitou skupinu uživatelů.
Kromě společnosti CPI jde především o základní školu Na Dlouhém lánu, Gymnázium Arabská
a také vlastníka objektu Drancy. Tato schůzka již
proběhla a přinesla zajímavé podněty.
„Nejdůležitější je ovšem mluvit s lidmi, kteří ta
místa každodenně užívají. Zjistit od nich, co se
jim zde líbí, co by naopak chtěli změnit, případně jaké služby jim v místě chybí,“ vysvětluje místostarosta Polách. Proto je ještě v první polovině
prosince naplánované dotazování přímo v dotčených místech, kde každý dostane možnost
vyjádřit se. Po vyhodnocení budou nejčastěji
zmiňované podněty zařazeny do ankety, která proběhne v lednu roku 2018. Hned v únoru
uspořádá radnice pracovní setkání, kde chce

prezentovat její výsledky a první konkrétní body
zadání. Teprve poté městská část zadá společně s investorem studii na komplexní přestavbu
včetně úprav celého území, kterou by chtěla
prezentovat v červnu 2018.
„Samozřejmě participace při stanovování budoucí podoby osy propojující střed sídliště
Červený vrch až k budově školy Na Dlouhém
lánu je velmi důležitým prostředkem k zjištění názorů a přání občanů. Současná podoba
objektu obchodního domu Šárka není dobrou
vizitkou dvacátých let 21. století,“ myslí si předseda kontrolního výboru René Pekárek (ČSSD)
a dodává, že jakákoliv přestavba či náhrada objektu novým může započít a být realizována až
v okamžiku, kdy bude zajištěna náhrada jediné
velkoprodejny potravin, která dnes slouží nejen
občanům více než pětitisícového sídliště, ale
i nejbližšímu okolí.
Podobný názor mají i zastupitelky za ODS Marie
Kubíková a Simona Nesvadbová, které na Červeném Vrchu bydlí: „Je dobře, že chce radnice
řešit Červený Vrch jako celek a s investorem
rekonstrukce obchodního domu by měla být
v úzkém kontaktu. Nechceme nikomu diktovat,
jak má nakládat se svým majetkem, ale radnice
by měla majitele motivovat k tomu, aby nebyly
ohroženy již teď velmi omezené možnosti nákupů. Protože tu žijeme, víme, jak zásadní význam má OC Šárka pro řadu lidí z okolí.“
S nutností upravit tento prostor souhlasí i Antonín Nechvátal, zastupitel za Stranu zelených:
„Revitalizace území včetně místního centra je
potřebná – žádoucí je zde naplnění funkcí občanské vybavenosti i dalších. Rámec zástavby
představuje současná hmota v centrálním umístění. Prostoru se věnovala naše předvolební pohlednicová vizualizace.“

Spolupráce s vlastníkem je nutná
Praha 6 vybere v rámci tohoto projeku architekta, který bude navrhovat všechny veřejné prostory a měl by úzce spolupracovat s architektem
developera přestavby. Výsledná studie by měla
vzniknout na základě spolupráce obou týmů.
Městská část už několikrát zdůraznila (naposledy
v říjnové Šestce), že velmi důležitý bude soulad
mezi záměrem města a soukromého investora –
vlastníka obchodního domu Šárka. Pokud spolu oba subjekty nebudou spolupracovat, každý
bude rekonstruovat pouze na svém pozemku
a příležitost pro větší změnu zůstane nevyužita.
Tomu chce radnice předejít a připravuje memorandum o společném postupu mezi investorem
– společností CPI, MČ Praha 6 a magistrátem.
„Chtěl bych motivovat všechny obyvatele, kteří
se zajímají o své okolí, aby se do procesu zapojili, protože je to příležitost, jak něco pozitivně
ovlivnit,“ vyzývá Martin Polách a nabízí svou
představu: „Mně by se například líbilo přesunout do nového objektu místní pobočku pošty
na Kladenské, kterou osobně znám a dle mého
názoru je dnes umístěna na nevhodném místě a v omezených prostorách.“ Nový objekt by
podle jeho názoru, tedy názoru architekta, mohl
vypadat úplně jinak a dokonce by mohl být
umístěn i v trochu jiné poloze, což by umožnilo
koncipovat veřejná prostranství lépe.

SBĚR PODNĚTŮ OD OBČANŮ
4. 12. 8:00–13:00 na rohu K Lánu a Kladenské;
4. 12. 13:00–18:00 na rohu K Lánu a Kladenské; 6. 12. 8:00–13:00 před objektem Drancy;
9. 12. 13:00–18:00 před hl. vchodem do OC
Šárka; 11. 12. 8:00–13:00 na rohu K Lánu
a Africké; 11. 12. 13:00–18:00 na rohu K Lánu
a Africké.
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TÉMA VYDÁNÍ
Připravila Magdaléna Krajmerová
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„NÁMĚSTÍČKO“

WUCHTERLOVA/ KAFKOVA

VÁNOCE
V PRAZE 6

od 14. 12. do 25. 12.
Vánoční trh po–pá 15–21 hod.,
so a ne 12–21 hod.
ČTVRTEK 14. 12.

17,00

Adventní koncert Brass
kostel CČSH* Bandu Ústřední hudby AČR –
Zahájení Vánoc v Praze 6
18,30
Ivan Hlas Trio
20,00
Pěvecký sbor Naši Pěvci při
kostel CČSH* farním sboru Českobratrské
církve evangelické v Praze–
Dejvicích a komorní orchestr
historických nástrojů Motus
harmonicus

PÁTEK 15. 12.

16,00
17,00
18,30
19,00

ZŠ J. A. Komenského
Roman Dragoun
Bluesberry
Adventní cestománie – „Lidský
kostel CČSH* hlas“ Řepský sousedský sbor
19,45
Přelet M. S.

SOBOTA 16. 12.

13,00
14,15
15,30
17,00

18,30
20,00

Dětská mše vánoční –
Baletní škola Olgy Kyndlové
Alice Bonde
Gábina Goldová
Country Christmas –
Eddie Edward & Friends –
American Country Music Live
Marta Kloučková Qvartet
Bára Zemanová & BAND

NEDĚLE 17. 12.

10,00

Bohoslužba – Komenského sál

13,00

Divadélko kůzle pro malé
i velké diváky
Vánoce Honzy Krejčíka pro
malé diváky
Nespoutaní hoši
Štěpán Klouček
a Brigita Cmuntová

kostel CČSH*

14,30
16,00
17,30

* kostel Církve československé husitské

19,00
20,15

Jiří Schmitzer
„Obrázky z divadla“ autorů
P. Ožany a J. Balašové, zpívají
studenti odd. populární hudby
Pražské konzervatoře Na
Rejdišti

PONDĚLÍ 18. 12.
16,00
16,30
17,30
19,00

ZŠ a MŠ Antonína Čermáka
ZŠ a MŠ Červený vrch
Neřež
Pěvecké sdružení pražských
kostel CČSH* učitelek
20,00
Bílá nemoc

ÚTERÝ 19. 12.

16,00
16,15
16,45
18,00
19,30

ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu
ZŠ Hanspaulka
Jarda Kříž
Krausberry (malá parta)
Pražský Ukuleleband
a tři bílé vrány

17,30
19,00

ZŠ Norbertov
Vlaštovka – spolek pro
volný čas a ZŠ a MŠ, náměstí
Svobody 2
DUTY FREE
Blanka Šrůmová
a Jan Sahara Hedl

ČTVRTEK 21. 12.

16,00
17,00
18,00

PÁTEK 22.12.

18,00
19,00

Františka Stropnická
a Pepa Münzberger
Unplugged trio
Marcela Březinová a Petr Ožana

SOBOTA 23. 12.

18,30

kostel CČSH*

Pražský filmový orchestr

NEDĚLE 24. 12.

23,00

Taneční škola Ivy Langerové
ZŠ Bílá a CH ZUŠ Harmonie
Divadélko kůzle pro malé
i velké diváky
19,30
Martina Trchová Trio
20,30
Tomáš Savka & Gabriela
kostel CČSH* Urbánková, jazzové trio Ester
Godovské

VSTUP VOLNÝ

ĚTSKÉ

DÍLNIČKY
16 HOD.
15. 12. Ko
uzla z příro
dy
16. 12. Re
cyklujeme
a tvoříme
17. 12. Dá
rečky pro
babičku a
18. 12. Ve
dědu
selé váno
ční ozdob
19. 12. Ne
ičky
čekané sv
áteční dek
20. 12. An
orace
dělíčci
21. 12. Vá
noční má
m
ení
22. 12. Sv
áteční ozd
oba na
štědroveč
erní stůl

16,30

STŘEDA 20. 12.

16,00
16,30

VÁNOČNÍ
D

VŽDY OD

kostel CČSH*

Půlnoční pobožnost

PONDĚLÍ 25. 12.

17,00

J. J. Ryba – Česká mše vánoční

kostel CČSH* Orchestr Pragae Sinfonietta, Sbor

www.praha6.cz

Vox Pragae,
L. Vernerová, S. Čmugrová,
A. Briscein, M. Horák, diriguje
Miriam Němcová

Změna programu vyhrazena

PARTICIPACE

xxxxxx
XXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxx
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Než se sešel městský parlament

PŘED ZASEDÁNÍM ŠKOLNÍHO PAR
LAMENTU PRAHY 6 SE KONALA
KOORDINAČNÍ SCHŮZKA ZÁSTUPCŮ
JEDENÁCTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KTERÉ SE DO TÉTO AKTIVITY ZAPOJILY.
Ve čtvrtek 23. listopadu se sešel na svém prvním jednání městský školní parlament Prahy 6,
a to v zasedací místnosti zastupitelstva na radnici. Zástupci jednotlivých školních parlamentů
zde byli místostarostou pro školství Janem Lacinou (STAN) jmenováni do svých funkcí.
V úvodu informovala jedna z koordinátorek Michaela Rybářová, že dětský školní parlament je
jednou z aktivit Místního akčního plánu vzdělávání Prahy 6, pracovní skupiny Šťastné a vzdělané dítě. Cílem projektu je sjednotit zástupce
jednotlivých školních parlamentů – z každé
školy se městského parlamentu mohou účastnit dva žáci -, kteří by se měli potkávat přibližně

jednou za dva měsíce. Děti by se měly zapojit
do dění v městské části. „Na úvod jsem nabídl dvě témata, která by mohl dětský parlament
projednat a zaujmout k nim stanovisko, a to
přejmenování Základní školy Petřiny-jih na Základní školu Věry Čáslavské a také pojmenování
bezejmenného prostoru „Náměstíčka“ mezi ulicemi Wuchterlova/Kafkova jako Náměstí Petra
Šabacha,“ říká místostarosta pro školství Jan
Lacina (STAN).
„Na listopadovém a lednovém zasedání budou probíhat vzdělávací aktivity pro žáky, které
bude organizovat společnost CEDU – Centrum
pro demokratické učení. Tématy vzdělávání
budou principy zastupitelské demokracie a komunikační dovednosti,“ upřesňuje program
první zasedání Vítězslav Kozelek, koordinátor
za městkou část Praha 6. Městský školní parlament také připravuje své stanovy, které budou
vycházet z těch školních.

Pravidelné
setkání radnice
se spolky
Tématem pravidelného schůzky spolků se
zástupci radnice, za níž se účastnili starosta Ondřej Kolář (TOP 09), místostarosta pro
územní rozvoj Martin Polách (ANO), místostarosta Jan Lacina a zastupitel Oldřich
Kužílek (oba STAN) i zástupci Kanceláře
architekta.
Kromě témat jako dostavba pražského okruhu, lávka přes Horměřickou, řešení křižovatky
Malovanka totiž spolky vznesly dotaz, jak bude
radnice postupovat a chránit zájmy občanů
po 1. lednu 2018, kdy po změně stavebního
zákona nebudou občané moci prostřednictvím spolků nadále účastnit správních řízení
a být informováni o schvalovaných záměrech
a o jejich parametrech. Naopak budou kladeny
vyšší nároky na samosprávu, která bude muset
dohlížet na zákonnost výkonu státní správy.
Na závěr došlo i na vily v ulici Milady Horákové. Podle starost je stanovisko městské části
neměnné a investor, společnost Lordship, se ho
snaží neustále obcházet a trvá na svém původním projektu komerčního objektu.

ZŠ Pod Marjánkou
slaví 60. narozeniny
Ve školním roce 2017/18 oslaví Základní škola
Pod Marjánkou 60. narozeniny. Výročí bude slavit postupně, první příležitost měla už 27. září
v rámci Evropského dne jazyků, další budou
následovat. Největší oslava se koná ve čtvrtek
14. prosince od 8 do 17 hodin při Dni otevřených dveří. „Rádi bychom pozvali bývalé kolegy
a kolegyně, žáky a studenty či další zaměstnance
školy. Během dne si všichni budou moci prohlédnout celou školu, zavzpomínat u kronik či setkat
se s některými učiteli,“ říká Marcela Zavadilová,
ředitelka školy.

V Dejvickém divadle již po XVI.
Základní škola speciální Rooseveltova si letos
připomíná 35. výročí založení. K této příležitosti rovněž připravila program, který po dva
listopadové dny probíhal v Dejvickém divadle.
Byl to vzácný čas, kdy se na jevišti odehrával
příběh Malého prince a Legenda o Karlu IV,
tančilo se, zpívalo a hrálo včetně promítaného filmu o činnosti školy v posledních letech.
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A k tomu se podařilo uspořádat 1. ročník RADOSTFEST – festivalu dětských alternativních
kapel a souborů. Díky podpoře městské části
Praha 6 a laskavé spoluúčasti Dejvického divadla mohlo dojít k setkání herců, zpěváků
a tanečníků z různorodých souborů – prostě
k radostné terapii divadlem, tancem a hudební
tvorbou.

ROZHOVOR
Připravila Magdaléna Krajmerová
Foto: Irena Šormová/ www.mlp.cz, archiv. A. Goldflama

Arnošt
Goldflam

VÁNOCE
DRŽÍME
PRO DĚTI
NEJEN NA TELEVIZNÍCH OBRAZOVKÁCH, ALE I PŘI OSOBNÍM SETKÁNÍ PŮSOBÍ TAK TROCHU JAKO
POHÁDKOVÝ DĚDEČEK. STEJNÝ
NÁZOR MAJÍ I REŽISÉŘI. „MĚL JSEM
HRÁT V ROZHLASE NĚJAKOU POHÁDKU A V NÍ ZLÉHO ČERNOKNĚŽNÍKA. JENŽE ONI SI TO PAK ROZMYSLELI A NEOBSADILI MĚ, ŽE
SU MOC HODNÝ,“ ŘÍKÁ REŽISÉR,
SPISOVATEL HEREC A PEDAGOG
ARNOŠT GOLDFLAM.
Pohádka Lotrando a Zubejda, kde hrajete
starého loupežníka Lotranda, patří k vánoční
klasice. Díváte se?
Že bych se přímo chystal ty pohádky sledovat,
to nemohu říct. Ale když to rodina bude chtít vidět, tak si tam sednu vedle nich. Někdy se stane,
že při tom usnu, někdy se dívám. Ale pohádka
je to moc pěkná, jen sebe tolik vidět nemusím.
U vás se Vánoce slaví?
Všechno slavíme. Moje žena je křesťanka a děti
by mně to nedovolily, když bychom to neslavi-

li. Dárky musejí být, stromek musí být… máme
klasické Vánoce. Dodržujeme je kompletně,
i kvůli dětem. A například s mou paní a někdy
i dětmi chodíme u nás v Ruzyni, respektive Liboci do tamního kostela, kde jsou velmi aktivní
a je tam krásná atmosféra. V tomto já, ač Žid, su
takový ekumenický.
Čeho si na svátcích ceníte nejvíce? Co vás
v tomto období těší?
Mě baví, že mají děti radost, že se potěší z dárků.
A také že je volno, že si odpočinu a že jsme jako
rodina pospolu.

„MĚ BAVÍ, ŽE MAJÍ
DĚTI RADOST, ŽE SE POTĚŠÍ
Z DÁRKŮ.“
O Vánocích tedy hrát nechodíte?
Ne, nehraju, záměrně se tomu vyhýbám. Upřímně řečeno, hraju ne zas tak často, více se věnuji
režii, a v tuto dobu se tolik nezkouší, to by musela být nějaká opravdu katastrofická situace. Ale

ta představení, co v nich hraju, těch je opravdu
jen pár.
Vám není skoro žádá profese kolem divadla
cizí. Hrajete, píšete, režírujete...
Moje profese je režie, občas si zahraju, hodně
píšu, pro divadlo, a také prózu. Od doby, co
mám malé děti, začal jsem psát i pro děti, brzy
to bude už desátá knížka pro ně. A také působím na škole – učím trošku.
Která z těchto věcí vás nejvíce baví? Anebo
vás baví všechny, protože je různě střídáte
a při jedné si odpočinete od druhé?
Ano, mě nejvíce baví to střídání.
Nechtěl jste si někdy zkusit divadelní hru napsat, zrežírovat a ještě si v ní i zahrát?
To se stává relativně často, že představení napíšu, i režíruju. Ale nehraju v tom. I když ze
začátku jsem strávil skoro dvacet let v HaDivadle, a protože nás tam bylo málo, tak jsem hrát
musel. Ale to jsme se s kolegou střídali, on hrál
v mých věcech a já v jeho. Pár let to trvalo, protože to byl malý soubor, studiový, experimentální
a nic jiného nám nezbývalo. Ale bylo to krásné!
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Vy jste také spolupracoval s Dejvickým
divadlem
Když jsem skončil v HaDivadle, to bylo po převratu, tehdy se otevřely i dveře do světa a založilo se Dejvické divadlo. A s první skupinou režiséra Borny, mého přítele, která v něm působila,
jsem zkoušel tři nebo čtyři představení. Poté,
když soubor přešel do Divadla v Dlouhé, spolupracoval jsem s nimi i tam. A vesměs jako herec
spolupracuji do dneška. Zkoušel jsem také s Divadlem Komedie, Na Zábradlí, ale třeba i s hradeckým nebo libereckým divadlem. Také jsem
dělával docela často v zahraničí. Ovšem co mám
malé děti, tak se mi na stará kolena nechce moc
trmácet po světě. I když vyhnout se tomu zcela
nedá a třeba v listopadu jsem měl autorské čtení v Mnichově, zvou mě také na knižní veletrh
do Lipska a je to příjemná změna.
Když dostanete nápad, víte už od samého
začátku, že to bude na knihu nebo divadelní hru?
Nevím nic. Když dostanu nápad, tak mám takové papírové kartičky, stříhám si třeba krabičky od léků a všeho možného, tam si dělám
poznámky a když se chystám na nějaké psaní,
tak to proberu. Zdá-li se mi nápad nosný nebo
dostanu další a další a kartiček přibývá, tak pak
zjistím, že už toho mám na hru.

Máte jiný způsob psaní nebo třeba přípravy,
když pracujete na knize pro děti, pro dospělé
nebo nové hře?
Je v tom rozdíl jenom v čase. Pro děti jsem začal psát ve svých padesáti čtyřech letech, prózu

o deset let před tím a divadelní hry už ve třiatřiceti. Jen se mi zdá, že jsem s tou prózou a knížkami pro děti začal pozdě, tak se snažím jeden
rok udělat něco pro dospělé a ten další zase pro
děti. Tedy to tak střídám.
Není to tak trochu opačný postup? Většina autorů nejprve začíná například psát
básničky pro děti, pak zkouší knihy pro dospělé a teprve poté dospěje k divadelním
hrám...
Začal jsem s divadlem v sedmdesátých letech,
což byla truchlivá a kritická doba, nebylo dost
zajímavých nových her, proto jsme začali dělat
dramatizace a úpravy literárních textů. Pak jsem
začal psát vlastní hry, v jednu dobu se to proměnilo v jakousi posedlost, svět byl plný témat.
Od té doby jsem napsal asi čtyřicet adaptací
podle literárních děl a přes čtyři desítky vlastních her. Skoro všechny se hrály.
A všechny jste je viděl?
Jedna moje hra se uvádí v Čeljabinsku, další
v Rumunsku, tam jsem byl všeho všudy jen jednou, některé další věci v Londýně, něco v Německu. Tedy všechny jsem neviděl, to bych se
jenom jezdil dívat, jak někdo udělal mou hru.
Raději režíruju a píšu, než abych se jen jezdil
někam dívat na představení. To si raději zajdu
na divadla na nějakou cizí věc, jiné představení.
Ale ne, musím říct, že když se mi podaří zhlédnout vlastní hru, bývám překvapen a docela příznivě. Musím přiznat, že mě spíš zajímá, jak se
jiný režisér vypořádá s mým textem.
Jak jste se vlastně stal obyvatelem Prahy 6?
Když jsem opustil brněnské HaDivadlo a začal
jsem režírovat i mimo a takříkajíc po světě, což
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znamenalo také v Praze a v různých dalších divadlech, no a v Praze jsem se seznámil se svou
paní, která pracuje jako scénografka. Tak se můj
život tak nějak přelil do Prahy. Bylo to postupně,
nikoli naráz, když jsem se po padesáti čtyřech
letech života přesunul zcela do Prahy.
A hned do Prahy 6?
Nejprve jsme bydleli v Chuchli a moje žena Petra, která je z Vokovic, chtěla být blíž ke svým rodičům, kteří nám hlídali děti – často nám hlídali
děti –, tak jsme našli domeček v Ruzyni a vyměnili bydlení v Chuchli za Ruzyni.
Jste zde spokojený?
Nám se tady líbí, i když musím říct pár takzvaně
kritických slov, protože vždycky se objeví něco,
co člověka zaskočí. Třeba před domem máme
trávník, který vždy sekali. A najednou přestali,
tak si žena stěžovala. Tak nám ho zase po roce
posekali.
Byl jste také vidět při protestech proti
výstavbě v Rakovnické ulici, dokonce jste
přišel interpelovat na jednání zastupitelstva
městské části.
Ano, oni u nás chtěli stavět. Napřed říkali, že
to budou sociální byty, pak se z toho staly tři
bytové domy a osmdesát parkovacích stání, což
není bydlení ani pro důchodce, ani pro mladé.
To by se to tam změnilo v závodní dráhu. Tak
jsme sepsali petici a usnulo to. Ale teď jsem četl,
že tam zase chystají něco stavět a že se chtějí opět ubírat tím směrem, proti kterému jsme
protestovali.
A když mám tu příležitost, tak si ještě postesknu – také se neustále mluví o té trati na letiště
a dále na Kladno a já nebyl schopen na všech
těch schůzích zjistit, jak daleko od našeho baráku povede. Nikde mi to nebyli schopni říct, tedy
stále nevím, zda nám budou vlaky dunět hned
u baráku a ne jen občas, jako teď, ale pořád
a možná ještě blíž. Toho se bojíme. Možná se to
tedy po tomto rozhovoru dozvím.
Ale určitě zde najdete i něco pěkného…
Je to příjemná čtvrť, jsou tu v dosahu nejen restaurace, ale já z toho Brna, kde jsem dlouho žil,
byl zvyklý na hodně krásných lesů, tak se těším,
že tady to mám pár minut od Hvězdy a pár minut víc od Divoké Šárky. I když je to příměstská
příroda, dělá nám radost, že máme kam chodit na procházky. Já se občas vydám do okolí a šmejdím a objevuji různá zákoutí, a tak se
učím poznávat to okolí.
Po Brně se vám nestýská?
Mně se nestýská po věcech a místech, mně se
stýská po lidech. Dokonce když jsem byl v Kanadě nebo v New Yorkou, ale třeba i blíž v Berlíně
nebo Vídni, vždy jsem si říkal: tady bych mohl
žít, když bych tu měl svoje blízké.

Arnošt Goldflam / herec, dramatik,
režisér, pedagog a spisovatel
narodil se v Brně, v židovské rodině
v letech 1978 až 1993 působil v brněnském
HaDivadle
 od 80. let je obsazován do televizních a filmových rolí, k nejvýznamnějším patří role
v pohádce Lotrando a Zubejda, Něžném
barbarovi nebo role ve filmu Dědictví
aneb Kurvahošigutntag a dalších
 nyní se věnuje hlavně psaní a režii, působí
i jako pedagog, v roce 2007 byl jmenován
profesorem pro obor dramatická umění
 poslední léta žije v Praze 6.



Praha 6 je velmi kulturní čtvrtí, využíváte
toho?
Ano, chodíme tady se ženou do divadla, a to docela dost. Také jsem tady měl několik autorských
čtení a třeba když mě požádají ve škole, tak přijdu číst dětem z mých dětských knížek…
Je dětské publikum náročnější než dospělé?
Ne, oni jsou velmi vstřícní, člověk s nimi musí
umět mluvit. Možná je to tím, že mám malé
děti, tak jsem s nimi zvyklý komunikovat. Co
mě třeba zaujalo, že kdysi děti chodily – a naše
dceruška stále chodí – v sobotu ráno k rodičům
do postele, dohromady si povídali, vyprávěli své
sny a třeba četli. A já při těch besedách zjišťuji, že už toto nebývá tak zvykem jako dříve. Při
tom mě to dokonce i inspirovalo k napsání několika knih. Člověka to inspiruje, co mnohého se
od těch dětí dozvím, nejen od těch mých, když
si s člověkem rozprávějí. A hodně čtou, i moje
knížky.
Na čem nyní pracujete?
Koncem listopadu měla premiéru moje hra
Dámská šatna, kterou jsem napsal i režíroval,
a uvádí ji divadlo U Valšů, které provozuje nadace Život 90. Představí se v ní Daniela Kolářo-

vá, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková a Petra
Tenorová. A po pětačtyřiceti letech divadelní
práce se chystám po Novém roce si dát půl roku
volno na psaní a taky si zahraju.
Takže se můžeme těšit na novou knihu pro
dospělé i pro děti?
Tak to zatím nechávám otevřené, do čeho se
pustím, uvidím, k čemu se moje srdce přichýlí.
Kdybyste byl opravdu tím pohádkovým dědečkem, co byste lidem popřál do nového
roku a také splnil?
Aby si tolik nebrali k srdci tu politiku, někdy to
dovede člověka velice otrávit, potom bych jim
přál, aby netrpěli chudobou a nemocemi, samozřejmě, aby se měli rádi, alespoň tedy v těch rodinách. A aby to tak bylo i do budoucna.
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Mezinárodní den dobrovolníků

UŽ OD ROKU 1986 SE SLAVÍ 5. PROSINEC JAKO MEZINÁRODNÍ DEN
DOBROVOLNÍKŮ. SVÁTEK, KTERÝ
VYHLÁSILA OSN, MÁ PŘIPOMENOUT DŮLEŽITOST DOBROVOLNICKÉ PRÁCE PRO SPOLEČNOST.
Dobrovolníci pomáhají lidem starým, nemocným a opuštěným i v mnoha zařízeních v Praze
6. Tato činnost zde má už více než dvacetiletou
tradici. „Vážím si všech lidí, kteří svůj volný čas
věnují druhým. Je to přínosem nejen pro klienty, ale i pro dobrovolníky samotné, protože
získávají nové zkušenosti, seznamují se s novým
prostředím i lidmi, se kterými sdílejí jejich často nelehké osudy,“ říká radní pro sociální politiku Milena Hanušová (TOP 09). Kde se můžete
v Praze 6 s dobrovolníky setkat? Uvažujete, že
byste se mezi ně zapojili? Zkuste to, výsledky
vědeckých studií totiž ukazují, že dobrovolníci
žijí déle.

Domov sv. Karla Boromejského
Tradice dobrovolnictví v tomto zařízení má dvacetiletou tradici. V úplných začátcích po roce
1996, kdy byl Domov založen a otevřen k péči
o nemocné seniory, byla dobrovolná činnost
zaměřena na pomoc zdravotnímu personálu
s péčí o pacienty. Postupem času se z dobovolníků stali spíše společníci k seniorům. Jejich
úkolem v současnosti je zpříjemnit volný čas
nemocným seniorům, kteří v domově pobývají.
Této činnosti se věnují všechny věkové skupiny - od studentů středních a vysokých škol až
po seniory, kteří nechtějí jen sledovat pořady
v televizi, ale mají touhu se zapojit do veřejného života a být někomu užiteční, například
tím, že jiným předčítají knihy, hrají s nimi hry,
vymýšlejí různé zábavné aktivity, doprovázejí
je do kostela nebo do zahrady. Podílejí se také
20
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na pořádání kulturních akcí. Protože jde o církevní zařízení, někteří dobrovolníci pomáhají
i s duchovní péčí.
Do služby se zapojují také firemní dobrovolníci,
jimž dávají zaměstnavatelé prostor, aby alespoň
jeden pracovní den v roce mohli vypomoci v některé z neziskových organizací. V domově pak
pomáhají s úklidem zahrady, česáním ovoce,
okopáváním vinice a věnují se i pacientům.
V současné době má domov 26 stálých dobrovolníků, kteří ročně věnují více než dvanáct
stovek hodin svého času ve prospěch jeho
pacientů.

Maltézská pomoc
Maltézští dobrovolníci docházejí za seniory už
více než deset let. Jejich počet stále narůstá,
stejně jako přibývá i klientů, kteří se cítí opuštění a shánějí někoho, kdo si na ně udělá čas
a přijde za nimi jednou týdně zhruba na dvě hodiny. A bez nároku na odměnu si s nimi popovídá, přečte kus knížky, vezme je na procházku.
Někteří senioři, kterým to zdraví a kondice ještě
dovolí, vyrážejí se svými dobrovolníky i na výstavy, výlety nebo třeba na koncert. Projekt nese
název Adopce seniorů a dobrovolníci si své klienty opravdu „adoptují“, stávají se nedílnou
součástí jejich života a velmi často mezi nimi
vznikají silné lidské vztahy. Dobrovolníci Maltézské pomoci jsou lidé různého věku a profesí,
od studentů až po mladší seniory, muži i ženy.
V současné době je v Maltézské pomoci více jak
čtyřicet aktivních dobrovolníků a přibližně stejný počet klientů. V Praze 6 tuto službu využívá
čtrnáct seniorů. Pokud se chcete i vy stát dobrovolníkem u Maltézské pomoci a věnovat dvě
hodiny týdně opuštěným starým lidem, nebo
naopak víte o opuštěném seniorovi, který by
tuto službu uvítal, obraťte se na Maltézskou pomoc na www.maltezskapomoc.cz.

Dobrovolnické centrum ÚVN
V Ústřední vojenské nemocnici funguje dobrovolnické centrum pátým rokem. V prvních
letech sem za válečnými veterány a dalšími klienty a pacienty docházelo pár nadšenců, kteří
se odhodlali vyzkoušet si, jaké to je dělat společnost dlouhodobě hospitalizovaným pacientům.
Ze začátku to byli především mladí studenti,
kteří uvažovali o studiu medicíny, psychologie či
sociální práce. Díky trpělivé práci koordinátorek
dobrovolníků se podařilo získat i další zájemce,
kteří se dobrovolnické činnosti věnují ve svém
volném čase po práci či o víkendech. V poslední době se mezi ně hlásí stále více i seniorky mají mnoho životních zkušeností, které mohou
s pacienty sdílet, a zároveň zůstávají aktivní bez
ohledu na přibývající roky. Celkově nyní pomáhá v ÚVN více než 40 dobrovolníků.
Díky spolupráci s klubem Fresh Senior se mezi
ně přihlásila i nejstarší dobrovolnice - je jí 83 let
a věnuje se józe. Mezi klienty si našla kamarádku
ještě o deset let starší, se kterou ji pojí společná
láska k zahrádkaření.
I v Ústřední vojenské nemocnici hledají stále
nové dobrovolníky. Není po nich vyžadováno žádné speciální vzdělání či kurz, naopak si
své znalosti mohou prohloubit díky vstupnímu školení a odborným seminářům, které pro
ně nemocnice organizuje. Je možné docházet
pravidelně, ale není to podmínkou, dobrovolníci se mohou zapojit do pořádání a přípravy
některé z akcí pro pacienty jako jsou výtvarné
dílny, koncerty či grilování v altánu pro válečné
veterány. Více informací lze najít na stránkách
dobrovolnici.uvn.cz nebo je získat na telefonu
727 901 639.
Zapojení seniorů do projektů dobrovolnictví
a podpory různých skupin obyvatelstva se tak
stává čím dál častějším jevem, který lze pozorovat také v Praze 6.
Je těžké se vyrovnat s odchodem do důchodu.
S vědomím, že náhle stojíte na vedlejší koleji, čas se jen vleče a život je najednou jakoby
nudný, prázdný, ploský a nicotný. Přitom stále
máte pocit, že ještě nejste na odpis a máte co
dát. Je úžasné, že jsou tu lidé, kteří vás chápou
a nenabízejí vám jen zábavu typu „sedněte si,
koukejte a bavte se“, ale činnost. Plnohodnotnou, krásnou a naplňující. A tak, protože činorodých značně odrostlých holek je nás v Praze
víc, můžeme právě díky těmto lidem a jejich
porozumění pomáhat všude a všem, kteří o nás
stojí. Chodíme do mateřských škol a čteme dětem pohádky a vyprávíme jim příběhy. Hrajeme divadlo a nabízíme své představení školám
a domovům důchodců. Pomáháme v tvořivých
dílničkách na charitativních akcích. Bavíme se
a zase žijeme. Ale, jak říkala moje babička, ne
zbůhdarma.
Za Fresh senior Mirka Burešová

SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Vánoční bazááár pomůže už popáté
PŘEDVÁNOČNÍ TRADICÍ PRO OBČANY PRAHY 6 SE STAL VÁNOČNÍ
BAZÁÁÁR, KTERÝ JIŽ 5. ROKEM
POŘÁDÁ NADAČNÍ FOND ŠESTÝ
SMYSL VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU ČÁSTÍ.
Letos můžete přispěním do dobročinné sbírky
či nákupem na bazáárku pomoci nemocným
dětem z Prahy 6, kterým budou z výtěžku zakoupena jejich vysněná vánoční přání. V pátek
8. prosince od 15 hodin nebo v sobotu 9. prosince od 11 hodin zapomeňte na předvánoční
shon a přijďte do Divadla SEMAFOR zakoupit
něco malého pro potěšení svých blízkých či své
a pojďte se zrelaxovat při nabitém doprovodném programu. Během dne můžete v prostorách divadla nakupovat předměty, které v rámci dobročinné sbírky přinesli vaši spoluobčané,
jako například keramiku, vánoční ozdoby, hračky, sportovní potřeby, šperky, potřeby pro
domácnost a další drobné dárečky. Předměty
jsou průběžně doplňovány, takže i v sobotu
v podvečer zde jistě naleznete zajímavé kousky.
„Jsem moc ráda, že Nadační fond Šestý smysl
spolupracuje s radnicí a vážím si toho, že jejich
pomoc je vždy určená konkrétním dětem z Prahy 6, které ji opravdu potřebují,“ říká Milena
Hanušová (TOP 09), radní pro sociální politiku.

Kouzelník pro děti
V sobotu od 15 hodin vystoupí na Vánočním
Bazáááru Čáry Kluk - kouzelník, bavič, tvůrce
kouzelných chvil a dětského štěstí, neomezený
vládce všech českých moří a specialista na dětskou komiku. Do světa kouzel a zábavy vtáhne
nejen děti, ale i dospělé. Ovšem stejně kvalitní
a atraktivní jsou i další akce. Pohodovou před-

vánoční atmosféru vám pomůže nastartovat
bohatý kulturní program, který sestavil čestný
člen Nadačního fondu Šestý smysl a frontman
skupiny Tata/Bojs Milan Cais. Vstupné na všechna vystoupení jsou pro návštěvníky bazáááru
zdarma. Akci bude moderovat známý herec
Láďa Hampl.
Páteční podvečer bude již tradičně patřit skvělému sborovému uskupení Lucky Voice Band,
kteří pouze za doprovodu piana neuvěřitelně
rozezní prostory divadla podmanivými písněmi a koledami. Populární herečka Dejvického
divadla Simona Babčáková se představí se svou
improvizační skupinou NO A! a o zábavu určitě nebude nouze. Jen pozor – dětem a mládeži
do 15 let nepřístupno! Páteční večer zakončí
Lightmotif – cover band, který nelže a servíruje
výborně chlazený koktejl muziky od 60. let až
po současnost.
Sobotní odpoledne bude patřit dětem, pro
které je připraven nejen dětský koutek, plný
her a dobrot, ale zároveň jim klaun Mireček
s klaunkou Leontýnkou vykouzlí nejrůznější
zvířátka z balonků a zábavně pomalují obličeje. O představení pro děti se postará i En.dru
– jeden z nejlepších beatboxerů Evropy. Následovat ho bude art-popová kapela 20 Minutes
a výjimeční Clarinet Factory, kteří se z původní
interpretace klasiky a jazzu posunuli k experimentům napříč hudebními žánry a získali
mnohá významná ocenění a letos vydali novou
desku Meadows. Dva hlasy, dvě kytary a křehké
chytlavé melodie, tak by se dala ve stručnosti
popsat hudba Republic of Two, ostatně, přesvědčit se můžete sami v rámci večera Vánočního bazáááru, kde kapela vystoupí jako duo.
Závěr bazááárku bude tradičně patřit členovi
hudební skupiny Tata/Bojs – DJ Mardošovi
a jeho unikátní Silent party.

KOMU POMŮŽETE
Výtěžek z Vánočního bazáááru je určen pro
děti z Prahy 6, které Nadační fond Šestý
smysl vybral ve spolupráci se sociálním odborem radnice. Kam směřuje podpora?
Třináctiletý Martin K. s diagnózou autismu
navštěvuje ZŠS Rooseveltova, žije v úplné rodině a má dva mladší sourozence. Je
velmi milý a hodný, jen bohužel nekomunikuje slovně, ale pouze pomocí gest a kartiček. Vzhledem k typu postižení má omezené zájmy, přesto rád skládá puzzle, staví
věže z kuličkodráhy a chodí na procházky.
Jeho vánočním přáním je najít k sobě další spřízněnou osobu, která by s ním trávila
společně volný čas mimo domov na procházkách venku nebo v herně, takže z výtěžku budou pro Martina uhrazeny SLUŽBY
ASISTENTA.
Stejně starý Ondřej P. také navštěvuje ZŠS
Rooseveltova a trpí autismem. Žije v úplné
rodině. Je šikovný. a tak se naučil lyžovat
a jezdit na kole. Má moc rád hory a protože jeho babička na horách žije, jezdí tam
v zimě skoro každý víkend a lyžuje. Jeho vánočním přáním je nové jízdní KOLO značky
AUTHOR.
Šestnáctiletý Matyáš s Downovým syndromem žije v úplné rodině a má staršího
bratra, ale jeho maminka je bohužel dlouhodobě vážně nemocná. Matyáš moc rád
maluje a vybarvuje omalovánky, poslouchá muziku, umí hrát na piáno a dokonce
spolu s bratrem žongluje. Jeho vánočním
přáním je MOBILNÍ TELEFON, na kterém by
mohl zároveň poslouchat písničky a sledovat různá videa a hry.
Další informace o Vánočním bazáááru
a činnosti Nadačního fondu Šestý smysl
najdete jejich FB a na www.nfsestysmy
sl.cz. Nadační fond má zřízenu veřejnou
sbírku (S-MHMP/1241484/2013) a k ní je
přiřazen speciální transparentní bankov
ní účet, č.ú.: 107-5920070207/0100, zříze
ný u Komerční Banky!
Zapište si do diáře:
Vánoční bazááár v Divadle SEMAFOR
Pátek 8. 12. 2017 od 15 hod
Sobota 9. 12. 2017 od 11 hod

Mezigenerační
adventní dýchánek
V sobotu 16. prosince pořádá komunitní centrum Nesedím, sousedím od 10 do 13 hodin dílny
s vánoční tématikou pro malé i velké, připravené bude také občerstvení, koncert Fúfú Bandu
anebo vánoční hra se zpěvy. Centrum najdete
v domku na rohu Sartoriovy a Anastázovy ulice,
zastávka autobusu 180 Břevnovská. Více informací získáte na stránkách www.nesedimsousedim.cz nebo na telefonu 702 816 476.
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Památkové dotace na rok 2018
V letošním roce přispěla Praha 6 například na obnovu
oplocení Hübschmannovy vily ve Střešovicích.

Využití peněz je omezené
Peníze z dotací lze použít na restaurátorské
a stavební práce, ale nikoli například na modernizaci objektů, jako jsou zdravotně technické
instalace, vzduchotechnika, vytápění, silnoproudé a slaboproudé instalace, rozvody vody,
kanalizace, nástavby a vestavby, přístavby
a ostatní blíže nespecifikované náklady . Stejně
tak je majitelé nemohou využít na pořízení průzkumu a záměru nebo na inženýrskou činnost,
stavební či autorský dozor, úhradu správních
poplatků, výdaje na publicitu a podobně.
Kompletní podmínky pro přidělení dotací,
seznam všech potřebných dokladů, nezbyt
né formuláře a další informace k památ
kovým dotacím jsou k nalezení a stažení
na stránkách www.praha6.cz v záložce
dotace památková dotace 2018.
Další informace poskytne kancelář architek
ta, Ing. Martina Čečilová, tel: 220 189 975,
e-mail: mcecilova@praha6.cz.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 OPĚT
VYHLAŠUJE DOTAČNÍ PROGRAM
NA PODPORU OBNOVY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ČI SOUBORŮ NA ROK 2018. O TAKZVANÉ
PAMÁTKOVÉ DOTACE LZE ŽÁDAT
OD 11. PROSINCE DO 31. LEDNA
2018. V PŘIPRAVOVANÉM ROZPOČTU NA ROK 2018 JE NA TENTO
PROGRAM POČÍTÁNO S ČÁSTKOU
900 000 KORUN.
Památkovou dotaci lze v roce 2018 poskytnout
na stavební a restaurátorské práce, a to pro
nemovité věci – kulturní památky na území
Prahy 6, nemovité věcí v Pražské památkové
rezervaci a ve vesnické památkové rezervaci
Ruzyně, nemovité věci v památkových zónách
v městské části Praha 6 a také na movité věci
– kulturní památky na veřejně přístupných místech na území Prahy 6.

Vlastní finance jsou nutné
„Památková dotace schválená podle těchto
zásad je považována za příspěvek, nesmí však
jít o jediný způsob financování prací na uvedených nemovitostech, majitel musí část peněz
hradit ze svých prostředků. Dotace od městské
části lze poskytnout maximálně do výše 65 %
z celkových uznatelných nákladů památkové
obnovy,“ říká místostarostka Eva Smutná (TOP
09), která má památkovou ochranu v gesci.
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Městská část chce dotacemi podpořit obnovu
či zachování památkové hodnoty objektů. Výše
přidělené podpory, tedy její podíl na celkových
nákladech souvisí zejména s významem objektu, jeho stavem a finančními možnostmi poskytovatele, tedy městské části. Dotaci lze přidělit
fyzickým či právnickým osobám, nikoli na nemovitosti ve vlastnictví například hlavního
města nebo státu. Na její poskytnutí neexistuje
právní nárok a také výše je závislá na schválených finančních prostředcích určených pro památkovou dotaci a počtu přihlášených žadatelů
v daném roce.

Žádat lze i zpětně
Památkovou dotaci je možno poskytnout
i zpětně na již realizované, respektive započaté
práce, tedy pokud byly zahájené po 1. červenci
letošního roku. Ovšem jejich dokončení musí
proběhnout v termínu, který je pro tento program stanovený. Příjemce musí do 15. listopadu 2018 požádat zástupce kanceláře architekta
městské části Praha 6 o stanovení termínu závěrečné kontroly provedených prací, na které
byla dotace poskytnutá. Kontrola musí proběhnout do 30. listopadu příštího roku, jinak nárok
na podporu zanikne. Peníze budou žadatelům
vyplacené až po této kontrole provedených
prací a po předání vyplněného formuláře o vyúčtování. Pokud fyzická či právnická osoba vyhoví, částku dostane na svůj účet do poloviny
prosince příštího roku. Nevyužité peníze nebo
jejich část nelze čerpat v následujícím roce.

DOTACE 2017
Památkové dotace ve výši 900 00 korun byly
rozděleny i v letošním roce, dosáhli na ně
čtyři zájemci. Nejvyšší částku – 495 000
korun – získaly majitelky na opravu oplocení
Hübschmannovy vily ve Střešovicích. Dotací
225 000 korun radnice podpořila sanaci
suterénu a opravu fasády vily Josefa Gočára
v Tychonově ulici, celkem 108 000 tisíc korun
šlo na opravu ohradní a opěrné zdi objektu
Za Strahovem 59A/376 v Břevnově a 72 000
korun získala Metropolitní kapitula u sv.
Vojtěch na II. etapu opravy výmalby interiéru
Kaple Nejsvětější trojice v ulici Nad Komorničkou v Dejvicích.
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Čtení až do domu

CESTA DO KNIHOVNY JE TO, CO
VÁM BRÁNÍ ČÍST? RÁDI BYSTE
SE VRÁTILI KE SVÝM PĚTI PŘEČTENÝM KNIHÁM ZA TÝDEN,
ALE UŽ JE NEUNESETE? VŠEM,
KTEŘÍ SI ODPOVĚDĚLI ANO,
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
NABÍZÍ ŘEŠENÍ – DONÁŠKOVOU SLUŽBU.

Službu mohou využít čtenáři, kterým je více než 75 let nebo jsou držiteli
průkazu ZTP, ZTP/P. Podmínkou je také bydliště v okolí poboček, které službu nabízejí a platný čtenářský průkaz bez pohledávek, tedy zpožděných či
nevrácených knih. Pak vám knihovníci na objednání donesou až pět knih.
Služba je zdarma. Službu si můžete v Břevnově a okolí objednat na čísle
774 587 362, a to v otevírací době knihovny.
Knížky budou doručeny zaměstnancem Městské knihovny v Praze v roznáškových dnech pro vybranou pobočku – v Břevnově je to v úterý dopoledne.
Kromě knih bude v zásilce také seznam s informací o datu vrácení. Vracet
je možné při příští doručovací návštěvě nebo samostatně v kterékoliv pobočce knihovny.

Zájem o příspěvky
na kroužky je velký
PĚT A PŮL TISÍCE DĚTÍ Z PRAHY 6 ZAREGISTROVALI JEJICH RODIČE DO PROJEKTU AKTIVNÍ MĚSTO,
K TERÝ V ZÁŘÍ JAKO PRVNÍ SPUSTILA PRAHA 6.
SMYSLEM PROJEKTU JE FINANČNĚ PODPOROVAT
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, A TÍM I TRÁVENÍ VOLNÉHO
ČASU DĚTÍ.
Rodiče, kteří zaregistrovali své děti, mohou využít příspěvek 500 korun na sportovní a jiné volnočasové aktivity a 700 korun na technické
a přírodovědné kroužky od Prahy 6, a to prostřednictvím registrovaných klubů a oddílů, spolků i komerčních subjektů. „Mám velkou radost, kolik dětí se prostřednictvím svých rodičů do pilotního projektu zapojilo a děkuji i všem poskytovatelům aktivit, že jen díky jejich
vstřícnosti se podařilo nabídnout tak velké množství činností. Mnohé
nepochybně velmi a zároveň mile překvapilo, možná inspirovalo a dětem tak otevřelo další obzory,“ komentoval start projektu radní Libor
Bezděk, do jehož kompetence volný čas patří. Do systému již rodiče
zaregistrovali celkem 5 452 dětí, kterým byly nabity elektronické body
v celkové hodnotě 2 806 700 korun. Nejvíce registrovaných dětí, téměř
polovina, je ve věku od 6 do 10 let, ale rodiče registrovali s předstihem
i 106 dětí, kteří se narodili v letošním roce.
Největší zájem byl o příspěvky na sportovní a jiné aktivity, na technické a přírodovědné obory přispěla radnice jen 7,5 % žadatelů. Žádost
o příspěvek mohli rodiče uplatnit dokonce listopadu. Dva týdny před
koncem lhůty již požádalo 3 147 rodičů o podporu v celkové hodnotě
1 619 500 korun, a to u 140 poskytovatelů, kteří nabízejí zhruba 1 150
aktivit. Nejvíce aktivit nabízejí DDM hl. m. Prahy a DDM Praha 6, Spolek
pro volný čas Vlaštovka nebo Věda nás baví o. p. s., ale také základní
školy z Prahy 6. Nejvíce příspěvků Praha 6 vyplatila sportujícím dětem
prostřednictvím klubů TJ Tatran Střešovice, Taneční Studio Emotion, TJ
DUKLA Praha, T. J. Sokol Praha – Hanspaulka a SK Aritma Praha.

Advent v Kampusu Dejvice
PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRA DÝCHNE NA VŠECHNY,
KDO ZAMÍŘÍ BĚHEM ADVENTU DO KAMPUSU DEJVICE.
V ÚTERÝ 5. PROSINCE V 16.30 HODIN SE ZDE HISTORICKÉ POPRVÉ SLAVNOSTNĚ ROZSVÍTÍ SAKURY STOJÍCÍ
UPROSTŘED TECHNICKÉ ULICE.
V ulici nebude ten den možné zaparkovat, protože se promění v pěší zónu
se stánky a jeviště s kulturním programem. Veřejný prostor zaplní studentské kluby a spolky. Kromě divadla a koncertu pěveckých sborů nabídnou
deskové hry, pečené kaštany, perníčky, svařené víno nebo si výrobu přáníček, andílků, svícnů, zdobení perníčků, jablíček nebo psaní přání Ježíškovi.
Světelnou výzdobu bude možné obdivovat až do Vánoc, a to díky společné
dlouhodobé iniciativě projektu okolních vysokých škol a institucí zaměřené
na oživování kulturního a společenského života Kampusu Dejvice.
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Advent v Kaštanu

KULTURNÍ CENTRUM KAŠTAN
PŘIPRAVILO ADVENTNÍ PROGRAM,
KTERÝ POTĚŠÍ NEJEN DĚTI, PRO
KTERÁ JSOU VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ ZDARMA.
Kromě pohádek je čekají i výtvarné dílny a také koncert veselých písniček
skupiny Pískomil se vrací, kterou tvoří bývalí členové populárního Kašpárka v rohlíku. Rovněž některé koncerty pro dospělé, přidané navíc do programu o adventních nedělích, budou mít snížené vstupné – zcela poprvé
v kulturním centru vystoupí populární popový písničkář z Frýdku-Místku
a narůstající hvězda Davida Stypka, nebo dcera slavnějšího otce - zpívající kytaristka Lucie Redlová. Opravdu speciální komorní večer jen pro tuto
příležitost připravila i Vladivojna La Chia a velký zájem jistě bude i o duo
Kieslowski. Vánočně laděné vystoupení nabídne i dnes už i v Evropě oceňovaný zpěvák world music Tomáš Kočko. Ve dnech 3. a 17. prosince také
přímo na prostranství před klubem proběhnou vánoční trhy, v rámci kterých vystoupí několik interpretů zdarma, a zazní tak například koledy a vánoční písně Smíšeného pěveckého sboru Kakofon. Více informací najdete
na ww.kastan.cz.
INZERCE

TENIS – NÁBOR
SK Aritma Praha
Schůzka s rodiči
dětí 4–7 let
4. 4. v 18:00
na tenisových
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PROSAZ pořádá tradiční ples
V pátek 15. prosince se koná už 11. reprezentační ples organizace PROSAZ,
a to v prostorách Orea Hotelu Pyramida. Začátek je stanoven na 19. hodinu. Posláním organizace je pomáhat zdravotně postiženým žít normálně.
Zapojujeme je do běžného života zajištěním přímé péče, zaměstnáváním
a nabídkou volnočasových a rekreačních aktivit. Také výtěžek ze vstupného, které je 350 korun, bude věnován na tyto účely. Informace o předprodeji vstupenek i o programu najdete na www.prosaz.cz, získat je lze také
na telefonu 777 701 419.

SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6

Tato stránka publikuje soukromé názory zástupců spolků činných v Praze 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.

Politiky nešetříme
Jsou tomu již dva roky, co 16 spolků z Prahy 6 odeslalo dopis starostovi Kolářovi. Psali jsme mu, že
politická a občanská sféra na Praze 6 se bez sebe
neobejdou a že je třeba spolu více mluvit. Pan starosta nám slíbil pár důležitých věcí. Některé z nich
(jako třeba účast občanů na jednání finančního
a kontrolního výboru) se ještě nezadařily, jiné zase
ano. Z nich je nejvíc vidět stránka spolků v Šestce,
tedy stránka, kterou právě čtete.
Politici Prahy 6 se existencí této stránky oprávněně chlubí. Je to nejspíš poprvé v českých zemích,
kdy v radničních novinách spolky nejen informují
o své činnosti, ale také komentují a kritizují činnost státní správy a samosprávy. Jsme rádi, že
od politiků padají na naši adresu slova typu “oni

Náměstí na Petřinách
Petřinám chybí centrum a místo společného setkávání. Prostor vyhrazený pro účely společného setkávání by měl být dobře dostupný všem
obyvatelům Petřin a přilehlého okolí. Za takový
prostor považujeme okolí obchodního domu Petřiny a protilehlé soukromé parkoviště.
Námět vychází z původní iniciativy Jany Ohankové ze spolku „Společný den“, podpořené peticí
obyvatel, aktivitu následně převzal spolek „Spolu
na Petřinách“. V současné době v místě probíhá
realizace smart lavičky v rámci projektu „Nápad
pro Šestku“ Jany Ohankové, dále kultivace předprostoru výškového domu - ubytovny jejím majitelem a plánované nové osazení květníků stromy
nebo popínavé zeleně s pergolou majitelem parkoviště a zajištění jejich údržby městem. Město
vyvíjí aktivitu ve směně pozemků soukromého

Odpověď k článku
o Pernikářce
Pan J. Škvor v minulém čísle Šestky zveřejnil článek
o osudech Pernikářky. Neuznal za vhodné kontaktovat „obviněné“. Proto využívám zákonného práva
Rekonstrukce parku a hřiště, o kterou místní nestojí

nás vůbec nešetří, ale my to bereme.” Chceme
v psaní pokračovat ve stejném duchu. V následujících vydáních Šestky představíme náš pohled
na nejdůležitější oblasti činnosti naší radnice. Jako
vždy to budou pohledy konstruktivní a kritické
zároveň. Využijeme v nich roky či desetiletí našich
osobních zkušeností z toho, jak radnice Prahy 6
funguje či nefunguje. Přidáme naše – realistické
i idealistické - náměty na zlepšení. Náš nový seriál
se jmenuje Rekonstrukce Šestky, protože s myšlenkou napravit šestkovou radnici vznikala současná koalice po volbách v říjnu 2014. Budeme
sledovat, kde se co zrekonstruovalo a kde by to
ještě nějakou novou cihlu potřebovalo i v příštím
volebním období. Jsme rádi, když nám píšete své
názory na věc.
Tomáš Šídlo, Spolek Pod Bořislavkou
parkoviště pro vytvoření logického celku, jistě je
představitelná i dohoda o příležitostném využití
parkoviště na kulturní a společenské akce s dočasným blokováním parkování nebo umístění
parkoviště pod zem. Dalšího pokroku ale nelze
dosáhnout bez vypořádání majetkových poměrů a vypsání architektonické soutěže s jasným
zadáním.
Za důležité považujeme zakotvení atraktivních
identifikačních prvků veřejného prostoru jako
dláždění, symbolický strom, kašna, mobiliář a zeleň, otevření a rozšíření nabídky parteru. Nabízí
se propojení předprostoru obchodního domu
s náměstím v jedné úrovni bez obrubníků s pouze
materiálovým odlišením povrchů silnice, zastávky
a chodníků. Již nyní určitě nic nebrání zrušení přístřešku pro nákupní košíky supermarketu přímo
u výstupu z metra na pozemku města!
Ing.Arch. Jiří Hušek

na odpověď. Článek byl sestaven včetně obrázků
evidentně tak, aby mě poškodil.
Jsem hrdý na to, že naše rodina Pernikářku spasila před velmi hustou zástavbou. Místo mělo být
podle původního projektu zastavěno 35 byty, 3
vilami a 70 parkovacími místy. Tím, že jsme projekt
v roce 2014 koupili a nepokračovali v jeho realizaci,
jsme Pernikářku zachránili před zničením.
Pernikářka se skládala při převzetí ze šesti bytů,
rozsáhlé laboratoře, kanceláří, patnácti skleníků,
ovocnářské školky, dvou kotelen ( jedna z nich
sloužila ke spalování odpadu ), myčky aut, obrovské truhlárny průmyslového typu, dále v ní byly
garáže, sklady chemikálií, velké množství kůlen
a přístavků i mnoho asfaltových cest a betonových
ploch.
Dvě hospodářské budovy byly opravdu zbořeny,
jak už to u nepotřebných, zdevastovaných a dožilých hospodářských budov bývá. Byly postaveny
v 19. století z opuky a bez základů a dožily. Rov-

Letem světem

Změna územního plánu ve Strnadově zahradnictví musí po usnesení ZHMP startovat znova. 
Ochranný cyklopruh na Patočkově po kritice už
zmizel. Škoda vynaloženého úsilí i peněz.  Pro
„větší komfort“ kuřáků rozesel po Praze 6 radní
Mejstřík 50 popelníčků za 85 tis Kč.  Na dětských hřištích Praha 6 plánuje supermoderní veřejná WC, na solární panel a zpoplatněná pomocí
SMS.  Netradiční designové venkovní modulové WC se chystá i na sportovišti na Babě. Za 4,6
mil. Kč včetně úpravy okolí.  Problematické
garáže u tunelu Blanka na Prašňáku budou zkolaudovány snad „už“ v lednu, větší auta typu SUV
se do nich ale nevejdou.  Na místě garáží bývalého hotelu Praha nebude stát Kellnerova škola
Open Gate, ale venkovní galerie pro veřejnost.
 Napětí kolem sochy Koněva na nám. Interbrigády – ruská ambasáda i M. Semelová z KSČM
protestuje proti jejímu přesunu, starosta Kolář
se brání, že jen chce přidat cedulky. Tipy pište
na spolky-redakce@praha6.org /J. Koňaříková,
J. Škvor, M. Chylík, V. Hodek

Quo vadis, polikliniko?
Michal Volf za Spolek Pro Břevnov připravil
do tohoto vydání Šestky řadu otázek ohledně
budoucnosti Polikliniky Pod Marjánkou. Ovšem
odpovědi chyběly. Redakce si proto téma – s dovolením – přivlastnila a v příštím vydání zveřejníme nejen dotazy, ale také odpovědi na ně. Spolky mohly dodat jiný materiál, to však neudělaly.
Proto prostor využíváme k otištění reakce na článek, který na tomto místě vyšel minulý měsíc.
(red)

něž je již zbořena většina kůlen a skleníků. Zbytek
poválečných staveb a kůlen bude také odstraněn
v průběhu stavby. Po realizaci našeho záměru stavby rodinného domu se dvůr urbanisticky přiblíží
historickému stavu, jak je uveden v Josefínském
katastru z 1. poloviny 19. století.
Jsme hrdí na to, že vracíme Pernikářce původní
účel, tedy rodinné bydlení, čímž prodlužujeme její
životnost minimálně o 100 let. Současně zachováme její vzhled pro kolemjdoucí a sousedy ( ze strany kaple sv. Michala ). Je to zároveň jediný pohled
na Perníkářku s historickou hodnotou a zároveň
s možností pohledu pro veřejnost.
Celková zastavěnost pozemku prudce poklesne
proti stavu při koupi a zároveň bude zlomkem
proti plánované bytové výstavbě. Tím podstatně
naroste plocha zeleně. Pro veřejnost jsme připravili
pravdivé a podrobnější informace na webu: www.
novapernikarka.cz.
Rudolf Ovčaří
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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.

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).

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

11. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
Manská zahrada proti č. 309/67
Kralupská x Dobrovízská
12. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
Zličínská x U Světličky
Pod Mohylou x Chrášťanská
13. 12. 2017 od 16.00 do 20.00 hod.
Nad Motolskou nemocnicí x Kukulova
Bolívarova před č. 35

5. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

14. 12. 2017 od 16.00 do 20.00 hod.

V Středu x Na Volánové (trafo)

Říčanova x Řečického

U Stanice x U Kolejí

Šultysova x Pětipeského

6. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

18. 12. 2017 od 16.00 do 20.00 hod.

José Martího

Anastázova – parkoviště u Patočkovy ul.

Za Vokovickou vozovnou x U Kolejí

Za Kajetánkou – slepý úsek

Evropská x Přední

19. 12. 2017 od 16.00 do 20.00 hod.

7. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

Talichova – slepý úsek

Osamocená

Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou

V Nových Vokovicích x U Vokovické školy

244/102

Min.cena dle
ZP

208,60

Obsazenost

9

Podlaží

Pelléova

Termín a čas prohlídky

Specifikace

244

Číslo
jednotky

Dejvice

Plocha
jednotky (m2)

Číslo popisné

Ulice

Číslo
orientační

Katastrální
území

Pronájem nebytových prostor MČ Praha 6
I. Prohlídka
úterý
28.11.2017

provozovna
sklenářství

1.NP

volné

5 423 600 Kč

13.00 - 16.00

II. Prohlídka
čtvrtek
7.12.2017
9.00 - 12.00

Břevnov

1665

Bělohorská

54

10,30

1665/402

sklad

1.PP

nájemce

177 160 Kč

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Břevnov

1666

Bělohorská

56

29,00

1666/313

garáž

1.PP

volné

464 000 Kč

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Břevnov

1666

Bělohorská

56

40,10

1666/330

garáž

1.PP

nájemce

721 800 Kč

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Břevnov

1666

Bělohorská

56

17,10

1666/323

garáž

1.PP

nájemce

266 500 Kč

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Břevnov

1666

Bělohorská

56

292,40

1666/399

kryt CO

2.PP

volné

2 514 640 Kč

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Břevnov

1667

Bělohorská

58

74,70

1667/403

1.PP

nájemce 1 494 000 Kč

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Břevnov

1677

Bělohorská

72

49,30

1677/301

cvičebna
trenažerová
zkušebna

2.PP

nájemce

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

INZERCE

862 750 Kč

INZERCE

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.
6. 12.
7. 12.
13. 12.
15. 12.
16. 12.
16. 12.
17. 12.
17. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
23. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.

Šest žen
Kdyby tisíc klarinetů
Mam'zelle Nitouche
Tiše a ochotně
16:00 Tiše a ochotně
Tiše a ochotně
16:00 Tiše a ochotně
Tiše a ochotně
Tiše a ochotně
Začalo to Vestpocketkou
Tiše a ochotně
Šest žen
16:00 Tiše a ochotně
Tiše a ochotně
Zlomené srdce lady Pamely
Prsten pana Nibelunga
Čochtanův divotvorný hrnec

HOSTÉ:
2. 12. Předvánoční koncert Radka Tomáška
3. 12. Patrola Šlapeto: Adventní koncert
4. 12. Všechnopárty
5. 12. Všechnopárty
10. 12. Vánoční koncert Two voices
11. 12. Všechnopárty
12. 12. Všechnopárty
14. 12. Pohoda Vánoc – Miloslav Šimek
18. 12. Dejvická LIVE! – večery s Prahou 6
23. 12. 10:00 Divadélko Romaneto - Jak pan Mysliveček elektrickou kytaru pod stromečkem našel
30. 12. Návštěvní den u Miloslava Šimka

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.
1. 12. Kafka ’24
2. 12. Brian
3. 12. Zimní pohádka
4. 12.	18.30 hod. Vánoce, Vánoce, skoro-li budete.
Folklorní soubor Rosénka
5. 12. Zásek
7. 12. Ucpanej systém
8. 12. Vzkříšení
9. 12. Dabing Street
10. 12. Kakadu
11. 12. Racek
12. 12. Teremin
13. 12. Dealer’s Choice
19. 12. Vražda krále Gonzaga. Hřích je hřích, i když
nám svědomí namlouvá opak. PREMIÉRA
21. 12. Vražda krále Gonzaga II. premiéra
ANTI.KVARIÁT DD
5. 12. v 17 hod. Mikuláš s Rosénkou.
8. 12. ve 20 hod. Istanbul United. Projekce filmového
dokumentu.
13. 12. v 18 hod. Aukce obrázků pro Klub nemocných
cystickou fibrózou
14. 12. v 18 hod. Herectví. Vernisáž výstavy fotografií
a křest permanentního kalendáře B. K. S. 2018.
17. 12. v 15 a v 17 hod. Ovečka betlémská
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DIVADLO SPEJBLA
A HURVÍNKA
Dejvická 38, Praha 6–Dejvice.
tel. 224 316 784, www.spejbl-hurvinek.cz.
1. 12.
2. 12.
3. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.

10.00 Hurvínkův Mikuláš
14.00 a 16.30 Hurvínkův Mikuláš
10.30 a 14.00 Hurvínkův Mikuláš
10.00 Hurvínkův Mikuláš
10.00 Hurvínkův Mikuláš
19.00 To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem
10.00 a 17.00 Hurvínkův Mikuláš
10.00 Hurvínkův Mikuláš
14.00 a 17.00 Hurvínkův Mikuláš
10.30 a 17.00 Hurvínkův Mikuláš
10.00 Hurvínkův Mikuláš
10.00 a 14.30 Štědrý den u Spejblů
10.00 a 17.00 Štědrý den u Spejblů
10.00 Štědrý den u Spejblů
14.00 a 16.30 Štědrý den u Spejblů
10.30 a 14.00 Štědrý den u Spejblů
10.00 a 17.00 Štědrý den u Spejblů
10.00 Štědrý den u Spejblů
10.00 Štědrý den u Spejblů
17.00 Hurvínek v Hajanech
14.00 a 16.30 Hurvínek v Hajanech
14.00 a 16.30 Hurvínek v Hajanech
14.00 Hurvínek v Hajanech

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.
VÝSTAVY
do 28. 1. 2018
Daisy Mrázková – Co by se stalo, kdyby… Retrospektivní výstava propojuje veřejnosti důvěrně známý
svět dětských knih s malbami a kresbami výjimečné
české autorky, mezi jejíž nejslavnější díla patří knihy
Haló, Jácíčku, Můj medvěd Flóra, Co by se stalo,
kdyby..., nebo Auto z pralesa.
Doprovodný program
14. 12. a 25. 1. v 18.00 komentované prohlídky
s kurátorem výstavy
6. 1. v 16:00 Komentovaná prohlídka s kurátorem
výstavy
ATELIÉR PELLÉ
10. 12. v 15:00 S autem, slonem, mravencem pralesem se ženem!
Přijďte si natočit svůj veselý pralesní film. Animační
dílna s lektorkami Ultrafun.
Od 5 let, kapacita: 10 dětí, 90 Kč, rezervace: dilny@
villapelle.cz
LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI
12. 12. v 18:00 Literáti z naší čtvrti: Petr Šabach.
Vzpomínkový večer věnovaný legendárnímu spisovateli, jehož dílo je neodmyslitelně spjato s prostředím
Dejvic a Bubenče. Účast přislíbilo mnoho osobností
ze světa literatury, filmu i osobní přátelé.
TVŮRČÍ DÍLNY STÁLÉ
Hrou a myšlením k abstrakci
Od 4 do 6 let / od 7 do 12 let a výše. Budeme si
domýšlet, zjednodušovat, přemýšlet, vytvářet malby,
kresby a koláže. Více informací: dilny@villapelle.cz.

Dobrodružství umění 20. století
Od 9 do 12 let / od 13 do 16 let a výše. Skrze výtvarné
parafráze a hry poznáme základní principy hlavních
uměleckých směrů 20. století. Více informací: dilny@
villapelle.cz.

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.
3. 12. 19:00 JAZZ GATE: Laco Deczi – adventní
koncert známého jazzmana
5. 12. 17:00 Mikulášská nadílka s Inkou Rybářovou
7. 12. 19:00 Houftet – vánoční písně
9. 12. 11:00 Pohádka O dvanácti měsíčcích – Divadlo Romaneto
9. 12. 17:00 Adventní koncert Břevnovského chrámového sboru
12. 12. 16:00 Dobytí severního pólu – divadlo Cimrfraj.
13. 12. 16:00 Koncert Banjo band Ivana Mládka
14. 12. 19:00 Carillon – vánoční vystoupení ženského pěveckého sboru
16. 12. 19:00 Vánoční koncert Connexión Jazz
17. 12. 11:00 Pohádka Hlídali jsme Ježíška – Divadlo
Na větvi
18. 12. 19:00 Vánoční koncert Jazz Q – Martin Kratochvíl a Oskar Petr
19. 12. 16:00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční v podání
SOŠ a Gymnázium Evropská
23. 12. 15:00–18:00 Tradiční rozdávání Betlémského
světla českými skauty

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 60 Kč,
Baby kino 80 Kč.
DLABAČOFEST 29. 11. –2. 12.
1. 12. 18:00 Leviatan
20:30 120 BPM
2. 12. 13:00 PADDINGTON 2
2. 12. 17:00 Kniha rekordů Šutky
20:00 MÁRIO BIHÁRI / koncert
4. 12. 18:00 ZAHRADNICTVÍ: Nápadník
20:00 Metallica /Záznam koncertu
5. 12. 18:00 Madam Služebná
20:30 Kvarteto
6. 12. 18:00 Kvarteto
20:30 Madam Služebná
7. 12. 15:30 Zabití posvátného jelena /Kino SENIOR
18:00 Útěk na Kostariku
8. 12. 15:30 MILADA /Kino SENIOR
18:00 Dokud nás svatba nerozdělí
20:30 Kvarteto
9. 12. 11:00 Břevnovský jarmark
13:00 Paddington 2
	16:30Andělé za zapomenuté skříňky /divadlo
pro děti
18:00 Dokud nás svatba nerozdělí
20:30 7 životů
10. 12. 15:30 Vánoční dárek / divadlo pro děti
18:00 7 životů

KULTURNÍ PROGRAMY

12. 12. 18:00 Matky na tahu o Vánocích
20:30 Nashledanou tam nahoře
13. 12. 15:30 Milada /Kino SENIOR
18:00 Nashledanou tam nahoře
20:30 Matky na tahu o Vánocích
14. 12. 17:30 STAR WARS: Poslední z Jediů/ dabing
	20:30 STAR WARS: Poslední z Jediů/ titulky,
beseda s filmovým kritikem Kamilem Filou
15. 12. 15:30 Vražda v Orient expresu/ Kino SENIOR
19:00 Římské noci/ Divadlo
16. 12. 11:00 Břevnovský jarmark
13:00 STAR WARS: Poslední z Jediů / dabing
15:30 Můj život Cuketky
17:00 STAR WARS: Poslední z Jediů / dabing
20:00 STAR WARS: Poslední z Jediů / titulky
17. 12. 13:00 Vánoční dárek /Divadlo pro děti
15:00 Louskáček – přímý přenos baletu
18:30 STAR WARS: Poslední z Jediů / titulky
18. 12. 18:30 Thelma
20:30 Obávaný
19. 12. 20:30 Thelma
20. 12. Star Wars: Poslední z Jediů
22. 12. 15:30 Zahradnictví: Nápadník /Kino SENIOR
18:00 Obávaný
20:30 Cukrář
23. 12. 13:00 Ferdinand
15:30 Jumanji: Vítejte v džungli

KAŠTAN–scéna
UNIJAZZU
Bělohorská 150, 169 00 Praha 6, www.kastan.cz,
e-mail: kastan@kastan.cz
2. 12.

15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Divadlo Krab:
Vánoční příběh
2. 12. 20:00 KONCERT / Blacksheepboy a Piano
3. 12. 	15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Bilbo Compagnie – Maringotka
3. 12. 	18:30 KONCERT/ Smíšený pěvecký sbor Kakofon. Koledy a písně vánoční, zdarma před
klubem.
3. 12. 20:00 KONCERT / Lucie Redlová & Vees
4. 12. 19:00 PŘEDNÁŠKA / Pavel Svoboda – Barma
5. 12. 	18:30 PŘEDNÁŠKA / Ing. arch. Zdeněk Lukeš:
Slavní německy hovořící architekti, narození
na našem území – Leopold Bauer
(1872–1938)
6. 12. 	20:00 DIVADLO / Bilbo Compagnie –
Sommelier
7. 12. 20:00 KONCERT / Už jsme doma
9. 12. 	15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Loutky bez
hranic: Kouzelný vánoční zvonek
9. 12. 20:00 KONCERT / Longital (SK)
10. 12. 	15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Divadlo Vocaď
pocaď: Doleva doprava aneb Pohádka
dopravní
10. 12. 20:00 KONCERT / David Stypka & Bandjeez
11. 12. 	19:00 POSLECHOVÝ VEČER / Jiří Černý: Ro(c)
kování
12. 12. 20:00 KONCERT / Tomáš Kočko & Orchestr
13. 12. 	16:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Sváťovo dividlo:
O pyšné noční košilce /další vyprávění
O pejskovi a kočičce
13. 12. 	20:00 KONCERT / Mirek Kemel Trio & Vladimír
Javorský j. h.

14. 12. 20:00 KONCERT / Květy
15. 12. 20:00 KONCERT / Vladivojna La Chia Trio
16. 12. 	15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Divadlo T601:
Sněhová královna
16. 12. 20:00 KONCERT / Kieslowski
17. 12. 	15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Pískomil se
vrací. Rozverné písničky původních členů
Kašpárka v rohlíku.
17. 12. 	18:30 KONCERT / 20 minutes. Zdarma před
klubem
17. 12. 20:00 KONCERT / Lili Marlene
19. 12. 	20:00 KONCERT / Jan Burian a jeho kulturní
ozdravovna
20. 12. 	18:00 KONCERT / Předvánoční večírek osamělých písničkářů
VÝSTAVA 1. 12. – 20. 12.
Bilance Atelieru Kaštan – kresby, malby a další
techniky

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 – Řepy, tel.
277 003 545. www.domovrepy.cz
3. 12. od 16.30 hod.
Druhý adventní koncert. Hornický pěvecký sbor Kladno se sólistou opery ND v Praze Vladimírem Doležalem, vstupné dobrovolné
10. 12. od 16.30 hod.
Třetí adventní koncert. Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA a dívčí komorní sbor PUELLAE, vstupné
dobrovolné
11. 12. od 10.00 hod.
Dětské flétničky ze ZŠ Na Dlouhém lánu
15. 12. od 17.00 hod.
Vánoční koncert žáků Zuzany Hrbkové z KC Průhon
16. 12. od 13.00 do 18.00 hod.
Adventní trh v klášteře
17. 12. od 16.30 hod.
Čtvrtý adventní koncert. Účinkují: Lukáš Sommer
a jeho hosté, vstupné dobrovolné
19. 12. od 9.30 hod.
Vánoční vystoupení žáků a učitelů ze ZŠ U Boroviček
21. 12. od 15.30 hod.
Vánoční koncert Řepského sousedského, vstupné
dobrovolné
4. 1. od 15.30 hod.
Tříkrálový koncert
1. 12. – 31. 1.
Zimní Řepy. Výstava fotografií řepského rodáka Josefa
Czwartynského

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
U Boroviček 650/5, 163 00, Praha 6. Informace
najdete na www.ddmp6.cz.
1. 12. od 14 h
Rudolfinum – prohlídka s průvodcem. Pouze pro
předem přihlášené na klara.pliestikova@ddmp6.cz
2. 12. od 10 do 12 h a od 12 do 14 h
Keramická sobota – volná tvorba z hlíny.
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333 nebo
klara.pliestikova@ddmp6.cz
3. 12. Dílny od 12, 13, 14 nebo 15 h
Adventní věnce – svíčky a podložky pod ně s sebou.

4. 12., 11. 12. a 18. 12. od 17 do 18:30 h
Workshopy šperku. Přihlášky předem na gabriela.
lasikova@ddmp6.cz
9. 12. od 10 do 12 h a od 12 do 14 h
Vánoční dílny – přijďte si vytvořit pěkné vánoční
dekorace, svíčky, perníčky, přáníčka, jmenovky
na dárky aj.
9. 12. od 14 do 17 h
FIMO dílna – výroba šperků. Vhodné pro účastníky
od 12 let a dospělé. Přihlášky předem na gabriela.
lasikova@ddmp6.cz
10. 12. od 10 do 13 h
Album na fotky – setkání příznivců papírové techniky.
Bližší info a přihlášky Karolína Turková 235 323 333,
turkova@ddmp6.cz
11. 12. od 18 do 20 h, kino Dlabačov
Vánoční koncert – vystoupí talentovaní žáci z oddělení hudby, tance, dramatiky, vstupné dobrovolné
16.–17. 12.
Vánoční přespání se stolním tenisem - tréninky, zápasy, přespání s promítáním, turnaj
Přihlášky předem na krouzkydedina@ddmp6.cz
17.12. Ústí nad Orlicí
Cesta vlakem, na místě bude probíhat výuka skateboardingu pod vedením zkušených lektorů. Odpoledne
jsou připraveny soutěže o drobné ceny. Přihlášky
david.kaminek@ddmp6.cz
19. 12. od 14 do 18h, klub Dědina
Vánoční dílny – výroba vánočních ozdob ze samotvrdnoucí hmoty. Cena 20,Podrobné informace o všech programech najdete na
www.ddmp6.cz

MUZEUM HL. M. PRAHY
www.muzeumprahy.cz
Müllerova vila / Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6
tel.: 224 312 12, www.muzeumprahy.cz
otevřeno: út, čt, so, ne 9–18 hod. Návštěva je možná
po předchozí rezervaci. Pokladna je umístěna v galerii Studijního a dokumentačního centra Norbertov,
Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6.
Rothmayerova vila / U Páté baterie 896, Praha 6
tel.: 224 312 012, www.muzeumprahy.cz
otevřeno: út, čt, so, ne 9–18 hod. Návštěva je 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

12. 10. – 28. 1. 2018
Vila Tugendhat. 1928–2013
Putovní výstava pražskému publiku představí jedinečnou brněnskou stavbu, kterou navrhl pro manžele
Gretu a Fritze Tugendhatovi v letech 1929–1930
německý architekt Ludwig Mies van der Rohe.
7. 12. od 17 hod. Genius loci svahu nad lužáneckým
parkem v Brně a vily rodiny Löw-Beerových
Glosa k původu vily Tugendhat. V roce 1860 vznikla
ve svahu nad lužáneckým parkem první vilová kolonie v Brně. Genia loci této lokality umocnil rodinný
dům, který si dala v letech 1929–1930 postavit Greta
Tugendhatová s manželem v horní části pozemku
za svou rodičovskou Löw-Beerovou vilou, a který později proslul jako výjimečná stavba světové architektury. Rezervace na www.muzeumprahy.cz.
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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, příhlášky, 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
V lednu 2018 otevíráme nový blok pravidelných kurzů. Nabídka: ÚT – Výtvarný kurz,
ST – Kondiční a rehabilitační cvičení, Anglická
konverzace, ČT – Francouzská konverzace,
Taj-Ji, Cvičení pro zpevnění středu těla. Místo
konání: Villa Pellé.
5. 12. v 16:00 Villa Pellé
Vánoční origami
Origami je japonské umění skládání rozličných
motivů z ozdobných papírů, tuto techniku
zapojíme do přípravy vánoční výzdoby. Rezervace nutná
12. 12. v 16:15 Písecká brána
Divadlo: Dobytí Severního pólu
Severské drama v podání veselského ochotnického spolku CIMRFRAJ.
19. 12. v 16:00 Písecká brána
Česká mše Vánoční J. J. Ryba
Zpívají studenti SOŠ pedagogické a Gymnázia Evropská Praha 6 pod vedením Alberta
Pra-chovského.

NOVÁ CVIČENÍ PRO SENIORY
Přijďte navštívit nová zdravotní cvičení
pořádaná společností Seniorfitnes. Konají
se každou středu od 16.30 do 17.30 hodin
v Gymnáziu Jana Keplera nebo ve čtvrtek
mezi 14. a 15. hodinou v Tatranu Střešovice.
Poplatek činí 40 korun.

KOMUNITNÍ SENIORSKÉ
CENTRUM ŠLEJNICKÁ

14:00 – 15:00 I. skupina
15:00 – 16:00 II. skupina
16:00 – 17:00 III. skupina

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

Středa 20. 12.
9:00 – 10:30 Angličtina

Pondělí 4. 12.
záda
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00

Cvičení na židlích pro zdravá
I. skupina
II. skupina
III. skupina

Čtvrtek 21. 12. „Vánoce ve zlaté Praze“
14:00–15:30 Zpívá a na kytaru doprovází:
Miloslav Hartman

DLOUHOMLADÍ

Úterý 5. 12. Kurz PC
13:00 – 13:45 I. skupina - začátečníci
13:45 – 14:30 II. skupina – mírně pokročilí
14:30 – 15:15 III. skupina – pokročilí
Úterý 5. 12. Stop zapomínání
14:00 – 15:30 Paměťová cvičení I. skupina
Středa 6. 12.
9:00 – 10:30		 Angličtina

program pro seniory při DDM hl. m. Prahy
www.dlouhomladí.cz. Aktivity jsou zdarma.
VÝLETNÍK
6. 12. Přes Petřín do Stanice přírodovědců
13.12. Výlet s překvapením
Sraz vždy v 9 h na Hradčanské u závory

Čtvrtek 7. 12. „Momentky z Nepálu“
15:00 – 16:00 Přednáší cestovatelé Nikola
Ptáčková a Lubomír Činčura o zemi, kde lidé
jsou prostí a šťastní.
Pondělí 11. 12. Harmonizační cvičení
14:00 – 15:00 I. skupina
15:00 – 16:00 II. skupina
16:00 – 17:00 III. skupina
Úterý 12. 12. Výtvarný ateliér
13:00 – 15:30 „Výzdoba vstupní haly“
Úterý 12. 12. Stop zapomínání
14:00 – 15:30 Paměťová cvičení II. skupina
Středa 13. 12.
9:00 – 10:30		 Angličtina
Čtvrtek 14. 12. „Chvilka s vůní jehličí“
14:00 – 15:30 Jan Vízner a Helena Krupová:
Adventní rozjímání, humor a vánoční muzika.
Pondělí 18. 12. Cvičení na židlích na podporu
stability

KVÍZ
POZNÁTE, CO JE NA OBRÁZKU?
Odpověď zasílejte do 20. prosince 2017
na adresu radnice a obálku označte nápisem
KVÍZ. Vítěz obdrží zajímavou publikaci poštou.
Správná odpověď z minulého čísla z něla:
HANSPAULSKÝ ZÁMEČEK
Výhercem publikace je Eva Sedláčková
INZERCE

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

Býv. zdravotnice koupí váš byt na Praze 6-Petřiny a okolí, nechám vás dožít,
občasné společné užívání, pro vás věcné břemeno užívání, seriózně, vypomohu,
tel: 602 398 531

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

DARUJTE K VÁNOCŮM
SVÝM BLÍZKÝM VÝHODNOU
PERMANENTKU
KOULOVA 15, PRAHA–6, DEJVICE

V ZAHRADĚ HOTELU INTERNATIONAL

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

PERMANENTKY HAPPY HOURS,
PO – PÁ, 12–14 HOD.

INFORMACE

ZASTUPITELSKÝ KLUB TOP 09:
Předseda: Ing. Jaromír Vaculík, tel. 602 492 692,
jvaculik@praha6.cz., místopředseda: Ing. Milena
Hanušová, tel. 737 209 713, mhanusova@praha6.
cz., místopředseda: Jiří Růžička, tel. 602 176 922,
jruzicka@praha6.cz.
ZASTUPITELSKÝ KLUB ANO:
Předseda: Ing. Roman Mejstřík,
rmejstrik@praha6.cz, 603 418 940; 778 543 832,
radní: Zdeněk Hořánek, zhoranek@praha6.cz,
602 336 140. Schůzka je možná po domluvě.
ZASTUPITELSKÝ KLUB STAN:
Předseda: Ing. Mgr. Libor Bezděk, 775 870 642,
bezdek@ddmpraha.cz, zástupce starosty: Mgr. Jan
Lacina, jlacina@praha6.cz, tel.: 220 189 170, členky/členové: MUDr. Iveta Borská, iborska@praha6.
cz, Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, kuzilek@otevrete.cz,
MgA. Petr Prokop, petar@vosto5.cz.

ZASTUPITELÉ KDU-ČSL
Mgr. Jan Bartůšek, jan-bartusek@seznam.cz,
MUDr. Marián Hošek, marian.hosek@seznam.cz,
tel.: 603 169 266.
ZASTUPITELSKÝ KLUB ODS:
Předseda: Ing. Jiří Lála, e-mail: jlala@praha6.
cz, místopředseda: Ing. Marie Kubíková, tel.:
724 174 006, e-mail: marie_kubikova@seznam.
cz, ZASTUPITELÉ: Ing. Bc. Simona Nesvadbová,
Ph.D., e-mail: snesvadbova@seznam.cz, Ing. Marie
Pojerová, e-mail: mpojerova@praha6.cz, Ondřej
Matěj Hrubeš, tel: 734 354 178, e-mail: omhrubes@
praha6.cz, Mgr. Jakub Stárek, tel.: 603 715 271,
e-mail: jstarek@praha6.cz.
ZASTUPITELSKÝ KLUB STRANY ZELENÝCH:
Předseda: Mgr. Petr Píša, tel: 603 114 577, e-mail:
pisap@seznam.cz, místopředseda: Ing. Vladimír
Šraier, MBA, tel: 602 276 999, e-mail: vladimir.
sraier@zeleni.cz. Zastupitelé: Mgr. Pavla Ducháčko-

vá Chotková, tel: 608 260 230, e-mail: pduchackovachotkova@seznam.cz; Mgr. Jan Sládek, Ph.D.,
tel: 775 999 689, e-mail: sladek.jan@gmail.com
MUDr. Antonín Nechvátal, tel: 774 077 650, e-mail:
anechvatal@email.cz, Mgr. Karolína Brabcová, tel:
731 321 737, e-mail: karolina.brabcova@zeleni.cz.
ZASTUPITELSKÝ KLUB ČSSD
Setkání se zastupiteli ČSSD (Miloš Balabán,
René Pekárek, Štěpán Stupčuk, Lucie Válová) lze
dohodnout na obvodním sekretariátu ČSSD v Praze 6, Bělohorské tř. č. 76; tel. čísla: 220 510 887,
602 459 163, případně e-mail: ovv.praha6@cssd.cz,
nebo je kontaktovat na www.praha6.cz.
ZASTUPITELSKÝ KLUB KSČM
Setkání občanů lze dohodnout v sekretariátu v Zikově ulici č. 21, tel: 224 324 168 nebo 224 325 877;
nebo přímo se zastupiteli: PhDr. Helena Briardová
tel. 723 607 243, Ing. Jiří Dolejš tel. 775 733 171(asistent), JUDr. Ivan Hrůza tel. 296 814 111.
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Výkup starožitných i retro předmětů, sklo,
porcelán, obrazy, sošky, lustry, nábytek a jiné.
Tel.: 608 884 148
Likvidace pozůstalosti + stěhování.
Vyklízíme veškeré bytové i nebytové prostory.
Pracujeme o víkendech i svátcích.
Tel.: 775 520 155
LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ. Vyklidíme Váš
dům, byt, půdu, sklep a jiné. Volejte kdykoliv.
Pracujeme o svátcích i víkendech. Volejte
608 884 148.
Malování, lakování, zednické práce, štukování, stěrky a sádrokarton, sezonní sleva 10 %.
Volejte 603 432 476

GYNEKOLOGIE
MUDr. Vlasta Stádníková
ordinuje v nových prostorách
lékařského domu v Kunraticích.
Adresa: K Libuši 57,
148 00 Praha 4 – Kunratice
www.ambicare.eu
Tel.: 607 037 172

Od ledna/února hledáme nejlépe dlouhodobý pronájem v Praze. Dispozičně 2+1-3+1 pro
2 osoby bez dětí a zvířat. Byt musí být v dobrém
a čistém stavu. Děkuji. 605 845 088
Poptávám pronájem menšího bytu 1+kk nebo
2+kk a to v Praze nebo do 15 minut od Prahy.
Zařízení dle dohody, výhodou balkon, mhd musí
být v dosahu. Děkujeme. 603 789 381

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

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

S E RV I S OKE N
S E RV I S Ž ALU Z I Í
firma DAKASERVIS
– seřízení oken
– výměna těsnění
TEL: 732 961 398
www.dakaservis.cz

NEDOSTALI JSTE ŠESTKU DO SCHRÁNKY? NAPIŠTE NÁM NA SESTKA@PRAHA6.CZ
Šestka–noviny Prahy 6 (periodický tisk městské části Praha 6)
12/2017, vychází dne 1. prosince 2017. Uzávěrka příštího čísla dne 19. prosince.
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