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Milí sousedé,
když se před rokem poprvé
zavřely školy, asi si nikdo ne
myslel, že je to na dobu ne
určitou. Začínáme ale společ
ně s dětmi „kroutit” druhou
sezónu a kdo ví, jestli se i se
dvěma roky prázdnin geniální
Jules Verne netrefil do černé
ho. Dětí i rodičů–učitelů a těch
skutečných učitelů je mi sku
tečně líto. Co naplat. Pozitivní
na tom je snad jen to, že naše
děti dnes školou povinné bu
dou mít jednou co vyprávět
vnoučatům.
Otevření škol se podmiňuje
testováním žáků. Rozumím.
Vláda rozhodla o tom, že se ale budou testovat sami. Také rozumím. A vláda
nakoupila pro děti špejle, kterými si budou sami šťourat v nose. A tomu už
nerozumím. Praha 6 má díky kolegyni Marii Kubíkové k dispozici srovnávací
studii testů, kterou se souhlasem rodičů provedla na třech základních ško
lách a z níž jasně vyplynulo, že invazivní, tedy „šťourací” testy nejsou pro
děti příjemné. A ruku na srdce, v době, kdy jsou testy plivací, cucací, lízát
kové a všeliké jiné, je rýpání se špejlí v nose ve třídě jenom jeden z dalších
zlých snů v řadě. Paní radní Kubíková ale nelení a o závěrech zmíněné studie
zpravila i vládu. Tak uvidíme. Jedna vlaštovka sice jaro nedělá, ale třeba po
může zvrátit podivné rozhodnutí.
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Podaří-li se vbrzku natolik změnit vývoj pandemie k lepšímu, aby se mohly
otevřít všechny podniky jako dřív, to nevím. Ale společně s panem místosta
rostou Lacinou a ostatními kolegy připravujeme další kolo pomoci těm živ
nostníkům, kteří podnikají v nebytových prostorách vlastněných Prahou 6.
Ta se bude teď týkat posledního kvartálu loňského roku, o její finální výši
a podmínkách rozhodne rada městské části.
Přeji vám pokud možno brzké „rozvolnění” všech uzávěr, lockdownů
a omezení.

Inzerce

Ondřej Kolář, starosta

Informace

29–30
31

Velikonoce na dálku

Tradiční dílničky pro seniory z DPS Liboc a domova pro seniory ČČK Hvězda s dětmi ze školky Libocká se letos uskutečnily jenom distančně. Paní učitelky
nachystaly seniorům velikonoční výzdobu a dárečky, ale také šablony, polotovary a pracovní listy, aby se mohli do tvoření pustit sami. To samé čekalo
i na děti.
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Obnova Vokovického rybníka

VOKOVICKÝ RYBNÍK JE VE ŠPATNÉM
TECHNICKÉM STAVU, LETOS HO
PROTO ČEKÁ KOMPLETNÍ REKON
STRUKCE VČETNĚ ROZPADAJÍCÍCH
SE NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ. SOUČÁSTÍ
BUDE I REVITALIZACE KORYTA POD
RYBNÍKEM.
Vokovický rybník patří mezi pražské historické
rybníky, objevil se už v mapách z roku 1848. Jde

o klasický návesní rybníček, který většinou slou
žil jako zásobárna vody při požáru, pro plavení
koní a pro vodní drůbež. V 60. letech minulého
století, když se budoval Džbán, dostal dnešní
podobu a funkci jakéhosi lapače splavenin. Se
dimenty unášené Litovicko-Šáreckým potokem
se zde měly usadit, aby nezanášely a neznečiš
ťovaly níže položené koupaliště.
Po opravě by měl rybník opět více připomínat
přírodní nádrž. Proto zmizí nábřežní zdi, břehy

Připravuje se soutěž na pronájem
restaurace Dejvická 4
BĚHEM DUBNA PLÁNUJE MĚSTSKÁ
ČÁST VYHLÁSIT VEŘEJNOU SOU
TĚŽ NA PRONÁJEM PROSTORU
K PROVOZOVÁNÍ GASTRO ZAŘÍZENÍ
V NOVĚ REKONSTRUOVANÉM DOMĚ
NA ADRESE DEJVICKÁ 4.
„Jediným ukazatelem při výběru budoucího ná
jemce bude nejvyšší nabídka,“ konstatuje mís
tostarosta pro majetek Jan Lacina (STAN) s tím,
že zájemce má povinnost splnit i další podmín
ky: „V posledních pěti letech musí mít aspoň
ve třech sezonách za sebou obrat alespoň osm
milionů korun a více.“ Nájemní smlouva by
měla trvat deset let a počítá se s opčním prá
vem na dalších pět.

Prostor k pronájmu
Veřejná soutěž se vztahuje na pronájem neby
tových prostor v budově na adrese Dejvická
184/4, která je součástí pozemku parc. č. 81
4

duben 2021

budou pozvolnější a zpevní je balvany a kame
ny. Odstraní se také původní betonové trubky
a nahradí je zídka, která ale bude za normální
hladiny ukrytá pod vodou. Betonové vypouš
těcí zařízení se skryje pod obkladem z kamene
a jako přeliv poslouží skluz ze stejného materi
álu. Na březích nově porostou mokřadní rost
liny a kolem rybníka přibude několik nových
stromů. To vše by mělo být hotové v prosinci
letošního roku.

zajistí vlastním nákladem provedení stavebních
úprav v provozovně v potřebném rozsahu tak,
aby byla provozovna způsobilá k obvyklému
provozu dle jeho potřeb. Kvůli realizaci sta
vebních úprav bude uzavřena mezi nájemcem
a třetí osobou (zhotovitelem stavebních úprav)
samostatná smlouva o dílo.
Předpokládaný termín zahájení stavebních
úprav: během druhého pololetí roku 2021.
Předpokládaný termín dokončení stavebních
úprav je do 31. prosince.
Radnice si také vyhrazuje právo toto výběrové
řízení zrušit.

18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

v k. ú. Dejvice, na adrese Dejvická 4, Praha 6, a to
za účelem provozování gastro provozu. Provo
zovna se nachází ve dvou podlažích – suterénní
podlaží má výměru cca 158,6 m², přízemní pod
laží má výměru cca 327,2 m². Nedílnou součástí
pronajímaných prostor je i technická místnost
v prvním patře objektu o výměře cca 24,1 m².
Vítěz výběrového řízení se smluvně zaváže, že

proběhne ve čtvrtek 29. dubna 2021
od 10 hodin kombinovanou formou v kon
gresovém sálu OREA Hotelu Pyramida, Bělo
horská 24. Podrobnosti o formě a program
budou zveřejněny na úřední desce.
Od 15 hodin je zařazený pevný bod interpe
lace. Online přenos sledujte na
www.praha6.cz a facebooku Prahy 6.

AKTUALITY

Jarní úklid ulic
JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ PRO
BĚHNE V PRAZE 6 OD 6. DUBNA
DO 4. ČERVNA. JDE O CELKOVÝ
STROJNÍ A RUČNÍ ÚKLID ULIC,
KTERÝ PROVÁDÍ TECHNICKÁ SPRÁ
VA KOMUNIKACÍ. DOBA ČIŠTĚNÍ JE
OD 8 DO 15 HODIN.
Jak zjistíte, kdy se uklízí ve vaší ulici? Na úklid
v dané lokalitě, a tedy i nutnost přeparkovat
vozidlo nejen z vozovky, ale i z chodníku, upo
zorní vždy dopravní značení. Na značkách zákaz
zastavení je uveden datum a čas a v ulici jsou
umístěny vždy sedm dní před zahájením bloko
vého čištění v konkrétní ulici. S ohledem na pro
bíhající výkopové práce je možná i případná

Zachráněné piano
Několika dobrovolníkům se podařilo
zachránit z domu určeného k demolici
funkční klavír. Ten se nyní stal středobodem akce nazvané Za sklem.
Zapsaný spolek Kafka 6 ve spolupráci s A Maze
in Tchaiovna se rozhodl na adrese Kafkova 18
u opraveného a zachráněného klavíru organi
zovat koncerty a kulturní programy. Za sklem,
přesněji za výkladní skříní podniku v Kafkově
ulici se budou odehrávat pořady, o kterých
se dozvíte nejen přímo ve výkladní skříni, ale
i na webových stránkách radnice a dalších so
ciálních sítích.

změna harmonogramu čištění. Přesný den, kdy
se bude uklízet vaše ulice, najdete také na strán
kách www.tsk-praha.cz v odkazu Plán letního
čištění komunikací. Uživatel si může zadat buď
název ulice a následně se objeví datum bloko
vého čištění, nebo naopak zadá konkrétní den
a zobrazí se všechny lokality, ve kterých bude
čištění probíhat.
Další z možností, jak si zajistit včasné informace
o blokovém čištění, je služba TSK-INFO. Odkaz
na tuto službu naleznete na hlavní stránce
společnosti www.tsk-praha.cz. K aktivaci služ
by je nutná jednoduchá registrace. Uživatel
po 
registraci dostane do zadané e-mailové
adresy informace o chystaném blokovém čiš
tění v jím zvoleném úseku vždy v dostatečném
předstihu.
Kompletní seznam uklízených ulic s přesnými
daty najdete na webových stránkách Prahy 6.

K R ÁTC E Z R A D N I C E
	
Praha 6 nesouhlasí se záměrem omezení
průjezdu aut na pražských nábřežích, neboť
se obává, že by to vedlo k navýšení a zinten
zivnění dopravy v Praze 6, kterou by lidé vyu
žívali jako objízdnou trasu.
	Mandátový výbor prošetřoval v únoru pod
nět, zda pan zastupitel Dočekal svým mo
derováním demonstrace Chcípl PES v době
trvání nouzového stavu neporušil etický ko
dex zastupitele. Výbor se na jasném výsledku
neshodl.
	
Komise pro sociální a zdravotní politiku
doporučila radě městské části schválit žá
dost Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského o dotaci na technické a pří
strojové vybavení pro zabezpečení inten
zivní a následné péče o covid-19 pozitivní
pacienty.
	Komise životního prostředí doporučila schvá
lit dar v hodnotě deset tisíc korun na pod
poru zadržování dešťové vody tentokrát pro
kulturní centrum Klubovna. Podporuje také
zahrnutí hospodaření s dešťovou vodou
do připravované rekonstrukce Bělohorské.
	Také příští rok poroste na Kulaťáku chmel.
S jeho vysazením kolem Šesťáku souhlasila
komise životního prostředí.
	Kontrolní výbor projednal situaci související
s odvoláním ředitele ZŠ a MŠ Bílá. Zároveň
doporučil, aby městská část zvážila přijetí ta
kových opatření, aby se situace jako na této
škole nemohla opakovat v jiných zařízeních.
Mohlo by jít o doplnění jmenovacích dekre
tů ředitelů škol a navýšení intenzity či efekti
vity kontrol příspěvkových organizací.

POTŘEBUJETE POMOC
S CESTOU NA OČKOVÁNÍ?
Naši dobrovolníci vám pomohou
s odvozem i doprovodem.
Pokud jste senior nebo máte
problém s pohybem a nedokážete
se vlastní pomocí dopravit
na očkování, zavolejte nám.
Praha 6 je koordinátorem
dobrovolnické pomoci, kterou nyní
můžete využít.
Volejte naše koordinátory
Denisu Boháčkovou
Petru Hukovou

778 116 642
776 231 418
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DEJVICKÝ KAMPUS ČEKÁ
TOLIK NUTNÁ PROMĚNA
SOUČASNÝ AREÁL VYSOKÝCH ŠKOL
V DEJVICÍCH SPÍŠ NEŽ STUDENTSKÝ
KAMPUS PŘIPOMÍNÁ SHLUK NĚKO
LIKA INSTITUCÍ NA JEDNOM MÍSTĚ.
JEHO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ JSOU
V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU, KTERÝ JE
DANÝ NEJEN DLOUHODOBĚ NEDO
STATEČNOU ÚDRŽBOU, ALE TAKÉ
CHYBĚJÍCÍ CELKOVOU KONCEPCÍ. TO
BY SE ALE MĚLO V NÁSLEDUJÍCÍCH
LETECH ZMĚNIT.
Institut plánování a rozvoje Praha a tím vlastně
i hlavní město se připojily k pět let staré aktivitě,
kdy rektoři tří vysokých škol a ředitelé Národní
technické knihovny a Ústavu organické chemie
a biochemie Akademie věd spolu se starostou
Prahy 6 podepsali Memorandum o společném
zájmu. Jeho cílem byla nejen podpora výzku
mu a vzdělávání v technických oborech nebo
zviditelnění na mezinárodní úrovni, ale na prv
ním místě stálo zatraktivnění kampusu a kulti
vace veřejného parteru v této části Dejvic. A ta
se zřejmě přibližuje. „Připravujeme koncepci
jednoho z nevýznamnějších univerzitních kam
pusů v Česku a chtěli bychom tuto část Dejvic
proměnit v atraktivní místo, kde budete chtít

TECHNICKÁ ULICE
Současný stav: Jde o hlavní osu kampusu, navazující na MHD. V součas
nosti ji tvoří dvě jednosměrné komunikace s podélným parkováním a stře
dovým pásem s travnatými plochami a pravidelnými skupinami stromů.
Na chodníky po obou stranách navazují trávníky před jednotlivými univer
zitami. V současnosti rozhodně ulice nevyužívá svůj potenciál, a to nejen
kvůli nadměrnému množství parkujících aut.
Doporučení: Zredukovat množství parkovacích stání a vyloučit průjezd
dopravy při odpovídajícím zabezpečení zásobování. Dále pak upravit
předprostory a případně je propojit s přiléhajícími objekty. Lépe zpřístup
nit středový pás a ochránit a kultivovat stávající sakury.
6
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OKOLÍ NÁRODNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY
Současný stav: Prostor mezi knihovnou a VŠCHT nyní plní roli centra kam
pusu, kde se odehrává naprostá většina celouniverzitních venkovních akcí.
Děje se tak i proto, že jde jen o zpevněnou plochu bez jakéhokoli dalšího
určení. Proto se zde mohou konat kulturní programy a stejně tak místo
využívají rodiče s dětmi, které se zde učí jezdit třeba na kole. Všechny tyto
aktivity ukazují, že jde o vhodně navržené prostranství.
Doporučení: Díky orientaci na světové strany sem odpoledne nesvítí slun
ce, mohlo by zde vzniknout posezení ve stínu, které Kampusu nyní chybí.
Žádoucí je i rozšíření chodníků a doplnění přechodů pro chodce a celkové
zklidnění provozu, například zvýšením plochy křižovatek.

TÉMA VYDÁNÍ

pobývat, které bude sloužit jak studentům,
tak i místním lidem,“ vysvětluje rozhodnutí
Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. Podle něj jsou
hlavním problémem kampusu zanedbaná ve
řejná prostranství.
Kampus Dejvice prochází určitými změnami
neustále – chybí jim však celková vize a kon
cepce, aby místo fungovalo jako celek. Tento
cíl potvrzuje i Jakub Stárek (ODS), místosta
rosta zodpovědný za územní rozvoj a veřejný
prostor: „Univerzity a jejich studenti jsou jed
ním ze základních kamenů, které z šestky dělají
to nejlepší místo k žití, a proto je práce na har
monickém zapojení kampusu do Prahy 6 více
než důležitá.“ IPR proto vypsal výběrové řízení
na vypracování studie.

KDE ZAČÍNÁ
UNIVERZITNÍ KAMPUS?
Spousta škol, spousta dalších budov, spousta
studentů…. Ale víte, kde přesně začíná a končí
dejvický kampus? I odborníci potvrzují, že je to
těžké poznat, protože mu chybí – krom dalších
nedostatků – také ucelená identita. „Cílem při
pravované koncepce je dotvořit jeho identitu,
aby působil jako celek. Zároveň ale také posílit
jeho propojení s navazujícím městem, a to
nejen fyzické, ale především v oblasti života,“
konstatuje architektka Pavla Melková z ateliéru
MCA. Právě tento ateliér architektů Pavly Mel
kové a Miroslava Cikána připravuje Koncepci
revitalizace veřejného prostoru Kampusu.

FLEMINGOVO NÁMĚSTÍ
Současný stav: Za velké plus tohoto místa lze bezesporu označit vzrostlé
aleje. Jinak prostor trpí chybějícími nebo nekvalitními cestami, což nega
tivně ovlivňuje fungování celého Engelova zeleného pásu, stejně jako sa
motný přístup do prostoru Flemingova náměstí a propojení třeba se sou
sedním parkem u NTK a na druhé straně s parkem Nikoly Tesly. Trávníky by
si zasloužily lepší kvalitu, aby přežily i výraznější užívání.
Doporučení: Doplnit zde cesty, které náměstí propojí ze všech tří stran
s okolím, provést průzkum stávající zeleně a doplnit chybějící prvky stro
mořadí. Bude třeba prostor doplnit lavičkami a základním mobiliářem,
tedy koše, kontejnery, stojany na kola a podobně.

Tuto myšlenku potvrzuje ředitel Národní tech
nické knihovny Martin Svoboda: „Bylo by krás
né, aby kampus žil, a to nejen v průběhu roku,
nejenom ve dne, ale i v noci. Aby byl tím, co
láká lidi, aby se věnovali technickému vzdělává
ní, protože to je věc, která drží ekonomiku této
země nad vodou.“
Školy a další instituce by se tady měly více ote
vřít veřejnosti a návštěvníkům, a to nejen ob
razně. Za ideální by autoři studie považovali,
kdyby se více zpřístupnila třeba přízemí někte
rých školních budov, což by umožnilo studen
tům a zaměstnancům být více součástí veřejné
ho prostoru a lidem zvenčí naopak vidět jejich
práci. Ovšem jde o ideální stav, protože budovy
v kampusu jsou hodně uzavřené, což je dáno
jejich architekturou a charakterem. Čím vším se
zdejší školy a instituce zabývají, by však mohlo
být patrné i v exteriérech, například v předpro
storech budov. Jak říká Pavla Melková, kampus
by se tak mohl proměnit v inovativní kreativní
městský hub, místo interakce, angažovanos
ti, dynamické kultury, studia, nápadů, vývoje,
inovace, kultivace, socializace, i každodenního
života – studentů, zaměstnanců, obyvatel okolí
i návštěvníků.
Při proměně se bude dbát na udržitelnost
a adaptaci vůči klimatické změně, uplatní se
tady nové a inovativní a trvanlivé materiály,
flexibilní a energeticky i provozně úsporná ře
šení. Jako například v hospodaření s dešťovou
vodou, jejíž zadržení ve městě nejenže zlepšuje
mikroklima, ale také slouží jako obrana vůči su
chu a přívalovým dešťům.

PARK INDIRY GÁNDHÍOVÉ
Současný stav: Odborníci hodnotí stav místa jako velmi neutěšený a do
poručují jeho výraznou transformaci. Už před deseti lety byla na tento park
(a současně předprostor fakulty stavební) vyhlášena Fakultou architektury
ČVUT architektonická soutěž, která řešila celkovou proměnu místa. K revi
talizaci podle výsledků soutěže ještě nedošlo. Prostor je součástí Engelova
zeleného pásu, proto by měl být přístupný nejen pro pěší.
Doporučení: Park by měl sloužit k odpočinku a posezení, proto by tady
měly vzniknout pobytové trávníky a kvalitní vzrostlá zeleň vytvářející stín,
v němž bude možné se zastavit a relaxovat, bavit se anebo také pracovat
na čerstvém vzduchu.
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TÉMA VYDÁNÍ

CHYBÍ DŮVOD, PROČ
SEM CHODIT
Odborníci současnému kampusu vytýkají ne
jen zanedbaná veřejná prostranství, ale i to, že
lidé, kteří tu nestudují nebo nepracují, vlastně
nemají důvod, proč sem chodit.
Další velké minus je málo příležitostí, kde by se
mohli studenti, zaměstnanci nebo návštěvníci
najíst a večer posedět. Je tady nedostatek drob
ného občerstvení i klasických restaurací. „Všich
ni se těší, až se život vrátí k normálu a zajdou se
spolužáky na pivo. V kampusu pro to ale moc
možností není, přestože se tu pohybuje během
týdne okolo dvaceti tisíc studentů. Chybí tu ka
várny, studentské kluby a hospody přístupné
z parteru,“ konstatují studenti na facebookové
stránce Dejvize, kterou založili, aby iniciovali
změnu ve veřejném prostoru kampusu.
Chybí třeba příležitosti, kde by se mohli lidé
setkávat, jak na větších shromážděních, tak
v menších skupinách. Anebo třeba sedět venku
na trávě a pracovat či studovat, zacvičit si ve stí
nu stromů. Přestože kampus disponuje poměrně
velkým množstvím zelených ploch. Ovšem nej
sou v takovém stavu, aby se daly dobře využít.
„V kampusu se nacházejí dvě potenciální pá
teře zeleně, jedno je takzvaný Engelův zelený
pás, který oblastí kampusu vede od Evropské
ulice a pokračuje k ulici Jugoslávských partyzá
nů, za hranicemi kampusu ale částečně pokra
čuje až ke Stromovce na jednu a k Hradčanům
na druhou stranu. Pás v kampusu ale nenabízí
v podstatě žádné pobytové příležitosti – přitom
studenti i zaměstnanci po tom už dlouho volají.

Zároveň bychom rádi posílili roli a rozsah středo
vého pruhu v Technické ulici tak, aby se stal sku
tečným druhým zeleným pásem Kampusu. Oba
pásy by pak dohromady tvořily jednu z hlavních
identit kampusu,“ konstatuje architektka Pavla
Melková. Zelené pásy by měly nabídnout různé
způsoby využití. Mohou obsahovat segmenty
ploch s parkovou úpravou pro relaxační pobyt,
s odolnými a zavlažovanými pobytovými trávní
ky. Nebo zpevněné plochy – ideálně přírodním
způsobem, které poskytnou prostor pro různé
aktivity – od sportovních po kulturní.

TECHNICKÁ ULICE
Technická ulice tvoří hlavní kampusovou cestu,
ale dnes slouží více jako parkoviště, zelený pás
uprostřed se téměř nevyužívá. Podle studie by
při tom bylo vhodné zeleň protáhnout až k Ví
těznému náměstí. Diskuze – a to nejen v rámci
přípravy studie – se vedou o tom, zda z Technic
ké vytvořit pěší zónu. Podle studie by se tady
měla doprava maximálně zklidnit, je otázka, jak
moc se to povede. Právě tato ulice by totiž měla
být maximálně pobytová, nabídnout plochy
ke shromažďování i relaxaci, které dnes tomuto
místu chybějí, a doprava i parkování by se tomu
měly podřídit. Zároveň je ale třeba respektovat
potřeby Kampusu z hlediska dopravní obsluhy.
V rámci studie dojde k revizi kapacity parková
ní, cílem je hledat jejich ideální přesunutí. Na
příklad také do existujících podzemních garáží,
případně později i do garáží pod budoucí no
vou zástavbou po dokončení čtvrtého kvadran
tu Vítězného náměstí.

PARK THÁKUROVA
Současný stav: Prostřední pruh zeleně dneska zůstává téměř nepoužíva
ný, protože k němě nevedou skoro žádné cesty. Přitom park má předpo
klad být především místem setkávání studentů z Masarykovy koleje stejně
jako obyvatel sousedících rezidenčních bloků. Na travnatých plochách se
mohou odehrávat sousedské slavnosti, hrát si děti a podobně. Také mu
chybí základní vybavení mobiliářem, které bude třeba doplnit.
Doporučení: Doplnit zde cesty, které by místo propojily s Masarykovo ko
lejí a aby byl lepší přístup do středového pásu, upravit po obou stranách
organizaci parkování. Bude také třeba dosadit chybějící dřeviny na volná
místa ve stromořadí.
8
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Praha 6 již před dvěma lety pokusně Technic
kou ulici uzavřela a mimo jiné se tam odehrály
například Farmářské trhy nebo Festival amba
sád. „Tato ulice by měla získat promenádní cha
rakter a měla by studentům nabídnout více než
jenom chodník a zeleň. Uprostřed travnatého
pásu by v nové koncepci mohla vzniknout na
příklad studentská kavárnička,“ dodává k zámě
ru místostarosta Jakub Stárek.
Na závěr je třeba podotknout, že všechny tyto
plány a vize popisují ideální stav, jehož komplet
ní realizace ale bude dlouhodobá a etapovitá.
„V připravované koncepci se snažíme najít realis
tické řešení, tak aby se o tom jenom nemluvilo,
ale změny se skutečně staly. Proto také vedeme
intenzivní diskuze s jednotlivými školami, orga
nizacemi, magistrátem, městskou částí a také
občany, kteří se všichni mohli v březnu vyjadřo
vat k budoucnosti kampusu v rozsáhlé anketě,“
dodává spoluautorka studie Pavla Melková.

KAMPUS V ENGELOVĚ KONCEPCI
Myšlenku jakéhosi studentského kampusu
lze najít už v Engelově koncepci z let 1921
až 1924. Počítá s tím, že „významovou do
minantou v čele Náměstí Vítězství se mělo
stát hlavní sídlo české techniky, za kterým
se měla odvíjet univerzitní třída zakončená
velkorysým čtvercovým veřejným prostran
stvím.“ Skutečná výstavba za předpokláda
ným rozvojem zaostala. Univerzitní budo
vy se sice začaly stavět, ale zezadu od levé
strany univerzitní třídy, dnes Technické ulice
a tamní budovy VŠCHT. Samotná ústřední
budova ČVUT, tedy hlavní završení konceptu
Engelova plánu, nikdy nevznikla.

ZIKOVA ULICE
Současný stav: Ulice Zikova je frekventovaným místem a spolu s Technic
kou vstupem do prostoru kampusu od Vítězného náměstí, její stav tomu
ale ne zcela odpovídá. Měla by být proto upravená tak, aby sloužila pře
devším chodcům. Ulice a chodníky tady umožňují v rámci úprav doplnění
oboustranného stromořadí, které by jednoznačně pozitivně dotvořilo cha
rakter prostoru. Doplnit sem bude třeba i městský mobiliář.
Doporučení: Žádoucí je rozšířit chodníky, doplnit přechody pro chodce
a udělat další opatření pro zklidnění provozu, jako například zvýšené plo
chy křižovatek. Lepší úpravu a přistup by si zasloužil i hlavní vstup do rek
torátu VŠCHT.

POLITICKÁ DISKUZE

Co by se mělo v Kampusu Dejvice po revitalizaci změnit?
JAROSLAV SRP/TOP 09
To, že se s areálem vysokých
škol v Dejvicích musí „něco
udělat“, je zřejmé již několik
desítek let. Z mého pohle
du je zcela zásadní omeze
ní automobilové dopravy
a parkování v tomto areálu
na úplné minimum (zásobování), zejména v uli
cích Technická a Studentská. S tím souvisí sce
lení zdánlivě nesouvisejících území, která jsou
v současnosti rozdělená ulicemi a frekvento
vanou dopravou, do jednoho logického celku.
Měl by vzniknout prostor, který je maximálně
propustný a bez zbytečných bariér. Celý pro
jekt by měl navázat na revitalizaci Vítězného
náměstí a městské třídy Dejvická, a posílit tak
pěší spojení „zeleného pásu“ s Dejvicemi a Bu
benčí. Výsledná podoba kampusu by měla být
zajímavá, radikální (možná až kontroverzní)
a měla by vzejít z otevřené architektonicko-ur
banistické soutěže. Pro Prahu 6 se jedná o pří
ležitost vytvořit centrum vzdělávání evropské
úrovně a konkurovat tak známějšímu Albertovu
(možná vznikne místo pro nové revoluce, pokud
budou třeba).

PETR PÍŠA/ZELENÍ
Množství aut parkujících
na ulici v bezprostřední blíz
kosti poloprázdných pod
zemních garáží. Nesmyslné
dálniční svodidlo mezi par
číkem při Thákurově a bu
dovu VŠCHT. Zanedbaný
stav laviček pod sakurami v Technické anebo
chodníků na Flemingově náměstí. Chybějící
pěší prostupnost mezi Božkovou ulicí a Fakul
tou architektury. Studentská ulice využívaná
tranzitními řidiči jako obchvat Kulaťáku… Vy
sokoškolský kampus má mnoho problémů. Je
jenom dobře, že se k jejich řešení přistupuje
koncepčně a na základě široké konzultace s ve
řejností. Jakékoli změny by, doufejme, měly
mít jedno společné. Více propojit univerzitní
a vědecké instituce s veřejným prostorem, tak,
aby byly atraktivní i pro dejvické sousedy a aby
život v nich každoročně neutichal se začátkem
letních prázdnin. Zároveň se nesmí zapomínat
na severozápadní kvadrant Vítězného náměstí.
Pozemky jsou ve vlastnictví VŠCHT a územní
plán je vede jako stavební. Zelení upřednostňu
jí ponechání parkové plochy, případně citlivou
dostavbu veřejnými budovami.

JAN LACINA/STAN
Kampus Dejvice je prosto
rem, který má obrovský, leč
z velké části nevyužitý po
tenciál. Technické vysoké
školy a Národní technická
knihovna sem denně přitáh
nou desetitisíce studentů,
Ústav organické chemie a biochemie mu dodá
vá punc světovosti. Městská část deklaruje „Me
morandem o Kampusu“, které jsem měl tu čest
v roce 2015 spolu s ředitelem NTK Martinem
Svobodou přivést k životu, že má o kvalitu ve
řejného prostoru a dění v něm bytostný zájem.
Zatím ale trochu skutek utek. Hlavnímu městu
trvalo, ať se na mě nezlobí, šest let, než se roz
houpalo k akci. Dost výčitek: Kampus je ideál
ním místem nejen pro studium, ale také pro ve
černí život, protože ten by právě zde prakticky
nikoho nerušil. Velmi bych stál o to, aby v rámci
dostavby 4. kvadrantu vznikl na Vítězném ná
městí víceúčelový sál s dostatečnou kapacitou
pro velké koncerty, přednášky a jiná veřejná
vystoupení. Za svou prioritu považuji kultivaci
Technické ulice, v níž vznikne důstojné zázemí
pro současné Trhy na Kulaťáku včetně vodovod
ních a elektrických přípojek, moderních toalet
a třeba i dřevostavby kavárny pro studenty, kteří
tu v semestru tráví své dlouhé dny.

MARTIN POLÁCH/ANO
Kampus Dejvice je jedním
z největších univerzitních
center v republice. Veřejné
plochy jsou až na výjimky
kolem nově postavených
budov zanedbané. Význam
nou rekonstrukcí by měla
projít celá ulice Technická, která tvoří význam
nou urbanistickou osu kampusu a je hlavní pří
stupovou cestou z Vítězného náměstí. Ulice má
velký potenciál k tomu, aby se přeměnila v pěší
zónu, kde se budou odehrávat další studentské
aktivity ve veřejném prostoru. Dříve uvažovaný
přesun pravidelných farmářských trhů do Tech
nické by dával smysl nejen díky vhodnému
prostoru ulice s krásnými sakurami, ale také
z hlediska víkendového oživení kampusu. Trhy
ale patří na Vítězné náměstí, kde s nimi počítá
i připravovaný návrh. Dále by se jistě mělo re
konstruovat Flemingovo náměstí, které je spíše
parkem se vzrostlými topoly, a vlastně celý En
gelův zelený pás od Jugoslávských partyzánů
až po Evropskou by měl projít úpravou pře
devším formy parkování a povrchů. Obrovské
plochy křižovatky Zikova a Studentská (dnes
řešeny balisety) by měly být vyřešeny novými
povrchy a ve prospěch pěších ploch a bezpeč
nosti provozu. Přál bych si, aby to v kampusu
více žilo právě v ulicích, a nejen v pracovní dny.

JAKUB STÁREK/ODS
Na Šestce se žije dobře neje
nom proto, že to je nejkrás
nější rezidenční část Prahy,
že zde máme nejvíc zeleně,
fajn sousedy, armádu a letiš
tě, ale i také přítomností vy
sokých škol. Kampus ČVUT
a VŠCHT je urbanistický skvost, který zapadá
do Dejvic podle konceptu architekta Engela. Ze
všech úhlů pohledu je tedy jenom správně, že
jednotliví aktéři usilují, o jeho vylepšení a do
končení. Z pohledu veřejného prostoru chybí
posílit symbolický i urbanistický význam ulice
Technická a její promenádní charakter. Před
dvěma lety se nám podařilo ulici na dva měsíce
zavřít a uspořádat zde třeba Festival ambasád,
farmářské trhy nebo i řadu studentských akcí.
Právě studenti a jejich aktivity mají oživit Kam
pus Dejvice a s jejich pomocí ho propojovat se
Šestkou a jejím životem. Samozřejmě, že zde
chybí dostavit třeba kavárničku nebo tzv. Stu
dentský dům, ale nejdůležitější přece je, aby se
zde lidi z Šestky i studenti škol cítili dobře, místo
jim přinášelo dobrý pocit a zvyšovalo kvalitu života.

JANA KABELOVÁ/PIRÁTI
Současný stav rozsáhlého
areálu Kampusu Dejvice za
tím k procházkám příliš ne
láká, přitom tato výborná
lokalita v centru Dejvic má
obrovský potenciál. Studen
tům a zaměstnancům Kam
pusu a zároveň i široké veřejnosti by po úpravách
měla nabídnout možnosti odpočinku a relaxace,
ale i vzdělávacích volnočasových aktivit. Kultivace
prostoru s parkovými úpravami, se zakompono
váním vodních prvků a umění ve veřejném pro
storu přiláká řadu návštěvníků. Herní prvky pro
děti i dospělé mohou oživit nejeden kout, dětské
hřiště na Flemingově náměstí by si také jistě našlo
své příznivce. Menší tržiště s každodenní nabíd
kou čerstvé zeleniny a ovoce by lidem zpříjemnilo
život stejně jako rozšíření gastroslužeb. A promí
tání dobrých filmů v letním kině před NTK by tro
chu zacelilo ránu po zmizelých možnostech zajít
v Dejvicích do kina. Venkovní panely by mohly
seznamovat veřejnost s podobou významných
stavebních záměrů v naší městské části či s prací
místních fakult.

duben 2021

9

PARTICIPACE

Poliklinika Pod Marjánkou – anketa
ukázala přání občanů i lékařů
PROMĚNIT FUNKCIONALISTICKOU
BUDOVU POLIKLINIKY POD MARJÁN
KOU, KTERÁ JE VE VELMI ŠPATNÉM
STAVU, NA MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ
ZAŘÍZENÍ S KOMPLEXNÍMI SLUŽ
BAMI PRO OBYVATELE – TO JE CÍL
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6.
Po zpracování analýzy, kterou vyhodnotil od
borný tým ČVUT specializující se na zdravotnic
ká zařízení, a ještě před vypsáním architektonic
ké soutěže se radnice zeptala v anketě občanů
a lékařů, jaké mají o poliklinice představy a co
by si v ní přáli zachovat a doplnit. Jak anketa
dopadla?

100 % souhlas s rekonstrukcí
Do ankety se i přes pandemická omezení, která
například znemožňovala uspořádat veřejné dis
kuze, zapojilo 385 lidí, z toho 260, tedy 68 pro
cent, pochází přímo z Břevnova.
„Zájem o anketu mě potěšil a oceňuji, že i v této
komunikačně náročné době se podařilo zís
kat relevantní informace o postojích veřejnosti
i samotných zdravotníků k tomuto důležitému
projektu a budou součástí zadání architektonic
ké soutěže,“ konstatuje radní pro sociální a zdra
votní oblast Marián Hošek (KDU-ČSL), podle
10
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nějž je dobře, že ve velké většině panuje názo
rová shoda jak z hlediska nutnosti rekonstrukce
a dostavby, tak z hlediska budoucího využití ce
lého objektu.
Shoda nejen mezi stranami na radnici a v opo
zici, ale i odborníky a veřejností je na tom, že
stav objektu není dobrý – uvedlo to 88 procent
lékařů a 80 % hlasujících občanů. Ještě přesvěd
čivější byla odpověď veřejnosti na otázku, zda je
důležité polikliniku rekonstruovat – z 385 odpo
vědělo 385 ano.

Občané si žádají kožní ordinaci
V další fázi mohl každý vybrat 17 věcí, které se
jim v poliklinice líbí, nebo naopak nelíbí. Nejvíce
kladných bodů získala lékárna, s níž bylo spoko
jeno 62 % respondentů, následovala dopravní
dostupnost (49 %) a v současné době i zřízení
odběrového místa (42 %). Více než třetina lidí
také dobře hodnotila nabídku konkrétních lé
kařských a ambulantních specializací a architek
tonickou podobu budovy.
 Nejvíce minusových hlasů, a tedy největší
nespokojenost panuje s podobou vnitřních
prostorů polikliniky (52 %), parkováním (45 %),
zázemím pro personál (24 %) a informacemi
o poliklinice a službách (18 %).
 Další otázka se týkala přání obyvatel, přesněji

jaké ambulantní služby nebo jejich rozšíření by
ocenili: nejžádanější jsou kožní (47 %), rehabi
litace a fyzioterapie (46 %), praktický lékař pro
dospělé (45 %) a zubní pohotovost (42 %). Více
než třetina účastníků ankety si přála také stoma
tologii a dentální hygienu, oční, ORL, ortopedii
a praktického lékaře pro děti a dorost. Na po
sledním místě se zápornými hlasy skončila an
giologie, možná proto, že jen málokdo tuší, že
jde o obor zabývající se onemocněním krevních
a lymfatických cév.
Plán na rekonstrukci a dostavbu budovy poli
kliniky počítá s tím, že by se nově postavily dvě
nižší budovy včetně podzemních garáží na mís
tě těch současných, tedy takzvaných klepet,
a v nich najdou místa ordinace lékařů. Poté do
jde k rekonstrukci hlavní budovy, která nabídne
prostory pro další služby. I na ně se dotazník
ptal. Co by tady lidé nejvíce přivítali? Určitě den
ní stacionář pro seniory a zdravotně postižené
(42 %), terénní sociální služby (39 %), home care
(33 %), poradenské sociální služby (25 %) a soci
álně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (20 %).
Z dalších služeb na prvním místě skončilo za
chování lékárny (63 %), zdravotnické potřeby
(56 %), rehabilitační wellness centrum a masá
že (47 %) a dále třeba bistro a kavárna, pro něž
hlasoval každý čtvrtý, a pro optiku každý desátý.

PARTICIPACE

O tom, že má rekonstrukce polikliniky opravdu
smysl, svědčí i to, že po její rekonstrukci by ji více
navštěvovalo 79 procent odpovídajících.
Opoziční zastupitel Tomáš Šídlo (Piráti) ovšem
kritizuje metodiku výzkumu, takto sestavený
prý sloužil pouze k potvrzení dané teze a vůbec
nehledal nové inspirace. „Z metodického hledis
ka musím říct, že anketa byla sestavena tak, aby
vyšla tak, jak vyšla. Byl to soubor uzavřených
otázek, který pouze potvrzoval hypotézu, ne
nastoloval jiné možnosti než jednu danou a re
zignoval na otevřené otázky, které by přinesly
alespoň trochu překvapivé zjištění.“

Lékaři by chtěli centrum
zobrazovacích technik
Příležitost vyjádřit se a odpovědět na stejné
otázky dostali i lékaři, kteří na poliklinice pů
sobí. Tuto možnost jich využilo 34, tedy zhru
ba polovina. Z nich 68 % působí na poliklinice
dlouhodobě, tedy více než tři roky. Z 34 odpo
vídajících lékařů 88 % hodnotilo stav objektu
negativně (47 % rozhodně negativně a 41 % spíš
negativně), čtyři si vybrali odpověď spíš pozitiv
ně, ovšem pro odpověď rozhodně pozitivně se
nerozhodl nikdo.
 Stejně jako občané i lékaři si mohli vybrat 17
věcí, které se jim líbí, a 17 které jsou naopak špat
ně. Pozitivně hodnotili zřízení odběrového místa
(76 %), konkrétní lékařské a ambulantní specia
lizace (68 %), lékárnu (62 %), kvalitu nabízených

služeb a péče nebo třeba optiku (shodně 44 %).
 Kladné odpovědi převažovaly například u do
pravní dostupnosti, informacích o poliklinice, ze
leně, čistoty a údržby. Architektonickou podobu
objektu ocenilo jen šest procent z nich.
 Nejvíce minusových bodů dostalo parkování,
nelíbilo se 76 % z nich, vnitřní prostory poliklini
ky pro pacienty a veřejnost (71 %), zázemí po
likliniky pro personál (62 %) a konkrétní sociální
služby (35 %).
 Rozdíl lze nalézt mezi tím, jaké ambulance si
přejí pacienti a jaké lékaři. Ti na první místo dali
centrum zobrazovacích technik 41 %, které u ob
čanů skončilo až 12. Následovala rehabilitace
a fyzioterapie (37 %), kardiologie a také praktic
ký lékař pro děti a dorost (shodně 33 %). Kožní
– nejžádanější u pacientů, zařadili s diabetologií
na 5. až 6. místo, zubní pohotovost na 9. a stoma
tologii s dentální hygienou dokonce až na 19.,
zaškrtli je pouze tři lékaři.
 Z dalších nabízených služeb dostala největší
podporu od personálu home care (55 %) a terén
ní sociální služby (48 %), naopak třeba sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi byly hod
noceny dokonce záporně, ačkoli by si je tady
přálo 20 % občanů.
 A liší se pohled na další služby, zatímco lidé dali
na první místo lékárnu, lékaři zdravotnické po
třeby, které následovalo bistro, lékárna, rehabili
tační wellness centrum, masáže a optika. Zřízení
kavárny personál hodnotil negativně.

Podklad pro architekty
Jak výsledky ankety získané od občanů, tak
lékařů se nyní stanou jedním z doplňujících
podkladů pro vyhlášení architektonické sou
těže, která určí konečnou podobu dostavby
a rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou.
„Ráda bych poděkovala všem odborníkům
i občanům, kteří se zúčastnili ankety, i všem
těm, kteří za mnou v jejím průběhu na polikli
niku na pravidelné schůzky přišli za velmi kul
tivované a mnohdy odborně vedené diskuse,
z nichž jsem si odnesla mnoho podnětného.
Proto bych občanům ráda sdělila a zavázala
se, že všechny předložené názory zapracuji
do zadání architektonické soutěže, která tak
bude i díky všem, kteří se mnou na dané téma
komunikovali, kvalitním podkladem pro nut
nou rekonstrukci a revitalizaci této významné
veřejné stavby,“ dodává radní Eva Smutná (TOP
09), která má v gesci památkovou péči i strate
gický rozvoj.
„Důležité je především začít a dokončit rekon
strukci polikliniky v Břevnově a zajistit pod
mínky pro stávající i další potřebné zdravotní
a sociální služby v prostoru, které jsou pro
občany důležité a potřebné. Občané Prahy 6
bezesporu potřebují moderní centrum zdra
votních služeb, které poskytuje dostupnou,
bezpečnou a kvalitní péči lékařských i nelékař
ských odborností,“ doplňuje zastupitelka Taťá
na Klíčová (ANO).

které z otázek, jejichž zodpovězením pomů
žete radnici a projektantům při navrhování
změn v tomto místě.
Radnice si nechala už loni zhotovit návrho
vou studii, která posuzovala současný stav
a navrhla i možné úpravy. Zároveň došlo
ke geodetickému zaměření uličního prostoru
a analýze stávajícího stavu, tedy posouzení
chodníků a zpomalovacích prvků, zelené plo
chy a parkování, odvodnění, městského mo
biliáře a podobně. Na tuto část nyní navazuje
příprava možných změn, při nichž se zohled
ní i odpovědi občanů v dotazníku.
Ještě před těmito úpravami ulice nyní pro
bíhá samostatně rekonstrukce vodovodního
řadu s obnovou povrchu vozovky, aby se ne
musel po pár letech zrekonstruovaný prostor
opět opravovat.

Ulice Na Pískách se změní
ULICE NA PÍSKÁCH BY SE MĚLA
V HORIZONTU NĚKOLIKA LET PRO
MĚNIT. JEŠTĚ NEŽ SE BUDE V PŘÍ
PRAVĚ POKRAČOVAT, CHCE ZNÁT
RADNICE NÁZOR OBČANŮ, JAKÉ
ÚPRAVY BY SI TADY PŘÁLI.

Až do 30. dubna můžete vyplňovat on-line
dotazník a ovlivnit tak budoucí podobu ulice
Na Pískách. Jaké je podle vás parkování v této
ulici? Nachází se zde dostatečné množství zpo
malovacích prvků a jsou funkční? Jak vnímáte
prostor před obchodem Tesco? To jsou jen ně

	Na on-line dotazník se dostanete pro
střednictvím QR kódu a z webu Prahy 6.
	K dispozici je v tištěné podobě také
na recepci radnice.
	Vyplnit ho můžete i telefonicky na tel.
734 844 006 (Martina Paldusová).
	Své dotazy či obecné náměty k ulici
Na Pískách zasílejte na e-mail palduso
va@timao.cz.
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Zápisy do mateřských škol
ZÁPIS DO ŠKOLEK I LETOS USNAD
NÍ ELEKTRONICKÝ REZERVAČNÍ
SYSTÉM, DÍKY KTERÉMU JE TENTO
P ROCES POHODLNĚJŠÍ A RYCH
LEJŠÍ, ALE V DOBĚ PANDEMIE TAKÉ
BEZPEČNĚJŠÍ. VŠECHNY PODROB
NOSTI NALEZNETE NA WWW.JAK
DOSKOLKY.CZ.
Zápisy letos proběhnou v úterý 4. května, čas
zahájení a ukončení zápisu si určují jednotli
vé mateřské školy. V tento den se odevzdávají
ve školkách přihlášky dítěte, termín návštěvy
si objednáte přes web www.jakdoskolky.cz.
V elektronickém systému zároveň vyplníte úda
je potřebné pro přihlášení dítěte, což oceníte
třeba v situaci, kdy podáváte přihlášku do dvou
a více školek, protože nemusíte vyplňovat
všechny údaje několikrát. Vytištěnou, lékařem
potvrzenou a vlastnoručně podepsanou žádost
pak odnesete do školky spolu s dokladem, kte
rým prokážete trvalý pobyt dítěte v MČ Praha
6 (OP žadatele nebo dítěte k nahlédnutí, nebo
originál výpisu z evidence obyvatel). Upozor
ňujeme, že nájemní smlouva není považována
za doklad o trvalém pobytu. Dále předložíte
k nahlédnutí rodný list dítěte. Ve výjimečných
případech, třeba pokud je rodina v karanténě,
lze žádost odeslat také poštou. Samozřejmostí
je i možnost využít soukromou datovou schrán
ku či e-mail se zaručeným elektronickým pod
pisem. V případě odevzdání dokumentů jinou
formou než osobně je nutné před odesláním
provést autorizovanou konverzi. Vše podstatné
o procesu zápisu naleznete v příručce, která je
na webu ke stažení. „Věřím, že i letos zvládneme
bezpečně zorganizovat zápisy a dokážeme při
jmout i všechny tříleté děti, současně ale inten
12
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zivně pracujeme na přípravě staveb, které nám
kapacitu školek navýší,“ říká Marie Kubíková
(ODS), radní pro školství Prahy 6.

Co bude následovat?
Na stránkách www.jakdoskolky.cz pak můžete
anonymně sledovat, jak váš syn či dcera postu
pují přijímacím řízením. Dne 6. května od 10.30
do 11.30 hodin dostanete možnost nahlédnout
do spisu dítěte a ve 12 hodin se na nástěnkách
a webových stránkách jednotlivých mateřských
škol objeví seznamy přijatých dětí pod unikátní
mi registračními kódy, které obdržíte v mateřské
škole po odevzdání přihlášky.
Další postup závisí na tom, do které ze školek se
vaše dítě dostane. Dne 11. května od 13 do 17
hodin musíte odevzdat zápisový lístek přijatých
dětí do zvolené mateřské školy. Od 10. května
do konce července lze sledovat průběžné pořa
dí dosud neumístěných dětí, aktualizace bude
prováděna ředitelkami škol jedenkrát týdně.

Pokud nebude vaše dítě přijaté, po 4. červnu
obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnu
tí o nepřijetí. Stále ale existuje reálná šance, že
se dítě dostane do školky v průběhu následují
cích měsíců.

Důležité termíny
	4. května odevzdání žádosti o přijetí
 6. května od 10.30 do 11.30 hod. možnost
nahlédnutí do spisu dítěte
 6. května od 12 hodin zveřejnění výsledků
zápisu na nástěnkách a webových stránkách
jednotlivých mateřských škol pod unikátním
registračním kódem dítěte – seznam přija
tých dětí
 11. května od 13 do 17 hod. odevzdání
zápisového lístku přijatých dětí do zvolené
mateřské školy
 Od 10. května do 31. července lze po za
dání kódu sledovat průběžné pořadí dosud
neumístěných dětí

Praha 6 hledá ředitelku

pro Mateřskou školu Juárezova

Čtyřtřídní mateřská školka s kapacitou 96 dětí
se nachází v klidné části Bubenče v Praze 6.
Školka je obklopena zahradou se vzrostlými
stromy, na které je umístěn herní areál.
Nabídky do konkurzního řízení je možné
podávat do 10. 5. 2021
Více informací poskytnou pracovníci odboru
školství na tel. 220 189 551.
Těšíme se na vaše nabídky.
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Pilotní testování přineslo jedno nakažené dítě
a cenné zkušenosti
KONCEM ÚNORA PROBĚHLO V PRA
ZE 6 PILOTNÍ TESTOVÁNÍ 380 DĚTÍ.
ZKUŠENOSTI Z NĚJ CHTĚJÍ RADNICE
A ŠKOLY VYUŽÍT PŘI ZNOVUOTEVŘE
NÍ ŠKOL, KE KTERÉMU – JAK VŠICHNI
DOUFAJÍ – DOJDE V DUBNU. DĚTI
BYLY TESTOVÁNY ANTIGENNÍMI TES
TY Z NOSU LEPU MEDICAL A ZÁRO
VEŇ KLOKTACÍMI PCR TESTY.
Z téměř 400 dětí tří základních a jedné mateřské
školky bylo pozitivně testováno pouhé jedno
dítě, tento výsledek byl potvrzen oběma meto
dami. „Jsem ráda, že se ukázalo, že v našich ško
lách nebyla skrytá početná ohniska viru. Záro
veň ale podle mého názoru není antigenní test
Lepu Medical vhodný pro samoodběr ani pro
odběr ve škole,“ shrnuje výsledky pilotního pro
jektu radní pro školství Marie Kubíková (ODS).
„Předně je skvělé, že došlo k odhalení nakažené
ho žáka dříve, než se nákaza stihla rozšířit. Dru
há ‚pozitivní‘ zpráva je, že byl tento žák odhalen
antigenním testem. Chápu, že tento typ testu
nemusí být preferovaný z hlediska komfortu, ale
důležité je, že i tento nákazu odhalil a zabránil
tak jejímu šíření,“ konstatuje zastupitel Miloš
Vlach (Piráti).

Učitelé by testovat neměli

Výtěr z nosu děti bolel

Antigenní test Lepu Medical probíhá miniin
vazivní formou, která vyvolává u dětí obavu,
zejména u těch, které již podstoupily odběr
z nosohltanu. „Bez asistence medika nebude
vykazovat tento test zdaleka takovou přesnost,
jaká se nám podařila docílit v našem testování,
kde stěr prováděli lékaři nebo medici. Malé dítě
nezavede štětičku dostatečně hluboko do nosu
ani nebude tak důkladné při stěru. Rozhod
ně stěr neprovede tak hluboko, jak naznačuje
značka na tyčince, která evidentně nezohled
ňuje věk dítěte. Učitelé by tento úkon také
provádět neměli, nejsou k tomu vyškoleni ani
zmocněni, není vyřešena likvidace bioodpadu,“
dodává radní Kubíková s tím, že pokud se mají
ve školách používat antigenní testy, tak jiného,
vhodnějšího typu. Ideálně by však měla vláda
preferovat přesnější testy PCR, které odhalí i ne
bezpečné mutace, kterých se vláda obává.
Stejný názor má i Michaela Rybářová, ředitel
ka ZŠ a MŠ nám. Svobody, jedné ze tří škol,
kde probíhalo pilotní testování: „Jednoznačně
preferujeme testy, které si mohou dělat děti
s rodiči doma. Je jedno, zda budou kloktací
nebo ze slin, ale určitě po této zkušenosti ne
chceme žádné, kde se odběry dělají z jakékoli
části nosu.“

Pilotní projekt však nebyl pouze o testování,
ale také o zkušenostech, radnice se ptala jak
rodičů, tak dětí na průběh a spokojenost. Cel
kem 39 % dětí ovšem prostřednictvím rodičů
odpovědělo, že test výtěrem z nosu pro ně
byl nepříjemný až bolestivý, ačkoli zdravotníci
postupovali při odběru přesně podle návo
du výrobce. „Taková negativní odezva dětí se
nám jeví jako klíčová a může snižovat ochotu
jak žáků, tak rodičů k testování,“ upozorňuje
na důležitý výsledek testování Marie Kubíková
a dodává, že v důsledku toho se pro antigenní
testy ze střední části nosu vyslovilo pouze 18 %
rodičů. Oproti tomu testy PCR s odběrem vzor
ku kloktáním v domácím prostředí hodnotilo
téměř 58 % d
 otazovaných rodičů i dětí pozitiv
ně. „I na základě zkušeností rodičů ze škol zařa
zených do pilotního projektu jsem proti tomu,
aby se dětem testy dělaly odběrem z nosu či
nosohltanu. Preferovala bych ty ze slin,“ říká
maminka sedmileté Anežky ze Základní školy
Pod Marjánkou.

Pusťme děti do škol
Praha 6 se snaží přispět k tomu, aby se školy zase
plně a co nejdříve otevřely všem žákům – ovšem
pouze za podmínky, že to bude maximálně bez
pečné. Nástrojem, jak toho dosáhnout, je pravi
delné testování žáků, které poskytne relevantní
výsledky a všichni zúčastnění – rodiče, děti i uči
telé – jej budou považovat za smysluplné.
„Plošné zavření škol krátce po zahájení školního
roku nadělalo víc škody než užitku. Negativní
dopady na vzdělanost, psychickou i fyzickou
zdatnost dětí a mládeže si možná neumíme za
tím ani představit,“ konstatuje předseda šestko
vé komise pro vědu a vzdělávání a senátor Jiří
Růžička (TOP 09) a dodává, že zároveň s tlakem
na návrat dětí do škol sílila i potřeba stanovit
podmínky bezpečného fungování škol. Mezi
ně patří dostatek ochranných pomůcek, očko
vání učitelů a pravidelné testování žáků. „Stát
v tomto směru selhal, postupoval pomalu a lik
navě, a tak se celé záležitosti chopily především
místní komunity. Starostové, radní pro školství
nebo dětští lékaři trochu navzdory vládě začali
organizovat pilotní testování sami. Závěry uka
zují, že vydat se cestou antigenního testování
ve školách není ta nejlepší volba. Přesto stát
objednal miliony antigenních testů, stát často
není dobrým ani moudrým hospodářem. Pra
ha 6, která byla jedním z iniciátorů testování
na školách, je dobrým příkladem hodným ná
sledování,“ doplňuje emeritní ředitel Gymnázia
Jana Keplera.
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Nejtěžší okamžiky přišly s onemocněním prvního klienta
NEJVÍCE OPATŘENÍMI SPOJENÝMI
S ŠÍŘENÍM KORONAVIRU TRPĚLA
A STÁLE TRPÍ NEJSTARŠÍ GENERA
CE. JAK ZVLÁDLI POSLEDNÍ TĚŽKÉ
MĚSÍCE OBYVATELÉ ŠESTKOVÝCH
DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽ
BOU A LÉČEBNY DLOUHODOBĚ
N EMOCNÝCH?
Nejtěžší bylo jaro, kdy se toho o covidu-19 ješ
tě mnoho nevědělo, a tak nikdo netušil, na co
se připravit, shodují se ředitelka Pečovatelské
služby Prahy 6 Lucie Trnková a ředitelka Léčeb
ny dlouhodobě nemocných v Chittussiho ulici
Marta Želízková.
Jaký byl váš nejtěžší okamžik v práci za poslední rok?
L. Trnková: Bylo jich hodně, ale nejtěžší byl za
čátek, tedy březen loňského roku, kdy jsme se
obávali toho, že se nákaza dostane do domů
s pečovatelskou službou. Tehdy jsme tam vy
členili byty, kam jsme dali ochranné prostředky
a řešili, zda tam budeme s klienty spát, nebo ne.
A pak bylo těžké, když nám onemocněl první
člověk, což se stalo někdy v říjnu.
M. Želízková: Celý uplynulý rok byl a stále je pro
nás těžký. Nejtěžší dny přišly, když nám došly zá
soby ochranných pomůcek a v zásobě jsme ne
měli nic a asi vůbec nejhorší okamžik byl, když
se objevila v léčebně první nákaza.
Jak moc vás zasáhla epidemie – klienty i personál?
L. Trnková: Buď jsme měli vcelku štěstí nebo
jsme zavedli dobrá opatření, ale za celý loňský
rok jsme měli v domech s pečovatelskou služ
bou potvrzené onemocnění u třech klientů
z těch skoro devadesáti, jeden byl ve Šlejnické
a dva v Liboci. A mezi personálem zhruba stejný
počet.
M. Želízková: Vzhledem k dlouhodobému zá
kazu návštěv naši pacienti trpěli sociální izolací,
což pro ně bylo absolutně nejhorší. Nákaza se
k nám bohužel i přes všechna opatření dostala
ze tří ohnisek, přinesli ji dva pacienti z jiných
nemocnic a také pravděpodobně někdo ze za
městnanců. Postupně se nám během podzimu
nakazily zhruba dvě třetiny pacientů, a třetina
zaměstnanců. Naštěstí šlo o mírnější průběhy
a nikdo nemusel být převezen a hospitalizován
v nemocnici.
Od kdy a jaká opatření jste museli dělat?
L. Trnková: Začali jsme velmi brzy, už kon
cem února proběhlo zasedání krizového štábu
na radnici a od 1. března jsme zavírali komu
nitní centra, rušili masáže, kadeřnictví a zavřeli
14
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společné jídelny. Na léto jsme pak rozvolňovali
a v září opět zpřísňovali. Nyní jsme se těšili, že
zase rozvolníme, protože máme všechny naoč
kované, ale vláda přišla se svými mimořádnými
opatřeními, tak čekáme, abychom mohli opět
rozvolňovat.
M. Želízková: První opatření jsme udělali už 27.
února roku 2020, po zasedání onoho krizového
štábu. Tehdy jsme se rozhodli, že zavřeme léčeb
nu pro návštěvy, abychom zabránili šíření náka
zy. K tomu přišla další nezbytná protiepidemic
ká opatření. Protože jsme nevěděli, co ta nemoc
obnáší, radili jsme se s hygienickou stanicí, co
a jak dělat. Izolovali jsme nejen patra, což u nás
naštěstí jde, ale i pacienty na pokojích. Provoz
celé léčebny se omezil jen na bazální fungová
ní. Běželo to stoprocentně, na jaře se u nás ná
kaza neobjevila. I proto jsme mohli 25. května
za přísných protiepidemických opatření otevřít
pro návštěvy. Bohužel koncem léta, jak strach
z nákazy mizel, zaznamenali jsme porušování
pravidel, lidé překračovali povolenou dobu ná
vštěv, sundávali si roušky a podobně. Celostátně
se situace začala horšit, měli jsme obavu o zdra
ví našich klientů, proto jsme koncem srpna opět
léčebnu zavřeli. Tento stav trval až do začátku
letošního roku, kdy jsme opět povolili návštěvy,
ovšem za přísnějších podmínek – pouze ve stře
du a v neděli může přijít jen jeden člen rodiny
poté, co se prokáže negativním antigenním
nebo PCR testem.
Jak jste na tom byli s ochrannými prostředky?
L. Trnková: Na jaře nebylo nikde nic. Mám hod

ně známých v neziskovém sektoru a ti nám moc
pomáhali. Tehdy byla moc hezká soudržnost lidí.
Spousta lidí nám nosila látky, z nich šily roušky
pečovatelky i lidé na radnici. Krásné roušky do
konce šila a předávala známá návrhářka Liběna
Rochová. Dezinfekce nám míchal kamarád foto
graf. Já tehdy pracovala asi dvanáct hodin den
ně a z toho jsem tak tři hodiny objížděla Prahu
a svážela ochranné prostředky. Tak to fungovalo
zhruba první dva měsíce, pak nás začala zásobo
vat městská část i stát.
M. Želízková: Na začátku jsme nějaké zásoby
měli, ale zcela nám chyběly ochranné obleky,
které personál musel používat. Když nám pak
došly roušky, začali jsme si je šít sami, přes výz
vu na sociálních sítích nám pomáhali úplně cizí
lidé, například i divadlo Ypsilonka. V dubnu jsme
získali první zásobu ochranných pomůcek přes
magistrát a byl to takový malý zázrak. Poté jsme
si je jezdili fasovat do Spálené ulice a když začaly
být opět dostupné na trhu, dostali jsme dotaci
a mohli je nakupovat opět sami.
Jaká byla pomoc městské části?
L. Trnková: Za prvé nás zahrnula do krizového
štábu, takže jsme měli informace z první ruky
a vycházeli nám vstříc, že jakmile měli ochranné
prostředky a dezinfekce, hned nám je distribu
ovali. Městská část také dezinfikovala prostory
domů s pečovatelskou službou a vnitřky aut,
když bylo potřeba, a klientům předávali i roušky.
Taktéž jsme obdrželi dotaci na nákup ochran
ných prostředků a zvýšené výdaje související
s koronavirem. A abych nemluvila jen o první

SOCIÁLNÍ PROJEKTY

vlně, tak na podzim nám hodně pomáhal odbor
sociální péče a lidé z matriky, a to s rozvozem
obědů a ti, co měli režim home officu, vypo
máhali v domech s pečovatelkou službou, kde
na recepci evidovali a kontrolovali návštěvy. To
nám moc pomohlo.
M. Želízková: Pomáhalo nám už samotné vě
domí, že za námi někdo stojí, že když jsme v kri
zi, tak stačí zvednout telefon a přijde pomoc.
K tomu samozřejmě přibyla podpora materiální
i finanční a v době karantény jsme každý týden
potřebovali udělat ohniskovou dezinfekci, která
stojí dost peněz. Tu pro nás zařizovala a financo
vala městská část. A v neposlední řadě, když při
šly vánoční svátky, došly nejen klientům květiny,
drobné dárky, přáníčka, a to udělalo seniorům
velkou radost.
Co nejvíce pomáhalo vašim klientům v tomto
těžkém období?
L. Trnková: Byli jsme jedni z prvních, kdo po
řádal koncerty pod okny. To bylo milé a velké
díky patří iniciativě HrajemeDoOken a ZUŠ Jana
Hanuše a vedení a dětičkám z MŠ Libocká a MŠ
Čínská, kteří přinášeli dárečky a radost alespoň
pod okna. Jakmile se v létě rozvolnilo, udělali
jsme grilování. Ale je pravda, že ačkoliv v našich
domech s pečovatelskou službou nikdy nebyly
zcela zakázané návštěvy, takže se klienti mohli
neustále potkávat s rodinami, neměli zákaz vy
cházení, byli klienti přesto izolovaní, neboť jsme
ve spolupráci s krizovým štábem důrazně dopo
ručovali, aby se návštěvy omezily na to nejnut
nější. Před Vánocemi se situace lehce rozvolnila,
takže je mohli trávit s rodinami. V jarní vlně nám
hodně pomáhali dobrovolníci mimo jiné i z řad
Arcibiskupského kněžského semináře, kteří po
těšili klienty i duchovně.
M. Želízková: V první vlně pandemie jsme za
řídili v celé léčebně wifi připojení a nakoupili
jsme tablety pro komunikaci klientů s rodinami.
Zdravotnický personál se snažil, aby lidé mohli
zůstat se svými rodinami v kontaktu. Stejně tak
patří dík naší aktivizační sestře, která obcháze
la pokoje, povídala si s pacienty, pomáhala jim
v komunikaci s nejbližšími a celkově je psy
chicky podporovala. Navázali jsme spolupráci
s panem farářem Szabó z bubenečské farnosti,
který covid-19 prodělal a nebál se k nám chodit
klienty navštěvovat. Hlavně v době Vánoc jim to
pomohlo. A nezapomněly na nás ani děti, které
nám vyráběly dárky. Největší dík ale patří našim
sestřičkám, které pracovaly více než jindy, udě
laly pro klienty besídku a obcházely s ní pokoje.
Doufala jsem, že když přes svátky otevřela vláda
obchody, tak pustí i k nám návštěvy. Nestalo se.
Pozastavovali jste příjem klientů?
L. Trnková: Ano, jednak jsme nemohli přijímat
nové klienty podle mimořádného opatření mi
nisterstva. A jak na jaře, tak nyní pozorujeme, že
jak jsou lidé na home officech, tak se mnohem

více starají o své blízké sami. Nyní už ale opět
nové klienty přijímáme.
M. Želízková: My jsme také museli přestat při
jímat, v loňském roce dokonce na několik mě
síců. V době karantény jsme to dostali nařízené
od hygienické stanice, pak jsem žádala aspoň
o povolení přijímat pacienty po prodělaném
covidu-19, kterým nehrozilo žádné nebezpečí,
protože pro nás neobsazená lůžka představují
velké finanční ztráty, které ještě budeme počí
tat. Stále máme volných deset až dvanáct míst.
Jak u vás probíhá očkování klientů a také
personálu?
L. Trnková: Díky spolupráci s Ústřední vojen
skou nemocnicí máme naočkované pracovní
ky v přímé péči, tedy ty, co se potkávají a pe
čují o klienty. Oběma dávkami jsou chráněni
již i všichni obyvatelé domů s pečovatelskou
službou.
M. Želízková: Začali jsme v první fázi očkovat
už 6. ledna, kdy jsme byli první, vlastně šlo o ta
kový pilotní projekt ve spolupráci s Vojenskou
nemocnicí. Tehdy se očkovalo celkem asi třicet
pacientů a zaměstnanců, protože se ještě ne
vakcinovali lidé, kteří covid-19 prodělali. Druhou
vlnu jsme zařizovali přes magistrát a ve spolu
práci s Nemocnicí Na Bulovce, od níž jsme do
stali osmdesát vakcín, a ty jsme si již aplikovali
sami. Koncem března proběhlo další očkování
mobilním týmem ÚVN, jsme domluveni na dal

ší spolupráci tak, aby se postupně naočkovali
nově příchozí pacienti.
Jaký režim máte nyní?
L. Trnková: Plánovali jsme, že od 1. března ote
vřeme společné jídelny a komunitní centra pro
obyvatele našich domů, ale vláda nám to zaká
zala svými opatřeními. Nemůžeme otevřít spo
lečné jídelny, když se smějí potkávat jen členo
vé rodiny. Nyní tedy čekáme, až to opět povolí,
abychom se vrátili k normálnímu životu.
M. Želízková: U nás nyní probíhá standardní
protiepidemický režim, kdy zaměstnanci nosí
stále ochranné prostředky a návštěvy jsou po
volené dvakrát týdně za podmínek, které jsem
již zmiňovala.
Jak moc vám covid-19 zbrzdil plány do budoucna?
L. Trnková: Zvládli jsme, co jsme si naplánovali.
Od 1. ledna letošního roku jsme tedy rozšířili pe
čovatelské služby u klientů doma i o víkendech.
Zájem je velký. Od 1. dubna zahajujeme víken
dový rozvoz obědů.
M. Želízková: Zpozdily se nám sice některé
opravy a rekonstrukce, nicméně se nám po
vedlo vyměnit na jaře okna v celé léčebně a do
končuje se evakuační výtah. Ale bojím se, že se
zpozdila příprava na stavbu nové LDN v Drnov
ské ulici, kde byly plány připravené už na pod
zim, ale schůzky se kvůli epidemii odkládaly.

Švadlenky v DPS
Díky síle sociálních sítí se podařilo najít dobrovolnice, které budou zdarma vypomáhat obyva
telům DPS Šlejnická s drobnými opravami a úpravami oděvů či jinými šicími pracemi. Slečna
Anna a paní Markéta budou za seniory docházet jednou za 14 dní. Obyvatelé se na tuto výpo
moc moc těší, neboť o ní žádali již 2x prostřednictvím projektu Ježíškových vnoučat, kdy se
bohužel nepodařilo spolupráci navázat. Slečna Anna studuje střední školu v oboru oděvnictví
a módního návrhářství a paní Markéta ráda šije pro svou rodinu a blízké ve svém volném čase.
Obě dámy jsou moc milé, a tak si obyvatelé budou moci nejen nechat vyspravit své oděvy, ale
i pěkně popovídat. Šít se začalo již na úvodní schůzce a zájem byl veliký.

duben 2021

15

DOTACE

K vyhlášení památkové dotace pro rok 2021
došlo vzhledem k pandemické situaci o zhruba
dva měsíce později než obvykle. Dotaci na sta
vební, konzervační a restaurátorské práce za
počaté po 1. červenci 2020 lze však poskytnout
i zpětně. Oproti minulým ročníkům byla pra
vidla rozšířena o možnost získat dotace právě
na objekty, které nejsou nemovitou kulturní pa
mátkou, ale jsou jakkoliv historicky či urbanistic
ky významné.

Radnice opět finančně pomůže
s opravou památkových objektů
AŽ DO 30. DUBNA MOHOU ŽÁDAT
MAJITELÉ PAMÁTKOVĚ VÝZNAM
NÝCH OBJEKTŮ ČI SOUBORŮ O DO
TACE NA STAVEBNÍ A RESTAURÁ
TORSKÉ PRÁCE. CELKEM JE NA NĚ
V ROZPOČTU VYČLENĚNO 720 TISÍC
KORUN.
V Praze 6 se nachází přes 150 souborů, areálů
a nemovitostí, které jsou zařazeny do seznamu
nemovitých kulturních památek. Ať už jde o vi
lové objekty v Bubenči a na Hanspaulce, zástav
bu na Ořechovce nebo unikátní obytnou zástav
bu na hradebních baštách, na které se podíleli
významní architekti jako Pavel Janák, Jan Kotěra,
Jan Koula, Josef Gočár nebo Jaroslav Vondrák.
V katastru Dejvic a Břevnova se také nacházejí
bývalé venkovské a viniční usedlosti jako na
příklad Špitálka, Pernikářka, Beránka, Zlatnice,
Kotlářka, Ladronka nebo Kajetánka. V Šáreckém
údolí je pak takových usedlostí celá řada. Také
je nutné vzpomenout unikátní zástavbu dom
ků, průchodů a schodišť ve Starých Střešovicích,
v ulici Na Kocourkách. Nachází se zde i mnoho
dalších objektů, které nejsou zapsanou nemovi
tou kulturní památkou, ale z hlediska památko
vé péče a uplatnění ve veřejném prostoru jsou
významné a zasluhují naši pozornost. Ať už jde
o zázračně dochované honosné vily z předvá
lečného období, historické usedlosti či enklávy
tzv. malých periferních domků, všechny tyto
objekty a soubory staveb tvoří nedílnou součást
16
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naší čtvrti a její historickou, architektonickou
a urbanistickou hodnotu.
Mnoho těchto objektů je ve vlastnictví soukro
mých osob nebo jim byly v rámci restitucí na
vráceny po roce 1989 ve velmi žalostném stavu
a majitelům se stále nedostává prostředků, aby
je mohli opravit či alespoň zakonzervovat. Para
doxem je, že právě památková ochrana těchto
objektů často majitele od rekonstrukce spíše
odrazuje. Požadavky na použité materiály, tech
nologie a stavební postupy jsou totiž mnohdy
finančně i časově náročnější. „Proto jsem i letos
předložila radě městské části usnesení, jehož
cílem je opět motivovat majitele významných
památkových objektů k jejich ochraně a obno
vě a zároveň je finančně podpořit,“ říká radní
Eva Smutná (TOP 09), která má památkovou
péči v gesci.
Od roku 2008 je tak každoročně vypisován do
tační program na podporu obnovy památkově
či historicky významného objektu či souboru.
Městská část Praha 6 tak mimo jiné postupně
přispěla na obnovu Jurkovičovy vily v Bubenči,
obnovu vily od Josefa Gočára v ulici Tychonova,
na úpravu sklepních prostor Suchardovy vily
a vytvoření Muzea J. Suchardy, na postupné
stavební úpravy venkovské usedlosti Staré ná
městí 6 v Ruzyni nebo objektu kaple Nejsvětější
Trojice na Hadovce. V roce 2019 byl poskytnut
příspěvek na opravu dvorní fasády nemovité
kulturní památky – bytového domu v ulici Čs.
armády 5.

O finanční podporu mohou požádat majitelé:
	nemovitostí – zapsaných kulturních památek
nalézajících se na území Prahy 6
	nemovitostí v Pražské památkové rezervaci,
ve vesnické památkové rezervaci Ruzyně či
v památkových zónách Prahy 6, které jsou
významné a důležité z hlediska památkové
ochrany a jejich uplatnění ve veřejném pro
storu
	již chráněných objektů (movitých věcí) nebo
objektů zasluhujících ochranu na veřejně pří
stupných místech v Praze 6
	významných historických objektů, jejich částí
nebo součástí, které jsou důležité z hlediska
památkové péče, ačkoli nejsou kulturními
památkami ani se nenacházejí v památkové
rezervaci nebo zóně.
Památkovou dotaci lze použít pouze na sta
vební, konzervační a restaurátorské práce a lze
ji poskytnout maximálně do výše 65 % z cel
kových nákladů památkové obnovy. Nelze z ní
však hradit modernizaci vytápění, zdravotně
technických instalací a elektroinstalací, realizaci
nástaveb a přístaveb objektů, ale ani pořízení
průzkumů a projektové dokumentace.
„Byli bychom rádi, kdyby městská část vedle
dotací pro památkově chráněné objekty aktiv
ně iniciovala zařazování historicky a architekto
nicky cenných staveb na památkovou ochranu.
O památkové ochraně historicky a architekto
nicky cenných budov se totiž nemá mluvit až
v okamžiku, kdy jsou ohroženy demolicí nebo
necitlivou rekonstrukcí," dodává zastupitel Petr
Píša (Zelení).

Jak žádost podat?
Žádost o dotaci pro rok 2021 lze podat
pouze na předepsaném formuláři platném
společně se všemi požadovanými doklady
do 30. 4. 2021, jedno vyhotovení se podává
v tištěné podobě, druhé elektronicky na CD.
Nedílnou součástí žádosti o památkovou
dotaci je kladné závazné stanovisko Odboru
památkové péče MHMP k předmětné ob
nově. Zásady pro poskytování Památkové
dotace pro rok 2021 včetně veškerých for
mulářů najdete na www.praha6.cz/granty/
list.php, případné dotazy zodpoví Martina
Čečilová na e-mailu mcecilova@praha6.cz
nebo na telefonu 220 189 975.

ROZHOVOR
Připravila: Magdaléna Krajmerová
foto: archiv Karolíny Hubkové

ší osmihodinová směna – jízda s cestujícími. Jak
dlouho trval kurz na staré tramvaje, což je moje
doména, si už nepamatuji.
Vy neřídíte tramvaje podle toho, jaká linka je
vám právě přidělená a jaký vůz na ní jezdí?
V normálních vozovnách ano, v historickém pro
vozu, což naše střešovická vozovna je, nikoli.
Proč jste se rozhodla řídit právě historické
tramvaje?
Bylo mi to nabídnuto a přijala jsem bez váhání.
Každý člověk si má plnit své sny a jít za nimi.
Když bude dělat to, co ho nebaví, nikam se ne
posune a zůstane smutný.
V čem jsou pro vás historické vozy lepší než
současné?
Nemají v sobě počítače, zbytečnou elektroniku.
Fungují podle pravidel hlavně fyziky a chemie,
a to mám ráda.
Co je na řízení tramvaje nejtěžší?
Zvládnout provoz okolo, vše zkoordinovat, pře
mýšlet jak za lidi venku, tak za řidiče aut i za pro
voz tramvaje.
Zlým snem každého řidiče auta je porucha
uprostřed křižovatky. U tramvaje také?
Také, je to nepříjemné a stává se to, naposledy
mě to potkalo 26. prosince na Palackého náměs
tí. Tramvaj umřela, nešla naskočit. Naštěstí nebyl
provoz, tak jsem nezpůsobila kolaps dopravy.
Ona ta tramvaj byla krásná, historická. Ale budu
si to pamatovat dlouho.

Tramvajačka
Karolína

Co v takové situaci děláte?
Voláme na dispečink a oni nám pošlou rychlou
pomoc.
Já myslela, že rychle utečete, aby vás neviděli řidiči dalších tramvají, co za vámi vytvoří
kolonu…
Měla jsem za sebou zrovna člověka, který mě
má rád a bere mě snad jako vzor, takže se smál
v tom pozitivním slova smyslu.

NEJRADĚJI JEZDÍM
PŘES MOSTY
KAROLÍNA HUBKOVÁ JE ZVYKLÁ VY
JÍŽDĚT ZE STŘEŠOVICKÉ VOZOVNY
S HISTORICKOU TRAMVAJÍ PLNOU
TURISTŮ NEBO NAOPAK MODERNÍ
VYHLÍDKOVOU T3 COUPÉ. OVŠEM
TY JSOU UŽ NĚKOLIK MĚSÍCŮ KVŮLI
PANDEMICKÝM OMEZENÍM ZAPAR
KOVANÉ V GARÁŽÍCH A ZE STŘE
ŠOVIC DOČASNĚ VYPRAVUJÍ LINKU
ČÍSLO 2. V JEJÍ KABINĚ SEDÍ KARO
LÍNA – TRAMVAJAČKA A AUTORKA
ÚSPĚŠNÉHO INSTAGRAMOVÉHO
ÚČTU, KTEROU POZNÁVAJÍ LIDÉ
NA ULICI A MÁVAJÍ NA NI.

Jediná žena, která může řídit všechny tramvaje u nás…. To je poměrně exkluzivní označení. I pro vás?
Ano, jsem na to pyšná.
Přiznám se, že jsem si myslela, že když někdo
udělá „autoškolu“ na tramvaje, může řídit jakoukoli, je velký rozdíl v jejich ovládání?
V základním kurzu, který trvá tři měsíce, se člo
věk naučí řídit tramvaj T3, která jezdí v několika
verzích po Praze, a potom nejmodernější vozy
od firmy Škoda Transportation. Poté si můžete
dodělat rozšiřovací kurzy na další typy tramvají,
které se skládají ze základní osmihodinové smě
ny nazvané seznámení s vozem a následuje dal

Chodíte do práce v civilu, nebo v uniformě?
Máme dané stejnokroje. Já mám čtyři. Základ
ní, co fasuje každá řidička dopravního podniku,
obsahuje košile, kalhoty, sukni, sako, svetr, dva
druhy bund, boty dámské a zimní a spoustu
jiných věcí, tedy kromě čepičky, což je škoda.
Pokrývka hlavy se u klasické uniformy nefasuje.
A ty další uniformy?
Mám ještě uniformu z první republiky a ze se
dmdesátých let ke starým vozům a speciální
uniformu k tramvaji T3 Coupé.
Fascinují mě tramvajové kabiny, jak je některé vaše kolegyně a kolegové mají vyzdobené
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samolepkami, plyšáky a dalšími doplňky.
Bez čeho se neobejdete vy?
Spíš než samolepky si tam přidávají závěsy, kte
ré jsou povolené kvůli světlu. Já si ale kabinu
nezdobím, jediné, co tam máme my, je vůně
– vonný stromeček nebo parfémek. Také mám
s sebou ráno v kabině čaj, něco dobrého a tabul
ku nebo dvě čokolády na nervy a dobrou nála
du, protože ta je vždy potřeba.

Když náhodou doběhnu a řidič na mě počká,
snažím se vždy přes celou tramvaj zahalekat,
že děkuji. Už mnohokrát mě napadlo, slyší to
vůbec do kabiny?
Slyší a váží si toho. Já na dobíhající čekám, když
vidím, že se někdo snaží, sprintuje a opravdu
potřebuje jet tou mou tramvají a nemůže čekat
deset minut na další. Když mi za to poděkuje,
slyším to. A řeknu si, svět je ještě v pořádku.

Vás přivedl k tramvajím otec, který ve vozovně pracoval... Kdy padlo rozhodnutí, že se
stanete tramvajačkou?
Táta ve střešovické vozovně začínal jako zámeč
ník. Maminka bývala ekonomka v Domě dětí
a mládeže v Praze 5, kde se kromě jiného starala
o kroužek dopravní historie, tedy opět jsou tam
ty koleje. A co vzpomínala, tak zamlada dělala
u AŽD, což je podnik Automatizace železniční
dopravy.

Co dělá tramvajačka, když přijde z práce
domů?
Vaří. To se přece musí, protože rodina má hlad
a také si potřebujete vzít druhý den něco s se

Střední školu jste si vybírala takovou, aby
byla „o kolejích“?
Určitě ne, chodila jsem na chemicko-farmaceu
tickou výrobu. Maminky říkala, že tramvajákem
fakt nebudu, i když to byl můj dětský sen, ke kte
rému jsem tíhla. Moje rozhodnutí jít pracovat
k dopravnímu podniku ale padlo až v nějakých
dvaadvaceti letech.
Takže byste mohla se svým vzděláním pracovat třeba v lékárně?
Ano, mohla bych prodávat léky, a to by mě fakt
nebavilo.
Do práce a z práce jezdíte čím? Autem, nebo
tramvají?
Tramvají.
Na jaké sedačce? Také ve voze s červenými
a šedými raději stojíte, než byste si sedla
na šedou, když jsou červené obsazené?
Vždycky červená, odmalička sedím jen na červe
né! Tedy pokud nejsem v kabině. Tyto sedačky
Vertex stále máme v retro tramvajích a za mě
jsou nepřekonatelné.
A už vám řidič zavřel dveře před nosem, když
jste dobíhala?
Na tramvaj se neběhá, na tramvaj se čeká! Lidé si
musí uvědomit, že máme nějaké jízdní řády, ne
fungujeme jako taxislužba na zamávání. Pokud
budeme čekat na každého dobíhajícího, stanou
se z vteřin minuty a desetiminuty a ke konci tra
sy může být zpoždění markantní. To je nežádou
cí pro každého.
To, že se zadní dveře tramvaje zavřou v okamžiku, kdy jsem metr od nich, je tedy opravdu čirá náhoda?
Ano. Neznám lidi, kteří by naschvál zavírali ces
tujícím před nosem.
18
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bou do práce. Trávím nejvíce času v kuchyni,
ráda čtu, sbírám historické hodinky primky…
Ráda čtete? Tak to určitě máte v knihovně
i pohádku O staré tramvaji od Oty Hofmana?
Milionkrát jsem viděla ten film a mám doma
i dvě knížky. Je to tramvaj 200, Terezka.
Ona opravdu existuje?
Jistě, máme ji u nás v muzeu. Kdysi vozila ma
teřské školy, pak byla předělaná na primátorský
vůz a sloužila při otevírání nových tras. Nyní je
upravena jako salonní tramvaj a zůstává v ex
pozici. Jejími nástupci jsou tramvaje Sluníčko

ROZHOVOR

Karolína Hubková
•	Studovala chemicko-farmaceutickou výrobu
•	Je vdaná, manžel – také řidič tramvaje – pracuje
ve stejné vozovně
•	Působila jako průvodčí na historických vlacích
•	Od roku 2012 pracuje u Dopravního
podniku Prahy
•	Má oprávnění řídit všechny typy tramvají,
včetně historických
•	Ve svém volnu čte a sbírá staré hodinky
značky Prim
•	Je autorkou úspěšného blogu www.instagram.
com/tramvajacka
Ne, to nedělám. Myslím, že si to každý moc
dobře uvědomuje, a pokud chci v rámci osvěty
něco takového sdělit, tak raději mluveným po
zitivním slovem než ukazovat, jak je to ošklivé.
Takže současný menší počet turistů v ulicích
je pro vás výhodou?
Naše historická jednotka nepřítomností turistů
trpí. Naší náplní je vozit turisty, jak tuzemské, tak
zahraniční.

a Měsíček. Když mám čas, zajdu je pohladit
a říct jim, nebojte, zase bude líp, zase budeme
vozit děti.
Jak bude podle vás vypadat tramvajová doprava v Praze za třicet let? Nebudou třeba
řidiči jen u vás v muzeu?
Moje představa je taková, že se toho moc ne
změní, protože ulice v centru města jsou tak
úzké a tak blízko sebe, že je podle mě nemožné,
aby tu jezdily stroje bez řidičů. Ten bude v cent
ru města nutný stále.
Je na šestce místo, kudy jezdíte ráda?
Jelikož jsem chodila do základní školy na Petři
nách, zbožňuji Petřiny. Bydlela jsem i na Bořislav
ce, proto je pro mě nostalgická jízda po Evropské.
A vůbec nejkrásnější úsek v Praze najdete, když
jedete alejí kolem Pražského hradu.
Není to ale časem nudné, nechtěla byste vyzkoušet jinou trasu?
Za osm let v tramvaji jsem projela všechny linky,
které v Praze jsou. Řidiči mají možnost vyjet za ji
nou vozovnu než svou vlastní, já vyzkoušela lin
ky jak z Vokovic, tak Žižkova. Ale stejně si nejvíce
užívám jízdu s historickou tramvají, kde nemám
danou linku, mohu si jet, kudy chci nebo kudy
chce zákazník.

To opravu jde? Kudy si lidé přejí jezdit?
Většinou odpoví, že chtějí nějakou trasu, kde
jsou nejhezčí výhledy. Tak s nimi jedu přes mos
ty – protože přes mosty je to nejhezčí.
Je naopak někde nebezpečné místo, kde musíte být obzvlášť opatrná?
Všude. Řidič musí mít smysly více zbystřené
nejen kolem škol a školek, ale i pěších zón, na
příklad na Andělu nebo na Klárově a Malostran
ské, kde se pohybuje množství turistů.
Jste připravená na to, že vám může pod tramvaj skočit člověk – ať už z nepozornosti nebo
z vlastní vůle, a vy ho přejedete?
Člověk si to musí připustit, když jde toto povo
lání dělat.
Jaká je šance, že se to stane, kolik lidí umírá
v Praze pod koly tramvají?
Minulý rok to byla nula. Máme žlutou tramvaj,
na které je skóre chodci versus tramvaj, a loni
bylo nula nula.
Jste autorkou úspěšných instagramových
stránek, které sleduje skoro osm a půl tisíce
lidí. Sdílíte na nich z výchovných důvodů třeba videa kolegů, kteří upozorňují a ukazují,
jak jim děti nebo i dospělí vběhnou na trať?

Ale v poloprázdné Praze se musí řídit lépe, ne?
Podle mě Praha momentálně prochází urči
tým svléknutím, je odhalená, krásná, všechno
je vidět. Snad poprvé jsem si všimla dlažby
na Karlově mostě. Když byli všude turisté, má
lokdo z místních se šel jen tak projít do centra,
protože se nechtěl prodírat davy cizinců. Nyní
máme možnost znovuobjevovat nahou a krás
nou Prahu.
Objevila jste nějaké krásné místo i na šestce?
Díky pandemii jsem začala jezdit linku dvě s re
trotramvají T2 a našla jsem si Praze 6 své cestu
jící, kteří mě poznávají na ulici, rodiny s dětmi
mávají a říkají, to je ta tramvajačka, která jez
dí s tou zvláštní tramvají. Toho si moc vážím,
protože je člověk rád, když se stane součástí
prostředí a vlastně zjišťuje, že je Praha jen tako
vá větší vesnice.
Kde se vzal nápad na vytvoření Instagramu
tramvajačky?
To přišlo nějak samo. Měla jsem svou malou
fotogalerii tramvají, kterou jsem ukazovala ko
legům a známým, a pak jsem zjistila, že mi tam
lidé přibývají, že je to baví, proto jsem si zača
la více všímat dění kolem sebe, přidávat pří
spěvky, třeba když jsem dostala příležitost řídit
tramvaj T3 Coupé, která je celosvětově oceňo
vaným designovým kouskem. Nebo když jsem
se mohla stát od roku sedmdesát čtyři první ři
dičkou historických tramvají v Praze. Lidi to baví
a zajímá a já jsem ráda, že takto mohu ukázat
naše povolání.
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Magistrát, nebo městská část? Kdo rozhoduje
o ulicích v Praze 6
PRAHA 6 V POSLEDNÍ DOBĚ PO
ZORUJE TENDENCE MAGISTRÁTU
PŘEVZÍT SI NĚKTERÉ KOMPETENCE
TÝKAJÍCÍ SE SILNIC A ULIC, KTERÉ
NYNÍ PATŘÍ MĚSTSKÝM ČÁSTEM.
A NESOUHLASÍ S NIMI.
Chod hlavního města a městských částí se řídí
zákonem 131/2000 Sb. Zatímco někde je rozdě
lení kompetencí stanoveno jasně, kdy se doslo
va říká, že „o názvech ulic, silnic, náměstí, parků
a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství
rozhoduje hlavní město Praha, a to zpravidla
na základě návrhů podaných městskými část
mi,“ jinde není zodpovědnost tak jednoznačně
rozdělená. Třeba při správě komunikací.

Hlavní třídy pod magistrátem
Magistrát má nyní v péči hlavní třídy, v Praze 6
jde například o Evropskou a Patočkovu, a nově
by rád získal kontrolu ještě nad ulicemi Na Petři
nách, Ankarská a Střešovická. Městská část s tím
nesouhlasí. „Státní správa, pod niž spadá v tom
to případě i rozhodování o dopravních omeze
ních či uzavírkách, by se podle nás měla odehrá
vat co nejblíže občanům. Přece jen naše radnice
má lepší znalost místních poměrů než magistrát
hlavního města,“ konstatuje místostarosta pro
dopravu Jiří Lála (ODS). Neznalost místních va
zeb může způsobovat komplikace. „Jako příklad
uvedu současné uzavření Horoměřické ulice,
kdy nebyly názory městské části vzaty v potaz
a výsledkem je, že se do určitých ulic nemohou
dostat lidé nejen vlastní autem, ale ani městský
mi autobusy. Platí to třeba o zahrádkářské kolo
nii Pučálka,“ vysvětluje místostarosta.
Zhruba devadesát procent uzavírek schvaluje
městská část, eviduje seznam oprav a dobu je
jich provádění tak, aby se nestalo, že se uzavře
třeba objízdná trasa dříve uzavřené ulice. O plá
novaných opravách a uzavírkách magistrátu
dostává informace často opožděně, proto k ta
kovému kolapsu dojít může.

Dlouhodobá omezení
Zatímco uzavírky silnic po určité době skončí,
další omezení v dopravě, která jsou víceméně
trvalá, nikoli. Jde hlavně o vytváření autobuso
vých nebo cyklistických pruhů přímo v ulicích.
Také zpravidla vznikají na hlavních komunika
cích bez vědomí šestkové radnice, ačkoli mohou
značně zkomplikovat dopravu ve zdejších uli
cích. Například při rekonstrukci tramvajové trati
v ulici Jugoslávských partyzánů se nájezd pro
auta na Vítězné náměstí omezil pouze na jeden
jízdní pruh místo dvou. K podobnému kroku do
šlo ve Svatovítské ulici nebo u vozovny Střešo
20

duben 2021

vice, na Karlovarské zase vznikl pruh vyhrazený
pro autobusy. „Všechna tato omezení patří mezi
rozhodnutí magistrátu a propisují se do dopra
vy v dalších částech Prahy 6, protože ve špičce se
snaží řidiči vznikající kolony objíždět, u vozovny
třeba přes Ořechovku, Karlovarskou přes Malý
Břevnov, tedy hlavně rezidenční oblasti,“ uvá
dí místostarosta Lála. Podobná opatření mimo
hlavní tahy jsou v kompetenci městské části,
a pokud jde o větší zásahy, třeba zjednosměr
nění ulice, probíhá proces participace s místní
mi občany na zákonném principu schvalování
opatření obecné povahy, tedy cestou zveřejnění
záměru na úřední desce.

Strategická rozhodnutí
Ještě na delší dobu ovlivní život ve městě stra
tegická rozhodnutí nebo přesněji špatná či chy
bějící strategická rozhodnutí. „Dlouhodobou
nadměrnou dopravní zátěž všech komunikací
vyvolává absence Silničního okruhu kolem
Prahy a špatně zvolené vedení tunelového
komplexu. Všechny hlavní městské třídy a jejich
křižovatky jsou přetěžovány nejen projíždějící
mi automobily, ale hlavně nežádoucím množ
stvím nákladních vozidel a nadměrné stavební
techniky,“ popisuje Eva Smutná (TOP 09), radní
pro strategický rozvoj. Podle ní pak projíždějící
vozidla mnohdy přetěžují ulice v čistě obytné
zástavbě, které nejsou na tuto zátěž technicky
uzpůsobeny. „Pokud se tato situace nevyřeší
prozatím alespoň zákazy a omezeními, bude
naše městská část stále bojovat s překračova
nými hodnotami emisí, devastací životního

prostředí, ale také povrchů komunikací,“ dodá
vá radní.
Odlišný názor má opozice: „V Praze se nám roz
šířilo náboženství zvané ‚ažbudeokruhismus‘.
Nezlomná víra v to, že jakékoli dopravní problé
my vyřeší okruh kolem Prahy – jakkoliv má rad
nice k dispozici data, že tomu tak nebude – a že
do té doby není možné čekat ani dílčí zlepšení,“
říká člen dopravní komise Lukáš Novák (Zelení).

Opravy a rekonstrukce
Komunikace – platí to jak pro silnice, tak chodní
ky – jsou všechny ve vlastnictví hlavního města,
jen pár malých uliček, zpravidla ve vnitroblocích
nebo třeba slepé ulice s nejnižším významem,
patří Praze 6. A dle zásad správného hospodáře
nemůže městská část investovat do cizího ma
jetku. Tedy rekonstrukce, opravy, údržba jsou
opět v kompetencích magistrátu.
A že jsou komunikace, hlavně na Břevnově a Ru
zyni, ve špatném stavu, vidí každý. Objeví-li se
nyní po zimě v silnici výmol nebo na chodníku
vypadá několik dlažebních kostek, jediné, co
může radnice udělat, je předat zprávu TSK, kte
rá silnice a chodníky pro magistrát udržuje, aby
vše opravila.
Co se týká velkých kompletních oprav a rekon
strukcí, snaží se šestková radnice maximálně
pomáhat, aby nedocházelo ke zbytečným prů
tahům. Takzvaný chodníkový program, který
tady fungoval před lety a v jehož rámci dochá
zelo k opravám, už je dnes realizován ve velmi
omezené míře. Peníze do něj totiž přicházely
z masivního rozprodeje obecních bytů nájem
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níkům. Dnes už ale Praha 6 nemovitý majetek
neprodává, naopak se ho snaží zhodnotit tak,
aby pronájem z něj zajistil pravidelný přísun pe
něz do obecní pokladny. Radnice se proto snaží
podílet na přípravě oprav, a to do fáze staveb
ního povolení, a třeba koordinuje práce mezi
TSK a „síťaři“, aby nedocházelo k rozkopávání
chodníků každé dva roky. „Také se nám daří
přesvědčit investory a firmy, pokud se opravují
rozvody a rozkopá kvůli tomu chodník, aby se
na závěr neopravil asfalt pouze v pásu oprav,
ale v celé šířce chodníku. To se v poslední době
povedlo třeba v ulicích Bubenečská, Jilemnic
kého, Buzulucká, Kafkova, části Jugoslávských

partyzánů nebo na vnějším rondelu Vítězného
náměstí,“ upozorňuje Jiří Lála.
Praha 6 má provedenou pasportizaci ulic, tedy
jak chodníků, tak také silnic, kde číslem 1 jsou
označené ty dobré a 5 ukazuje na havarijní stav.
Z nich pak vybírá ulice, které navrhuje magis
trátu opravit. Problém ovšem často nastává
v okamžiku, kdy je třeba tyto práce koordinovat
s opravou sítí. Protože vodovodní a kanalizační
řad je v Praze stoletý a přibývá havárií, které je
třeba odstranit jako první, zpravidla se pláno
vané výměny nestíhají v termínu, a to pak zdr
žuje i rekonstrukce silnic a chodníků. P
 říkladem
v Praze 6 je ulice Šárecká a také Radimova.

Úklid chodníků
ÚKLID V MĚSTSKÉ ČÁSTI LZE
ROZDĚLIT DO DVOU SKUPIN.
PRVNÍ JE TAKZVANÝ KOM
PLEXNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ,
TEDY TEN, PŘI NĚMŽ SE MUSEJÍ
PŘEPARKOVÁVAT AUTA Z ULIC,
PROTOŽE DOCHÁZÍ K MYTÍ JAK
CHODNÍKŮ, TAK VOZOVEK.
Provádí ho Technická správa komunikací
pravidelně na jaře a na podzim. Kromě
něj sama městská část uklízí mimo zimní
období chodníky hlavně na frekventova
ných místech, ačkoli patří hlavnímu měs
tu, a to by se mělo starat o jejich čistotu.
Rok co rok Praha 6 vydává aktuální mapu,
kde je vidět, jak často se která místa uklí
zejí – v lokalitách, kde se lidé pohybují
nejvíce – u výstupů z metra a nákupních
center, centrální část Dejvic, Bubenče,
ulice na Petřinách a podobně – se uklízí
pětkrát týdně. Méně exponovaná místa
se čistí dvakrát týdně a systém je nasta
ven tak, že každý chodník, o nějž se Pra
ha 6 stará, bude uklizený alespoň jednou
měsíčně.
Naopak do péče jsou Praze 6 svěřeny tak
zvané cesty v zeleni, tedy třeba ve vnit
roblocích a parcích. Ty nejen uklízí, ale
také zajišťuje jejich opravy. Na rozdíl
od chodníků podél komunikací, jejich
opravy a rekonstrukce jsou opět záleži
tostí hlavního města.

Co si myslíte o rozšíření
modrých zón?
Městská část Praha 6 se opět obrátila na magistrát hlavního města s žádostí o další rozšíření zón parkovacího stání.
Nyní se připravuje rozšíření modrých zón
na tři lokality – Baba, Malý Břevnov a Liboc.
Než k němu dojde, radnice osloví obyvate
le zdejších lokalit, zda si zavedení zón přejí,
nebo nikoli. Dostanou do schránek letáky se
základními informacemi, anketu budou moc
vyplnit i na webových stránkách Prahy 6, a to
od 9. dubna. O která místa přesně jde najde
te na geoportálu gis.praha6.cz v záložce do
prava a zóny placeného stání – rozšíření.

Uzavírky silnic
	Až

do 30. listopadu bude uzavřená Horo
měřická ulice v úseku mezi křižovatkami
s Nebušickou a ulicí Truhlářka. Důvodem
je rekonstrukce mostu.

	Kvůli

práci na finálních povrchách bude
do konce léta postupně uzavírána Jasel
ská. V první etapě, která končí 23. května,
se to týká úseku Dejvická – Eliášova.

	Do

konce května stále neprojedete Ma
charovým náměstím, protože se tam
opravuje kanalizace.

	
Do

30. dubna zůstává uzavřená ulice
S třední.

	
Do

23. dubna počítejte s neprůjezdnou
silnicí v ulici Pod Drinopolem v křižovatce
s Junáckou ulicí a částí Junácké ulice. Po
kračuje tady obnova kanalizační stoky.

	Až

do 15. května neprojedete ani jižním
ramenem Kladenské mezi ulicemi Krátký
lán a K lánu.

	Do

30. dubna zůstává uzavřená ulice Pod
Novým lesem, a to od křižovatky Nad
Hradním potokem směr centrum. Rekon
struuje se tady kanalizace.

Aktuální seznam všech uzavírek najdete
na gis.praha6.cz v záložce doprava a uzavírky komunikací.
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Skleněný palác a jeho skrytá tajemství
DNES SE MU NEŘEKNE JINAK NEŽ
SKLEŇÁK ANEBO SKLENĚNÝ PALÁC,
COŽ JE PRO TUTO STAVBU MNOHEM
PŘÍHODNĚJŠÍ. I PROTO, ŽE SKRÝVÁ
MNOHO POKLADŮ – ORIGINÁLNÍCH
TECHNICKÝCH VYMOŽENOSTÍ.
Bubenečský Skleněný palác projektoval archi
tekt Richard Ferdinand Podzemný jako obytný
dům pro Zemskou banku, stavěl se dva roky
a dokončený byl v roce 1937. Ve své době šlo
o nejmodernější a také nejluxusnější byty u nás.
Svým technickým řešením převyšoval nejen
tehdejší bytové domy, ale v mnohém se mu ne
vyrovnají ani současné novostavby. Nebo snad
znáte někoho, kdo má na střeše tenisový kurt?

Na seznamu kulturních památek
Dům patří k nejlepším a velmi dobře docho
vaným stavbám pozdního funkcionalismu,
od roku 1964 je proto chráněn jako kulturní
památka. Nájemníci, od samého začátku šlo
o nájemní dům, měli k dispozici také podzemní
garáže s protileteckým krytem a střešní terasu
se slunečními lázněmi a výhledem na Pražský
hrad. Nešlo zrovna o levné bydlení, za větší byt
se po otevření domu účtovalo nájemné tisíc ko
run měsíčně.
Svůj název dostal Skleňák podle toho, že se pás
oken táhne po celé šířce domu, zbytek fasády
je obložený světlými keramickými dlaždicemi –
nabízí přes šedesát bytů ve velikosti od garsoni
22
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éry po 4+1, nejvíce je zde těch dvoupokojových.
Umístěny jsou v šesti – to platí pro středovou
část – a pěti patrech. Navíc parter domu od za
čátku sloužil komerčnímu využití, dnes se tady
kromě obchodů a restaurací nachází svatební
síň Prahy 6 a galerie.

S vlastní telefonní budkou
Vstupní prostor domu má stěny obložené mra
morovými deskami, do kterých jsou vloženy
keramické reliéfy představující ženy s kyticemi
květů od sochaře Jana Laudy. Nad vstupem
do vestibulu nechal architekt osadit dvě des
ky leptaného skla s vyobrazením zvířat podle
návrhu Jana Baucha. Zadní část foyer je zvýše
ná třemi stupni, uprostřed se nachází na mra
morovém soklu plastika sedící ženy s dítětem,
po stranách dva výrazné sloupy. Vestibul uza
vírá skleněná stěna se zabudovanou kovovou
deskou se zvonky a automat na výtah. Za ní je
chodba spojující další části budov, odtud vede
patero schodišť do pater. Ta nejsou ve vyšších
podlažích už nijak propojená. Vybavení domu
– tyčové zábradlí s dřevěným madlem chránící
schodiště, dveře, zámkové štítky zábradlí a po
dobně, jsou většinou původní (pokud někdo
ze současných nájemníků byt rekonstruuje, pů
vodní vybavení a prvky se uchovávají a zůstávají
v depozitu domu), podlahy na chodbách a po
vrch schodiště už jsou nové.
Že byl Skleněný palác nejmodernějším ve své
době, dokládá i to, že každý byt měl – což v té

době vůbec nebylo samozřejmostí – svůj vlast
ní telefon, přesněji telefonní budku v přízemí.
Pokud jste si chtěli zavolat, museli jste sejít
nebo sjet dolů, vyřídit hovor a pak se zase vrátit
domů. Do vyšších pater samozřejmě výtahem.
Ten se však nerozjel sám od sebe, do malé zdíř
ky u dveří jste museli hodit několik haléřů, jinak
se nerozjel.

Zázemí v suterénu
Mnoho zajímavostí pak nabízel i suterén a spo
lečné prostory domu. Tam se nacházely různé
spižírny, technické místnosti, prádelny a sušár
ny. Do těchto míst většinou nechodili nájemníci,
ale jejich služebné. I proto byly byty doplněné
malým pokojem pro služku. K domu patřily pod
zemní garáže, které se ale nenacházely v sute
rénu domu, nýbrž pod zahradou. Důvod? Skrz
luxferový strop sem mohlo pronikat přirozené
denní světlo.
Že byl dům promyšlený a prostory využité
do posledního detailu, potvrzuje i plochá stře
cha. Díky své konstrukci nabídla prostor, kde
mohla vzniknout opalovací terasa s lehátky
a krásným výhledem na Pražský hrad nebo tře
ba i další architektonicky povedenou lokalitu –
osadu Baba. Kromě lehátek a sluneční markýzy,
což není nic výjimečného, tady měli majitelé
pro osvěžení i sprchy a bar. Anebo tenisový kurt
a pingpongový stůl.
Architekt Podzemný však myslel i na bezpeč
nost. Protože se dům stavěl v nejisté době, kdy
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Střešní terasa nabízela v roce
1937 i sluneční lázně

se schylovalo k válce, je součástí společných
prostor i podzemní kryt, do nějž se vešli všichni
nájemníci. Pro případ zavalení měl druhý vchod,
který vedl doprostřed zahrady.

S podlahovým topením
Promyšlené dispozice a řada technických vymo
žeností, které nebývají standardem ani u dneš
ních novostaveb, se nacházelay i v jednotlivých
bytech. Kromě kuchyně nebo vestavěných skří
ní tady měli majitelé na chodbách třeba potravi
novou skříňku na donášku jídla, byty měly také
podlahové vytápění, které bylo v koupelnách
dokonce i ve stěnách, a klimatizaci. Každý byt
doplňoval balkon nebo zasklená lodžie, včet
ně garsoniér. Ve vnitrobloku měli nájemníci
k dispozici krásnou a rozlehlou zahradu, kde se
kromě lehátek nacházel další tenisový kurt. Děti
zde měly pískoviště a další atrakce.

Součástí společných prostor
byl i podzemní kryt s druhým
vchodem do zahrady

Původní vysouvací sušáky na
prádlo jsou funkční dodnes

Do vyšších pater
se nájemníci
dostali výtahem,
ovšem až po vho
zení několika
haléřů

Tyčové zábradlí s dřevě
ným madlem chránící
schodiště stejně jako
další prvky jsou větši
nou původní
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Na Kulaťák dohlíží desetimetrová Housenka
HOUSENKA RANÉHO KAPITALISMU,
JEDNO Z NEJZNÁMĚJŠÍCH DĚL RE
SPEKTOVANÉHO SOCHAŘE A OBY
VATELE PRAHY 6 KURTA GEBAUERA,
SE NYNÍ TYČÍ NA VÍTĚZNÉM NÁ
MĚSTÍ. ČTVRT STOLETÍ OD VZNIKU
PŮVODNÍ MYŠLENKY TAK STANULA
V MÍSTĚ, PRO KTERÉ JI AUTOR TEH
DY NAVRHL.

potkávají nejen znalci umění nebo snobové, ale
hlavně běžní lidé. Jdou kolem, a buď je to při
táhne, nebo naštve. Sochy ventilují agresivitu,
když o nich lidé diskutují, a to je dobře,“ míní
Kurt Gebauer, dlouholetý profesor na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové, který dnes kromě
tvorby také vyučuje veřejný prostor na Západo
české univerzitě.
Housenka raného kapitalismu představuje
již druhé umělecké dílo, které oživuje veřejný

Deset metrů vysoký objekt ve tvaru housenky je
instalován do prostoru, odkud byla před třiceti
lety odstraněna socha V. I. Lenina. Kurt Gebauer
ji tam navrhl již v roce 1997 v reakci na „blbou
náladu“ tehdejší doby. Housenka má symboli
zovat čas zakuklení a čekání, co z ní vzejde, zda
se z ní vylíhne krásný motýl, nebo požere vše
kolem. Podle autora je i v dnešní době tato myš
lenka stále aktuální a housenka neztratila nic ze
svého poselství.
„Kurt Gebauer je sochař velkých gest a jemného
humoru, jehož dílo provokuje, o tom nebudiž
pochyb,“ konstatuje místostarosta pro kulturu
Jan Lacina (STAN) a dodává: „V posledních letech
si obyvatelé Prahy 6 na umění ve veřejném pro
storu zjevně zvykají a učí se ho vnímat. Protože
umění není jenom o kráse, má taky inspirovat,
vyvolávat otázky, vzdělávat, provokovat i bavit.
K mé velké radosti postupem let rozhořčených
reakcí obyvatel ubývá a těch tolerantních, pou
čených i nadšených přibývá. Vypadá to, že jde
me správným směrem.“
Názorům veřejnosti, souhlasným i kritickým, je
nakloněn i sám autor. „Ve veřejném prostoru se

Poesie a život F. Doležala ve Skleňáku
DUBNOVÁ VÝSTAVA V GALERII
SKLEŇÁK PŘIPOMÍNÁ ŽIVOT
A DÍLO VÝZNAMNÉHO MALÍŘE,
GRAFIKA A VÝTVARNÉHO TEORETI
KA FRANTIŠKA DOLEŽALA, DLOU
HOLETÉHO OBYVATELE PRAHY 6.
Od 7. dubna do 2. května si můžete prohléd
nout Doležalova díla 70. a 80. let. K vidění
bude také monografie s názvem František Do
ležal: Poesie a život, kterou vydala jeho dcera
Jarmila Štogrová-Doležalová.
Malíř, grafik a výtvarný teoretik František Dole
žal (1910–1989) přišel do Prahy 6 z východních
Čech v roce 1939. Bydlel v ulici Jugoslávských
partyzánů, v ateliéru na Bachmačském náměs
tí v domě U Huberta a nakonec žil a pracoval
v podkroví v ulici Národní obrany.
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V 60. letech byl předsedou pobočky Svazu čs.
výtvarných umělců Prahy 6. Z jeho podnětu
a za podpory poslankyně Gertrudy Čakrto
vé-Sekaninové vznikla Galerie Vincence Kra
máře. V prostorách bývalých obchodů v ulici
Čs. armády 24 ji svépomocí vybudovali zdejší
výtvarníci. Galerie se stala pražským kultur
ním centrem s mezinárodním významem mj.
výstavami Picassa, Chagalla, kubismu či sur
realismu. Uskutečnily se tady retrospektivní
výstavy Emila Filly, Bohumila Kubišty, Fran
tiška Tichého, Karla Teigeho a dalších. Jako
malíř, básník a výtvarný teoretik se František
Doležal soustavně zabýval životem a dílem
K. H. Máchy. Dva Máchovské cykly tvoří vrchol
jeho tvorby.
František Doležal zemřel v Dejvicích v červenci
1989, pochován je na bubenečském hřbitově.

prostor u Vítězného náměstí. Tím prvním je
Asteroid od neméně známého a uznávaného
sochaře Michala Gabriela, který Praha 6 umístila
na náměstí v září u příležitosti výročí 100 letos
založení městské části. „Obě díla, Asteroid i Hou
senku, máme bezplatně zapůjčená na půl roku.
V těchto dnech tak dochází k vzácnému okamži
ku, kdy se na Kulaťáku na pár dní potkávají dva
tak významní sochaři v těsné blízkosti,“ doplňu
je místostarosta Lacina.
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Veletrh iKariéra letos nahradí
nový projekt

PŘES PĚT TISÍC STUDENTŮ ČVUT
PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVOVALO V DEJ
VICKÉM KAMPUSU VELETRH IKARIÉ
RA. TEN SE LETOS KVŮLI KOMPLI
KOVANÉ SITUACI NEUSKUTEČNÍ,
ALE NAHRADÍ HO NOVÝ ON-LINE
PROJEKT.
Ve středu 14. dubna od 9 do 16 hodin mohou
studenti univerzit využít možnosti navázat kon
takty se zástupci mnoha firem. Veškerý program
proběhne na webu www.ikariera.cz, kde jsou
i příslušné informace, a firmy zde představí své

aktuální nabídky pro spolupráci se studenty.
Nejen firemní stánky, ale i doprovodný program
bude příležitostí pro vysokoškoláky zorientovat
se v jejich přípravě na budoucí kariéru v obo
rech, které si zvolili. Zajímavá grafika virtuálního
veletrhu s nabídkou komunikačního prostředí
vytváří vhodné prostředí pro propojení studen
tů s firmami. Podobně jako při veletrhu Kariéra
tak dostanou příležitost poznat své potenciální
zaměstnavatele z blízka a propojit své studium
s praxí. Účastníci veletrhu budou moci navštívit
přes 160 virtuálních stánků. Z programu nebu
de chybět možnost chatu nebo videohovoru se
zástupci firem, zajímavé webináře, prezentace
firem, kontrola životopisů, profilů na Linked
In, pracovní pohovor nanečisto nebo jobwall
s těmi nejlepšími pracovními nabídkami.
Akci organizuje česká pobočka IAESTE ČVUT
v Praze, která podporuje rozvoj schopností
studentů, zejména technických oborů, a po
máhá jim hledat příležitosti pro získání nových
poznatků a zkušeností, a to ve spolupráci aka
demického a firemního prostředí. Každý rok
zprostředkuje stáže pro desítky studentů ČVUT
v zahraničí a zajistí také pobyty pro stejný počet
zahraničních stážistů v hlavním městě.

Individuální tréninky pro děti
Sportovní organizace Rioso nabízí fotbalové a atletické tréninky i kempy pro děti.
Oproti jiným klubům jde však o individuální přípravu pro jednoho nebo dvojici. Při atletice se děti učí
základní pohybové návyky, techniku běhu, koordinaci, obratnost, rychlost, flexibilitu. Navštěvovat je
mohou sportovci ve věku 5 až 16 let. Prázdninové kempy probíhají ve všední dny od 9 do 16 hodin.
Podrobnosti naleznete na www.rioso.cz.

Výzva 100 jarních
kilometrů se
Stanicí techniků
VZHLEDEM K OMEZENÝM MOŽNOS
TEM AKTIVIT NAPLÁNOVALA STANI
CE TECHNIKŮ DDM PRO ZÁJEMCE
SÉRII DESETI VÝLETŮ, KTERÉ DO
HROMADY MĚŘÍ 100 KILOMETRŮ.
VÝZVU MŮŽETE PLNIT AŽ DO 20.
ČERVNA.
Jak splnit podmínky:
1. Napište „Výzva přijata!” na e-mail technici@
ddmpraha.cz, vymyslete název týmu. Můžete
si i zvolit týmového maskota, kterého budete
brát na výlety s sebou.
2. Z každého absolvovaného výletu nám pošle
te fotku určeného místa (technici@ddmpra
ha.cz), odměnou získáte indicii k rozluštění
tajenky. Výlety můžete projít v libovolném
pořadí.
3. Vyluštěnou tajenku (dvouslovné spojení) po
šlete rovněž na e-mail, pokud bude správně,
odměna vás nemine!
Všechny výlety, které vás zavedou třeba k lomu
Malá Amerika nebo do Levého Hradce, jsou na
plánovány po značených turistických trasách.
Na výchozí místa se dá snadno dostat dopravou,
stejně tak se i ze všech cílových stanic dostane
te snadno domů. Některé výlety se dají zkrátit,
jiné prodloužit a všechny lze
i směrově otočit. Podrobný
popis všech výletů najdete
na ddmpraha.cz/stanice-tech
niku/100_jarnich_kilometru/
tipy_na_vylety.
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SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

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

Strom roku 2021
Stromy ve Slunné
ulici v květnu 2020

Na základě spolupráce mezi některými spolky
a Odborem dopravy a životního prostředí Prahy
6 bude v letošním roce vyhlášena anketa strom/
skupina stromů roku Prahy 6. Cílem je upozornit
zejména na stromy nebo skupiny stromů, ke kte
rým mají občané vztah či je nějakým způsobem
zaujaly, ale stojí mimo centrum pozornosti.
Do soutěže tak nebude možné přihlašovat stro
my, které jsou již v nějaké formě chráněny (např.
památné stromy). Návrhy i hlasování proběhnou

v jarních měsících. Vítězem bude vyhlášen ten
strom, který získá nejvíce hlasů. Díky podpoře
vedení radnice bude pro anketu možné využít
portál městské části. Jakmile bude vše připrave
no a stromy se olistí, budou občané informováni,
za jakých podmínek bude možné vkládat návrhy
stromů a hlasovat pro ně. Vyhlášení ankety před
pokládáme během několika týdnů.
Anketa je součástí projektu neformální spolu
práce mezi spolky a ODŽP/radnicí, který pra
covně nazýváme „Stromy”. Cílem projektu je
otevřená komunikace mezi spolky a úřadem
nad rámec daný legislativou, poskytování lokál
ní zpětné vazby ze strany občanů a participační
spolupráce v rozvoji zeleně v konkrétních lokali
tách. Projekt jsem za spolek Via Praha 6 inicioval
v polovině loňského roku a probíhá jeho pilotní
fáze. Na projektu zatím aktivně spolupracuje 9
spolků a 1 sdružení vlastníků a bylo vybráno
17 lokalit, které mají svého patrona z řad spol
kařů. Patroni zpracovávají komentáře ke svým
lokalitám s návrhy na zlepšení péče o stromy/
zeleň. Naproti tomu ODŽP nám předal analýzy
stavu zeleně a návrhy úprav ve 4 parcích, kde
se v blízké budoucnosti plánuje revitalizace.
Místní spolek se bude moci k návrhům vyjád
řit. Projekt podpořila komise ŽP i grémium sta
rosty. O dalším vývoji projektu budu průběžně
informovat.
Pavel Charvát, spolek Via Praha 6

Nová výstavba ničí autenticitu
památkové zóny
Honosné prvorepublikové vily s pečlivě udr
žovanými zahradami – to byly charakteristické
rysy vilové rezidenční Bubenče, které přispěly
k jejímu věhlasu a pověsti diplomatické čtvrti.
V poslední době však tato součást městské pa
mátkové zóny svůj charakter luxusní vilové čtvr
ti z konce 19. a počátku 20. století pomalu ztrácí.
Zachovalé vily jsou přestavovány či dostavová
ny (Muchova, Kapsova, Říhovského), některé
mizí (Svolinského), objevují se s okolím nesou
rodé novostavby (Chorchoj), historické zahrady
ukusují zpevněné parkovací plochy (Památník
písemnictví) či přímo garáže (U Vorlíků 3, zastu
pitelské úřady).
Nově má na dosud volném pozemku mezi ul.
Na Zátorce a Pod Kaštany vyrůst v porovnání
s vilovou zástavbou mohutná budova turecké
ambasády (bit.ly/tur-amb). Navrhl ji turecký
26
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architekt Emre Arolat, který přiznává uplatnění
struktury typické pro domy jeho kraje. Asi proto
se nelze divit, že budova do okolí moc nezapa
dá. Autor se odvolává i na „pražský kubismus”,
jeho známky však v okolí nenalézáme. Prokla
movaná snaha o fyzický vztah a uctivý přístup
budovy ke „specifickému okolí” bohužel zůstala
jenom na papíře: s okolím, zejména se soused
ní, jedinečnou secesní vilou předního českého
architekta Emila Králíčka, si svojí tváří vůbec
nerozumí. Pozemek, původně zahrada k rohové
vile, bude navíc zastavěn podílem daleko vět
ším, než je ve vilové Bubenči obvyklé, na zeleň
nezbyde téměř nic. V souhrnu tak záměr v mno
ha ohledech nerespektuje ustanovení vyhlášky
HMP č.10/1993 (bit.ly/vyhl-pam-zony) o památ
kových zónách. Řízení o umístění budovy za
počalo zhruba před 10 lety, stavbě nezabránily

Letem světem

Ministerstvo vyloučilo starostu MČ Praha 6
z územního řízení ve věci stavby Šárka Val
ley ve Vokovicích. Důvodem je systémová
podjatost. MČ Praha 6 totiž uzavřela s inves
torem smlouvu, kde se MČ zavazuje nepo
dávat námitky v územním řízení a investor
poskytnout 5 mil. Kč na dopravní vybave
nost a postavit školku.  Rada MČ Praha 6
vybrala v půlmiliardové zakázce na péči
o zeleň a údržbu komunikací na příští čtyři
roky jediného – stávajícího dodavatele, CDV
služby, s. r. o. a Pražské služby, a. s.  Podle
mezinárodní studie má znečištěné pro
středí vliv i na covid. Ke znečištění ovzduší
v Praze přispívají mimo jiné i řidiči, kteří při
zastavení např. pro nakládku a vykládku
zboží nevypínají motor. Podle zákona o pro
vozu na pozemních komunikacích tím navíc
porušují zákon.  Park u LDN Chittussiho
dostal pěkně zabrat, padlo asi 10 vzrostlých
stromů. Nebeský klid, a. s., spadající pod
Penta Real Estate, zde plánuje stavět rezi
denční bydlení.  V komunitním centru Ne
sedím, sousedím na rohu Sartoriovy a Ana
stázovy ulice je nově otevřená Sousedská
poradna, kde je možné získat pomoc, radu
či nabídku další podpory a sousedské spo
lupráce. Více na www.brevnovskaspojka.cz
E. Dobijášová, J. Škvor, J. Koňaříková,
Společně pro 6

ani námitky sousedů, stavební povolení ze 6. 11.
2014, s prodlouženou lhůtou výstavby do 4. 11.
2020, se právě (teprve) začíná naplňovat.
Zdá se nám, jako by památkáři, město, naše
radnice i stavební úřad na zachování jedi

nečnosti památkové zóny v Bubenči dokonale
rezignovali.
Jirka Škvor, Občanské sdružení Bubeneč, z.s.
Foto: https://emrearolat.com/project/prague-turkish-embassy/

ÚŘEDNÍ DESKA

Z úřední desky
UMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ V ROCE 2021
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
v roce 2020 zorganizoval opět projekt sběru ob
jemného odpadu z domácností pomocí velkoob
jemových kontejnerů (dále jen VOK), jejich přes
né umístění najdete také v Geoportálu Prahy 6).
Akci zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí
MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy (z paragrafu pre
vence vzniku odpadů), kontakt na jeho pracovní
ka je Ing. Petr Blažek, tel. 236 004 263.
VOK bude přistaven v určeném termínu pouze
na max. 4 hodiny.
 VOK je určen pouze pro občany hl. m. Prahy.

JARNÍ ÚKLID I. ČÁST
V rámci jarního úklidu komunikací budou pro
obyvatele Prahy 6 přistaveny velkoobjemové
kontejnery na likvidaci zejména rostlinného od
padu ze zahrádek, ale i na likvidaci objemného
odpadu z domácností ve vlastnictví fyzických
osob. Na jednotlivá stanoviště budou kontejne
ry přistaveny nejpozději do 10 hod. V případě
naplnění bude zajištěna jejich pravidelná výmě
na. Po svozu bude dodavatelskou firmou zajiš
těn úklid každého stanoviště.
POZOR ZMĚNA: KONTEJNERY JSOU
PŘISTAVENY POUZE NA JEDEN DEN
Prosíme občany, aby u všech kontejnerů dodr
žovali třídění odpadu dle označení kontejnerů
DO KONTEJNERU NELZE ODKLÁDAT:
Do kontejneru je zakázáno odkládat živnos
tenský odpad, nebezpečný odpad (např. auto
baterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
V provozu zůstává bez omezení mobilní sběrný
dvůr Drnovská a s omezením mobilní sběrný
dvůr Radimova. Mobilní sběrné dvory Aritma
a Zličínská nebudou v letošním roce z finanč
ních důvodů provozovány. Obsazeny budou
pouze jednorázově v rámci jarních a podzim
ních stanovišť.
MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR DRNOVSKÁ
(denně Po – So)
Po, Út, Čt, Pá, So
6:00–14:00
St
6:00–17:00
Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat
pouze občané s trvalým pobytem na Praze 6.

DO KONTEJNERU LZE ODKLÁDAT:
Nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

1. 4. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

DO KONTEJNERU NELZE ODKLÁDAT:
Do kontejneru je zakázáno odkládat živnosten
ský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, sta
vební odpad, pneu
matiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mra
záky a sporáky.

2. Nad Motolskou nemocnicí x Kukulova

Informace získáte na tel.: 220 189 402
(Monika Hetešová – ÚMČ Praha 6),
tel.: 236 004 263 (Ing. Petr Blažek – MHMP).

monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Případné dotazy zodpoví pracovníci oddělení
inspekce, odboru dopravy a životního prostředí
na tel.: 220 189 379, 220 189 905, 220 189 909.
Sobota 10. 4.
Arabská u bývalých stavebnin
Ruzyňská x Únětická
Pod Petřinami x Střední
V Šáreckém údolí (Žežulka)
Hošťálkova x Štefkova
Neděle 11. 4.
Parléřova x Myslbekova
Na Pučálce u stanoviště tř. odpadu
Krohova (u objektu č. p. 2190)
Zeyerova alej x Na Klášterním
Ve Střešovičkách x Radimova
Sobota 17. 4.
Heyrovského náměstí x Předvoje
Na Petynce x U Střešovických hřišť
U Vojenské nemocnice x U 4. baterie

Bude vyžadováno jméno, adresa a případně
SPZ vozidla.
MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR RADIMOVA
( 1x měsíčně)
27. – 28. 3.			
28. – 29. 8.
24. – 25. 4.			
25. – 26. 9.
22. – 23. 5.			
30. – 31. 10.
26. – 27. 6.			
27. – 28. 11.
24. – 25. 7.			
22. – 23. 12.
Na stanoviště budou kontejnery zavezeny vždy
v pátek, nejpozději do 12 hod., odvoz v neděli
do 22 hod. Po celou dobu bude zajištěna jejich
průběžná výměna. Prosíme občany, aby u všech
mobilních sběrných dvorů dodržovali třídění
odpadu dle označení kontejnerů.

1. Pod Mohylou x Chrášťanská

6. 4. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Bolívarova před č. 35
2. Říčanova x Řečického
7. 4. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Anastázova – parkoviště u Patočkovy ul.

Ovocná u čp. 454
Nad Hradním vodojemem před č. o. 8
Neděle 18. 4.
Na Pastvinách x Půlkruhová
Na Větrníku x Dusíkova
U 5. baterie– Nám. Před bateriemi
Macharovo náměstí (ul. Západní)
Stochovská x Třebonická
Sobota 24. 4.
Stamicova x Brixiho
8. Listopadu x U Kaštanu
Moravanů x Libovická
Nad Višňovkou x K Mohyle
U Ladronky x Kopeckého (parčík)
Neděle 25. 4.
Malobřevnovská x Falcká
Zličínská – točna BUS
Na Větru u trafostanice
V Středu x Na Volánové
U Ladronky x Oddělená

UPOZORNĚNÍ: U všech mobilních sběrných
dvorů platí, že do kontejnerů je zakázáno od
kládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouště
dla, motorové oleje a obaly od nich), stavební
odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebi
če, televizory a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky. Veškerý tento odpad přijímá
sběrný dvůr Proboštská, Proboštská 1, Praha 6.

Na sídlišti Dědina byla otevřena nová
výdejna zásilek PPL a DPD, ulice
Družicová 24, otevřeno je od 15:00
do 20:00. Platby kartou od března.

duben 2021
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SBĚR BIOODPADU
Sběru bioodpadu pomocí velkoobjemových
kontejnerů organizuje a hradí odbor ochrany
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2021.
Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:
VOK bude přistaven v určeném termínu na max.
3 hodiny. Po naplnění kontejneru před koncem
doby přistavení dojde k jeho výměně.
Po celou dobu bude odborná obsluha moni
torovat naplňování kontejneru bioodpadem,
evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu
vysbíraného bioodpadu.

FRESH SENIOR
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6, www.villapelle.
cz. Písecká Brána K Brusce 5, Praha 6, www.pi
seckabrana.cz. Informace na tel.: 224 326 180,
info@porteos.cz, www.freshsenior.cz
6. 4. přednáška Policie ČR / Online přednáš
ka o pravidlech bezpečného života seniorů
ve městě. Pro zaslání odkazu na akci si pište
na adresu: info@porteos.cz nebo karolina@
freshsenior.cz
13. 4. Život začíná po 100 aneb Dagny nemá
chybu… / Projekce dokumentárního filmu.
Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně
přispívá. Fakt, že se narodila v roce 1912, se
zdá nepodstatný. Jak sama říká, být aktivní
a mít vůli učit se stále novým věcem není
otázkou věku. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je
potřeba odhodit stud a strach – na to je život
příliš krátký. Pro zaslání odkazu na akci si pište
na adresu: info@porteos.cz nebo karolina@
freshsenior.cz
20. 4. Fenomén swing – online pořad / Úsvit
swingu – audiozáznam pořadu o vzniku hudeb
ního fenoménu 20. století. Pro zaslání odkazů
na akci si pište na adresu: info@porteos.cz nebo
karolina@freshsenior.cz
27. 4. 16:00 terasa Villy Pellé / Semaforské
hudební variace. Venkovní koncert – instru
mentální trio orchestru divadla Semafor pod
vedením J. N. Svobody zahraje populární
melodie z repertoáru divadla. Akce je početně
omezená s ohledem na uplatnění aktuálních
nařízení vlády. NUTNÁ REZERVACE na karoli
na@freshsenior.cz nebo telefonu 224 326 180.
Zrušení či změny programu vyhrazeny.
INZERCE
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VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany
v Praze. Druh sbíraného bioodpadu: komunální
bioodpad (především ze zahrad – listí, tráva, vět
ve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský
bioodpad rostlinného původu).
Nepřijímají se živočišné zbytky, není k dispozici
štěpkovač ani drtič.

sobota 17. 4.
Vlastina x Častavina 9–12 hod.
Sestupná x Sbíhavá II. 9–12 hod.
U Silnice x Ke Džbánu 13–16 hod.
Manská zahrada proti č. 309/67 13–16 hod.
sobota 24. 4.

sobota 10. 4.
Soborská x Nad Šárkou 9–12 hod.
Dělostřelecká x Spojená 13–16 hod.

Komunikace v době protipandemických
opatření / Fresh Senior nabízí všem zájemcům
o naše pořady (včetně těch, které jsou vedeny
online či korespondenční formou) individuální
rozesílání mailových pozvánek na pravidelné
akce. Vyzýváme tedy všechny zájemce o pravi
delné informace k zasílání mailových kontaktů
na adresu: info@porteos.cz nebo karolina@
freshsenior.cz
Kurzy Fresh senior / Od 1. dubna 2021 je
možné se přihlašovat do těchto kurzů: jóga,
tai-ji, čikung, kondiční a rehabilitační cvičení,
angličtina, francouzština, němčina, trénink pa
měti a výtvarný ateliér. Kurzy budou zahájeny
v dubnu online formou, po uvolnění pandemic
kých opatření ve standardní podobě. Podrobné
informace na 224 326 180 nebo emailech:
info@porteos.cz a karolina@freshsenior.cz

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.
Prodlouženo do 16. 5. 2021
Galina Miklínová: Muzeum Lichožroutů Vstup
Vítaný!!! Výběrová multimediální retrospektiva
vynikající ilustrátorky, výtvarnice a filmařky.
do 10. 4. 2021
Uvolněte se a nebojte se barev
Výstava kurzistů výtvarného ateliéru Fresh senior
v Malé galerii Villy Pellé.
16. 4. – 16. 5.
Aldin Popaja: Žiješ jen dvakrát
Výstava bosensko-českého malíře.

U Ladronky x Dvořeského 9–12 hod.
Hošťálkova x Štefkova 13–16 hod.

Od 1. 4. příjem přihlášek na letní dětská sympozia
Po stopách bauhausu (9. – 12. 8.) a Avant-garda
očima dětí (16.–19. 8.) Více info na www.villapel
le.cz nebo e-mailu info@villapelle.cz

Kultura on-line
AUTOKINO STRAHOV
Parking stadionu Strahov, Zátopkova ulice, Pra
ha 6. Na Strahově se filmy promítají každý den.
Program promítání vždy na jednotlivý týden
najdete na webu autokinostrahov.cz. Vstupen
ky pořídíte před goout.net.

KINO DLABAČOV
Kino Dlabačov promítá každý den v rámci pro
jektu Moje Kino Live. Po zakoupení vstupenky
divák obdrží odkaz na stream filmu, doku
mentu nebo přednášky. Program naleznete
na www.dlabacov.cz.

DEJVICKÉ DIVADLO
Videoportál Dramox poskytuje sledování
záznamů divadelních představení on-line.
Dejvické divadlo má na Dramoxu archivní
tituly: Příběhy obyčejného šílenství, Černá díra,
Teremin a Šťovík, pečené brambory.

DIVADLO S+H
Na videoportálu Dramox jsou nově od ledna
k dispozici představení pro děti Hurvínkovo
přání, Hurvínek mezi osly, Jak s Máničkou ušili
všichni čerti a Hurvínkova nebesíčka.

INZERCE

INZERCE

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.

Hledám menší byt do 15 tisíc nebo
větší do 20 tisíc jen pro 2 osoby - pár.
Ideálně na 2 roky a více, lodžie výhodou,
ale nemusí být, centrum do 30 minut.
Zařízení na dohodě. RK nevolat. Děkuji.
605 845 088

Hledáme kolegy, pro montáže žaluzií, rolet,
sítí proti hmyzu. Volná pracovní doba, odměna dle počtu zakázek, rozsah práce dohodou.
Vhodné i jako přivýdělek. Jednoduché
montáže, zapracujeme. Kontakt písemně
na gato@gato.cz, tel. 777 038 000

30
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!! Odvoz starého nábytku na skládku. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Stěhování všeho druhu. Volejte: 773 484 056
Hledáme pracovníka s praxí v oboru zahradnictví – údržba zeleně, na pozici: dozor, konzultant. Neobsahuje fyzikou činnost, vhodné i pro
seniory. Info na 608 754 82

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

OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
- NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN-VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE-SÍTĚ PROTI
HMYZU Tel:733720950 pavel.janci@email.cz
INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE
ÚKLID A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA ZAHRAD
Tel: 602 835 102
Bezpečný prodej/pronájem Vaší nemovitosti
v této lokalitě; tel. 792 459 211 Telefonní
konzultace bezplatně.

Vyměním obecní byt 2+kk v Řepích, za obecní
garsoniéru v Praze 6. Tel. 721 082 735.
Zdarma zašlu každému prorockou knihu.
731 563 812
KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ STROMŮ A KEŘŮ
VČ. ODVOZU. TEL: 604 512 297
KREJČOVSKÉ PRÁCE zakázky a opravy volejte:
603877067 e-mail:zdenkakohoutová@seznam.cz

INFORMACE/INZERCE

KONTAKTY NA ZASTUPITELE
ZASTUPITELSKÝ KLUB TOP 09, KDU-ČSL
Předseda: Mgr. O. Dušek
místopředsedové: MUDr. Marián Hošek,
marian.hosek@seznam.cz, tel.: 603 169 266,
Mgr. M. Baxa, mbaxa@praha6.cz;
členové: Mgr. Jiří Růžička, 602 176 922, jruzicka@
praha6.cz; Mgr. O. Kolář; Ing. arch. Eva Smutná, tel.:
778 543 831; Ing. J. Vaculík, tel. 602 492 692, jvacu
lik@praha6.cz; Mgr. J. Bartůšek; Mgr. M. Kaňáková;
Mgr. D. Klepková

ZASTUPITELSKÝ KLUB ODS
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Bartošová,
kbartosova@email.cz ; místopředsedové:
Mgr. P. Civínová, J. Dočekal; členové: Mgr. J. Stá
rek, jstarek@praha6.cz, Ing. Marie Kubíková, tel.:
724 174 006, e-mail: marie_kubikova@seznam,
Ing. Jiří Lála, jlala@praha6. cz, Ing. Z. Hlinský,

JUDr. Mgr. M. Petrásek, Ing. Bc. Simona Nesvadbo
vá, Ph.D., V. Šuvarina,
ZASTUPITELSKÝ KLUB PIRÁTI PRAHA 6
Předseda: Mgr. O. Chrást, ondrej.chrast@gmail.
com; členové: J. Kabelová, jana.kabelova@pirati.
cz, Ing. M. Vlach, milos@easy.cz, B. Hrůzová,
Ing. E. Tichá, Ing. V. Šraier, Mgr. Tomáš Šídlo, tsi
dlo@praha6.cz, Jiří Hoskovec.

ZASTUPITELSKÝ KLUB STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ (STAN)
Předseda: Mgr. Petr Karvánek, petr.karvanek@
zscermaka.cz, místopředsedové: Mgr. Jan Lacina,
jlacina@praha6.cz, tel.: 220 189 170, MgA. Petr
Prokop, tel.: 608 920 937, petar@vosto5.cz;
členové: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, e-mail: okuzi
lek@praha6.cz Ing. Mgr. Libor Bezděk,

tel.: 775 870 642, bezdek@ddmpraha.cz,
MUDr. Iveta Borská, iborska@praha6, Zdeněk
Hořánek, zhoranek@praha6.cz, tel.: 602 336 140

ZASTUPITELSKÝ KLUB ANO PRAHA 6
Předseda: Ing. Arch. M. Polách,
tel.: 603 418 940; tel.: 778 543 832; členové:
JUDr. P. Pražáková, Ing. J. Holý, Ing. P. Macháček,
Bc. T. Klíčová, Ing. Roman Mejstřík

NEZAŘAZENÍ ZASTUPITELÉ
Mgr. P. Píša Ph.D. (Zelení), tel: 603 114 577,
e-mail: ppisa@praha6.cz
Ing. P. Weber (Zelení), weber.pavel@seznam.cz
MUDr. Antonín Nechvátal (bez PP),
tel.: 774 077 650, e-mail: anechvatal@email.cz
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ANTIK BAZAR APOLLON
Bělohorská 8, Praha 6, stanice tram.
Malovanka/otevřeno po–pá 10–13 14–16 h
VÝKUP KAŽDÝ DEN
www.antiqua-apollon.cz,
www.antikpraha.cz/antiqua-apollon
Vykoupíme různé PAMÁTKY NA STARÉ ČASY
i poškozené,do r.1970. Máme zájem o dečky, přehozy.
Veškeré hračky,pohlednice.Předměty ze skla.
Vzduchovky, šavle, zbraně, vyznamenání. Gramofony,
telefony,psací stroje. Porcelán-sošky, hrnky, kořenky.
Alpaka-mísy, košíky, tácy. Mlýnky, fotoaparáty,
globusy. Obrazy, grafiku-i poškozené. Hodiny, budíky,
Primky-aj, barometry. Sochy-lidé, zvířata, Madona.
Šperky–české granáty, zlaté, stříbrné, bižuterii.
Vánoční ozdoby, Betlémy. Psací stůl
s roletou, komoda, servírovací stolky, stojany, věšáky.
Lampy, lustry. Předměty z Číny, Orientu.
Zavolejte, rádi přijedeme i pro málo věcí,i když
nic nekoupíme-NIC NEPLATÍTE.
Kontakty: tel. 777 100 898,
e-mail: sahula.martin@post.cz

MÁTE NÁMĚT NEBO TIP NA ČLÁNEK? CHYBÍ VÁM NĚJAKÁ TÉMATA V ŠESTCE? NAPIŠTE NÁM
NA SESTKA@PRAHA6.CZ
Šestka–noviny Prahy 6 (periodický tisk městské části Praha 6)
4/2021, vychází dne 1. dubna 2021. Uzávěrka příštího čísla dne 15. dubna.
VYDAVATEL: Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6,
IČ: 00063703, T: 220 189 111, www.praha6.cz
REDAKCE: Magdaléna Krajmerová, sestka@praha6.cz
INZERCE: 220 189 154, e-mail: inzercesestka@praha6.cz
NÁKLAD 56 000 výtisků, VYCHÁZÍ 11x ročně
DTP: Lucie Čapková
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Vydavatel neodpovídá za obsah uveřejněné inzerce.
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