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Veřejné bruslení na Vypichu

Oblíbené veřejné kluziště letos městská část přesunula do areálu dopravního hřiště DDM na Vypichu. Tradiční místo na Kulaťáku zabralo odběrové místo 
na covid-19. Zatímco v prosinci kluziště o víkendech praskalo ve švech a v týdnu jej pro výuku bruslení využívaly školy a školky, se zpřísněním vládních 
opatření přišlo i omezení venkovního sportování. Kluziště je momentálně rozděleno na dvě části a návštěva je možná v omezeném počtu rodinných pří-
slušníků po předchozí rezervaci. Aktuální situaci vždy zjistíte na www.kluzistevypich.cz.

Milí sousedé,
míval jsem prababičku, která zažila dva cí-
saře pány, dva říšské protektory, všechny 
československé a  dva české prezidenty. 
Přežila dvě světové války, bolševický teror, 
stavbu i  pád berlínské zdi, zažila změnu 
poměrů u  nás. Kritikou neschopnosti ni-
kdy nešetřila a zkušeností měla na rozdá-
vání. Uměla žít skromně, nebrblala, byla 
pracovitá a  do  svých šestadevadesáti 
chodila do lesa na chvojí, štípala dříví, sta-
rala se o  zahrádku a  tajně chodila kouřit. 
Vloni jsem na  ni často vzpomínal. Co by 
asi řekla na  způsob, jakým naše republi-

ka proplouvá pandemickými vodami? Sama zažila svět sevřený strachem ze 
španělské chřipky, viděla, co se děje. Co by asi řekla premiérovi, který atak 
smrtící choroby přirovnal k válce? Ona, která nám dětem, když jsme se vrtaly 
v jídle, se vztyčeným ukazováčkem říkala: „Hitlera na vás, smradi!“? Co by řekla 
na všechna ta chaotická opatření, která odporovala sama sobě a hlavně zdra-
vému rozumu? To se nikdy nedozvím. Asi se také nikdy nedozvím, co se honí 
hlavou našim ministrům, kteří se lopotně prošaškovali rokem 2020 upínajíce 
se k vakcíně jako k modle, která ukončí jejich trápení a přinese vysvobození 
a návrat k životu bez omezení. Nevím, jestli jsme byli v roce 2020 ve válce. 
Možná ano, ale byla to válka s  lidskou blbostí, chaosem, nelogičností a na-
řízeními, která mnohým způsobila jen těžkosti a mnohdy i existenciální pro-
blémy. Říká se ale, že vše špatné je pro něco dobré. Epidemie koronaviru nám 
snad připomněla, že máme myslet na ostatní, být solidární. Že život není jen 
o nakupování v hypermarketech. Uvidíme v novém roce. Pro nás na radnici 
byl uplynulý rok v lecčems také nový. Velkým úkolem pro všechny radní bylo 
nalézt úspory ve svých oborech, doba covidová nás totiž posunula k novému 
pohledu na hospodaření s obecními penězi. Naším úkolem není jen zajistit 
profinancování naplánovaných investic, ale také zajištění poměrně vysokého 
finančního objemu pro nutné potřeby našich obyvatel a podnikatelů, kteří se 
dostali do složité situace. Praha 6 je naštěstí ve velmi dobré finanční kondici 
a může si tak dovolit i v letošním roce navázat na poměrně vysokou podporu, 
kterou uvolnila živnostníkům už v roce 2020.
Nebudu vás už dál unavovat svými myšlenkami. Věřím tomu, že rok jedna, 
který právě začíná, bude v mnohém lepší, než byl rok nula. Přeji vám všem 
zdraví a radost, lásku, porozumění a pozitivní změnu. Přijde letos na podzim. 
Nevěříte?

Ondřej Kolář
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AKTUALITY

Železnice na letiště povede v doporučené variantě Jih
KTERÁ ZE ČTYŘ TRAS, KUDY MŮŽE 
VÉST MEZI DEJVICEMI A VELESLAVÍ-
NEM TUNEL ŽELEZNICE DO KLAD-
NA S ODBOČKOU NA LETIŠTĚ, JE 
TA NEJLEPŠÍ? TUTO OTÁZKU ŘEŠILI 
JAK ODBORNÍCI, TAK OBYVATELÉ 
PRAHY 6 NA NĚKOLIKA SETKÁNÍCH 
NĚKOLIKRÁT. JEDNOZNAČNOU OD-
POVĚĎ NENAŠLI.

Správa železnic, která je investorem stavby, pro-
to požádala o  analýzu odborníky z  univerzity 
v Bochumi a rovněž z České geologické služby, 
a ti vybrali jako nejvhodnější takzvanou Jižní va-
riantu. K  jejím přednostem patří především to, 
že má nejhlubší vedení pod povrchem, skoro 
tři čtvrtiny vedou v  hloubce větší než padesát 
metrů. S  touto variantou souhlasili i  zastupite-
lé na  svém listopadovém jednání. „Varianta Jih 
vyšla jako nejlepší z  námi požadovaných po-
sudků. Věřím, že nebude vyvolávat žádné kon-

flikty mezi šestkovými obyvateli,“ konstatuje 
radní pro strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 
09) a reaguje tím na protesty některých obyva-
tel Střešovic, pod nimiž má tunel vést. Zároveň 
zdůrazňuje, že na  povrchu vznikne v trase pů-
vodní železnice takzvaná zelená radiála, která 
umožní široké volnočasové vyžití, a  dodává: 
„V  současnosti již probíhají setkání s  obyvateli 
dalších navazujících povrchových úseků, jejichž 
podobu považujeme s  ohledem na  charakter 
Prahy 6 a navazující obytné území za důležitou.“
„Přijetím trasování železnice skrz Střešovice, 
svitla naděje, že se zdvoukolejnění a  elektrifi-
kace dráhy Praha–Kladno a  vybudování nové 
odbočky na letiště po letech obstrukcí konečně 
dočkáme. Nyní je třeba pečlivě sledovat traso-
vání od nádraží Veleslavín dále skrz Prahu 6, kde 
projektanti musí navrhnout takové řešení, které 
podpoří tvorbu města, a  nikoli obvyklou smě-
sici zábradlí, protihlukových zdí a  nájezdových 
ramp,“ dodává Lukáš Novák (Zelení).

Zastupitelé hlavního města schválili 
v závěru roku změnu územního plánu, 
umožňující výstavbu paralelní vzleto-
vé a přistávací dráhy na Letišti Václava 
Havla Praha. 
 
Stalo se tak i přesto, že rada hlavního města se 
postavila proti tomuto záměru.  „Je to strate-
gická veřejně prospěšná stavba, díky níž poža-
dujeme zrušení nočních letů a rovněž okamži-
té zrušení příčné dráhy, která vede nad hustě 

zastavěným územím Prahy 6. Kromě kolejo-
vého připojení, považuji oba tyto požadavky 
již nyní, z  hlediska bezpečnosti obyvatel, 
za zásadní, a to i při vědomí faktu, že pokud se 
paralelní dráha nepostaví, bude letiště v době 
údržby hlavní dráhy zavřeno v  řádu týdnů či 
měsíců,“ říká radní pro strategický rozvoj Eva 
Smutná (TOP 09). 
Naopak podle zastupitelky Evy Tiché (Piráti) 
jde o bezohledné plýtvání veřejnými prostřed-
ky: „Stavbu nové ranveje bez studie aktuálního 

stavu a očekáváné budoucnosti přepravy ces-
tujících v  Praze považuji za  neodpovědnou. 
Navýší dluhy naší země, které se kvůli koro-
navirové krizi mohou v  příštím roce vyšplhat 
až k neuvěřitelným třem bilionům korun a za-
dlužit i tři generace po nás,“ dodává. 
O paralelní dráze dlouze diskutovalo v červnu 
i šestkové zastupitelstvo. Stanovilo si podmín-
ky pro jakékoli budoucí rozhodnutí o  dráze, 
tedy že dojde ke koordinaci se silničním okru-
hem, napojení železnicí a  právně závaznému 
omezení provozu letiště. 

Hlavní město podpořilo stavbu paralelní dráhy 

Vyústění tunelu u Veleslavína

Začátek zahloubené železnice v Dejvicích
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AKTUALITY

  Zastupitelé na  svém prosincovém jednání 
schválili podání žádosti na hlavní město Pra-
hu o svěření pozemků na Břevnově, kde by 
mělo být fotbalové hřiště pro nově vzniklý 
klub Union Břevnov.

  Komise dopravní projednala výsledky pilotní 
participace úpravy dopravního řešení uli-
ce Za Strahovem a jejího okolí a doporučila 
respektovat výsledek, tedy režim neměnit. 
Také se zabývala změnou směrovosti ulice 
Koulova s  tím, že finální rozhodnutí padne 

po  vyhodnocení dat pořízených inteligent-
ními systémy sčítání dopravy.

  Kontrolní výbor vyzval úřad městské části 
a společnost SNEO k prověření všech mecha-
nismů souvisejících s lepším zajištěním a vy-
mahatelností pohledávek a smluvních pokut 
Prahy 6 vůči třetím subjektům. A také schválil 
výsledek kontroly veřejných zakázek malého 
rozsahu vypisovaných pomocí e-aukce a  e-
-tržiště a  vyzval ke  zveřejňování hodnocení 
všech nabídek v  rámci veřejně dostupného 
režimu.

  Komise životního prostředí schválila nové 
podmínky pro získání příspěvku do  deseti 
tisíc korun. Jednou z podmínek je například 

doložení fotek z realizace projektu; dále ko-
mise vytipuje místa, kde by bylo vhodné 
instalovat ochranné konstrukce na popelni-
ce s  tříděným odpadem, aby se zkultivoval 
veřejný prostor a  lépe se kolem kontejnerů 
udržoval pořádek. 

  Komise pro sociální a zdravotní problemati-
ku na svém jednání schválila návrh projektu 
Studenti mezi seniory. Jeho cílem je nabíd-
nout studentům vysokých nebo vyšších od-
borných škol možnost ubytování v domech 
s  pečovatelskou službou s  recipročním po-
skytováním „sociálních“ – či spíše socializač-
ních a  společenských služeb seniorům zde 
bydlícím.

K R ÁTC E  Z   R A D N I C E 

Vyvedení areálu Petynka z majetku 
SNEO se zatím odkládá
ZÁMĚR RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRA-
HA 6 VYVÉST SPORTOVNĚ-REKRE-
AČNÍ AREÁL PETYNKA ZPĚT DO MA-
JETKU MĚSTSKÉ ČÁSTI SE ZATÍM 
ODKLÁDÁ.

Jak ukázaly právní analýzy, nejčistší cestou 
by byl prodej celého sportovně-rekreačního 
areálu. Znalecký posudek stanovil jeho hod-
notu na 163 milionů korun. Z prodeje za tuto 
sumu by ovšem akciová společnost SNEO, 
stoprocentně vlastněná Prahou 6, musela od-
vést daň z  příjmu ve  výši 15,6 milionu korun. 

Místostarosta pro majetek Jan Lacina (STAN) 
vysvětluje, že Praha 6 s  vyvedením Petynky 
do majetku městské části stále počítá, ovšem 
teprve ve chvíli, kdy to bude smysluplné. „Když 
to zjednoduším, ten okamžik nastane ve chví-
li, kdy budeme mít platné stavební povolení 
na  dostavbu krytého bazénu. A  to hned ze 
dvou důvodů: dostavba a s ní spojené pozděj-
ší vysoké účetní odpisy by mohly přivést SNEO 
trvale do ztráty, což akciová společnost nemů-
že dovolit. Druhým pádným motivem k vyve-
dení Petynky zpět do majetku Prahy 6 by bylo 
právě financování stavby krytého bazénu. 

Městská část, na rozdíl od akciové společnos-
ti, může požádat o spolufinancování projektu, 
jehož rozpočet odhadujeme na  250 milionů 
korun, hlavní město Prahu nebo ministerstvo 
školství. Když by tu byla šance na spolufinan-
cování ve výši několika desítek milionů korun 
z dalších veřejných zdrojů, pak by vyvedení dá-
valo smysl,“ konstatuje místostarosta.
 Za účelové považuje toto rozhodnutí pirátská 
zastupitelka Jana Kabelová: „Neposuzovaly se 
totiž dlouhodobé dopady této transakce, ani 
možnost darování Petynky ze strany SNEO 
do majetku zřizovatele této městské firmy,“ tvr-
dí. „Posuzovaly,“ kontruje Jan Lacina a přidává 
vysvětlení: „Vyvedení Petynky jako dar, který  
by věnovalo SNEO svému jedinému akcionáři 
– tedy městské části Praha 6 – daňový poradce 
nedoporučil.“

V ulici Čs. armády došlo po deseti letech k obměně výsadby v mobilních nádobách, které nebyly v dobrém stavu. Zvolil se současně vhodnější typ stromů, jemuž se bude 
v tomto prostředí lépe dařit a nové stromořadí vytvoří efekt zeleného pásu, který eliminuje negativní dopad frekventované dopravy. Mobilní nádoby se stromy jsou nově 
propojeny s menšími, naplněnými směsí kvetoucích trvalek. Kromě zvýšení zeleného efektu přibylo hledisko bezpečnostní – květináče znemožňují přecházení ulice mimo 
vyhrazené přechody. Jasany z původních mobilních nádob byly přesazeny do parků. 
Nové stromořadí vyrůstá také podél Ankarské ulice na Vypichu, kde je vysazeno 23 javorů. Výsadba doplnila projekt nových mlatových cest v předpolí Hvězdy. 



ROZPOČET

Rozpočet Prahy 6 počítá i s rezervou na opatření proti covidu 
PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA LETOŠNÍ 
ROK BYLA SPECIFICKÁ. OVLIVNI-
LA JI SITUACE, V NÍŽ SE NACHÁZÍ 
NEJEN MĚSTSKÁ ČÁST, ALE I CELÁ 
SPOLEČNOST A KDY JE PLÁNOVÁNÍ 
ČEHOKOLI KVŮLI KORONAVIROVÉ 
PANDEMII VELMI SLOŽITÉ.  PŘÍJMY 
A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE JSOU 
PLÁNOVÁNY VE VÝŠI 768 084 000 
KORUN. 

 „Rozhodně naše městská část není v žádné krizi, 
jde pouze o složitou situaci. Do rozpočtu jsme 
jako správní hospodáři přidali tři rezervy, a  to 
15 milionů na běžné a 47 milionů na investiční 
výdaje a  20 milionů korun na  případná opat-
ření proti covidu. Jde o  opatření, kdy chceme 
reagovat operativně na  situaci, kdy stát nebo 
hlavní město budou mít zpoždění při ochraně 
zdraví a  podpory obyvatel. My můžeme díky 
této rezervě reagovat pružně a  neprodleně,“ 
vysvětloval zastupitelům před jeho schválením 
místostarosta pro ekonomiku Jaromír Vaculík 
(TOP 09). 
Při přípravě městská část vycházela z  několika 
základních premis. První byl vývoj rozpočtu 
roku 2020, který skončil jako vysoce přebytko-
vý. Druhou finanční situace Prahy 6, která má 
na  svých rezervních účtech zhruba dvě a  půl 
miliardy korun. Jen pro porovnání, v roce 2014 
to bylo 1,8 miliardy, tedy o  700 milionů korun 
méně. Třetí bylo usnesení zastupitelstva hlav-
ního města, které stanoví stejnou výši příjmu 
městským částem jako v loňském roce. Zohled-
něna byla samozřejmě úsporná opatření, která 
proběhla ve všech kapitolách, v některých více, 
v  jiných méně. „Do druhé skupiny se řadí škol-
ství a péče o životní prostředí, neboť ty řadí jak 
Praha 6, tak současná koalice mezi své priority,“ 
doplňuje Jaromír Vaculík.
Rozpočet od nultého čtení do předložení zastu-
pitelům několikrát projednával i finanční výbor. 

Od letošního roku si může veřejnost prohléd-
nout rozpočet přes aplikaci CityVizor na ad-
rese cityvizor.cz, která je propojena s účetním 
systémem městské části. Poskytuje tak kom-
plexní přehled o  jednotlivých rozpočtových 
kapitolách a  průběžně i  o  čerpání konkrét-
ních položek. V aplikaci tak můžete sledovat 
nejen přehled příjmů Prahy 6, ale také, kolik 
peněz se vydává na  vzdělávání a  školské 
služby, bezpečnost, veřejný pořádek, dopra-
vu, sport nebo kulturu. Například v  záložce 
Kultura najdete konkrétní platby spolkům 
a  podnikatelům, vysokým školám, autorské 
odměny, věcné dary, nákup materiálu a slu-
žeb. Podobně jsou rozepsané i  další kapi-
toly. Postupně by v  systému měly přibývat 
i jednotlivé faktury a najdete zde také odkaz 
na registr smluv. Data se do aplikace budou 
nahrávat postupně. 

„Ocenil bych, že se nám podařilo snížit běžné 
výdaje, oproti roku 2020 činí plánovaná úspora 
35 milionů korun,“ uvádí jeho předseda Zdeněk 
Hlinský (ODS).

Nejvíce investic půjde do školství
Nejvíce investic – celkově jde o více než 168 mi-
lionů korun – pojme z  rozpočtu městské části 
oblast školství, jde zejména o rekonstrukce bu-
dov základních a mateřských škol či sportovišť 
při školách. Dalších celkem 111 milionů korun 
Praha 6 investuje do rekonstrukcí a oprav byto-
vého fondu, který vlastní.
Na  příjmové straně rozpočtu očekává Praha 6 
propad zejména u příjmů z poplatků z pobytu 
a  z  dalších správních poplatků. Snížené příjmy 
předpokládá i  u  výnosů z  podnikatelské čin-
nosti, a sice od podnikatelů, kteří si od městské 
části pronajímají provozovny. „Na  horší časy 
jsme zásluhou rozpočtově odpovědného cho-
vání v předešlých letech připraveni. Nebudeme 
tak ani odkládat investice, neboť je pro rozvoj 
městské části považujeme za klíčové. Do kapitá-
lových výdajů zařazujeme projekty, které podlé-
hají uzavřeným smluvním vztahům, popřípadě 
jsou již realizovány. Stejně tak počítáme s pro-
jekty, z nichž většina byla již plánována v minu-
losti a z pohledu řádného hospodaření je jejich 
realizace nezbytná,“ přibližuje investiční strate-
gii Prahy 6 Jaromír Vaculík.
Městská část Praha 6 současně v rozpočtu na rok 
2021 počítá s  rezervou na  možné řešení krizo-
vých opatření v souvislosti koronavirem. „Máme 
připravené mimořádné finanční prostředky 
na nákup ochranných zdravotních pomůcek pro 
úřad a  také pro všechny příspěvkové organiza-
ce městské části, a to ve výši 20 milionů korun. 
Jestliže jako městská část obdržíme na  řeše-
ní pandemie dotaci od  hlavního města nebo 
ze státního rozpočtu, prostředky z  rezervy se 
do rozpočtu nezapojí,“ vysvětluje Jaromír Vacu-
lík a dodává: „Budeme také sledovat reakci stá-
tu a  hlavního města ohledně případné pomoci 

podnikatelům a  samostatně výdělečně činným 
osobám. Podle potřeby bychom pak zareagovali 
vlastní formou podpory, například odpuštěním 
části nájmu, jako tomu bylo letos v září.“

Pozměňovací návrhy neprošly 
Během několikahodinové diskuze navrhli opo-
ziční zastupitelé Petr Píša (Zelení) a  Ondřej 
Chrást (Piráti) několik pozměňovacích návrhů. 
Petr Píša prosazoval navýšit rozpočet na ochra-
nu životního prostředí o  jeden milion korun, 
tuto částku by ušetřil v jiných kapitolách. O po-
lovinu – z  1,8 milionu na  900 tisíc korun – by 
ponížil peníze připravené na konzultační služby 
a  dalších 100  000 korun by odebral z  kapitoly 
propagace. Podobně i Ondřej Chrást navrhoval 
vypustit částku určenou na propagaci v TV Pra-
ha. Ani jeden z těchto návrhů nezískal v zastu-
pitelstvu nadpoloviční podporu a  rozpočet byl 
schválený v původní předložené podobě. 

Rozpočet nově a přehledně
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CHODÍTE DENNĚ KOLEM ROZESTA-
VĚNÝCH ČI OPRAVOVANÝCH BU-
DOV? ZAJÍMÁ VÁS, JAK POKRAČUJÍ 
PROJEKTY, K NIMŽ JSTE SE VYJA-
DŘOVALI TŘEBA V RÁMCI PARTI-
CIPACE?  ZDE JE PŘEHLED TĚCH 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH A NEJVĚTŠÍCH 
REKONSTRUKCÍ A STAVEB REALIZO-
VANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 6.

DEJVICKÁ 4
V květnu letošního roku by měla skončit rekon-
strukce domu na adrese Dejvická 4. Ten prošel 
komplexní opravou, při níž se nahrazovala sta-
ticky nevyhovující konstrukce a  vytvořilo se 
i nové dispoziční řešení objektu. Vzhled do ulice 
ovšem zůstane zachován.
Rekonstrukce se protáhla oproti předpokladu 
o rok a půl, a to kvůli značným statickým poru-
chám, které dům vykazoval. Vznikly přetížením 
takzvané základové spáry a stavu domu. V rám-
ci prováděné rekonstrukce byla tedy provedena 
statická sanace objektu vetknutím nových oce-
lových sloupů do  zdí a  jejich provázání ocelo-
vými rámy a  dále zpevnění železobetonovými 
stropy. Zároveň se provedlo systémové odvět-
rání bránící pronikání vlhkosti a radonu z pod-
loží do  suterénu. Od  druhého patra už také 
repliky nahradily stará okna a  dům má novou 
střechu, tvarem a uspořádáním přesně kopíru-
jící tu původní. 
V současné době, tedy několik měsíců před do-
končením, jsou stavební práce na nosném sys-
tému hotové a řeší se vnitřní dispozice objektu. 
Pod střechou se vybudovaly dva nové půdní 

byty, každý o ploše 115 metrů čtverečních, je-
den má navíc terasu. Ve čtvrtém a pátém patře 
se nachází dalších šest bytů o  velikosti 75 až 
105 metrů čtverečních. Dohromady Dejvická 
nabídne bytovou plochu zhruba 780 metrů 
čtverečních. 
„Během rekonstrukce se změnil plán zřídit 
v  domě také ordinace. Od  něj jsme ustoupili 
a třetí i druhé patro budou sloužit jako kance-
láře, což nám rozšíří možnosti pronájmu,“ kon-
statuje místostarosta pro majetek Jan Lacina 
(STAN). Vzniknou zde čtyři samostatné kancelá-
ře s vlastním sociálním zázemím o celkové plo-
še zhruba čtyři sta metrů čtverečních. V přízemí 
a suterénu vznikne restaurace. Původní zájem-
ce o  její provozování využil možnost, kterou 
mu dávala smlouva, a odstoupil od ní. Nyní se 
připravuje vypsání nového výběrového řízení.  
Radnice ho záměrně nevyhlašovala v  závěru 
loňského roku, který byl kvůli vládním zaříze-
ním pro mnohé restaurace a gastrofirmy těžký, 
a vyčkává na jaro letošního, kdy se snad nálada 
na trhu zlepší. Nový provozovatel by měl být ale 
známý tak, aby mohlo dojít k pronájmu restau-
race neprodleně, co se rekonstruovaný objekt 
Dejvické 4 uvede do provozu. 
Byty, které zde vzniknou, nabídne radnice k pro-
nájmu. „Radnice má nyní na účtech zhruba dvě 
a půl miliardy korun, úroky v bankách jsou té-
měř nulové peníze tak ztrácejí na  hodnotě. 
Proto se současná koalice rozhodla investovat 
peníze do majetku, který vydělává, a byty jsou 
toho dobrým příkladem,“ dodává místostarosta 
Lacina. 
Investice do  tohoto objektu dosáhly bezmá-
la sto milionů korun bez DPH, roční výnos 
na   nájemném se dá odhadovat zhruba na   
5 milionů. 

DĚTSKÁ SKUPINA SLUNÍČKO
Praha 6 bude mít první dětskou skupinu, bě-
hem prvních měsíců letošního roku by pro 
ni měl být zrekonstruovaný objekt na  adrese 
Starostřešovická 79/15. Dům patří městské čás-
ti, která ho v  minulosti pronajímala. Nyní tam 
mají proběhnout úpravy vnitřních dispozic tak, 
aby odpovídaly požadavkům platné legislativy, 
a  především nárokům a  požadavkům malých 
dětí. Mění se okna a  podlahy, bude třeba vy-
bavit interiér vhodným nábytkem a vybavením 
a také upravit zahradu pro děti. „Pokud epide-
mická situace práce nezbrzdí, měly být hotové 
do  dubna, kdy se má dětská skupina otevřít,“ 
říká radní pro školství Marie Kubíková (ODS). 
O  dvanáct dětí ve  věku od  dvou let se budou 
starat tři školené chůvy. 
Investice do rekonstrukce objektu budou činit 
4,7 milionu korun. Provoz v  prvních dvou le-
tech podpořilo hlavní město Praha z operační-
ho programu Praha – pól růstu ČR částkou 2,4 
milionu korun.

BUBENEČSKÉ NÁDRAŽÍ
Projekt Stanice 6, který vzniká v budově nádraží 
Bubeneč, by mohl začít fungovat v příštím roce. 
V  jedné budově vznikne bistro, kavárna či jiný 
gastronomický provoz a k tomu prostor pro kul-
turní, sportovní a volnočasové aktivity. 
Na  jaře loňského roku byl přes e-tržiště vysou-
těžený architekt, který připravuje podklad pro 
stavební povolení k  rekonstrukci, přičemž zá-
roveň koordinuje postoj radnice i  budoucích 
provozovatelů, kteří zvítězili se svým projektem 
v  soutěži. Zároveň je před podpisem smlouva 
o  smlouvě budoucí, v  níž bude mimo jiné sta-
noveno, že platnost desetileté nájemní smlouvy 
začne v okamžiku kolaudace objektu. „Myslím si, 
že tento projekt bude skvěle fungovat ve chví-

TÉMA VYDÁNÍ

PROJEKTY PRAHY 6

Dejvická 4
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li, kdy se podaří otevřít Šlechtovu restauraci 
ve Stromovce. Ta společně s projektem Stanice 6 
na Bubenečském nádraží příznivě ovlivní spor-
tovně-rekreační provoz Stromovky. Takováto 
dvě centra tam zatím podle mě velmi chybějí,“ 
říká místostarosta Jan Lacina. 
Předpokládané náklady na rekonstrukci činí 20 
až 30 milionů korun. Budovu koupilo od  Sprá-
vy železnice za 14 milionů hlavní město a bez-
úplatně ji svěřilo městské části.

DOSTAVBA KRYTÉ PETYNKY 
Vedení radnice stále trvá na  svém záměru, že 
Praha 6 a  její obyvatelé si zaslouží krytý bazén 
na  Petynce. Sumu, kterou do  něj městská část 
plánuje investovat, ohraničila částkou 250 mili-
onů korun. „Nyní probíhají jednání s architekto-
nickou firmou, která projekt připravuje. Podoba 
by měla vycházet z původního návrhu, ten však 
jr nutné upravit a přizpůsobit tak, aby se vešel 
do  plánovaného finančního limitu,“ konstatu-

je Jan Lacina. Objekt by měl sloužit především 
k plavání, zda nabídne jeden padesátimetrový, 
nebo dva poloviční bazény, je předmětem jed-
nání. „Zároveň musíme vyřešit parkování u kou-

paliště, plánujeme ho přesunout v rámci areálu 
tak, aby bylo v souladu s územním plánem a zá-
roveň zcela nezávisle na  společnosti Geosan, 
která má v území vlastní stavební záměry a proti 

Seniorské centrum Šatovka Tenisový klub na Ořechovce

Dětská skupina Sluníčko Bubenečské nádraží

Dostavba kryté Petynky 
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dostavbě krytého bazénu podala odvolání,“ do-
dává místostarosta. Naopak zavrhnuta zůstala 
varianta, zastřešit stávající bazén – Petynka by 
tak přišla o své největší kouzlo, a to je umístění 
padesátimetrového bazénu v  zeleni a  s  výhle-
dem do okolní přírody. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOCÍNKA
Po  letech průtahů pokračuje příprava Základ-
ní školy Kocínka. Sousedé, kteří nesouhlasili  
s podobou a konceptem objektu, ho nejen kri-
tizovali, ale zároveň přišli s  vlastním řešením 
a  rozhodli se novou dokumentaci na  stavbu 
školy nejen připravit, ale i zaplatit. Jejich budova 
lépe odpovídá urbanismu, je vhodněji usazená 
vůči objektu ZŠ Bílá a také uliční čáře. „Za nevý-
hodu bych označil, že došlo k redukci vnitřního 
prostoru, zvlášť společenských prostor a  cho-
deb určených pro rekreaci a čas mimo vyučova-
cí hodinu, ale i  tady jsme našli řešení. Směrem 
do zahrady se vytvořily pobytové terasy a třeba 
v  prvním patře budou mít děti přímý vstup ze 
školy na  terasu a  z  terasy do  zahrady,“ popisu-
je místostarosta pro území rozvoj Jakub Stárek 
(ODS) a  dodává, že po  počáteční nedůvěře se 
po  půlročních jednáních situace zcela obrátila 
a jde o excelentní případ spolupráce mezi měst-
skou částí a místními občany.  Změnu projektu 
využila radnice je k tomu, že nová podoba školy 
je ve  vyšším ekologickém standardu než v  pů-
vodním projektu, což povede ke snížení provoz-
ních nákladů v dalších letech. 
Předpokládaná cena je přes sto milionů ko-
run. Lze předpokládat, že v  letošním roce by  
mohlo být vydáno společné územní rozhod-
nutí a reálný termín zahájení stavby vychází na  
rok 2022. O rok později by se mohla škola ote-
vřít dětem.

POLIKLINIKA POD 
MARJÁNKOU

Plánovaná rekonstrukce polikliniky vychází 
z  návrhu řešení, které rozpracoval a  vyhod-
notil odborný tým ČVUT, který se specializuje 
na  zdravotnická zařízení. Největší podporu 
získala varianta s dostavbou nové části na mís-
tě současných „klepet“. Na  jejich konci dojde 
k  vzájemnému ¬propojení. Nové pavilony bu-
dou mít pouze dvě nadzemní patra, poliklini-
ka si tak uchová původní koncept a  myšlenku 
architekta Richarda Podzemného. Protože se 
nebudou boční budovy opravovat, ale bourat, 
půjde tak do podzemí umístit až tři patra gará-
žových stání. Do  nově postavených budov se 
přestěhují lékaři z hlavní polikliniky, poté dojde 
i  k  její rekonstrukci. O  podobě nových budov 
rozhodne architektonická soutěž. Za optimální 
situace by se se stavbou mohlo začít mezi léty 
2022–2024.

TENISOVÝ KLUB 
NA OŘECHOVCE
Nevzhlednou kontejnerovou budovu na Macha-
rově náměstí, sloužící jako zázemí pro sousedící 
tenisové kurty, nahradí nová budova z dílny ar-
chitekta Pavla Hniličky. Městská část přistoupi-
la na  požadavky místních obyvatel. Proto zde 
vznikne malý nízký pavilon, připomínající lázeň-
ské altány a kolonády. Stylem stavba připomíná 
architekturu první republiky, využívá prvky jako 
sokl, sloupový řád, překlad s  římsou. Pavilon je 
rozdělený na  dvě části. První poskytuje zázemí 
k  tenisovým kurtům a  zde bude hlavním sta-
vebním materiálem tvrdé dřevo, plášť budovy 
se obloží z  palubek. Naopak takzvaná klubová 
místnost má být ze tří stran prosklená a nabízet 
výhled na kurty, terasu i do ulice. Na střeše, která 
má být zelená a osazená nenáročnými rostlina-
mi, by měla vzniknout terasa.
Proměnou projde i sousední trafostanice, která 
kazí celkový vzhled náměstí. Protože byla v roce 
2019 rekonstruována a  vybavena takzvanou 
chytrou technologií, je vlastní zařízení mnohem 
menší než objekt, v kterém se nachází. Proto se 
původní stavba zbourá a na jejím místě vznikne 
nová, mnohem menší. 
Nyní probíhá příprava dokumentace na  zbou-
rání původního objektu a  výstavbu nového. 
Počátkem letošního roku dojde k  vypracování 
potřebné dokumentace ke stavbě. Společné po-
volení – územní rozhodnutí a stavební povolení 
– by mohla městská část získat během letošního 
roku. Samotná stavba by tak mohla začít ještě 
letos, pravděpodobněji však v roce 2022. 

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ 
NEMOCNÝCH DRNOVSKÁ 

Stavba léčebny má připravený harmonogram, 
z nějž je patrné, že v červnu letošního roku bu-

dou známé výsledky architektonické soutěže, 
která probíhá na  základě usnesení zastupitel-
stva a  v  souladu s  pravidly komory architektů. 
Dalším mezníkem by měl být listopad, kdy se 
očekává změna územního plánu, který dovo-
lí městské části zahájit projektování a  stavbu 
tohoto objektu. Ta by mohla začít v  roce 2023 
a být dokončena o rok později. 

SENIORSKÉ CENTRUM 
ŠATOVKA 

Stavbu tohoto centra zatím blokuje nesoulad 
s územním plánem, což by se ale mělo změnit 
během letošního roku. Odbor pro územní rozvoj 
hlavního města už změnu plánu schválil, stejný 
postup se očekává i od zastupitelstva hlavního 
města, a to v první polovině letošního roku. Pro-
tože jde o takzvané zkrácené řízení, měla by být 
změna ukončená ještě v letošním roce. Poté lze 
zahájit projektování stavby. 
Kolem usedlosti by měly vzniknout čtyři domy 
s malometrážními byty pro seniory, kteří se ocit-
li v  tíživé situaci a  jsou v  dobrém zdravotním 
stavu, který nevyžaduje komplexní péči. Histo-
rická budova Šatovky bude sloužit pro adminis-
trativní prostory, technické zázemí, komunitní 
prostory a  vzniknout by v  ní měl i  bufet nebo 
kavárna. 

DOSTAVBA PROLUKY V ULICI 
GENERÁLA PÍKY

Proluka v  ulici generála Píky je ve  vlastnictví 
společnosti SNEO, která zde připravuje stavbu 
bytového domu. Půjde o  městské byty určené 
k  pronájmu. I  stavba tohoto domu je v  soula-
du se záměrem radnice, investovat do  projek-
tů, které budou následně přinášet peníze zpět 
do rozpočtu městské části. 
 

BYTOVÝ DŮM RAKOVNICKÁ  
– STOCHOVSKÁ 

Na  základě zastavovacích podmínek dohod-
nutých s  místními se na  letošní rok připravuje 
architektonická soutěž na zástavbu těchto par-
cel. Záměrem radnice je na  dvou pozemcích 
vybudovat školku, na  jednom bytový dům 
s převahou takzvaných startovacích bytů. „Rádi 
bychom vyšli vstříc například lidem, kteří vy-
růstali na šestce, v dospělosti opouštějí byty či 
vily rodičů, chtěli by v naší městské části zůstat 
a  nemají peníze pro koupi vlastní nemovitosti. 
Zde by měly být k dispozici malometrážní byty, 
které by jim dovolily zůstat a zároveň vzhledem 
k  nižším nákladům na  bydlení, než jsou v  ko-
merčních pronájmech, si šetřit na vlastní bydle-
ní,“ vysvětluje místostarosta Jakub Stárek. 

Městská část Praha 6 připravila ve spolupráci 
s Institut H21 participaci na téma funkčního 
využití budovy Polikliniky Pod Marjánkou 
po plánované rekonstrukci. Participace 
navazuje na jednání pracovní skupiny, před-
chozí komunikaci s odbornou veřejností a již 
uskutečněná veřejná setkání. S ohledem 
na koronavirovou situaci proběhne parti-
cipace elektronickou formou a její výstupy 
poslouží jako jeden z podkladů k vyhlášení 
architektonické soutěže.
Občané, kteří nemají přístup k internetu, 
mohou anketní formulář vyplnit přímo 
na úřadě MČ Praha 6 (Československé 
armády 23, Praha 6) s referentem participace 
Halinou Himmelovou, vždy po telefonické 
domluvě na tel.: +420 220 189 158.
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MILOŠ VLACH/PIRÁTI 
Asi se budu trochu opa-
kovat, ale již několikátým 
rokem voláme po  navýšení 
participativního rozpočtu. 
Kromě toho, že je to způsob, 
jak si mohou občané sami 
tvořit své okolí, jej kompen-

zuje hlavní město; můžeme tak dostat do roz-
počtu MČ další zdroje. Po bezpečnosti a kultuře 
je rozvoj obce nejméně financovaným odvět-
vím a navýšení o 2,5 mil. Kč je v  této kapitole 
významné. Ostatně ani na  kulturu by radnice 
neměla zapomínat. Chápu, že se z  různých 
důvodů vzduchem nese nálada šetření, ale je 
vlastně smutné, že vedení radnice vnímá kul-
turu jako zbytkový resort, ze kterého lze v pří-
padě potřeby škrtat. Přitom je to právě oblast 
kultury, která vlivem současné situace dostává 
nejvíce „na  frak”. Pro umělce a  podnikatele je 
a  bude podpora z  veřejných financí otázkou 
přežití a  pro obyvatele Prahy 6 bude po  de-
presivních zimních měsících důležitá „kulturní 
vzpruha”. Radnice městské části by měla být 
v této oblasti aktivním hráčem.

PETR PÍŠA/ZELENÍ
Mezi tím, o  čem se mluví, 
a mezi tím, co se reálně dělá, 
může být někdy celkem 
velký rozdíl. Už několik let 
se mluví o tom, že kapacita 
šestkových škol a  školek je 
nedostatečná, ovšem velké 

investice do  jejich rozšiřování (čest výjimkám) 
zůstávaly zatím spíše na  papíře. Podle aktuál-
ního harmonogramu by se v  nadcházejícím 
roce měla rozběhnout půdní vestavba v  ZŠ 
Komenského a  mělo by se dokončit projek-
tování několika dalších velkých akcí. Držíme 
palce, ať vše dopadne podle plánu. Smutnější 
pohled je do  oblasti předcházení klimatickým 
změnám a zmírňování jejich dopadů. Znělo to 
krásně, když Praha 6 v  červnu loňského roku 
vyhlásila stav klimatického ohrožení. Co se však 
posunulo rok a půl od vyhlášení? Místo změny 
k lepšímu ta zjevně zapomenutá slova zaobalují 
skutečnost, že nový rozpočet chystá v  oblasti 
životního prostředí místo investic samé škrtání. 
Dotace jsou seškrtány na polovinu, plán na vý-
stavbu nádrží na dešťovou vodu byl v rozpočtu 
zredukován na jedinou, které se navíc nedočká-
me ani v roce 2021…

ONDŘEJ KOLÁŘ/TOP 09
Praha 6 by se měla zaměřit 
na to, co je opravdu potřeb-
né a  v  rámci projektových 
příprav nejdál a  neutrácet 
za projekty „do šuplíku“ nebo 
vzdušné zámky. V  minulých 
letech Praha 6 vydělávala 

a na účtech má bratru dvě miliardy korun. Loň-
ský rok ukázal, že doba hojnosti netrvá věčně. 
Nikdo také neví, jak budou v budoucnu vypadat 
příjmy krajů a  municipalit, ve  velké míře závis-
lé na státním rozpočtu. Prioritou pro Prahu 6 je 
jednoznačně školství. Máme několik pokročilých 
projektů nových školek, chystá se rozšiřování 
škol základních. Počkat může v tuto chvíli nadby-
tečná bytová výstavba v ulici Generála Píky nebo 
u kanadské ambasády, navíc v době, kdy radnice 
nemá investiční odbor a obecní firma SNEO dle 
vlastních slov na přípravu takto složitých projek-
tů nestačí. Praha 6 musí napnout síly a dotáhnout 
do konce krytý bazén na Petynce, musí nastavit 
systemizaci a evidenci investičních záměrů a in-
formovanost, musí pamatovat na to, že spravuje 
budovy, které mají historickou hodnotu, a přitom 
chátrají – nejen břevnovský Kaštan. Jsou součás-
tí našeho kulturního dědictví, a pokud myslíme 
vážně deklarovanou podporu kultury, která je 
po  nekulturním roce 2020 maximálně žádoucí, 
nesmíme na  ně zapomínat. Nutná je podpora 
„zelených“ řešení a opatření. A konečně – zapo-
menout se nesmí na břevnovskou polikliniku.

JAN LACINA/STAN
Nejviditelnějším výsledkem 
bude dokončená rekon-
strukce domu Dejvická 4, 
tedy roháku na  křižovatce 
ulic Dejvická a  Bubenečská 
přímo proti výstupu z  me-
tra, kde bývalo sklenářství. 

Dole má být restaurace, na  nájemce vypíšeme 
co nejdřív výběrové řízení. Pak dvě patra kan-
celáří a  nad nimi nájemní byty. Pro Prahu 6 to 
znamená nový zdroj trvale udržitelného finan-
cování. Rádi bychom také významně pohnuli 
s  revitalizací bubenečského nádraží. Věřím, že 
letos získáme stavební povolení k  rekonstrukci 
a vysoutěžíme stavební firmu, aby se mohla Sta-
nice 6 – nové centrum kultury, sportu a volného 
času – příští rok otevřít. Shoda panuje rovněž 
na záměru postavit nový krytý bazén na Petyn-
ce, aby se tam dalo plavat celoročně. Budeme 
si ale muset poradit s námitkami developerské 
společnosti Geosan proti vydanému územnímu 
rozhodnutí. Shodu na postupu v koalici máme. 
Čeká nás také řada investičních záměrů v oblasti 
školství, které se loni připravovaly a letos se mají 
realizovat, takže se transformované SNEO, které 
na  investiční činnost Prahy 6 dohlíží, bude mít 
co ohánět.

MARTIN POLÁCH/ANO
Především by měla myslet 
na  své obyvatele a  pod-
nikatele nejvíce zasažené 
pandemií koronaviru. Proto 
jsme rádi, že je ve  schvá-
leném rozpočtu na  příš-
tí rok vyčleněno dvacet 

milionů korun. Důležité ale je také nepolevit 
v úsilí v zájmových oblastech, které přímo zá-
visí na  Praze 6, tedy lokální doprava, sociální 
péče, školství, péče o zeleň a veřejné prostory 
a  zlepšování infrastruktury. Protože se radnici 
nedaří mít připravené projekty k  realizaci, tak 
je nutné zvýšit úsilí v jejich přípravě, tedy pře-
devším napřít síly na  pořizování dokumentací 
a  projednávání investic. Jsou potřeba nové 
mateřské školy. Radnice musí přidat s  přípra-
vou rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou, 
Šatovky a nové LDN v Ruzyni. Měla by započít 
s  výstavbou bytového domu v  ulici Generála 
Píky. Třešničkou na dortu by bylo zahájení stav-
by krytého bazénu Na Petynce, ale ten se aktu-
ální koalici nedaří prosadit. Přál bych si, aby se 
realizoval nějaký projekt městského parkování, 
které se radnice zavázala financovat z  příjmů 
zón placeného stání, ale žádný takový se ani 
nepřipravuje. 

Na co by se měla Praha 6 zaměřit ve svých investicích
ZDENĚK HLINSKÝ/ ODS
Prioritou Prahy 6 na rok 2021 
je školství. Šestka je vyhle-
dávaným místem k  životu 
hlavně pro mladé rodiny 
s  dětmi. Už nyní je kapaci-
ta mateřských a  základních 
škol skoro vyčerpaná. A  je 

jednoznačné, že o  nové žáky a  předškoláky se 
musíme postarat. Proto je z celkových 383,7 mi-
lionu Kč skoro polovina plánovaná na investice 
do školství. V roce 2021 se zaměříme na půdní 
vestavby s významným navýšením kapacity v ZŠ  
J. A. Komenského, ZŠ E. Destinnové a  ZŠ nám. 
Svobody, pro školství chystáme též nový objekt 
vilky naproti škole T. G. Masaryka. Kompletně 
zrekonstruujeme MŠ Tychonova a zahájíme vý-
stavbu MŠ Vokovická. Otevřeme první dětskou 
skupinu Sluníčko a  vybudujeme nová hřiště 
pro ZŠ Norbertov a  MŠ Emy Destinnové. Ani 
na zdravotnictví nezapomeneme. V příštím roce 
zahájíme architektonickou soutěž na přístavbu 
Polikliniky Pod Marjánkou a  rozběhneme pří-
pravu dokumentace zbrusu nové LDN Drnov-
ská. Zahájíme přípravu rekonstrukce Dejvické 
ulice, revitalizace parků i  dětských hřišť. V  roz-
počtu snižujeme provozní výdaje, ale investice 
jsme ponechali v plném rozsahu, abyste šestku 
mohli milovat.
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ZE ZASTUPITELST VA

Zastupitelé podpořili novou podobu Vítězného náměstí

MÍSTO VELKÉ DOPRAVNÍ KŘIŽOVAT-
KY POSEZENÍ POD STROMY A VOL-
NÁ PLOCHA PRO KULTURNÍ A SPO-
LEČENSKÉ AKCE NEBO PRAVIDELNÉ 
TRHY – TAK BY MĚLO V BUDOUCNU 
VYPADAT VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ. ZÁMĚR 
NA CELKOVOU REKONSTRUKCI POD-
POŘILO NA SVÉM LISTOPADOVÉM 
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVO PRAHY 6, 
A TO VČETNĚ PODCHODU DO DEJ-
VICKÉ TŘÍDY.

Na  celkové řešení Vítězného náměstí vyhlásila 
před dvěma lety rada hlavního města prostřed-
nictvím Institutu plánování a  rozvoje meziná-
rodní urbanistickou soutěž, v níž zvítězil návrh 

šestkových architektů Pavla Hniličky, Evy Mac-
kové a Josefa Filipa. 
Vymýtit zcela dopravu z Vítězného náměstí  ne-
lze. Ovšem dá se upravit tak, aby si nepřekáže-
la s  lidmi a neměnila náměstí v křižovatku. Jak 
tramvaje, tak auta budou mít vyčleněný prostor 
po obvodu náměstí. Prostředek pak může  slou-
žit jako plocha pro setkávání lidí, konání trhů, 
koncertů, shromáždění a dalších společenských 
akcí. „Jde o  návrat k  předválečnému řešení 
tramvajové trati, který podporujeme. Zkrátí se 
přestupní vzdálenosti mezi tramvají a metrem. 
Předpokládáme, že se tím vyřeší i problematic-
ké místo při vjezdu do Svatovítské ulice a výjez-
du z  ní,“ vysvětluje místostarosta pro dopravu 
Jiří Lála (ODS). Zatímco na  potřebnosti rekon-
strukce náměstí a  jeho budoucí podobě pano-

vala napříč zastupitelstvem shoda – připomín-
ky se týkaly spíš jednotlivých prvků, například 
pylonu uprostřed či počtu stromů a osudu těch 
současných – názory se lišily na  propojení ná-
městí s Dejvickou ulicí podchodem. „Podzemní 
obchodní pasáž považuji za  přínos, neboť na-
bídne možnost přímého vstupu do  metra bez 
nutnosti přecházení rondelu,“ říká místostaros-
ta Jakub Stárek (ODS), který má v gesci územní 
rozvoj a veřejný prostor. „Koncepce chodců pod 
zemí patří podle nás do minulého století a s tím-
to předraženým přílepkem za 350 milionů korun 
– jinak podle nás dobudování tunel pro chodce 
pod novým náměstím nazvat nelze – nesouhla-
síme,“ oponuje zastupitel Petr Píša (Zelení). 
Zastupitelé také schválili požadavek, aby se 
ještě před rekonstrukcí Vítězného náměstí re-
alizovala komunikace Evropská–Svatovítská, 
kteréá by měla sloužit jako jakýsi obchvat Ví-
tězného náměstí. A  také prodloužení tramvaje 
z  Malovanky na  Strahov a  stavbu tramvajové 
trati do Suchdola, případně její dočasné ukon-
čení autobusů v  Podbabě. Všechny tyto kroky 
by měly vést k omezení už tak přetížené dopra-
vy v tomto místě. 

Dotace a podpora pro kulturu, sport i sociální služby 
  Zastupitelé schválili na  svém prosincovém 

jednání poskytnutí individuální dotace 
410  625 korun Nemocnici Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského, a  to na pro-
voz pěti lůžek následné péče pro občany 
Prahy 6. 

  Pět lůžek odlehčovacích a zdravotně sociál-
ních služeb pro občany městské části nabíd-
ne i řepský Domov svatého K. Boromejské-
ho. Při ceně 370 korun za lůžko a den za to 
získá celkem 675  250 korun. Tento domov 
poskytne občanům Prahy 6 také 25 lůžek 
následné péče, za  to mu náleží podpora 
2 464 000 korun.

  Zastupitelé schválili zajištění služby tísňové 
péče pro seniory a zdravotně postižené ob-
čany provozované Životem 90, a to na první 
půlrok letošního roku ve  výši 100  000 ko-
run. Stejná částka je v rozpočtu připravená 
i  na  druhé pololetí letošního roku, o  mož-
ném poskytovateli služby ale bude ještě 
jednat. 

  Také v letošním roce bude pokračovat pro-
gram Zdravá Šestka, který přiděluje dotace 
v oblasti prevence rizikového chování. Cel-
kem půjde z  radničního rozpočtu na  čtyři-
cítku projektů přes 900 tisíc korun. 

  Jeden a půl milionu korun – tedy o půl mili-

onu korun méně než loni – přidělili zastupi-
telé na dotacích v rámci programu Kultura I.

  Také jedním a  půl milionem korun rozděle-
ným v rámci dotačního programu Sport a vol-
ný čas na šestce podpoří městská část jedno-
rázové sportovní a volnočasové aktivity.

  Čtyři miliony korun dostanou organizace 
pracující s dětmi a mládeží do 26 let na pod-
poru pravidelných sportovních a  volnoča-
sových aktivit v rámci dotačního programu 
Aktivní Šestka.

  Částkou 183 tisíc korun podpořili zastupite-
lé vydávání sublokálních periodik na území 
Prahy 6. 
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ŠKOLST VÍ

ZAMEZIT SETKÁVÁNÍ VÍCE LIDÍ 
VE ŠKOLE, KTERÁ MÁ 780 ŽÁKŮ, 
116 ZAMĚSTNANCŮ A SKORO STO 
DĚTÍ VE DVOU MATEŘSKÝCH ŠKOL-
KÁCH, JE POMĚRNĚ NÁROČNÝ 
LOGISTICKÝ ÚKOL. JAK HO ZVLÁDLI 
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ČERVENÝ VRCH, 
JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH V PRAZE 6? 
„JE TO NAŘÍZENÍ OD STOLU. AČKOLI 
DODRŽUJEME VŠECHNA PRAVIDLA 
A DOPORUČENÍ, STEJNĚ NA SEBE 
DĚTI POČKAJÍ PO VYUČOVÁNÍ  
PŘED ŠKOLOU, NA ULICI, V TRAM-
VAJI,“ ŘÍKÁ ŘEDITELKA MARIE 
CIBULKOVÁ.

Máte spočteno, kolik dnů trávili vaši žáci 
v roce 2020 ve škole a kolik doma? 
 Od ledna do března chodily děti do školy cel-
kem 39 dnů, pak byla škola pro všechny žáky 
na  40 dní uzavřena. 11. května se mohli dob-
rovolně vrátit deváťáci, přišlo jich osmdesát 
procent, což se mi zdá úžasné. Trénovali na při-
jímací zkoušky, hlavně matematiku a  češtinu, 
pracovali s  velikým nasazením a  zájmem. Pro 
ostatní žáky byla škola ještě dalších 10 dní pro 
prezenční výuku uzavřena a  od  25. května se 
mohli do školy dobrovolně vrátit žáci I. stupně, 
ovšem jen patnáct dětí do  skupiny. Každý žák 
chtěl svoji paní učitelku a kdo by ji neměl, raději 

zůstal doma. Tehdy jsme naplnili třináct skupin 
po  patnácti žácích, což odpovídalo padesáti 
procentům žáků prvního stupně.  Od  8. červ-
na mohl dobrovolně do  školy i  druhý stupeň 
na  individuální konzultace a  třídnické hodiny. 
Poslední den si do  školy pro vysvědčení přišli 
skoro všichni žáci. Když to shrnu, někteří přišli 
až o 75 dnů prezenční výuky ze 114, tedy o více 
než polovinu. Podle mě byla velká chyba, že se 
před prázdninami zvolila dobrovolná docházka 
a  byla stanovená maximální kapacita patnáct 
dětí ve skupině. 

Na podzim to asi nebylo o mnoho lepší…
Na podzim jsme měli v září a  říjnu běžný pro-
voz třicet dnů, pak se na devatenáct dnů zcela 
zavřelo a od 18. listopadu nastoupili zpět k pre-
zenční výuce prvňáci a druháci. 30. listopadu se 
přidal celý první stupeň a deváťáci. Turnusově 
se pak střídaly šesté a matematické třídy se sed-
mými a osmými běžnými třídami. Než se zavře-
lo před Vánocemi, přišly děti k prezenční výuce 
do školy ještě patnáctkrát.

Jiné loni byly i přijímací zkoušky, děti dělaly 
jen jedny, navíc v posunutém termínu…
Což nám trochu zkomplikovalo situaci s  přije-
tím žáků do  budoucí šesté matematické třídy. 
Zařazovací test vždycky děláme měsíc po  při-
jímacích zkouškách na  střední školu, letos to 
bylo jen týden po nich. Měli jsme sto přihláše-
ných zájemců na  třicet míst. Přijali jsme třicet 
nejlepších a 28 z nich odpovědělo, že byli přijati 
na  gymnázium, oslovili jsem tedy dalších 28 
v  pořadí a  z  nich deset již nemělo zájem, byli 
přijati na odvolání, a tak to šlo dál. Ještě v srpnu 
se složení této třídy muselo měnit. Bylo neši-
kovné, že se zařazovací test do  matematické 
třídy a přijímací zkoušky na střední školy konaly 
skoro najednou. Když si děti mohou vybrat, dají 
přednost víceletému gymnáziu.

Jak se vaše škola s  téměř tisícovkou dětí 
a zaměstnanců vypořádala s nákazami covi-
dem-19, kolikrát jste museli během tohoto 
krátkého školního roku zavírat další třídy 
a posílat je do karantény?
Na jaře jsme covid-19 vůbec nepoznali, neměli 
ho ani žáci, ani personál. Podzim byl náročnější. 
Začalo to už v září, kdy onemocněla jedna asi-
stentka, která u nás měla i  své děti, které také 
byly pozitivní, a tak musely do karantény i jejich 
třídy, včetně učitelů a asistentů. Poté se nákaza 
šířila i mezi další zaměstnance školy od dítěte, 
které covid-19 chytlo od  sourozence. Během 
podzimu jsme měli z  celkového počtu 31 tříd 
čtyři v karanténě a nemocní byli tři učitelé, dvě 

asistentky a jedna paní vychovatelka. Ve školce 
je situace klidnější, tam zatím byla nemocná 
pouze jedna paní učitelka a  izolované jedno 
oddělení.

A  když byste porovnala obě vlny co do  ná-
ročnosti výuky…
Na  jaře byla situace samozřejmě kompliko-
vanější, neboť jsme se ze dne na  den dostali 
do úplně nové situace. Díky tomu, že máme po-
čítačové vybavení na velmi dobré úrovni, mohli 
jsme zavést on-line hodiny hned, i když to sa-
mozřejmě nebylo dokonalé a  bylo jich mno-
hem méně než na podzim. Učitelé zadávali žá-
kům práci na týden. Samozřejmě, že část rodičů 
s  tím byla spokojená, někteří tvrdili, že toho 
mají děti málo, jiní že naopak moc. Podzimní 
distanční výuku jsme řešili už během příprav-
ného týdne o prázdninách. Nastavili jsme pravi-
dla, dodržujeme rozvrh v Bakalářích, pracujeme 
v jedné platformě Microsoft Teams. Snažíme se 
nejméně 50 % výuky všech předmětů zajistit 
on-line.  Na prvním stupni pracují pedagogové 
se žáky ve většině předmětů v menších skupi-
nách. Na  druhém stupni ve  většině vyučova-
cích hodin děti pracují s  pedagogem on-line 
alespoň dvacet minut, po  zbytek hodiny pak 
vypracovávají zadanou samostatnou práci. Děti 
mají nastavený určitý řád, který v této době po-
třebují. Ve většině případů nemusejí školu do-
dělávat odpoledne. 

Jak jste řešili vybavení počítači či tablety, asi 
neměly všechny děti vlastní?
Už v přípravném týdnu jsem rozeslala dotazník 
mezi učiteli, kdo by potřeboval lépe dovybavit 
počítačem, sluchátky, kamerou. Stejný postup 
jsem zopakovala se žáky. Z  peněz, které nám 
poskytlo ministerstvo školství, jsme nakou-
pili nové notebooky a  další vybavení pro uči-
tele, tablety pro žáky. Další tablety nám jako  
dar věnoval Klub přátel školy. O  zapůjčení 
 techniky projevilo zájem osmdesát dětí, tedy 
zhruba desetina, a  těm jsme ji mohli poskyt-
nout, aby se on-line výuky mohly bez problémů 
účastnit.

Jak vám pomohla Praha 6?
Zajistila nám roušky, respirátory, dezinfekci, po-
lymerovou dezinfekci celé školy a před několika 
lety jsme i z radničního programu Škola na do-
tek koupili notebooky a  další vybavení, které 
jsme mohli okamžitě využívat a  půjčovat žá-
kům. Díky pomoci Prahy 6 se nám v této neleh-
ké době podařilo zabudovat předokenní žalu-
zie do 22 učeben a školní knihovny. To je jedno 
z pozitiv, kteréá nám současná situace přinesla. 

Ředitelka ZŠ a MŠ Červený vrch: na jaře jsme o covidu  
vůbec nevěděli
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SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Tísňové tlačítko  
pro jednodušší  
život seniorů

Nadační fond pomohl Lubíkovi 

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ UMĚ-
LECKÝCH ŠKOL I NÁVŠTĚVY V DO-
MOVECH SENIORŮ LETOS PŘEKA-
ZIL KORONAVIRUS. A PŘESTO SE 
PODAŘILO POTĚŠIT OBYVATELE 
DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
VÁNOČNÍMI KOLEDAMI. 

Koncert pod okny připravili mladí talentova-
ní umělci ze ZUŠ Jana Hanuše ve  spolupráci 
s  ředitelkou festivalu ZUŠ Open Irenou Pohl 
 Houkalovou.
„Lidé v  domovech mají zrušený veškerý pro-
gram, proto jsme se rozhodli s nimi komuniko-
vat alespoň přes balkóny a přes okna, aby vědě-
li, že na ně nezapomínáme,“ řekl Marián Hošek, 
který má v Praze 6 na starosti zdravotní a sociál-

ní politiku. Snahu dětí, které se i  v  chladném 
a  větrném počasí chopily hudebních nástrojů, 
ocenila i  radní pro školství Marie Kubíková: 
„Děti nemohly tři čtvrtě roku vystupovat, učily 
se doma na dálku, což je v hudbě samozřejmě 
složitější – více než v  matematice a  češtině. 
Přesto předvedly krásné výkony.“ S přáním vše-
ho dobrého a  pevného zdraví přišel i  starosta 
Ondřej Kolář. 
Společně s  koncertem v  adventním čase do-
šlo i  na   dárečky a  vánoční přání, které vyrobi-
ly děti z mateřských škol, a dobroty a vánoční 
deko race, které věnovala městská část. Pod 
okna  pečovatelského domu ve  Šlejnické pak 
ještě jednou přišly jeho obyvatelům popřát pí-
sničkami hezké svátky děti z nedaleké mateřské 
školy Čínská.

Tísňové tlačítko dovoluje samostatně 
bydlícím seniorům si jednoduše přivolat 
pomoc v případě náhlých zdravotních 
problémů nebo zranění. Díky němu se do-
volají pomoci nepřetržitě 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu.
Tísňové tlačítko nosí klient neustále zavěšené 
na  krku. Jakmile v  jakékoli části bytu potřebu-
je pomoc, stiskne tlačítko a  bude automaticky 
spojený s  dispečinkem. Přes telefonní přístroj 
s hlasitou komunikací dojde k následnému ho-
vorovému propojení klienta s  operátorem dis-
pečinku. Člověk se tak okamžitě dovolá pomoci 
a může se domluvit na její formě – zda mu po-
stačí návštěva sousedů, blízkých osob, pracovní-
ků tísňové péče, nebo potřebuje službu lékaře, 
záchranářů, policie či hasičů. Součástí systému 
je i  prostorové čidlo, které reaguje na  pohyb 
v bytě. Pokud v nastaveném intervalu jedna až 
patnáct hodin senzor nezachytí pohyb, auto-
maticky vytáčí dispečink. Když se klient neozve, 
pracovníci zajistí návštěvu v  bytě klienta, aby 
zjistili důvody, případně zavolali pomoc. Opouš-
tí-li člověk svůj byt na delší dobu, vypne systém 
otočením klíče v ovládací skříňce. K instalaci to-
hoto systému je třeba buď pevná telefonní lin-
ka, nebo mobilní telefon. V  návaznosti na  tuto 
telefonní linku je pak byt vybaven zařízením 
tísňového volání, které zahrnuje řídící jednotku, 
tísňové tlačítko, přijímač dálkového ovládání, 
ovládací skříňku a  prostorové čidlo. Radnice li-
dem poskytuje příspěvek na nákup zařízení in-
stalovaných v bytech klientů. 
Nově je tento systém rozšířený o službu mobil-
ní tísňové péče – tísňový mobil. K tomu je třeba 
si pořídit přístroj, který má na zadní straně SOS 
tlačítko, po  jehož stisknutí je vyslán poplach 
na  dispečink a  opět dojde ke  spojení a  komu-
nikaci s operátorkou o nastalé situaci. Funguje 
nejen doma, ale všude venku. Kromě toho klie-
nt dostává preventivní průběžnou péči, kdy ho 
pravidelně kontaktují pracovnice dispečinku – 
zdravotní sestry – a řeší s ním zdravotní i sociál-
ní problémy, zprostředkovávají kontakty s  pří-
buznými, přáteli, sousedy nebo pečovatelskou 
službou.
V  případě zájmu zašlete písemnou žádost 
na  Odbor sociálních věcí, Úřad městské části 
Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6. Kontak-
tovat také můžete Jitku Köcherovou na e-mailu 
jkocherova@praha6.cz a  telefonicky na  čísle 
220  189  612 nebo Janu Koreckou na  e-mailu 
jkorecka@praha6.cz nebo na čísle 220 189 601. 
Z důvodu zhoršené epidemiologické situace ne-
choďte na odbor sociálních věcí osobně!

NADAČNÍ FOND ŠESTÝ SMYSL LE-
TOS SICE NEMOHL ORGANIZOVAT 
TRADIČNÍ CHARITATIVNÍ VÁNOČ-
NÍ BAZÁREK, PŘESTO ZORGANI-
ZOVAL ON-LINE SBÍRKU, KDY LIDÉ 
MOHLI POSÍLAT FINANČNÍ DARY 
NA TRANSPARENTNÍ ÚČET FON-
DU. URČENY BYLY PRO ŠESTA-
DVACETILETÉHO TĚŽCE POSTIŽE-
NÉHO LUBOŠE.

Díky štědrosti dárců se nadačnímu fondu 
podařilo pro Lubíka vybrat neuvěřitelných 

80 tisíc korun, které půjdou na  nákup po-
třebného velkého množství zdravotních 
pomůcek, a  především i  pomoc asistenta. 
Zvláštní poděkování patří členům kapely 
Wohnout, kteří věnovali do dražby svou so-
chu, a navíc ještě přispěli pěti tisíci korunami. 
Nakoupené zdravotní pomůcky ještě před 
Vánoci obdržela Lubošova maminka, která 
péči o postiženého syna věnuje téměř veške-
rý čas. V těchto dnech dojde k předání sym-
bolického šeku a odeslání peněz na účet pro 
osobního asistenta. Všem, kteří přispěli, patří 
poděkování maminky Luboše i  organizáto-
rům sbírky z nadačního fondu.

Advent seniorům zpříjemnil  
žákovský koncert pod okny
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BALÍČKY S VÁNOČNÍMI DÁRKY 
NEBO POTRAVINAMI, UPEČENÉ DO-
MÁCÍ KOLÁČE I VÁNOČNÍ POZOR-
NOSTI. TO VŠE PUTOVALO DO MO-
TOLSKÉ NEMOCNICE ZE ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY HANSPAULKA BĚHEM PRO-
JEKTU ENERGIE Z HANSPAULKY. 

„S myšlenkou pomáhat přišel pan učitel Michal 
Tačík, spolu s  dalšími pedagogy chtěl tímto 
způsobem pomoci především zdravotníkům, 
jejichž práce je opravdu náročná a  vyčerpáva-
jící. Ze všech možností jsme vybrali nemocnici 
v Motole, kterou jsme se rozhodli podpořit a do-
mluvili jsme se na spolupráci,“ říká ředitelka ško-
ly Marie Pojerová. 
Projekt byl rozdělen do tří vln podpory. V prv-
ní odešly balíčky zdravotníkům, kteří pečovali 
o  pacienty s  onemocněním covid-19, v  druhé 
podpora putovala pro dlouhodobě nemocné 
pacienty a těm, kteří o ně pečují. Ve třetí a po-
slední vlně škola věnovala balíčky dětským pa-
cientům, kteří přes Vánoce zůstávali v nemocni-

ci a v současné situaci měli omezené návštěvy 
rodiny. Tím projekt prozatím skončil. Škola 
uvažuje o dalším, vše se bude odvíjet podle si-
tuace. „Líbilo se nám, že se do něj mohli zapojit 
nejen žáci, ale i  učitelé, obyvatelé Hanspaulky 
a Prahy 6 a že jsme společně mohli v této době 
udělat někomu radost, dát najevo, že si vážíme 
práce druhých, že se dokážeme vcítit do jejich 
situace, že můžeme pomáhat,“ dodává Marie 
Pojerová. 

Poděkování z Afghánistánu

VÍCE NEŽ PĚT STOVEK VÁNOČNÍCH 
POZDRAVŮ POSLALY DĚTI Z NĚKO-
LIKA ŠESTKOVÝCH ŠKOL VOJÁKŮM 
NA ZAHRANIČNÍ MISI DO MALI 
A TAKÉ AFGHÁNISTÁNU. 

A jak ukazuje odpověď, která přišla zpět do Pra-
hy 6, přání opravdu potěšila. Na koaliční základ-
nu do  afghánského Kábulu dorazily pozdravy 
od  dětí ze základních škol Pod Marjánkou, 

Dědina a  Červený vrch. „Tato upřímná, krásně 
zdobená přání, psaná dětskou rukou, na  nás 
všechny udělala obrovský dojem,“ uvádí ve-
litel major Petr Vítek, který za  všechny vojáky 
žákům, učitelům i vedení škol poděkoval. Dět-
ská přání byla pro vojáky o to cennější, že sami 
jsou mnohdy rodiči. A také si váží toho, že uči-
telé s dětmi o vojácích hovoří a formují v nich 
pozitivní vztah k  této, pro stát důležité, složce 
ozbrojených sil.   

VÝROBOU SPOLEČNÉHO BETLÉ-
MU SI PŘIPOMNĚLI VÁNOCE ŽÁCI 
A RODIČE Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
PARLÉŘOVA. 
Do  příprav se zapojilo 61 rodin, které při-
slíbily a  také vytvořily dle své fantazie nád-
herné betlémské postavičky, kulisy vyráběly 
zaměstnankyně školky. Hotový betlém paní 
učitelky s  dětmi rozsvítily za  doprovodu ko-
led na počátku adventu, a protože byl vysta-
vený na chodbě školky, tak se z něj mohl těšit 
každý, kdo vešel dovnitř. 
„Ani jsme netušili, jakou odezvu bude naše 
výzva mít. Rodiče dokonce z vlastní iniciativy 
posílali fotografie ze společného tvoření a dě-
kovali za  možnost být součástí něčeho tak 
obohacujícího,“ říká ředitelka školky Monika 
Mothejzíková a dodává, že projekt splnil myš-
lenku, s níž školka do přípravy betlému šla – 
že radosti je zvlášť v této době velmi třeba.

Energie 
z Hanspaulky

Do tvorby betlému 
se zapojilo 61 rodin

Modernizované 
hřiště u ZŠ Bílá 
Školáci ze Základní školy Bílá se dočkali 
modernizace venkovního sportoviště. 
Přibylo tady i praktické pítko. 

Je asi málo pozitivních věcí, které lze najít 
na  tom, že děti kvůli koronavirové pandemii 
nechodily do  školy. Jedna dobrá zpráva by tu 
ale byla. „Realizovat plánované investice v době 
nejrůznějších omezení není nic snadného, o to 
více mě těší, že se v  době domácího vyučová-
ní povedlo zvládnout první etapu modernizace 
venkovního sportoviště u  Základní školy Bílá,“ 
říká radní pro školství Marie Kubíková (ODS). 
Hřiště má nový polyuretanový povrch, vyměnily 
se záchytné sítě, úpravou prošly i okolní plochy 
a přibyl jeden bonus – pítko pro sportovce.
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Připravila: Magdaléna Krajmerová  
foto: archiv Lukáše Pollerta

SVOU SPORTOVNÍ KARIÉRU UKON-
ČIL DRŽITEL ZLATÉ OLYMPIJSKÉ 
MEDAILE Z BARCELONY UŽ PŘED 
DVACETI LETY. NYNÍ SE VĚNUJE 
NA PLNÝ ÚVAZEK MEDICÍNĚ A RO-
DINĚ. SPORTUJE UŽ JEN S DĚTMI 
A TVRDÍ, ŽE POHYB A DOBRÁ MYSL 
JSOU NEJLEPŠÍ PREVENCÍ PROTI 
VŠEM NEMOCEM, VČETNĚ COVI-
DU-19. „LIDÉ BY MĚLI SPORTOVAT 
VENKU A CHODIT I DO TĚLOCVIČEN. 
OMEZOVAT SPORT JE NAPROSTO 
NESMYSLNÉ,“ KOMENTUJE SOUČAS-
NÁ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ.

Tvrdíte, že nejlepší prevencí proti všem one-
mocněním včetně covidu-19 je sport a dobrá 
nálada. Nemůžete nám tedy říct nějaký pěk-
ný vtip o covidu pro zlepšení nálady?
Já si žádné vtipy vůbec nepamatuju, protože se 
tomu ani nesměju. Jsem takový suchar. 

Bylo to právě koronavirové onemocnění, co 
vás nejvíce zaměstnávalo v  roce 2020 jako 
člověka i jako lékaře? 
Covid-19 je název nemoci, která je způsobená 
virem SARS-CoV-2. Mě tato nemoc zase tak moc 
nezaměstnávala. Zaměstnávala mě informační 
epidemie, která vznikla už někdy v březnu loň-
ského roku a provází tuto nemoc. A také nevída-

ná opatření, která se na jaře začala zavádět. Dů-
sledky těchto opatření mě nejvíce zaměstnávaly 
a zaměstnávají doteďka. Doléhají úplně na kaž-
dého z nás, obzvlášť na ty, kdo mají malé děti. 
Mám jich šest, z toho pět je školou povinných. 
Kvůli restrikcím moje děti nechodily a opět ne-
budou chodit do školy.

Je to tvrdost těch restrikcí, co vás vede 
k tomu, že často a hodně komentujete situaci 
na sociálních sítích? 
Snažím se trochu vyvažovat extrémní názory. 
Když se člověk cítí ohrožený a  neví, co se ko-
lem něj děje, má blízko k tomu vytvářet si růz-
né názory, které nejsou zcela podložené. Když 
komentujeme prezidentské volby, ať už naše 
nebo americké, tak to je úsměvné, protože se 
nás týkají jen okrajově nebo vůbec. Ovšem tato 
nemoc se bytostně týká nás všech a našeho sty-
lu života, na  který teď můžeme zapomenout. 
To možná vedlo k tomu, že se tématu věnovala 
a do diskuze zapojovala média i lidé, kteří měli 
třeba trochu jiný názor. To je normální. Nemá 
smysl čekat, že se k tomu budou vyjadřovat jen 
odborníci z řad lékařů, virologem počínaje a pa-
tologem konče. Vždyť když začala válka, také se 
probírala v  každé hospodě. Nemůžeme po  li-
dech chtít, aby se k tomu nevyjadřovali, když se 
jich to týká dvacet čtyři hodin denně. 

Když se dívám na váš Instagram, jeden z nej-
lajkovanějších příspěvků zní: Vy ještě pou-
žíváte roušky? Začněte používat rozum! Co 
proti těm rouškám máte? 
To byl vtip, jak pan ministr Blatný apeloval 
na lidi, kterým se zdála některá opatření nesmy-
slná, protiřečící, aby tedy použili zdravý rozum. 
Ty roušky – oproti lidem, kteří se k  tomuto té-
matu po  celý rok vyjadřují – nosím minimálně 
desetkrát dvacetkrát víc než oni. Žiji s rouškami 
dvacet let, každý den na sále. Hodně mi vadí, že 
se v nich špatně dýchá. Vznikla spousta různých 
studií, které se navzájem popíraly, že brání vstu-
pu kyslíku do  organismu, že se stávají živnou 
půdou pro bakterie a  že tím nečistíme své plí-
ce. Na druhou stranu, že tím chráníme ty druhé 
a tak dále. Těchto různých studií a názorů bylo 
mnoho. Bez ohledu na  ně mohu říct, mně se 
v roušce špatně dýchá.

Ale na  sále ji přece nosíte, tak musí mít své 
opodstatnění. 
Na  sále ji akceptuji, neboť tam je pacient roz-
řezaný, a  když se do  ran dostane běžná bak-
terie, kterou mám celý život v  nose já i  vy, tak 
ho to může zabít. Tam má rouška smysl. Ovšem 
v  tramvaji člověk rozřezaný není. Nevím, proč 
bych měl strávit život v  něčem, v  čem se mi 
špatně dýchá?! Samozřejmě je-li člověk nemoc-
ný, tak má zůstat doma, a  když musí mezi lidi, 
tak si ji vezme. Myslím, že bychom měli používat 
trochu rozum, nejen ta čísla. 

NIKDY MI 
NEVADILO 
ODPOČÍVAT 
A NIC NEDĚLAT 

Lukáš 
Pollert
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Vyhrává u vás sport, nebo ta hudba? V dru-
hém případě by se mohly projevit geny 
po  pradědečkovi, který byl operním zpěvá-
kem v Národním divadle.
Bohužel se více sportuje, ačkoli jsem si přál, aby 
to bylo více rozvrstvené a děti dělaly jak trochu 
sportu, tak trochu umění. Snahy o umění a hraní 
na hudební nástroj většinou končily ve dvanácti 
třinácti letech, kdy převážil spíš zájem o  spor-
toviště. Přece jen po  čtyřech letech učení se 
na  nástroj přicházejí ty stupnice, které hrajete 
stále dokola, cvičení jsou těžší a těžší a vy se jim 
musíte věnovat denně. A pokud to má být od-
reagování od školy, tak pro tohle je sport lepší 
a  více přirozenou zábavou. Děti chodí kolem 

ROZHOVOR

Problém covidu-19 ale je, že ho člověk může 
přenášet, aniž by na  sobě pozoroval nějaké 
příznaky. A  odborníci se shodují, že rouška 
působí i  jako určitá psychologická bariéra, 
proto vede k  omezování mezilidských kon-
taktů a tím i šíření viru…
To je další věc. Mně rouška vadí nejen na sobě, 
ale i na lidech kolem mě. Vadí mi, že jim nevidím 
do obličeje. Proto ji od svého okolí nevyžaduju, 
naopak. Klidně se budu pohybovat v takto ne-
bezpečném prostředí bez roušek. Nevnímám 
tuto chorobu jako více nebezpečnou než třeba 
chřipku.

To říkáte i  poté, co jste covid-19 prodělal? 
A víte, od koho jste se nakazil? 
Pravděpodobně od někoho v zaměstnání, pro-
tože pracuju na kardiochirurgii, byli jsme vyčle-
něni pro nejtěžší pacienty s covidem-19. Máme 
na  oddělení pacienty s  mimotělním oběhem 
a těžkými stavy respiračního selhání. Je pravdě-
podobné, že jsem to chytl tam, bylo nás několik 
lékařů pozitivních. Teoreticky se to mohlo stát 
i  kdekoli jinde. Ale kvůli tomu přece nebudu 
chodit měsíce a roky v roušce. Nota bene, když 
jsem to chytil i s rouškou. 

Je náročnější se starat o tyto pacienty v po-
rovnání s  těmi, které jste měli na  oddělení 
před rokem? 
Není. Máme zkušenost s  těmi nejtěžšími stavy 
respiračního selhávání, protože také provádíme 
transplantace plic. A lidé před transplantací jsou 
na tom opravdu hodně špatně, proto jsou k ní 
také indikováni. Z devadesáti devíti procent se 
staráme o pacienty po operacích, kteří mají na-
víc rozřízlý hrudník a za sebou velký kardiochi-
rurgický operační výkon. To pacienti s covidem 
nemají. Nicméně koronavirus může plíce někte-
rých poškodit nevratně, a  pak se i  oni mohou 
stát kandidáty na transplantaci. 

Některé studie prokazují, že covid-19 poško-
zuje plíce i u těch, kteří zdaleka neprocházeli 
těžkým průběhem nemoci. Při počtu nakaže-
ných lidí za poslední rok, nebojíte se, že vám 
budou chybět vhodní dárci na transplantace? 
Je to možné. 

Ani toto není důvodem, proč nosit roušky 
a více se bránit této nemoci?
Je to jedno, stejně tu nemoc proděláte. 

Jako dobrou prevenci označujete sport, váš 
otec a strýc byli sportovci, vy olympijský me-
dailista. Vedete ke sportu i vaše děti?
Vedu. Všechny moje děti závodně lyžovaly, jez-
díme v zimě každý víkend na hory, některé jezdí 
na vodě, jako jsem jezdil já. Ty začátky byly u nás 
stejné jako v  jiných rodinách – koupili jsme si 
kola, kolečkové brusle, lyže a začali jezdit. Sna-
žím se, aby se neustále hýbaly a něco dělaly. 

Budoucího olympijského vítěze mezi nimi 
vidíte? 
To je otázka! Na to se nedá jednoduše odpově-
dět. Stát se může cokoli. 

Dobře, zkusím to jinak, zdědilo některé z dětí 
po vás sportovní talent? 
Kdyby rodiče věděli, na co mají jejich děti talent, 
bylo by to jednoduché rozhodování. Nemuse-
li by se trápit a  třeba by rovnou zavrhli housle 
a někteří naopak koupili štětec a paletu. Ale to 
my rodiče nevíme, a tak zkoušíme zjistit, na co 
mají děti talent. Nejdříve pořídíme kolečkové 
brusle a klávesové nástroje, pak přidáme píšťal-
ku a pozorujeme je. 
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 piana, mám doma křídlo, sednou si, zahrají si 
něco, ale o nějakém sklonu k profesionalitě ne-
může být řeč. 

Šest dětí je v dnešní době opravdu netradiční 
číslo. Přál jste si tolik dětí? 
Spíš jsme to nechali na tom nahoře.

Jak probíhala třeba distanční výuka v  do-
mácnosti s pěti školou povinnými dětmi? 
Musíte mít pět počítačů a pět místností, pak to 
jde. Škola, do které děti chodí, to zvládala dobře 
hned od  začátku. První stupeň byl náročnější, 
tam musíte s  výukou pomáhat a  dávat pozor 
na  domácí úkoly, ale druhý a  osmileté gymná-
zium děti zvládaly samy a šlo to zcela mimo mě.

Jste přísný otec? 
Myslím, že moc ne.

Takže je nenutíte, aby se učily, uklízely 
po sobě, pravidelně sportovaly…
On je ten sport baví, ale není to zatím žádný vr-
cholový sport. Když vidím ty šílence, jak dávají 
děti odmala do  vozítek za  kolo a  jedou s  nimi 
desítky kilometrů nebo běhají s kočárky, tak to-
hle jsem v životě neabsolvoval. My jsme jezdili 
i  na  kole jenom z  kopce. Vyjeli jsme lanovkou 
nahoru na  Petřín, abychom mohli jet z  kopce 
domů. Nebo jsme sjeli na Malostranskou a pak 
metrem na Petřiny a zase z kopce dolů. Rozhod-
ně to nepřeháníme, asi jsme nikdy na kolech ne-
šlapali do kopce. Ale děti se teď už věnují sportu 

samostatně. A já mám elektrokolo a ani na něm 
nejsem schopný jezdit. Raději si doma čtu nebo 
chodím po zahradě a fotím kytky. 

Takže nezajdete ani se svézt lodí po Vltavě? 
Už dvacet let nedělám žádný sport. Na  Vltavu 
chodím, jsem na břehu a koukám tam na děti, 
jak pádlují a jak jim to jde. 

Jak to snáší vaše tělo, že ze stoprocentní zá-
těže jste najednou přešel na minimální?
To bylo před dvaceti lety a docela jsem se na ten 
moment těšil, až si člověk odpočine. Nikdy mi 
nevadilo odpočívat a  nic nedělat, je to celkem 
příjemná věc. Necítil jsem z fyzické námahy po-
cit štěstí a uspokojení.

Ani když jste vyhrával? 
Jezdil jsem proto, abych zvládl zajet dobře nebo 
co nejlépe nějakou těžkou kombinaci. Z  toho 
jsem měl dobrý pocit a nebylo k tomu nutné ví-
tězství. Když se mi to podařilo a byl jsem třeba 
šestý, stačilo mi to. Ale já obvykle nikdy nebyl 
spokojený s  jízdou. Člověk se celý svůj život 
přibližuje k něčemu, na co stejně obvykle nedo-
sáhne. I  virtuos, když zahraje nějakou skladbu, 
tak všichni jsou z toho nadšení, jak to bylo hez-
ký, a on vám řekne, že tam udělal spousty chyb. 
Vy je neslyšíte, on je tam vidí vždycky. A stejně 
je to i v životě.

Jakou tedy máte metu třeba ve své práci lé-
kaře? Týká se třeba těch transplantací? 
Asi ano, děláme je na  špičkové úrovni, kolem 
čtyřiceti ročně. Víc jich zatím dělat nejde, neboť 
nejsou dárci. Naši pacienti jsou starší a  starší 
a  dělají se kardiologické výkony u  lidí s  poly-
morbiditou, tedy s  více nemocemi, což opera-
ce komplikuje. Tady je asi ta meta nekonečná, 
medicína se neustále snaží zkvalitnit a prodlužit 
lidský život.

Podporuje Praha 6 dostatečně volnočasový 
sport? 
V Praze 6 není problematické sportovat, protože 
tu máme hezká místa v  přírodě, jako je Šárka, 
Hvězda, Vypich. Máme tady Petynku. Podmínky 
pro sport jsou tu super, což je dané lokalitou. 

A kde má městská část rezervy? Co by mohla 
zlepšit? 
Trápí mě Kulaťák. Trápili jsme se s  ním už my, 
nyní byla představena opět nová koncepce, těch 

variant existovalo na stole už několik. A Kulaťák 
stále zůstává divným místem, přitom Praze 6 
chybí nějaké přirozené centrum. Myslel jsem si, 
že částečně vznikne tam a na Dejvické, ale stá-
le to není ono. Sobotní trhy jsou dobrá věc, ale 
chtělo by to něco, co funguje každý den. Jako 
se to stalo spontánně na  náměstí Jiřího z  Po-
děbrad, kam chodím rád, i když to mám z ruky. 
Anebo Stodolní ulice v Ostravě. To Praze 6 chybí, 
i když takové místo asi musí vzniknout spontán-
ně, samo od sebe. 

Jak vzpomínáte na  své působení na  radnici 
Prahy 6?
Byl jsem radním a  v  radě se probírá všechno 
možné a  velmi často je to na  hony vzdálené 
tomu, co jsem vystudoval a dělám. Aby člověk 
dělal všechno dobře, je v  podstatě vyloučené. 
Znalosti z nemocnice jsou vám k ničemu, když 
rozhodujete o tom, komu a za kolik se má pro-
najmout nějaké garážové místo. Nebo jestli dát 
slevu na  nájmu či ho zcela odpustit. Abyste 
mohli rozhodovat, je třeba si vše přečíst, a  to 
bylo tak časově náročné, že se to nedalo sklou-
bit s normálním povoláním. 

Neláká vás návrat do politiky? Třeba do par-
lamentu či Senátu, lidi tam lékaře volí rádi…
Já to nechápu, protože to vzdělání vám tam 
nepomůže vůbec s ničím. Dokonce ani minist-
ra zdravotnictví by nemusel dělat lékař. A  jest-
li mě láká návrat do politiky? Nevím. Učil jsem 
se mnoho let medicínu, a  takhle bych ji hodil 
za  hlavu. Možná až se jí přestanu věnovat, tak 
by mě to mohlo lákat. Ale teď opravdu nevím.

Co očekáváte od  roku 2021? Dáte si nějaké 
předsevzetí? 
Nevím. Žádné předsevzetí jsem si nikdy v životě 
nedal. 

„JEZDIL JSEM PRO TO,  
ABYCH ZVLÁDL ZAJET DOBŘE 
NEBO CO NEJLÉPE NĚJAKOU 

TĚŽKOU KOMBINACI.“

Lukáš Pollert
* 1970

•  lékař, vodní slalomář, otec šesti dětí
•  v roce 1992 vybojoval zlatou medaili 

na OH v Barceloně, o čtyři roky později 
přivezl z Atlanty stříbrnou

•  je vicemistrem světa z roku 1997
•  dvě stříbrné a dvě bronzové medaile má 

i z evropských šampionátů
•  sportovní kariéru ukončil v roce 2000
•  jako lékař pracoval v Ústřední vojenské 

nemocnici na emergency, zdravotní 
záchranné službě HMP a Středočeského 
kraje, v současné době působí ve Fakultní 
nemocnici v Motole na klinice anestezio-
logie a resuscitace

•  v letech 2002–2010 byl zastupitelem 
Prahy 6 za ODS
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Prokop Siostrzonek, arciopat Břevnovské-
ho kláštera
Moc bych si přál, aby nás všechny minulý rok 
naučil trpělivosti. Mnohé jsme loni nemohli, 
ale mnohé jsme mohli zase nově objevit. „Snad 
existuje jen jeden hlavní hřích: netrpělivost. 
Kvůli netrpělivosti jsme byli vyhnáni z  ráje; 
kvůli netrpělivosti se nemůžeme vrátit,” napsal 
Franz Kafka. Slovo trpělivost má slovní základ 
trpět. To by znamenalo něco pasivního. Ovšem 
známe i  tvar s  předponou s-: strpět. A  to už 
znamená toleranci, snášenlivost, práci na sobě. 
Trpělivost není slabost. Jen silný člověk si může 
dovolit čekat, dát šanci. Zdá se mi, že tuto naši 

zemi činí obyvatelnou trpěliví lidé. Tedy stateč-
ní a silní lidé.

Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého 
učení technického
Rok 2020 byl celý ve  znamení pandemie co-
vidu-19. Většina občanů se domnívá, že ne-
přinesla nic dobrého. Když se však podíváme 
na její vývoj, ukázala, že v kritických chvílích se 
každá země může spoléhat jen sama na sebe 
a  na  své vlastní zdroje materiální, technolo-
gické a  lidské. Univerzity nečekaly a  ve  spo-
lupráci s  firmami vznikly doslova přes noc 
funkční  modely ochranných masek a  štítů, 

vyrobili jsme 112 tisíc litrů dezinfekce distribuo-
vané i mimo prostory vysokých škol potřebným 
institucím. Ve  zdraví nebezpečném prostředí 
mohly být nasazeny také roboty, například k po-
moci s  testováním. Rád bych připomněl plicní 
ventilátor CoroVent, který začala v  rámci licen-
ce ČVUT sériově vyrábět třebíčská společnost  
MICo Group. Jednoznačným vítězem letošní pan-
demie se tak stala česká věda, která nám všem 
dala naději.

David Gaydečka, ředitel hudebního festivalu 
Metronome
Rok 2020 mě minimálně dost překvapil. Po  ce-
lou dobu mě učil snižovat různá očekávání. Také 
mě trénoval být neustále ve střehu, kdy se neče-
kaně objeví nějaká změna. Ze dne na  den jsem 
musel začít ke všemu přistupovat s velkou mírou 

Jak vám rok 2020 změnil život? 

Takové byly 
Vánoce 2020

BEZ TRADIČNÍHO SPOLEČNÉHO 
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ, 
BEZ KULTURNÍHO PROGRAMU 
V ŠABACHOVĚ PARKU, BEZ VÁNOČNÍ 
MŠE JANA JAKUBA RYBY… TAKOVÉ 
BYLY KVŮLI PANDEMICKÝM OPATŘENÍM 
A OMEZENÍ POČTU LID, KTEŘÍ SE 
MOHOU POTKÁVAT, LETOŠNÍ ADVENT 
A VÁNOCE V PRAZE 6. SVÁTEČNÍ 
ATMOSFÉRA PŘESTO NECHYBĚLA.
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flexibility. Byť se ten mizera rok 2020 také po-
kusil mě stáhnout mezi pesimisty, to se mu  
ani náhodou nepodařilo a zůstávám dál opti-
mistou. Rád bych popřál všem na konci roku, 
aby vstoupili do  toho příštího roku s  nadějí,  
že, byť se věci nevrátí do  stavu před prá-
vě uplynulým rokem 2020, že být součástí  
naší společnosti, a  za  mě hlavně sdílení hu-
debních či jiných kulturních zážitků bude zas 
stát za to!

Miroslav Tengler, ředitel ZUŠ Jana Hanuše
Rok 2020 byl pro všechny bez rozdílu rokem 
plným nepříjemných překvapení. Přinesl ale 
také zajímavé zkušenosti a  poznání. Pro moji 
generaci daleko lepší dovednosti s ovládáním 
on-line komunikace, velký rozvoj kreativity, 
snahu o  řešení problémů netradičními cesta-

mi. Nezanedbatelné je také lepší poznání lidí 
okolo sebe, zejména v  pracovním kolektivu. 
Rok 2020 mi odhalil různé netušené doved-
nosti mnohých kolegů a nabídl mi jiný pohled 
na jejich osobnosti. Rok 2020 i přes svá negati-
va nebyl marným rokem.

Petr Mändl, provozovatel Písecké brány
Rok 2020 byl pro mne jednou velkou změnou, 
o kterou nikdo z nás nestál. Nemohl jsem ces-
tovat, scházet se v partě se spoustou mých ka-
marádů a  známých a  musel jsem zrušit velké 
množství skvělých programů v Písecké bráně. 
Ale změna je život, a co nás nezabije, to nás po-
sílí. Alespoň v to doufám...

Veronika Ryvolová, ředitelka MŠ Čínská
I když tento rok bude navždy spojen s omeze-

ními způsobenými pandemií covidu-19, vím, 
že na druhou stranu nám přinesl i nové zkuše-
nosti a příležitosti. Zažili jsme proces přijímá-
ní nových dětí do MŠ v  jiném režimu, naučili 
jsme se komunikovat s rodinami dětí i na dál-
ku, utvrdili jsme se ve skutečnosti, že společně 
se dá vše zvládnout. Mateřské školy jako jedi-
né zůstaly při druhé vlně otevřené, a přestože 
neměly obdobně jako školy základní a  vyšší 
významnější podporu ze strany MŠMT, danou 
situaci jsme díky podpoře našeho zřizovatele 
 zvládli. Současný epidemiologický stav s  vy-
hlášeným omezením nám zkomplikoval po-
řádání tradičních akcí, takže jsme se museli 
některých úplně vzdát. Avšak těší nás, že se 
podařilo zachovat alespoň tradiční vánoční 
zpívání seniorům, i když tentokrát jen pod je-
jich okny.

Zdobení stromku vlastnoručně vyrobenými 
ozdobami od dětí probíhalo před Divadlem 

Spejbla a Hurvínka.
V pátek 18. prosince si Praha 6 srdcem ze svíček v Šabachově 
parku připomenula výročí úmrtí Václava Havla.
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VLASTA BURIAN, LÍDA BAAROVÁ, 
VÝTVARNÍK JIŘÍ ANDERLE A MNO-
HO DALŠÍCH OSOBNOSTÍ SI VYBRA-
LO PRO SVÉ BYDLENÍ HANSPAULKU. 
ZVUČNÁ JMÉNA NALEZNETE I MEZI 
ARCHITEKTY – AUTORY ZDEJŠÍCH 
STAVEB. PRÁVEM TAK LZE MÍSTNÍ 
DOMY OZNAČIT JAKO SLAVNÉ VILY. 

Hanspaulka se řadí mezi největší lokality určené 
pro individuální bydlení v Praze. První moderní 
dům tady vznikl na sklonku první dekády dvacá-

tého století, největším rozmachem prošlo místo 
mezi první a druhou světovou válkou, zajímavé 
vily se zde staví i v současnosti. Jen pro zajíma-
vost, celá Hanspaulka se nachází v katastrálním 
území Dejvic a  je zároveň jeho nejmodernější 
částí. Krásných a cenných domů se v této lokali-
tě nachází zhruba padesátka, zde je šest z nich. 

1. Vila Richarda Klenky z Vlastimilu, 
zvaná též Strakovka

(Nad Strakovkou 13, Kozlovská 1)

Tato první novodobá vila v  lokalitě patřila Ri-
chardu Klenkovi, rytíři z  Vlastimilu. Stavěla se 
v  letech 1908 až 1910. Stavebník a  projektant 
v  jedné osobě si nechal vybudovat sídlo v  du-
chu secese a moderny. Byl také autorem veške-
rého nábytku, zařízení a  zámečnických prvků 
i oplocení. Vila s mansardovou střechou vzdále-
ně evokuje historickou architekturu některých 
anglických domů. Svým průčelím je otočená 
na jihovýchod do okrasné zahrady. Po roce 1989 
prošla znehodnocujícími stavebními úpravami, 
na  konci 90. let nechal současný vlastník dům 

Slavné hanspaulské vily 

1. 2. 3.

Chcete si prohlédnout tyto vily sami? 
Zde je mapa pro plánování vaší vycházky  

https://gis.praha6.cz/slavne-vily
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upravit na vícegenerační byt, a tak došlo k urči-
tému navrácení k původnímu konceptu.

2. Vlastní vila Antonína Engla

(Na Karlovce 6) 
Antonín Engel, významný tvůrce urbanistické 
koncepce Dejvic, navrhl pro sebe a svou rodinu 
patrovou vilu s obytným podkrovím v poměrně 
střídmém stylu. Dům, který byl postaven v  le-
tech 1927 až 1928, je zajímavý dvěma vstupy. 
Společenské prostory se nacházejí v  přízemí, 
do patra se vešlo šest ložnic se dvěma koupel-
nami. Zařízení, zvlášť vynikalo to v profesorově 
pracovně, bylo též tradičnější. Antonín Engel 
sám řešil také okolní pozemek, a to jako víceú-
čelovou zahradu v  mírném spádu, s  pergolou 
a jezírkem. Dnes je dům, který prošel generální-
mi úpravami a některými změnami, sídlem vel-
vyslanectví Afghánské islámské republiky. 

3. Vila manželů Hegerových

(Nad Šárkou 65)
Manželé Hegerovi si pro stavbu svého domu 
vyhlédli nároží dnešních ulic Nad Šárkou a Zlat-
nice. Návrh domu svěřili architektu Oldřichu 
Starému, který byl v  té době znám svými po-
krokovými názory.  Stavba se realizovala v  le-
tech 1929 až 1930. Díky svažujícímu se pozem-
ku zde architekt navrhl prakticky čtyřpodlažní 
objekt s  terasou, který odpovídal modernistic-
kým představám Le Corbusiera a  jeho souput-
níků. Zaujme výrazné prosklení jednotlivých 
místností, zejména nároží s obývacím pokojem 
a předsazeným balkonem. K domu s nevelkou 
zastavěnou plochou a  terasovitou zahradou 
byla později přistavená garáž přístupná z ulice 
Zlatnice. 

4. Vila Václava Verunáče

(Neherovská 10)
Funkcionalistickou vilu pro Václava Verunáče 
projektoval architekt Josef Chochol a  vznika-
la v  letech největšího stavebného rozmachu 
Hanspaulky, tedy 1929 až 1931. Podsklepený 
dvoupodlažní dům s  terasou má tvar jedno-
duchého hranolu, který je ale porušený řadou 
stavebních prvků dotvářejících vnitřní dispozi-

ci. Jednoduchou hladkou fasádu člení funkčně 
rozmístěná okna, některá z  nich jsou řešená 
jako pásová. V přízemí domu se nachází šatna, 
obytná schodišťová hala propojená s  jídelnou 
a  dále balkonem a  zahradou, pracovna maji-
tele a menší obývací kout. Druhé podlaží bylo 
rozděleno na  část rodinnou a  společenskou. 
Kuchyni architekt umístil do  suterénu. V  80. 
letech minulého století proběhly ve  vile udr-
žovací práce, po  roce 1989 několikrát změnila 
majitele. Počátkem tohoto milénia nechali sou-
časní vlastníci vilu rekonstruovat pod vedením 
ateliéru Luďka Rýznera. 

5. Vila Karla Babky a Lídy Babkové 
Baarové 

(Neherovská 8)
Ladislav Žák navrhl podle Babkova zadání syme-
trickou dvojvilu s jedinečným výhledem na měs-
to a se zvláštnímu vstupy do větší části pro Karla 
Babku s manželkou a do menší části pro jejich 
dceru herečku Lídu Baarovou. Dům, který se sta-
věl v roce 1937 až 1938, má velmi jednoduchou 
dispozici s  podélným umístěním jednotlivých 
nepříliš velkých místností, pouze obývací pokoj 
rodičů měl okolo třiceti metrů čtverečních. Vilu 
s průběžnými okny doplňují předsazené terasy, 
z nichž ta na střeše připomíná spolu s původně 
navrhovanou zimní zahradou, dnes pracovnou, 
palubu zaoceánského parníku včetně všech 
venkovních klempířských detailů, Po roce 2000 
prodali dědicové Karla Babky dům novému ma-
jiteli s  velkým zaujetím pro tuto architekturu. 
Ten přizval ke spolupráci na rekonstrukci domu 
architekta Ladislava Lábuse. Oprava skončila 
v roce 2008.

6. Vila Jiřího Anderleho

(U Matěje 4)
Přímo naproti bráně Šáreckého hřbitova si 
na konci osmdesátých let postavili rodinný dům 
s ateliérem Jiří a Milada Anderlovi podle návrhu 
Petra Kella. Vila je zajímavá svým vzhledem, kdy 
fasáda z  režných kanalizačních cihel s  výrazně 
modrými rámy oken a dveří ukazuje na ovlivně-
ní postmodernistickou architekturou. Kompakt-
ní stavba se skládá z rodinné vily a ateliérového 

křídla, obě spojuje točité schodiště. Věž krytého 
vyústění schodiště dělá společnost věži neda-
lekého kostela sv. Matěje. Rodinná část domu 
skrývá obývací pokoj, dvě ložnice, kuchyň s pří-
slušenstvím, větší ateliérová část pak grafickou 
dílnu a  ateliér.  Za  oplocením, které tvoří čás-
tečně zeď z režných cihel a částečně průhledný 
plot v modré barvě, se nachází příjemně řešená 
obytná zahrada.

SLAVNÉ VILY PRAHY 6 
Hanspaulka

Autoři knihy představují na více jak  
264 stranách 53 slavných vil. Kniha je 
doplněna obsáhlým urbanistickým 
vývojem celého území, jakož i obsáhlou 
kapitolou mapující velký počet původ- 
ních usedlostí, které tvoří nedílnou  
součást historie celé enklávy Dejvic.  
Autorský tým vedl profesor Petr Urlich 
a Jiří Podrazil k ní pořídil současnou 
fotodokumentaci. Podrobnosti najdete 
na www.slavnevily.cz.

4. 5. 6.
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ROK POZNAMENANÝ KORONAVI-
ROVOU PANDEMIÍ OVLIVNIL I EV-
ROPSKOU JACHTAŘSKOU SEZONU. 
Z OMEZENÉHO POČTU ZÁVODŮ 
VYTĚŽILY SVŮJ HISTORICKY NEJ-
LEPŠÍ VÝSLEDEK MLADÉ NADĚJE 
ČESKÉHO JACHTINGU, DVOJČATA 
MICHAL A LUKÁŠ KRSIČKOVI Z VO-
KOVIC. V ABSOLUTNÍM HODNOCENÍ 
SÉRIE EUROCUP SKONČILI TŘETÍ.

Studenti sexty osmiletého Gymnázia Nad Alejí 
Michal a  Lukáš se na  jachting dali před deseti 
lety po vzoru staršího bratra Martina. Před třemi 
lety pak poprvé společně usedli do lodi jako ko-
satník a kormidelník lodní třídy 29 a utvořili jed-
nu z českých sourozeneckých posádek. Prosadili 
se do české mládežnické reprezentace a v letoš-

ním roce dosáhli na  titul vicemistrů republiky, 
zvítězili v československém poháru a z více než 
200 lodí obsadili celkové 3. místo v evropském 
poháru.
Řada závodů se letos sice neodjela, ale tam, kde 
se startovalo, kluci bojovali o body. Jak ve špa-
nělském El Balís, tak na  domácím Lipně nebo 
v posledním závodě na italském Lago di Garda, 
které je jejich oblíbenou tréninkovou destinací. 
„Garda nám vyhovuje silným větrem. V  jiných 
destinacích ještě pokulháváme v  taktice, tady 
vyhráváme na rychlost,“ shodují se sourozenci.
V  letošní sezoně měli naplánováno 130 dní 
na vodě, nakonec s obtížemi odjeli 100, převáž-
ně na českých vodách. I tak se svěřenci trenéra 
Davida Křížka dokázali zlepšovat. „Letos jsme se 
hodně posunuli a  víme, že máme na  to jezdit 

na  velkých evropských závodech a  dokážeme 
držet krok s nejlepšími,“ říká Michal. „Věříme, že 
na  příštím mistrovství světa zajedeme tu nej-
lepší, zlatou skupinu,“ dodává Lukáš. Vše bude 
záležet na  možnostech cestování vzhledem 
k  pandemii. Díky individuálnímu studijnímu 
plánu na gymnáziu nemají problémy s docház-
kou. „Doufáme, že se podíváme na Sicílii, kde by 
měla probíhat zimní příprava, a  pak se přesu-
nout do Španělska a do Francie,“ přejí si souro-
zenci, kteří mají i olympijské cíle. V lodi si spolu 
rozumí. „Když dobře závodíme, tak je všechno 
v pohodě, když se nedaří, tak to občas skřípe,“ 
komentují společně trávené závody a tréninky. 
Díky letošnímu úspěchu jsou natěšení na další 
společné závodění, které by je mohlo posunout 
mezi ty nejlepší.

Jachtařské talenty 
z Vokovic

Skleňák patří pohádkám 
DO 10. LEDNA SI MŮŽETE PRO-
HLÉDNOUT ZA SKLY GALERIE 
SKLEŇÁK VÝSTAVU ZASVĚCENOU 
POHÁDKÁM. 

Připomíná postavičky legendárních večer-
níčků, jako jsou Broučci, Birlibán, Neználko-
vy příhody a  mnoho dalších. Jde o  unikátní 
výstavní expozici, která je průřezem tvorbou 
architekta Zdeňka Podhůrského (1920–1981), 
jednoho z  našich největších a  nejtalentova-
nějších loutkařů, který vytvořil stovku různých 

prototypů hraček, divadelních loutek a deko-
rací, které se staly součástí mnoha oblíbených 
pohádek, filmů a  her. „Fenomén české loutky 
má velký kulturní a historický význam a pova-
žuji za  důležité připomínat si skutečnost, že 
jsme byli považováni v minulém století za jed-
nu z  loutkařských velmocí. Troufám si říci, že 
v současném světě vlády médií a elektroniky je 
obzvláště důležité navázat na tradiční pohád-
kové příběhy a snažit se udržet jejich odkaz,“ 
uvedla radní Eva Smutná (TOP 09), která má 
na starosti gesci výtvarnictví. 
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 Také letos přišly dárky do útulku

I LETOS SE USKUTEČNILA PŘED-
VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ 
PRAHY 6 A DIAKONIE BROUMOV 
ÚTULKU PRO OPUŠTĚNÁ NEBO NA-
LEZENÁ ZVÍŘATA V TRÓJI. 

Do útulku díky tomu míří několik pytlů přikrý-
vek, které pocházejí ze sbírek použitého textilu 

nebo sběrných kontejnerů, a útulek je použije 
na pelíšky pro zvířata. Za Prahu 6 do útulku pře-
dali dárky pro zvířata úředníci z odboru životní-
ho prostředí spolu s místostarostou Jiřím Lálou. 
Piškoty, suché pečivo, jablka a  mrkev shro-

OD 6. LEDNA VYSTŘÍDÁ SOCHU 
MARŠÁLA KONĚVA NA NÁMĚSTÍ 
INTERBRIGÁDY VÝSTAVA PŘIPOMÍ-
NAJÍCÍ VÝZNAMNÉ MOMENTY 20. 
STOLETÍ. ORGANIZUJE JI PRAHA 6 
SPOLU S OBECNĚ PROSPĚŠNOU 
SPOLEČNOSTÍ POST BELLUM.

Plakáty připomenou příběhy spojené s  vý-
znamnými momenty 20. století, přičemž každý 
týden se jedna z ploch obmění. Středem expozi-
ce bude audiovizuální objekt připomínající sokl 
po Koněvově soše. Při pohledu do jeho útrob se 
návštěvníci seznámí s mnoha epizodami z his-
torie československo-sovětských vztahů. Nabízí 
vzpomínky skutečných lidí na události 20. sto-
letí, které jsou zaznamenány pro sbírku Paměť 
národa a které vypovídají o minulosti více než 
hrdinské mýty vzniklé na objednávku totalitní-
ho režimu.
V  Praze 6 není mnoho míst spjatých s  historií 
20. století více než toto náměstí. Po  válce zde 
na  lavičkách sedávaly manželky Rusů, které 
po příchodu Rudé armády do Prahy zatkli agen-

ti sovětské kontrarozvědky SMERŠ a odvlekli je 
do  gulagů. Zde si dodávaly naději, že se jed-
noho dne se svými muži zase shledají, nebo se 
alespoň dozvědí, co se s nimi stalo. Řada z nich 
však zemřela dříve, než vyšla najevo krutá prav-
da – Rusové, kteří našli v prvorepublikové Pra-

ze útočiště před bolševickým terorem. Právě 
na tomto místě spojeném s ruskou emigrací byl 
odhalen 9. května 1980 pomník maršála Koně-
va, jehož příchod do Prahy v květnu 1945 měl 
pro ruské emigranty tragické následky. Stál zde 
téměř čtyřicet let. 

Maršála na náměstí Interbrigády střídá výstava

máždily děti z  mateřských škol Bubeníčkova 
a  Libocká. „Každý dar pro čtyřnohé obyvatele 
našeho útulku je velmi cenný. Je skvělé, že exis-
tují lidé, kterým není osud opuštěných zvířat 
lhostejný a najdou si čas na návštěvu i pomoc,“ 
řekl Václav Steinbauer, vedoucí útulku Městské 
policie hl. m. Prahy.
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Autokino na Strahově zima nezastavila Do kina 
Dlabačov Promítání na obřím plátně, které je 

sestaveno z šesti lodních kontejne-
rů, na stadionu Strahov s vyhlídkou 
na Prahu probíhá i přes zimní období. 

Na Strahově se každý den promítají filmy dra-
maturgie Aerofilms. Na místě je plátno o  roz-
měrech 13×6 metrů, na  které promítá pro-
jektor z kina Aero v maximálním rozlišení 4K, 
a jedinečná scenérie. BV nabídce nechybějí jak 
zahraniční, tak domácí, starší i zcela nové filmy. 
V pondělí 4. ledna se promítá Šarlatán, o den 
později film Havel. Začátky filmů jsou v zimním 

období posunuté na 18.30 hodin. Program ak-
tualizují organizátoři zhruba týden dopředu, 
najdete ho na https://autokinostrahov.cz. 

NESEHNALI JSTE NIKDY LÍSTKY 
NA PŘEDSTAVENÍ PŘÍBĚHY OBYČEJ-
NÉHO ŠÍLENSTVÍ NEBO TEREMINA 
V DEJVICKÉM DIVADLE? NYNÍ MÁTE 
PŘÍLEŽITOST. 
Fanoušci Dejvického divadla mohou využít 
 videoportál Dramox, který poskytuje sledování 
záznamů divadelních představení on-line. Dej-
vické divadlo nabízí prostřednictvím Dramoxu 
tři tituly: kromě Příběhů obyčejného šílenství 
a  Teremina také komedii Černá díra. Prvních 
sedm dnů můžete portál, kde lze sledovat před-
stavení z  33 divadel z  celé republiky, vyzkou-
šet zdarma. Měsíční předplatné činí 299 korun 
a můžete díky němu sledovat tolik představení, 
kolik chcete. 

Kino Dlabačov promítá v rámci 
projektu MOJE KINO LIVE. 

Diváci si mohou koupit vstupenku, 
ke  které obdrží odkaz na  stream filmu. 
Každý večer, většinou ve  20:30 ho-
din, běží celovečerní film nebo doku-
ment, ale součástí živých přenosů jsou 
i  zajímavé přednášky nebo jiné akce. 
 Aktuální program najdete 
na https://dlabacov.cz.

Zpět do Dejvického 
divadla

Betlémské světlo

Díky skautským dobrovolníkům se letos i přes pandemická opatření podařilo mezi zájemce distribuovat betlémské světlo. Den před Štědrým dnem si plamínek přátelství 
a míru mohli lidé zapálit v otevřené Písecké bráně. Tam jej jako každý rok přivezli skauti z oddílu Šipka. Od skautů z hanspaulských středisek Pplk. Vally a Javor si lidé mohli 
vyzvednout světlo na předem naplánovaných zastávkách na trase mezi Hanspaulkou a Ořechovkou. Betlémské světlo bylo tradičně i v kostele u sv. Matěje. Tam je také až 
do konce ledna o víkendech k vidění unikátní perníkový betlém. 
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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. 

V  rámci předvolební ankety „Potok 2018” 
(https://praha6.org/volby/) jsme se ptali poli-
tiků na  jejich program v  oblastech, které jsou 
podle nás pro občany důležité. Jsme zhruba 
uprostřed volebního období, a tak jsme se po-
kusili o malé bilancování, v čem vidíme pozitiv-
ní posun a kde je zatím co dohánět. I když ne 
všechny cíle jsou plně v kompetenci MČ, zajímá 
nás, jak volení zástupci usilují o jejich naplnění.

Otevřenost radnice a zapojování 
občanů do rozhodování samosprávy
Radnice uvedla do provozu dvě aplikace, které 
mají velký potenciál zlepšit komunikaci mezi 
občany a radnicí. „Lepší Šestka“ umožňuje hlá-
sit závady ve veřejném prostoru a jeho vybave-
ní. Bohužel chybí provázanost aplikace na čin-
nost magistrátu, a tím i zpětná vazba u podnětů 
v  kompetenci magistrátu. Aplikace Geoportál 
Prahy 6 umožňuje zobrazovat velké množství 
informací vázaných ke  konkrétním lokalitám. 
Obsah se postupně rozrůstá, ale je stále relativ-
ně omezený. Jeho potenciál vidíme v informo-
vání obyvatel o aktuálních projektech na území 
Prahy 6. Obě aplikace by mohly být skvělým 
nástrojem při zavádění systémové participace, 
kterou od našich zástupců stále netrpělivě oče-
káváme. Systémová participace je postup, kdy 
úředníci automaticky občana informují a  pří-
padně i zapojují do všech probíhajících činností 
v oblastech, o které má občan zájem. Obě apli-
kace je možné využít i  pro předávání zpětné 
vazby mezi občany a  samosprávou. Doufáme, 
že radnice bude mít odvahu a  energii tímto 
směrem aplikace rozvíjet. 
Pozitivem je již čtvrtý ročník projektu „Mám ná-
pad pro Šestku”, kde občané navrhují projekty 
na  zlepšení veřejného prostoru. Přínosem je 
snaha pořádat ad hoc ankety k úpravám veřej-
ného prostoru. Negativem zůstává uzavřenost 
odborných komisí při radě MČ pro veřejnost. 

Územní rozvoj
Zásadní pro rozvoj Prahy 6 je aktivní spoluprá-
ce MČ při dopracování návrhu metropolitního 
plánu (MPP). Stávající územní plán končí v roce 
2022 a Praze tak hrozí, že bude bez územního 
plánu. Občané spolupracovali na  připomín-
kování MPP (https://praha6.org/mpp/) a  MČ 
k  němu předložila kvalitní stanovisko s  poža-
davky na  dopracování. Věříme, že usiluje o  je-
jich naplnění. Vhodným podkladem pro MPP 
jsou územní studie. Oceňujeme, že MČ s hl. m. 

Prahou dokončuje první územní studii pro Šá-
recké údolí.
I v dalších částech Prahy 6 je poptávka po plno-
hodnotných územních studiích. Na Petřinách je 
potřeba vyřešit vznik chybějícího náměstí. MČ 
má zpracovanou neoficiální studii, kterou ale 
Komise územního rozvoje, dle výsledků hlaso-
vání, nerespektuje. Místo očekávaného náměs-
tí s veřejnými funkcemi podporuje developera 
s projektem bytového domu. MČ tak rezignuje 
na vznik plnohodnotného veřejného prostran-
ství v  místě, které je zhodnocené významnou 
investicí prodloužením metra A.  
Na  tomto příkladu je vidět potřeba řádného 
využívání nástrojů územního plánování. O  zá-
měrech předem informovat a  projednávat je 
za  účasti veřejnosti. Nepřipustit opakování 
chyb a  schvalováním dílčích staveb ztrácet 
kontrolu nad rozvojem stabilizovaných lokalit. 
Územní studie a pak i regulační plán garantují 
umisťování staveb v rámci celku, předvídatelně 
a dle jasných pravidel.
 
Životní prostředí
Oceňujeme poměrně obsáhlé informace 
na  stránkách MČ a  doplňování dat za  MČ 
do  portálu stromypodkontrolou.cz. Na  webu 
MČ nám však chybí informace o stavu a zdrojích 
znečištění ovzduší a  hlukové zátěži. Na  Geo-
portálu Prahy 6 jsou uvedena umístění měřičů 
znečištění ovzduší, které MČ nově instalovala. 
Bohužel výsledky z nich jsou stále nedostupné. 
Chybí informace o  stacionárních zdrojích zne-
čištění (největším je Veleslavínská teplárna), 
na které ukazuje třeba nový portál Libuše. Ob-
tížně se získávají informace např. o zásobování 
nových developerských projektů teplem včet-
ně dopadů na  životní prostředí (Nová Dědina, 
prostor kolem Dejvického nádraží apod.). Zdá 
se nám, že MČ řeší spíše následky a méně se za-
bývá příčinami klimatické změny.
V oblasti vysazování zeleně a úpravách parků je 
sice vidět řada zlepšení, kácení stromů ale často 
vyvolává pochyby o  smysluplnosti a  oprávně-
nosti. Určitě by pomohla bilance stromů v Pra-
ze 6 – kolik vysázeno, podíl náhradní výsadby, 
kolik vykáceno, úspěšnost nové výsadby.
Postrádáme aktualizované informace o případ-
ných pozitivních nebo negativních dopadech 
rekonstrukce Vítězného náměstí a souvisejících 
staveb (KES) na životní prostředí. Dopravní mo-
dely jsou přes 3 roky staré. Data o hlukové zátě-
ži a znečištění (EIA) přes 6 let. Přitom dopravní 

Bilancování v polovině volebního období

Letem světem
Na letiště pod zemí – rada HMP zvedla ruku 
pro variantu JIH.   Zastupitelstvo Prahy 
podpořilo výstavbu paralelní dráhy na  le-
tišti, souhlas na  jednání zastupitelstva vyjá-
dřila i zástupkyně P6 radní Smutná.   Sokl 
po  Koněvovi zmizel, překvapily opravdu 
bytelné betonové základy.   V Pelléově vile 
se usadili lichožrouti.   Lanovka z Podbaby 
do Bohnic může mít významný vliv na život-
ní prostředí, proběhne EIA.   Na  volných 
zahradách v Rakovnické chystá P6 2 bytové 
domy a školku, celkem za 180 mil. Kč.

J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

situace se dynamicky vyvíjí.

Doprava
Informace k dopravní strategii i důležitým do-
pravním stavbám na  stránkách MČ nejsou ak-
tuální. Výjimkou je modernizace Buštěhradské 
dráhy, kde MČ umožňuje občanům se k projek-
tu vyjadřovat a SŽ s jejich připomínkami pracu-
je. Otazníkem zůstává termín realizace včetně 
souvisejících P+R.
Oceňujeme, že se Komise dopravy snaží dopo-
ručovat řešení pro podněty občanů přes často 
protichůdné lokální požadavky. Chybí informa-
ce o  realizaci Generelu bezmotorové dopravy. 
Místo cyklostezek přibývají cyklopruhy na  ko-
munikacích určených především pro automo-
bily (např. Evropská). Slibné je rozšiřování sítě 
tramvají (Strahov, Dědina). Bohužel tramvaj 
do Suchdola je, zdá se, v nedohlednu. Zpožďují 
se zajímavé projekty jako lávka přes Horomě-
řickou nebo autobusový pruh na Horoměřické.
V automobilové dopravě je řada drobných vy-
lepšení jako přechody, radary, lega, zóny 30, 
omezování vjezdu nákladních vozidel. Na regu-
laci vjezdu aut do  města mají pozitivní dopad 
opatření jako modré zóny nebo připravované 
světelné závory. Proti tomu jdou plány na  ně-
které sporné stavby (KES, zkapacitnění Vypi-
chu), které do  Prahy 6 přivedou víc aut. V  té 
souvislosti by bylo vhodné zveřejnit a  využí-
vat informace o  intenzitách dopravy z  měření 
 radarů.
Přes odpor části veřejnosti MČ podporuje para-
lelní dráhu bez ohledu na rizika pro obyvatele 
Prahy 6 (provoz letadel, doprava z a na letiště).

V. Hodek, J. Hušek, P.  Charvát, M. Chylík, J. 
Koňaříková, Společně pro 6
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KULTURNÍ PROGRAMY

Odběrová místa na COVID-19 Praha 6
Antigenní testy zdarma 
ÚVN (Odběrový stan)
U Vojenské nemocnice 1200 
8–18 hod.

EUC – Veleslavínská 
Veleslavínská 1/30 
8–16 hod.

STAYNEGATIVE aiomica/PREVEDIG 
medical 
Pelléova 9 
8–15 hod.

GHC – Vítězné náměstí
(roh Technické a Šolínovy ulice)
14–18 hod. 

GHC – Letiště Václava Havla
Aviatická (Terminál 1,2) 8–23.59 hod.

Synlab – Mobilní odběrové pracoviště
Evropská 176 (drive-in)
8–12 hod.

PCR testy se žádankou nebo 
pro samoplátce 
Synlab
Bělohorská 39
12–16 hod.

ÚVN (Odběrový stan)
U Vojenské nemocnice 1200
8–16 hod.

GHC – Vítězné náměstí 
(roh Technické a Šolínovy ulice)
8–14 hod.

EUC – Veleslavínská
Veleslavínská 1/30
8–16 hod.

STAYNEGATIVE aiomica/ 
PREVEDIG medical
Pelléova 9
8–16 hod.

Vyšetři.mě – Odběrové centrum
Drnovská 1112/60
16–20 hod. (pouze pro samoplátce)

Více na covid.praha.eu

NESEDÍM, SOUSEDÍM 
roh Anastázovy a Sartoriovy

14. 1. 10.30–12 / Mikuláš Medek. Online před-
náška Moniky Sybolové. Rezervace a získání 
odkazu na přednášku na e-mailu kristyna@
nesedimsousedim.cz.
14. 1. 18.30–20.30 / Permakultura a komunita. 
Online přednáška Denisy Tomáškové. Registra-
ce a získání odkazu na katerina@nesedimsou-
sedim.cz.
15. 1. 15–17.30 / Stříhání od Katky Peklové. 
Rezervujte si místo na: katerina.peklova@
seznam.cz.
18. 1. 17–18.30 / Pohádka z promítačky s vý-
tvarnou dílnou.
20. 1. 17.30–19 / Spojka. Sousedské setkání 
k eko projektům. Dejte nám vědět, že se chcete 
připojit, na kristyna@nesedimsousedim.cz.
29. 1. 10–13.30 / Vycházka (nejen) pro seniory: 
Podél Rokytky. Sraz v 10.00 u výstupu metro 
Vysočanská, v prostoru autobusů směr Prosek. 
Rezervace na kristyna@nesedimsousedim.cz 
(kapacita je omezená).
Více informací a rezervace na nesedimsouse-
dim@gmail.com nebo 702 816 476.

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

12. 1. od 16:00, terasa Villy Pellé / Novoroční 
semaforské variace. Koncert v rytmu nestár-
noucích melodií nezapomenutelného tande-
mu Suchý, Šlitr pod vedením J. N. Svobody, 
v podání Vladimíra Vandrovce – kytara, zpěv; 
Jakuba Přibyla – akordeon a Jana Střížovského 
– kontrabas.

19. 1. od 16:00 komentovaná prohlídka výsta-
vy / Adolf Loos: Opakování génia. Sraz 15:45 
před Studijním a dokumentačním centrem 
Norbertov, Nad Hradním vodojemem 53/13, 
Střešovice. Výstava představí na příkladech 
interiérů v Plzni, Praze a Brně Loosovy „obytné 
prostorové programy“ respektující každodenní 
rituály zámožné středostavovské klientely. 
26. 1. od 16:00 exkurze a komentovaná 
prohlídka. Sraz 15:45 před Rothmayerovou 
vilou, U Páté baterie 896/50, Břevnov. Vlastní 
vila architekta Otto Rothmayera ukrývá stálou 
expozici „Příběh jednoho domu a jedné rodiny“. 
Expozice připomíná osobitý styl architektonic-
kého díla a zároveň se snaží navodit atmosféru 
životního, pracovního i uměleckého prostředí, 
které Rothmayer vytvořil společně se svou 
manželkou, významnou textilní výtvarnicí 
a propagátorkou moderního životního stylu. 
Všechny lednové akce jsou početně omezené 
s ohledem na aktuální číslo protiepidemického 
systému. Je tedy NUTNÁ REZERVACE na karoli-
na@freshsenior nebo telefonu 224 326 180.

SENIOR FITNES Z. S.
•  Od ledna se znova otevírá Akademie  

 Seniorfitnes. Rozpis kurzů najdete na  
www.akademieseniorfitnes.cz

•  Pokračují pravidelné kurzy kulturně komu-
nitního centra. Nabídku a rozvrh najdete 
na www.seniorfitnes.cz.

•  Stále probíhá projekt Rozchoď babičku – cvi-
čitelky docházejí za seniory domů a formou 
rehabilitačního cvičení jim pomáhají zlepšit 
kondici. Podrobnosti na www.rozchodbabic-
ku.cz.

•  Všichni aktivní senioři si mohou zacvičit 
on–line z pohodlí domova. Videa najdete 
na www.seniorfitnes.cz.

Po uvolnění koronavirových opatření opět 
začne cvičení v tělocvičnách. V Praze 6 můžete 
využít tato cvičební místa:
Bazén Strahov, pondělí 11.30 – 12.30
KKC Uralská 770/6, cvičení na židlích, čtvrtek 
14.30 – 15.30
KKC Uralská 770/6, sebeobrana pro seniory, 
pátek 10.00 – 11.00
Aritma Vokovice, fotbal v chůzi, středa 16.00 – 
17.00
FTVS, zdrav. cvičení, úterý 11.00 – 12.00
Tatran Střešovice, zdravotní cvičení, pondělí 
9.00 – 10.00, čtvrtek 14.00 – 15.00
Stadion mládeže Na Kotlářce, zdravotní cvičení 
pondělí 10.00 – 11.00, středa 11.00 – 12.00
Sauna Hadovka, jóga, čtvrtek 9.00 – 10.00
Sokol Liboc, zdravotní cvičení, středa 9.30 – 
10.30
Gym. Jana Keplera, zdravotní cvičení, středa 
16.00 – 17.00
ÚMČ Suchdolské nám., zdravotní cvičení, pon-
dělí 13.30 – 14.30
Sokol Dejvice, zdravotní cvičení, čtvrtek 9.00 – 
10.00, 10.00 – 11.00.
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ÚŘEDNÍ DESKA

Z úřední desky
UMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
 KONTEJNERŮ V ROCE 2020

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Pra-
hy v  roce 2020 zorganizoval opět projekt sběru 
objemného odpadu z  domácností pomocí vel-
koobjemových kontejnerů (dále jen VOK). Akci 
zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí MHMP 
z  rozpočtu hl. m. Prahy (z  paragrafu prevence 
vzniku odpadů), kontakt na  jeho pracovníka je 
Ing. Janda, tel. 236 004 263.
 

Informace získáte na tel.: 220 189 402 (Jana 
Drechselová–ÚMČ Praha  6), tel. 236 004 263 
(Ing. Janda MHMP).

VOK bude přistaven v  určeném termínu pouze 
na max. 4 hodiny.

 VOK je určen pouze pro občany hl. m. Prahy.

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

DO KONTEJNERU NELZE ODKLÁDAT:
Do  kontejneru je zakázáno odkládat živnosten-

ský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, sta-
vební odpad, pneu matiky, elektrospotřebiče, 
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mra-
záky a sporáky.

4. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Václavkova – nádraží Praha Dejvice

2. Dejvická x V. P. Čkalova x Jaselská

5. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Krupkovo náměstí – u kostela

2. Českomalínská x Juárezova

6. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. nám. Interbrigády

2. Ve Struhách x Antonína Čermáka

7. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Studentská x Zikova

2. Kolejní x Zelená

11. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. K Brusce x Na Valech

2. Kozlovská x Na Karlovce

12. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Na Kuthence x Na Čihadle

2. Na Ostrohu x Průhledová

13. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Koulova x Čínská

2. Šárecká x Mydlářka

14. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Africká x Kamerunská

2. Arabská x Egyptská

18. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Kladenská x K Lánu

2. Africká x Alžírská

19. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Tobrucká – parkoviště

2. Vostrovská x Na Pernikářce

20. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. V Šáreckém údolí – Žežulka

2. Horoměřická x K Vršíčku

21. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. V Sedlci proti č. 9/23

2. V Šáreckém údolí x V Podbabě

25. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Kladenská x nám. Bořislavka

2. Dělostřelecká x Slunná

26. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Macharovo náměstí

2. Pod Novým lesem x Nový lesík

27. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Na Bateriích u. č.27

2. Střední x Pod Petřinami

28. 1. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Na Okraji x Krásného

2. Stamicova x Brixiho

NABÍDKA NEBYTOVÝCH 
PROSTOR

Městská část Praha 6 vyhlásila výběrové 
řízení na prodej 9 nebytových jednotek 
za nejvyšší nabídku.
Ukončení příjmu nabídek je 27. 1. 2021 
do 15.00 hod.
Bližší podmínky výběrového řízení včetně 
seznamu nabízených prostor jsou
zveřejněny na webových stránkách  
www.praha6.cz (úřední deska – prodej 
nebytových jednotek) a dále na webových 
stránkách www.sneo.cz.

REGISTR VOZIDEL V PRAZE 6 
DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN

Magistrát hl. m. Prahy oznamuje, že od pon-
dělí 28. prosince do odvolání jsou z důvodu 
karantény zrušeny úřední hodiny (pondělí 
a středa) na pracovišti registru vozidel 
odboru dopravněsprávních činností v Praze 
6 – Břevnově, Radimova 39. Klienti, kteří mají 
potvrzenou elektronickou rezervaci návštěvy, 
budou odbaveni.
Na dalších pracovištích pražského registru vo-
zidel i na pracovišti registru řidičů jsou úřední 
hodiny v pondělí 8 až 13 hodin a ve středu 13 
až 18 hodin. V ostatní pracovní dny jsou od-
bavováni pouze klienti, kteří mají potvrzenou 
elektronickou objednávku termínu návštěvy 
pracoviště.

V případě, že máte veřejně přístupnou popelni-
ci nebo kontejner na směsný odpad lze stromky 
volně odložit vedle nich, v  ostatních případech 
(činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kle-
ci) prosíme o odložení vánočních stromků k nej-
bližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené 
vánoční stromky rozhodně nepatří do  nádob 
na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich 
kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před 
odvozem komunálního odpadu, aby nedocháze-
lo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zby-
tečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na ko-
munální odpad nakládány v běžných svozových 
dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden 
a únor.
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stro-
mek dosloužil, rozhodně nepatří do  kontejneru 
na  tříděný či směsný odpad, ale do  sběrného 
dvora.

VÁNOČNÍ STROMKY DO POPELNICE NEPATŘÍ
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INZERCE

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

OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK 
- NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN-
-VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE-SÍTĚ PROTI 
HMYZU Tel:733720950 pavel.janci@email.cz

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

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

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

Prodám pět použitých zimních pneumatik 
165/70 R13 SUMITO BC100 na plechových discích 
(pro Škoda Felicie). Dohoda jistá. Praha 6.  
Tel. 731 524 585

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

Vyměním obecní byt 2+kk v Řepích, za obecní 
garsoniéru v Praze 6. Tel. 721 082 735.
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INFORMACE/INZERCE
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MÁTE NÁMĚT NEBO TIP NA ČLÁNEK? CHYBÍ VÁM NĚJAKÁ TÉMATA V ŠESTCE? NAPIŠTE NÁM  
NA SESTKA@PRAHA6.CZ

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, 

KONTAKTY NA ZASTUPITELE 

INZERCE

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

Redakční radu tvoří Výbor pro otevřenost, média 
a participaci a Redakční skupina. Vydávání se 
řídí Pravidly schválenými 
zastupitelstvem. 
Podrobnosti na https://
www.praha6.cz/komise_
seznam?ID=251&vo=1822

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,  
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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