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Sněhovou pokrývku si užívali lyžaři ve Hvězdě i na břevnovské pláni, sáňkovalo se a bobovalo snad na každém kopečku. Bruslaři na zamrzlé vodní plochy 
stále čekají, a tak místní rybníky navštěvují otužilci. Posilování imunity koupáním ve studené vodě je v době epidemie čím dál populárnější.

Milí sousedé,

5. listopadu 2018 mi přišel dopis od náčelníka Generálního štábu Armády České re-
publiky, armádního generála Aleše Opaty, ve kterém mi děkoval za pomoc, které se 
armádě dostalo ze strany Prahy 6 při přípravách vojenské přehlídky ke  100. výročí 
vzniku Československa. V dopise pan generál mj. píše: „Rád bych vyzdvihl několik Va-
šich zástupců, kteří se velkou měrou podíleli na přípravě a vlastním provedení akcí 
a tím přispěli k jejich důstojnému průběhu: PaedDr. Jan Hrubeš…“. Dopis jsem vzal, 
zarámoval a jmenovanému panu doktorovi odnesl na památku. O necelý rok později 
jsem stál na „buzerplacu“ Posádkového velitelství Praha, kde jsem sledoval, jak velitel 
posádky Praha panu doktorovi připíná na klopu pamětní medaili.
Proč to píšu? Pan doktor Hrubeš, vedoucí Odboru kultury, sportu a volného času na-
šeho úřadu, totiž bohužel nenadále skonal. Toto je jen jedna z  mnoha vzpomínek 
na skvělého člověka, který na naší radnici pracoval víc, než dvacet let, a navíc vzpo-
mínka, ve které je vlastně vše. Pan doktor Hrubeš byl srdcař, který by se pro naši čtvrť 
rozkrájel. Hanspaulský a šestkový patriot, který stál za celou řadou projektů, pomáhal 
udržovat tradice, nosil nové nápady a dělal vše pro to, aby Praha 6 žila. Možná jste 
ho zahlédli kdysi v cylindru na oslavách sta let města Břevnova, možná jste ho po-
tkali pobíhat mezi jezdci, trenéry a organizátory závodů na ploché dráze na Markétě, 
možná jste ho viděli, jak pomáhá montovat velkoplošné výstavy na Dejvické, možná 
jste se potkávali na Dejvickém hudebním létě, na Farmářských trzích… Anebo jste si 
s ním dali pivo v některé z mnoha hospod a hospůdek lemujících trasu slavné Pražské 
padesátky, cyklistického závodu, který pan doktor spoluzakládal a ve kterém starto-
val v duchu hesla „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Kdo ví.
Pan doktor Hrubeš byl člověk, který rozdával dobrou náladu, a jestli ho mohu k ně-
komu přirovnat, tak jednoznačně k postavám, které ve filmech pro pamětníky hrával 
Oldřich Nový – byl vždy galantní, pozorný, distingovaný, profesionál každým coulem.

Nejen nám na radnici bude chybět. Tak ahoj, Honzo!
Ondřej Kolář, starosta

Zimní radovánky v Praze 6 

Jan Hrubeš (zcela vpravo) při 
předávání pamětní medaile

Hlavní město Praha připravilo 
komplexní informační kampaň o očkování 

proti nemoci covid-19 na stránkách 

https://ockovani.praha.eu/

Volat můžete i pražskou 
bezplatnou linku 800 166 160



4 únor 2021

AKTUALITY

  Vzhledem ke  zhoršené pandemické situa-
ci upravuje Úřad městské části Praha 6 až 
do odvolání své úřední hodiny takto: pondělí 
8 až 13 a středa 12 až 17 hodin. Tentýž roz-
sah úředních hodin platí rovněž pro výdejnu 
parkovacích oprávnění v Uralské ulici. Infor-
mační kanceláře (Bělohorská, Delta, SNEO, 
Sedlec) jsou uzavřeny. Občanům je k dispo-
zici bezplatná informační linka 800 800 001.

  Výbor pro výchovu a  vzdělávání projednal 
vznik pracovní skupiny městské části a hlav-
ního města k  přesunu ZUŠ J. Hanuše ze ZŠ 
a MŠ J. A. Komenského do objektu Bělohor-
ská 182.

  Výbor pro otevřenost, média a  participaci 
rozhodl, že do  Šestky nepatří PR články in-
vestorů, developerů či jiných zájemců, a  to 
ani za úplatu. Výjimka je možná jen pro vý-
znamné veřejné projekty a po ověření, že se 

Uzavírky silnic
  Až do  30. dubna bude uzavřeno jižní 

rameno vozovky Na  Petřinách v  úseku 
Ulrychova – Brunclíkova z důvodu obno-
vy vodovodního řadu.

  Do 26. února pokračuje uzavírka Hořelic-
ké, a to v místě křižovatky s Netřebskou.

  Do  15. března neprojedete Vostrovskou 
ulicí v úseku Horoměřická – Nad Šárkou. 
Rekonstruuje se tady kanalizace i vodo-
vodní řad. 

  Do  7. dubna počítejte s  uzavřenou uli-
cí Střední kvůli přeložce vodovodního 
řadu. 

  Do  konce dubna auta neprojedou ulicí 
Pod Novým lesem, od  křižovatky Nad 
Hradním potokem směr centrum. Mění 
se tady kanalizace. 

  Do konce června stále zůstává kvůli de-
molici objektu neprůjezdná Diskařská. 

K R ÁTC E  Z   R A D N I C E 

Výluka tramvají
Kvůli opravě tramvajové trati nepojedou 
až do 25. února tramvaje v úseku Ma-
lostranská – Chotkovy sady.
Kvůli tomu je linka číslo 2 je zcela zrušena. 
Tramvaje číslo 12, 18 a 97 jsou odkloněny přes 
Čechův most, linky číslo 20 a 22  jsou zkráceny 
ve  směru z  centra do  zastávky Malostranská 
(u  metra), odkud dále pokračují přes zastávky 
Právnická fakulta a Malostranská (v Letenské uli-
ci) na Malostranské náměstí a dále po své trase.

Dopravní podnik nově zavádí tyto spoje: 
  Linka 30: Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín 

– Bořislavka – Dejvická – Hradčanská – Špej-
char.

  Linka 32: Vypich – U Kaštanu – Malovanka – 
Pražský hrad – Chotkovy sady – Hradčanská 
– Vozovna Střešovice – Vojenská nemocnice 
– Petřiny – Sídliště Petřiny.

  Linka 35: Bílá Hora – Vypich – U  Kaštanu – 
Malovanka – Brusnice – Prašný most – Hrad-
čanská – Špejchar.

NA VÍCE NEŽ STOVCE MÍST VE VEŘEJ-
NÉM PROSTORU STOJÍ REKLAMNÍ LA-
VIČKY. PŘES ŠEDESÁT Z NICH SI PŘEJÍ 
OBYVATELÉ ŠESTKY ZACHOVAT. 

Hlavní město končí spolupráci se společností 
AD-Net, která rozmístila po  Praze stovky re-
klamních laviček. Některé byly zbytečné, jiné si 
lidé velmi oblíbili a často je využívali. Aby o tuto 
možnost nepřišli, rozhodla se městská část je 
nahradit vlastními, a  to v  oficiálním pražském 

designu.  Občanů se loni na  podzim v  anketě 
na  Geoportálu Prahy 6 zeptala, jaké chtějí za-
chovat a které je naopak možné zrušit. „Šedesát 
čtyři míst, kde lavičky stojí, dostalo od  obča-
nů šanci pokračovat, dvacet čtyři naopak bylo 
odsouzeno k  zániku, a  to téměř jednomyslně. 
U šesti dopadlo hlasování nerozhodně,“ konsta-
tuje místostarosta Jakub Stárek (ODS), který má 
v gesci veřejný prostor. Stávající lavičky budou 
nahrazeny nereklamními ihned poté, co dojde 
k jejich odstranění hlavním městem.

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
proběhne ve čtvrtek 25. února 2021  

od 10 hodin v kongresovém sále OREA 
Hotelu Pyramida. Podrobnosti o formě 

konání, stejně jako program budou 
 zveřejněny na úřední desce.  

Od 15 hodin je zařazený pevný bod 
 interpelace. Online přenos sledujte 

na www.praha6.cz a facebooku Prahy 6.

Občané se vyjadřovali k zachování 
laviček v Praze 6

nezamlčují sporné otázky. I  takové články 
musejí být označeny a odděleny od redakč-
ního obsahu.

  Komise strategického rozvoje řešila na svém 
lednovém jednání modernizaci trati Pra-
ha-Ruzyně – Praha–Letiště Václava Havla 
v úrovni dokumentace pro územní řízení. Zá-
stupci Správy železnic představili například 
plánované uspořádání dopravního terminá-
lu na Dlouhé Míli.

  Komise pro sociální a  zdravotní problemati-
ku schválila a  doporučila pokračování spo-
lečného projektu se spolkem Naděje, který 
zajišťuje terénní sociální služby pro osoby 
bez přístřeší. Stejně tak schválila a doporučila 
pokračování projektu s organizacemi Naděje 
a  K  srdci klíč, jejichž klienti pomáhají s  úkli-
dem veřejných prostranství na území Prahy 6.

  Ještě během února a  března budou lesy 
hlavního města provádět obnovní zásahy 
v Praze 6 a odstraňovat převážně nepůvodní 
a nevhodné dřeviny, například dub červený.
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PRAHA 6 CHCE PŘI PŘÍPRAVÁCH 
REKONSTRUKCE POLIKLINIKY POD 
MARJÁNKOU ZNÁT NÁZOR JAK OB-
ČANŮ, TAK ODBORNÉ VEŘEJNOSTI. 
PROTO PŘIPRAVILA ANKETU O BU-
DOUCNOSTI TOHOTO ZDRAVOTNIC-
KÉHO ZAŘÍZENÍ. DO 18. ÚNORA SE 
MŮŽETE VYJÁDŘIT I VY. 

Rekonstrukce polikliniky vychází z  expertního 
posudku Fakulty architektury ČVUT – Ústav nau-
ky o budovách a počítá s citlivou opravou hlavní 
výškové budovy a  s  novou přístavbou v  místě 
stávající nízké budovy, která navýší celkový ob-
jem polikliniky. Právě sem se totiž budou muset 
během oprav hlavní výškové budovy přestěho-
vat všichni stávající lékaři, rekonstrukce za pro-
vozu není možná. Po  dokončení všech prací 
v  poliklinice přibude místo, které tady dovolí 
rozšířit služby. Radnice by ráda věděla, co by si 
tady občané přáli. „Už teď ale víme, že se nám 
ve výškové budově uvolní prostory. Víme také, 
že nechceme do budovy pustit jinou náplň, než 
jakou dovoluje územní plán, tedy služby. Víme, 
že část prostor můžeme obsadit úředníky, a tak 
přinést některé agendy radnice blíž obyvate-

lům Břevnova. A rádi bychom se zeptali občanů 
na  jejich názor, než vyhlásíme architektonic-
kou soutěž,“ vysvětluje starosta Ondřej Kolář 
(TOP 09). „Myslím, že je důležité, aby se budoucí 
podoba polikliniky řešila komplexně, rozmístění 
ordinací by mělo být logické a  provázané, jak 
ho geniálně vymyslel pan architekt Podzemný. 
Určitě by se měla vrátit zpět z Veleslavína hygie-
nická stanice. A stále upozorňuji na to, že se my 
lékaři a  ani pacienti nemáme kde najíst, proto 
by se měla obnovit jídelna. V poliklinice by měly 
být jen zdravotní a sociální služby, nikoli jesle 
nebo pošta,“ vyjmenovává Martina Smitková, 
zdejší praktická lékařka pro dospělé.  
V připravované anketě se tak občané mohou vy-
jádřit třeba k tomu, co jim na poliklinice a v jejím 
okolí chybí – lékárna, optika, parkování, kon-
krétní sociální služby nebo některé ambulance 
a specializace?  Vyjádřit se lidé mohou i k tomu, 
jaké lékařské a  ambulantní specializace a  také 
sociální služby jako denní stacionář pro seniory 
nebo zdravotně postižené či terénní služby by 
si přáli. A také mohou dát hlas třeba pro bistro 
nebo kavárnu. „Je škoda, že se zapojení obyva-
tel Břevnova v  takto klíčové otázce zredukova-
lo jen na internetovou anketu. Z půlky je vinen 
vir, z  druhé nedostatečné zázemí, které složité 

téma participace na radnici má. Aby měla anke-
ta smysl, musí se každopádně její výsledky pře-
klopit do závazných podmínek architektonické 
soutěže. Nemůže se už znovu opakovat situace 
z  Macharova náměstí na  Ořechovce, kde byli 
občané podrobně vyslechnuti, vítězný návrh 
ale jejich zpětnou vazbu ignoroval,” konstatuje 
Pavel Weber, zastupitel za  Zelené. „Po  (ne)péči 
posledních šesti let budeme doufat, že se vše 
podaří a  poliklinika se nebude muset bourat. 
Poslední kroky – konečně plánovaná přístavba 
a participace velké budovy – jsou však světlem 
na konci temného tunelu. Uděláme vše pro to, 
aby se to konečně povedlo,“ doplňuje zastupitel 
Ondřej Chrást (Piráti). 

Co byste si v Poliklinice Pod Marjánkou přáli vy? 

Jak se můžete 
do ankety zapojit? 
Do proměny polikliniky se nyní může zapo-
jit každý prostřednictvím anketního formu-
láře, který je v on-line formě k dispozici zde: 
https://app.decision21.org/rekonstrukce-a-
-pristavba-polikliniky-pod-marjankou/.
 Občané, kteří nemají přístup k  interne-
tu, mohou anketní formulář vyplnit přímo 
na  Úřadě městské části Praha 6 (Českoslo-
venské armády 23, Praha 6). K dispozici jim 
za tímto účelem bude referentka participa-
ce Halina Himmelová, a to vždy po telefonic-
ké domluvě na čísle 220 189 158.
 Pro další dotazy bude osobně k dispozici 
radní pro strategický rozvoj Eva Smutná, 
a to každou středu od 13 do 15 hodin přímo 
v budově polikliniky. 
Výsledky ankety poslouží jako podklad pro 
architekty k dopracování studií.
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PETŘINY SE ŘADÍ MEZI NEJKRÁSNĚJ-
ŠÍ SÍDLIŠTĚ NEJEN V PRAZE 6, ALE 
CELÉM HLAVNÍM MĚSTĚ. JAK MÍSTNÍ 
OBČANÉ, TAK ODBORNÁ STUDIE, 
KTEROU SI NECHALA MĚSTSKÁ 
ČÁST ZHOTOVIT, MÍSTU VYTÝKAJÍ, 
ŽE ZDE CHYBÍ CENTRÁLNÍ NÁMĚSTÍ 
A PROSTOR URČENÝ K POTKÁVÁNÍ 
OBYVATEL. TO BY SE MOHLO V NÁ-
SLEDUJÍCÍCH LETECH ZMĚNIT. 

Náměstí v centru Petřin má vzniknout na místě 
současného nákupního centra. Budova z  roku 
1969 už dosluhuje, rozpadá se a  také nevyho-
vuje současným požadavkům na  fungování 
obchodu a služeb. Třeba proto, že zde převažují 
na  úkor prodejní plochy velké sklady, které už 
nejsou dnes třeba, když řetězce své prodejny 
zásobují téměř denně. Proto majitel plánuje bu-
dovu strhnout, na  jejím místě vytvořit náměstí 
a  kolem něj postavit nový objekt ve  tvaru pís-
mene L. Dům by měl být z  každé strany ohra-
ničen dvěma vyššími věžemi, budova mezi nimi 
má hlavní římsu nižší než okolní domy. Pod ob-
jektem budou podzemní garáže, spodní patra 
vyplní komerční prostory a veřejné služby, nad 
nimi má vzniknout zhruba sto sedmdesát bytů 
různých velikostí. Část peněz, které investor, 
tedy společnost CPI Property Group, získá pro-
dejem bytů, investuje do vybudování petřinské-
ho náměstí o ploše 1800 metrů čtverečních, což 
je srovnatelné s piazzettou u Národního divadla. 
To bude sloužit všem. 

KOMISE PŘIPRAVILA SEZNAM 
PŘIPOMÍNEK 

„Podobou multifunkčního domu na Petřinách se 
v roce 2019 poprvé zabývala komise pro územ-
ní rozvoj, kde jsou zastoupení nejen politici, ale 
hlavně architekti a stavební inženýři, a vyjádřila 
k  projektu řadu připomínek,“ konstatuje mís-
tostarosta pro území rozvoj Jakub Stárek (ODS). 
Investor navrhl ukončit objekt z  každé strany 
dominantními vysokými věžemi. Pro Petřiny 
jsou už nyní charakteristické výškové domi-
nanty, osu oblasti tvoří čtyři jedenáctipodlažní 
věžáky, naproti novému projektu se nachází čtr-
náctipatrový dům služeb a také novější bytový 
komplex Hvězda dosahuje až deseti nadzem-
ních podlaží. Nová budova, jejíž nejvyšší části 
mají mít deset nadzemních podlaží. Komise 
požádala o prověření možnosti přesunutí či za-
pracování stávajícího výstupu z  metra do  pro-

jektu, jak je to třeba na Národní třídě v Quadriu. 
Také se zabývala tím, zda by šlo vybudovat tři 
patra podzemních garáží místo dvou, ačkoli to 
nevyžadují Pražské stavební předpisy. Ale zá-
jem o parkování u stanice metra je vždy velký, 
využití by našly. Městská část by také byla ráda, 
pokud by minimálně dvě patra sloužila jako 
komerční a  veřejné služby. Podle architekta Ji-
řího Huška ze spolku Spolu na  Petřinách to je 
stále málo: „Nová stanice metra přináší zdravý 
potenciál vzniku pracovních příležitostí a rozší-
ření služeb v  místě, ale bez nabídky vhodných 
kapacit. Ty mohou ve stabilizované a převážně 
obytné oblasti vznikat pouze konverzemi stá-

vajících objektů pro bydlení, nebo po schválení 
výjimečných stavebních zásahů jako tento. Vol-
né parcely k dispozici nejsou a šance se znovu 
nebude opakovat, proto jako odborník považuji 
za nutné rozvíjet zde výraznou polyfunkci, a ne 
ji oproti stávajícímu stavu dokonce redukovat.“

PROPOJENÍ S METREM  
NENÍ MOŽNÉ

Během dalších jednání, která probíhala v  loň-
ském roce, se ukázalo, že jeden z  požadavků 
je nerealizovatelný – kvůli nesouhlasu doprav-

DOČKAJÍ SE PETŘINY 
PROMĚNY A NÁMĚSTÍ? 
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ního podniku nepůjde zapojit výstup z  metra 
do nové budovy. Na vině je krom jiného různé 
vlastnictví pozemků. Radnice je proto připrave-
ná jednat s investorem a dopravním podnikem, 
aby kromě současného výstupu z metra do ulice 
a k tramvajovým zastávkám vznikl i druhý boční, 
propojený denní pasáží s novým náměstím. 

PRODEJNA POTRAVIN A BYTY
„Název Centrální náměstí Petřiny je zavádě-
jící, jde jen o  stavbu dalšího bytového domu 
v  centru Petřin. Několikapodlažní dům služeb 
má být nahrazen bytovým domem s  přízem-

ním parterem, plocha služeb je tak redukována 
na  pouhou třetinu oproti stávající, díky bytům 
ale nových obyvatel zákonitě přibude. Zasta-
věná plocha pozemku zůstává i u nového tvaru 
shodná, nadzemní vestibul stanice metra zůstá-
vá neatraktivním solitérem. Náplň nepodporuje 
vytvoření centra a  míjí se s  veřejným zájmem 
obslužnosti,“ kritizuje představený projekt ar-
chitekt Jiří Hušek.
Podle developera oproti současnosti, kdy zde 
veřejnosti slouží jen jedna prodejna potravin, 
dojde k rozšíření služeb. Zachování velkoprosto-
rové prodejny potravin v blízkosti vstupu do me-
tra je samozřejmostí. „Na  rozdíl od  současnosti 

umožní nově řešený obchodní parter také umís-
tění dalších kvalitních a rozmanitých služeb, jako 
je například kavárna, lékárna, drogerie a podob-
ně. Propojení s Bubeníčkovou ulicí, a tedy i me-
trem, zajistí denní obchodní pasáž,“ popisuje 
za  developerskou firmu Jakub Velen. Zbytek 
nadzemních prostor budou z  větší části tvořit 
byty. Na nově vzniklém náměstí bude převládat 
zeleň – stromy, které tady rostou nyní a nepře-
kážejí stavbě, zůstanou zachované, další se nově 
vysadí – nacházet by se tu měl i  vodní prvek, 
například trysky, pro zlepšení klimatu hlavně 
v horkých letních dnech. Ze soukromých peněz 
se tak vybuduje prostor pro všechny. Jiný postup 
však doporučuje zastupitel Jiří Hoskovec (Piráti): 
„Nový dům na Petřinách musí čtvrti víc dát než 
vzít. Praha 6 musí požadovat nejen hodnotnou 
architekturu a dobudování chybějícího náměstí, 
ale nové byty nesmějí být prázdné a  investiční. 
Městská část proto také musí požadovat převe-
dení části bytů do svého vlastnictví.“ 

ZACHOVÁNÍ
JEDINEČNOSTI PETŘIN

Že je třeba prostor okolo bývalé Včely a  dneš-
ní Billy, včetně budovy samotné, dotvořit, říká 
i odborný analytický materiál z roku 2018, který 
si nechala radnice zpracovat. „Nově navržený 
urbanismus tohoto místa, který dává prostor 
pro vznik centrálního náměstí, považuji za  pří-
nosný. Samotný objekt ve  tvaru L má navrže-
nou poměrně kapacitní hmotu, ale pokud má 
plnit funkci veřejné vybavenosti a služeb, je to 
z  hlediska zajištění kvalitních dispozic nezbyt-
né,“ konstatuje architekta Eva Smutná (TOP 09), 
radní pro strategický rozvoj. „Šestipatrová výš-
ka střední budovy je v  území logická. Naopak 
umístit sem dvě objemné věže z  hlediska ur-
banismu nepovažuji za  vhodné,“ dodává Eva 
Smutná s tím, že srovnání s hotelovým domem 
není zcela namístě a jejich realizace by zásadně 
změnila jedinečnost Petřin. 

JEDNÁNÍ O DALŠÍM 
ROZŠÍŘENÍ

Někteří místní obyvatelé by rádi viděli i prostor 
z druhé strany ulice Na Petřinách upravený jako 
náměstí. „Bude se Praha 6 spolupodílet na tvor-
bě skutečného náměstí se zahrnutím i volného 
prostoru přes ulici na  Petřinách? V  jaké fázi je 
směna pozemků parkoviště, aby bylo možné 
vysázet alespoň alej stromů místo další genera-
ce živořící v  nádobách, nebo propojení celého 
prostoru přetnutím ulice zvýšeným platem bez 
obrubníků s  přestupy na  MHD?“ ptá se spolek 
Spolu na Petřinách. Jeho představy jsou shodné 
se snahou radnice, která bude jednat s majiteli 
pozemků sloužícími nyní převážně jako parko-
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viště, aby mohly být také upravené do podoby 
náměstí. „Bylo by správné, kdyby se poté upra-
vily zastávky tramvají a  plocha vozovky by se 
v tomto místě zvedla do jedné roviny s náměstí-
mi. Prostor by se tak propojil,“ doplňuje k rozší-
ření veřejného prostranství Jakub Stárek. 

NÁZORY OBČANŮ
V  běžné situaci by investor uspořádal setkání 
s občany, kde by projekt představil a vyslechl si 
jejich připomínky a názory. Ovšem v době pro-
tipandemických opatření, kdy se uvnitř mohou 
setkávat maximálně dva lidé, to nešlo. Proto 
měli obyvatelé nejen Petřin k dispozici po něko-
lik týdnů adresu www.centralninamestipetriny.
cz, kterou zřídil investor, kam mohli posílat své 
dotazy a připomínky. Co je nejvíce zajímalo? 
Od poznámek, že lidé projektu fandí, se zde ob-
jevovala kritika na  zahuštění výstavby a  výšku 
domů, které podle názoru některých místních 
tomuto stabilizovanému území nijak nepomo-
hou. Mnozí vyjadřovali své obavy u toho, že 170 

bytů znamená více než 350 nových obyvatel 
a s nimi i zatížení dopravy a kapacity škol a ško-
lek. Několikrát se objevil dotaz na vzhled celé-
ho komplexu: „Zajímalo by mě, jak byl architekt 
vybrán. Vzhledem k tomu, že se nejedná pouze 
o záměr soukromého investora, ale participuje 
zde i městská část a vzniká veřejný prostor i ob-
čanská vybavenost, nehledě na  to, že se jedná 
o  projekt s  obrovským dopadem na  celek pet-
řinského sídliště i širokého okolí, tak automatic-
ky předpokládám, že architekt vychází z veřejné 
soutěže,“ zní jedna z připomínek. Na ni reaguje 
místostarosta Stárek. „Ačkoli třeba komise pro 
územní rozvoj neměla k architektuře a podobě 
objektu velké výhrady, bude radnice jednat s in-
vestorem, zda vyhlásí architektonickou soutěž.“
Další z  dotazů upozorňoval na  to, že v  době 
 stavby nebudou mít zdejší obyvatelé, mezi ni-
miž je velké procento seniorů, kam chodit na-
kupovat. I na to radnice s developerem myslela, 
proto investor v  době výstavby ve  spolupráci 
s městem zajistí „pendl autobus“, který bude jez-
dit zdarma do blízkého obchodního domu Kau-

fland a zpět. Mezi připomínkami ovšem nechy-
běly ani konkrétní dotazy, kdy se začnou byty 
prodávat nebo zda by si mohl zájemce v  ko-
merčních prostorách zřídit kadeřnický salon. 

ROZHODNOUT BY MĚLI 
ZASTUPITELÉ

A  kdy tedy bude možné se do  bytů stěhovat 
nebo tam zajít ke kadeřníkovi? Pokud půjde vše 
podle plánu, měl by investor mít zpracovanou 
veškerou dokumentaci a získaná veškerá opráv-
nění během roku 2022. V letech 2023 až 2025 by 
mohla proběhnout příprava a samotná stavba, 
která by měla trvat necelý rok a půl. 
Záměr zatím projednávají komise, po nich bude 
předložen radě městské části. „Protože jde 
o projekt, který ovlivní veřejný prostor a dotváří 
podobu městských částí, rád bych tento projekt 
předložil k diskuzi a schválení také zastupitelům 
a hledal cestu jednotného názoru nejen koalice, 
ale i opozičních stran,“ dodává Jakub Stárek. 
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POLITICKÁ DISKUZE

JIŘÍ HOSKOVEC /PIRÁTI 
Petřiny, můj domov, jsou vel-
ké jako větší okresní město, 
třeba Poděbrady. Na  rozdíl 
od  nich ale postrádají sku-
tečné náměstí – srdce města. 
Místo k setkávání a zastavení 
v kavárně či na trzích, ne jen 

průsečík všech cest do Billy a na metro.
Projekt proměny budovy může tuto změnu při-
nést a chybějící srdce čtvrti vytvořit. Jako petřin-
ští občané ale trváme na jasných podmínkách, 
aby případný nový dům Petřinám více dal, než 
vzal. Bez nich dostaneme jen další panelák a za-
betonování současného stavu.
• Dům uprostřed čtvrti musí být architektonic-
ky kvalitní, hodný svého místa v srdci Petřin. Ne 
bezpohlavní bytovka. 
• Spolu s novým domem musí být dotvořeno 
petřinské náměstí – od hotelového domu a lé-
kárny až ke  vstupu do  metra a  nové budově, 
která musí nabídnout též kavárnu a další služby. 
Srdcem čtvrti nemůže být soukromé parkoviště 
a přístřešek na košíky. 
• Byty v  centru Petřin nesmějí být prázdné 
a  na  investici. Jejich část musí Praha 6 po-
žadovat jako kontribuci a  využít je k  řešení  
by tové krize, například nabídnutím potřebným 
profesím.
Za těchto podmínek bude nový dům Petřinám 
ku prospěchu. Bez nich naší čtvrti uškodí.

PAVEL WEBER/ZELENÍ
Petřiny jsou jedním z  nej-
starších panelových sídlišť 
v  Praze. Po  dlouhých letech 
nutných na  růst stromů 
a dobudování infrastruktury 
se naplnil tehdejší záměr au-
torů o bydlení v  rozvolněné 

zástavbě s  dostatkem zeleně a  služeb v  okolí. 
Napojení na  metro zvýšilo atraktivitu lokality, 
a kam přijíždí metro, přichází developeři. Může 
to být dobrá i špatná zpráva, závisí totiž na zko-
ordinování jejich plánů s Prahou 6 s potřebami 
místních. Na Petřinách se aktuálně chystá hned 
10 velkých projektů na těchto místech: Obchod-
ní dům Petřiny, Menza Větrník, nástavba Normy, 
dům místo domácích potřeb na konečné, spor-
tovní centrum Markéta a parkovací dům, bytové 
domy místo garáží Radimova, výstavba za Ben-
zinou, nástavba ÚVN, bývalá sauna ve  Střešo-
vicích, zástavba severního okraje Petřin. Praha 
6 musí zhodnotit dopad všech těchto projektů 
na život obyvatel Petřin a začít řešit Petřiny jako 
celek. Každý z  těchto projektů totiž může být 
i pěkný či bezproblémový, společně ale zname-
nají velký tlak na doplnění veřejné infrastruktu-
ry, která tu už teď chybí.

JIŘÍ BENDA/TOP 09
Petřiny jsou stabilizované 
území, které je geograficky, 
případně stavebně oddě-
lené od  okolních obytných 
čtvrtí. Přirozenou hranici 
tvoří terénní terasa na  se-
veru, obora Hvězda na jiho-

západě a  areál Ústřední vojenské nemocnice 
na východě. To, co obyvatelům Petřin chybí, je 
centrum. Přirozeným centrem celého sídliště 
a čtvrti je odchodní dům Billa se stanicí metra 
a protějším prostorem.
Praha 6 by měla důkladně sledovat veškeré ak-
tivity, které se týkají tohoto centrálního prosto-
ru, jednat s investory, kteří plánují tento prostor 
měnit, a směrovat jejich záměr směrem k pro-
spěchu obyvatel. Nejdůležitější je jednání o plá-
nované přestavbě obchodního domu a  zde je 
třeba poděkovat za  veškeré vynakládané úsilí 
paní ing. Smutné.
Druhý důležitý projekt, který v  lokalitě vzniká, 
je přestavba pobočky městské knihovny. Ta 
slibuje výrazné zlepšení komfortu pro čtenáře 
a snad i nové přirozené komunitní centrum.

ONDŘEJ KAMENICKÝ/
STAN

Myslím, že Petřiny jako 
„stabilizované území“ po-
třebují jen místní doladění. 
Za  dobré vodítko považuji 
návrh urbanistických zásad 
doc. Mužíka. Jedním z bola-

vých míst je jistě centrum Petřin kolem OD Bil-
la. Náměstí v  tomto místě by dalo přátelštější 
rámec pěšímu ruchu, umocněnému i výstupem 
z metra. Studii CPI, zabývající se tímto prosto-
rem, jsem měl možnost vidět na odboru a ko-
misi územního rozvoje , nicméně to, že není 
veřejně k nahlédnutí a anketa k ní se odehrála 
neprůhledně pomocí e-mailu, jistě důvěryhod-
nosti záměru a  vznikající diskuzi neprospěje. 
A  že je o  čem diskutovat. Na  komisi ÚR jsem 
vyřkl názor, že zástavba kolem náměstí v centru 
živoucí městské čtvrti by měla obsahovat pře-
devším služby a administrativu, byty doplňko-
vě. Po tom, jak jsem později zjistil, volají i místní 
v „náhradní“ anketě na FB. Zároveň sdílím jejich 
obavu z prohloubení současných problémů Pe-
třin: přetíženosti MŠ i ZŠ, dopravy, vyšší podlaž-
nosti. Na tuto vznikající diskuzi by měla Praha 6 
napřít pozornost.

MARTIN POLÁCH/ANO
Přestože jde o panelové síd-
liště z  éry komunismu, jsou 
Petřiny příjemným místem 
k  životu s  jasným urba-
nismem, který se zakládá 
na  vertikálních deskových 
domech pro bydlení a lokál-

ních centrech služeb, která jsou naopak nízká, 
horizontální. To vše s  velkým podílem zeleně. 
Tento koncept se v  posledních době začíná 
narušovat četnými nástavbami a  úpravami. 
Na některých místech to možné je, jinde je po-
dobný zásah nepřijatelný. Praha 6 zpracovala 
v minulém volebním období koncepci rozvoje, 
které se ale nyní moc nedrží. Doporučoval bych 
přijmout jednoznačný postoj k úpravám celého 
sídliště a  tento držet a  prosazovat u  každého 
stavebního záměru. Petřinám již od  jeho vzni-
ku chybí náměstí – centrální veřejný prostor. 
V  tomto směru jsem rád, že pokračuje přípra-
va přestavby objektu služeb u metra, na jejímž 
místě vzniknou nové budovy, které zformují 
adekvátní veřejný prostor. Radnice by měla dále 
napřít síly na zlepšení podoby Heyrovského ná-
městí, pomoc stavbě nové městské knihovny 
a  drobné úpravy veřejných prostor v  dalších 
vnitroblocích.

Co by měla udělat Praha 6 pro rozvoj Petřin? 

JAKUB STÁREK/ ODS
Petřiny jsou to nejhezčí 
sídliště, jaké Praha má. Co 
Petřinám ale nepopiratelně 
chybí, je centrální náměstí, 
nebo chcete-li jeho srd-
ce. Každé jiné město, a  to 
i  menší patnáctitisícové, 

náměstí má. Jediné místo, které se nabízí, je 
právě v  okolí nákupního centra s  prodejnou 
Billa. A  to kvůli kompozici Petřin, obchodním 
funkcím a také i kvůli výstupům z metra. Objekt 
centra není Prahy 6, ale je soukromého investo-
ra. Proto nezbývá nic jiného, než s  investorem 
vyjednávat. Oproti prvnímu návrhu je stávající 
menší, Šestka požaduje dvě patra občanské vy-
bavenosti místo jednoho, o  patro garáží více, 
„pendl autobus“ do  Kauflandu po  dobu stav-
by, příspěvek na  vybudování kapacit ZŠ a  MŠ, 
výstup z  metra i  do  náměstí a  celé místo řešit 
v kontextu svého okolí. Ještě nejsme na konci 
s vyjednáváním, ale jeho směr je zcela jistě po-
zitivní. O končeném stanovisku a podobě musí 
rozhodnout zastupitelstvo. S projektem náměs-
tí v nejkrásnějším sídlišti budeme žít desítky let 
a nemůže být projednán jinak než v nejvyšším 
orgánu obce.
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DOPRAVA

OPRAVENÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE 
JSOU DOBROU VIZITKOU KAŽDÉ 
MĚSTSKÉ ČÁSTI. OVŠEM RADNI-
CE MAJÍ BOHUŽEL JEN OMEZENÉ 
MOŽNOSTI, JAK JE UDRŽOVAT 
V BEZVADNÉM STAVU. JSOU TOTIŽ 
V MAJETKU HLAVNÍHO MĚSTA PRA-
HY, A TAK MĚSTSKÉ ČÁSTI MOHOU 
INICIOVAT, DOPORUČOVAT A NA-
LÉHAT, MAXIMÁLNĚ POMOCI S PŘÍ-
PRAVOU JEJICH REKONSTRUKCÍ.

Opravy a rekonstrukce zařizuje pro hlavní měs-
to Technická správa komunikací – organizace, 
kterou k  tomu hlavní město zřídilo. Připravuje 
nejen dlouhodobý plán údržby a  rekonstruk-
cí, ale také jeho každoroční realizaci. „S  touto 
 organizací Praha 6 maximálně spolupracuje, 
podílí se na koordinaci nebo přípravě projektů, 
a  to do  fáze stavebního povolení. Sami komu-
nikace opravovat nebudeme, protože bychom 
investovali naše peníze do  cizího majetku, což 
nelze,“ doplňuje Jiří Lála (ODS), místostarosta 
pro dopravu. 

Rekonstrukce, nebo běžná údržba?
Ačkoli laik v tom nevidí velký rozdíl, liší se přípra-
vy mezi takzvanou běžnou údržbou a opravami 
(rekonstrukcemi). „Běžná údržba nepodléhá 
povolení stavebního úřadu, opravy probíhají 
v  rámci stávajících profilů komunikací. Opra-
vují se při nich povrchy, tedy zpravidla asfalt 
za  asfalt, dlažba za  dlažbu, případně dochází 
k vyrovnávání obrubníků. V rámci běžné údržby 

už ovšem nelze vybudovat vytažené chodníko-
vé plochy, zvýšený přechod nebo přidat další 
parkovací místa, to už jsou rekonstrukce, které 
vyžadují projektovou přípravu, projednání s do-
tčenými orgány a správci sítí a ve výsledku vydá-
ní stavebního povolení,“ vysvětluje Jiří Lála. 

Letos TSK zařadila do  svého plánu běžnou 
údržbu těchto silnic a chodníků: 
  Vozovka v Tomanově ulici v úseku Štefkova – 

Bělohorská

Kde se letos dočkají nových chodníků a silnic

 Předláždění chodníků U Vorlíků
  Roztocká – dojde k  opravě dvou jízdních 

pruhů v úseku kruhový objezd na Suchdol – 
V Podbabě

  Na  Loukoti – chodník – zde se bude dělat 
pouze nový asfalt, neboť se tady počítá s při-
pravovanou rozsáhlou akcí modernizace 
všech komunikací pod názvem TV Vokovice

  V Kruhu – chodník a vozovka – pouze živice 
s ohledem na připravovanou TV Vokovice

 U Střešovických hřišť – chodníky
 Na Bateriích – vozovka
  Rozýnova – vozovka a v úseku U Ladronky – 

Tomanova vozovka i chodníky 
 NN 2050 k ulici Tomanova
  Juárezova – úsek Sibiřské náměstí – Česko-

malínská
  Suchardova – chodníky – jako poslední v pří-

padě volných finančních prostředků.
Další požadavky vznesla na TSK i samotná Pra-
ha 6. V  roce 2019 provedla aktualizaci paspor-
tizace chodníků a  komunikací, která byla stará 
více jak deset let, a  rozdělila je podle technic-
kého stavu do  několika skupin. Ty, které do-
padly nejhůře, se bude nyní snažit postupně 
zařadit do  plánu rekonstrukcí. Aktuálně mezi 
ně patří ulice U  Dejvického rybníčku, Řečické-
ho, 8. listopadu, Na  Rozdílu, východní část ná-
městí Bořislavka, pěší část Na Pernikářce k ulici 
Na Pískách a chodníky v úseku Sibeliova – U La-
boratoře ve Střešovické, prioritně ty na jižní stra-
ně. Jestli tady práce opravdu proběhnou, záleží 
na tom, zda v rozpočtu hlavního města nakonec 
bude dostatek peněz, což nedokáže v současné 
nejisté době předpovědět asi nikdo. 

Budoucí Plečnikova alej 

Zeď v Chotkových sadech 
letos projde rekonstrukcí 
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DOPRAVA

Plánované opravy a rekonstrukce 
V plánu oprav na letošní rok se nacházejí i ulice 
Zengrova, Jílkova, Ve Struhách – jde o komplet-
ní obnovu vozovek a  chodníků s  uplatněním 
dopravně-bezpečnostních prvků, v ulici Na Baš-
tě sv. Ludmily se hroutí opěrná zeď, kterou bude 
nutné rekonstruovat, obdobně tak část Atletic-
ké ulice by se měla dočkat nové vozovky. 
Ve stadiu dokončení příprav, a tedy před vydá-
ním stavebního povolení, jsou ulice Wolkero-
va, Lotyšské náměstí a  navazující komunikace 
podél parku, Hládkov, Na Hutích. Pro poslední 
dvě přípravu rekonstrukce až do stadia staveb-
ního povolení připravuje městská část. Radnice 
se bude snažit vyjednat, aby došlo k  zařazení 
těchto akcí ještě do  letošního rozpočtu a  do-
šlo tak k  jejich brzké realizaci. V  ulici Na  Hu-
tích probíhala  rekonstrukce podzemních sítí, 
opravovala se kanalizace a voda, a povrchy se 
dokončily pouze nahrubo, tak, aby šlo ulici po-
užívat. Po  výměně sítí lze předpokládat, že se 
tady opravy nebudou muset dělat delší dobu, 
proto radnice plánuje tady vytáhnout chodní-
kové hrany, místo asfaltu by měla přijít dlažba, 
počítá se s  tím, že tu přibydou tři stromy, více 
vysadit bohužel kvůli sítím pod komunikací 
nelze. Wolkerova ulice, kde vozovku tvoří stále 
žulové kostky, takzvané kočičí hlavy, je mezi 
městskou částí preferovanými lokalitami, neboť 
se  propadá, a nebude-li opravena, hrozí dokon-
ce její uzavření. 

Opravy čekají také tyto ulice: 
  Generála Píky – tady bude nejen zrekonstru-

ována vozovka, na níž by se měly objevit pro 
chodce bezpečnější zvýšené přechody, také 
dojde k předláždění chodníků a parkovacích 
míst, zároveň se zde vysadí nové stromořadí 
podél celé délky vojenského areálu.

   Plečnikova alej (ulice U  Prašného mostu) – 
místo nyní sloužící jako parkoviště by se mělo 
proměnit v  pěší zónu a  sloužit jako vstupní 
místo na Hrad. Její úprava měla proběhnout 
už při dostavbě tunelu Blanka, na  proměnu 
stále čeká. 

  Most přes Horoměřickou. 
   Ulice Vokovická se u Evropské rozšíří o jeden 

odbočovací pruh.
  Zahájí se rekonstrukce ulice V  Šáreckém 

 údolí.
  V Jaselské ulici by mělo dojít jak k rekonstruk-

ci vozovky, tak chodníků, na něž se vrátí opět 
dlažba. 

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

Projekty v přípravě
Získat všechna potřebná vyjádření a  povolení 
a  dosáhnout vydání stavebního povolení trvá 
zpravidla rok. Proto městská část už nyní zajiš-
ťuje zpracování všech podkladů pro rekonstruk-
ci severního chodníku ulice Čs. armády v úseku 
od V. P.  Čkalova k  Bubenečské, nebo rozšíření 
zelené plochy v ulici Dělostřelecká, mezi oběma 
rameny Slunné. Ve stadiu přípravy, tedy zpraco-
vání projektů, se nacházejí opravy ulic a lokalit: 
Šafránecká, Říčanova, Baba, Vokovice, Bílá Hora, 
Lávka Horoměřická a  Dlabačov, Šárecká, most 
V Podbabě, úprava okolí smyčky Bílá Hora, mos-
ty v ulicích Jinočanská a Přílepská. 

Ve Vokovické se plánuje 
prodloužení odbočovacího 
pruhu na Evropskou
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ŠKOLST VÍ

Dny otevřených dveří v základních školách

Název ZŠ web Termín Čas Poznámka

ZŠ A. Čermáka www.zscermaka.cz 24. 2. 2021 15,00 on–line setkání s rodiči, prezentace a další infor-
mace na webu

ZŠ Bílá www.zsbila.cz 11. 3. 2021 13,00 –14,00 on–line setkání s rodiči, prezentace a další infor-
mace na webu

ZŠ Červený vrch www.zscvrch.cz únor–duben čas bude upřesněn virtuální prohlídka a prezentace školy na webu, 
možnost zodpovězení individuálních dotazů 
přes telefon či e-mail 

ZŠ Dědina www.zsdedina.cz 17. 3. 2021 9,00–11,40  
14,00–16,00

on–line setkání s rodiči, virtuální prohlídka školy, 
po domluvě možnost individuálních pohovorů 
či individuální prohlídky 

ZŠ E. Destinnové  
(budova  Českomalínská)

www.zsemydestinnove.cz 18. 2. 2021 10,00–11,00 on–line setkání s rodiči, virtuální komentovaná 
prohlídka školy – budovy v Českomalínské ulici

ZŠ Hanspaulka www.zshanspaulka.cz 9. 3. 2021  
23. 3. 2021

čas bude upřesněn on–line setkání s rodiči, prezentace na webu

ZŠ J. A. Komenského www.jakomenskeho.cz 1. 4. 2021 13,00 –15,00 prezentace a další informace na webu

ZŠ Marjánka www.zsmarjanka.cz 15. 3.–19. 3. čas bude upřesněn virtuální prohlídka školy, individuální prohlídky 
školy (dle opatření vlády) – objednání termínu 
přes RESERVANDO, na www stránkách školy 
budou zřízeny telefonní linky, v předem urče-
ném čase, kde budou rodiče dostávat informace 
o škole

ZŠ Na Dlouhém lánu www.zsdlouhylan.cz 18. 3. 2021 8,00–12,00  on–line setkání s rodiči, prezentace na webu

ZŠ nám. Svobody www.zs–ns2.cu 25. 2. 2021  
30. 3. 2021

17,00 on–line setkání s vedením školy (nutno se při-
hlásit přes web), virtuální prohlídka a prezentace 
školy na webu

ZŠ Norbertov www.norbertov.cz 23. 3. 2021 9,00–16,00 osobní setkání pro rodiče (v případě nepříznivé 
epidemiologické situace bude on–line setkání 
od 16 do 17 hod.

ZŠ Petřiny–sever www.zspetriny.cz 16. 3. 2021  
23. 3. 2021

14,00 –15,00 on–line setkání s rodiči, virtuální prohlídka školy

ZŠ Pod Marjánkou www.zspodmarjankou.cz 18. 3. 2021 14,00–17,00 osobní setkání pro rodiče (v případě nepříznivé 
epidemiologické situace proběhne on–line 
setkání v upřesněném čase)

ZŠ T. G. Masaryka  
(nám. Českého povstání)

www.zstgmruzyne.cz 15. 3. 2021 14,00–16,00 osobní setkání pro rodiče 

ZŠ T. G. Masaryka   
(budova Bělohorská)

www.zstgmruzyne.cz 16. 3. 2021 14,00–16,00 osobní setkání pro rodiče 

ZŠ V. Čáslavské www.zsverycaslavske.cz 17. 2. 2021 10,00–11,00 on–line setkání s rodiči, prezentace školy 
na webu

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁ-
KLADNÍCH ŠKOLÁCH POMÁHALY 
RODIČŮM PŘI ROZHODOVÁNÍ, KAM 
ZAPSAT SVÉ DÍTĚ.

Za  současných epidemických podmínek se ale 
konat nesmějí. Městská část proto rodičům i dě-
tem představí školy co nejlépe prostřednictvím 
jejich webů. Přehled o školství na území Prahy 6 
naleznou na novém Geoportálu Prahy 6 https://

gis.praha6.cz/, kde si lze navolit vrstvu „vzdělá-
ní“. „Zobrazí se mapa se všemi školami a školka-
mi, ZUŠkami i středními školami, jejichž zřizova-
telem je hlavní město a nacházejí se v Praze 6, 
a nechybějí ani soukromé školy. Z této stránky 
lze rovnou navštěvovat weby jednotlivých or-
ganizací podle vzdálenosti od  bydliště,“ popi-
suje radní pro školství Marie Kubíková (ODS) 
a  slibuje, že do  budoucna přibude i  zobrazení 
spádových oblastí. O  základním školství Prahy 

Dny otevřených dveří ve školách letos proběhnou on-line 
6 informuje i  web www.jakdoskoly.cz. Zde na-
leznete základní informace o  školách, odpově-
di na  nejčastější dotazy rodičů, a  termíny dnů 
otevřených dveří, kdy bude možné se se školou 
virtuálně spojit prostřednictvím aplikací Zoom, 
Google Meet a  podobně. Rodiče tam najdou 
aktualizované informace o zápisech, které letos 
opět umožní elektronickou 
rezervaci termínu a  času 
odevzdání přihlášek.

Termíny i způsob konání Dnů otevřených dveří se můžou měnit v souvislosti s epidemiologickou situací. Sledujte weby vámi vybraných základních škol, 
kde budou umístěny aktuální informace.
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Nabídka letního provozu v mateřských školách v roce 2021

Týden Mateřská škola Počet míst Cena Věkové rozmezí účastníků Typ Poznámka 

1. 7.–9. 7. MŠ Antonína Čermáka 25 600 Kč 3–7 let letní provoz pouze zapsaní do MŠ

MŠ Červený vrch 15 2 800 Kč 3–7 let městský tábor pouze zapsaní do MŠ

MŠ Emy Destinnové 15 2 200 Kč 3–7 let městský tábor

MŠ Janákova 25 600 Kč 3–7 let letní provoz pouze zapsaní do MŠ

MŠ Meziškolská 30 2 000 Kč 3–8 let městský tábor

MŠ Motýlek 50 do 2000 Kč 3,5 – 7 let letní školička pouze zapsaní do MŠ

MŠ Na Dlouhém lánu 34 2 000 Kč 3–10 let letní školička

MŠ Pod Novým lesem 15 2 800 Kč 3–7 let městský tábor pouze zapsaní do MŠ

MŠ Věry Čáslavské 20 1 000 Kč 3–7 let letní provoz pouze zapsaní do MŠ

MŠ Velvarská 40 do 2000 Kč 3–7 let letní školička

MŠ Vokovická 15 2 300 Kč 3,5 – 8 let městský tábor

MŠ Za Oborou 20 2 000 Kč 3–7 let letní školička

12. 7.–16. 7. MŠ Čínská 15 2 000 Kč 4–11 let městský tábor Z pohádky do  pohádky

MŠ Čínská 20 1 900 Kč 4–11 let letní školička Vaření

MŠ Charlese de Gaulla 15 2 200 Kč 4–8 let městský tábor Přírodní živly

MŠ Jílkova 12 2 000 Kč 5–10 let městský tábor Kreativní výtvarka

MŠ Kohoutek 40 3 500 Kč 3–7 let městský tábor Sportovní kemp

MŠ Libocká 60 1900 Kč 
2100 Kč

3–6 let 
7–11 let

městský tábor

MŠ Mládeže 40 do 2000 Kč 3–7 let letní školička

MŠ Na Dlouhém lánu 40 500 Kč 3–7 let letní provoz pouze zapsaní do MŠ

MŠ Sbíhavá 12 2 300 Kč 4–7 let městský tábor Alenka v říši divů

MŠ Sbíhavá 12 2 300 Kč 4–7 let městský tábor Indiánské léto

MŠ Šmolíkova 30 2 250 Kč 4–7 let městský tábor Turistický týden

MŠ Věry Čáslavské 20 1 000 Kč 3–7 let letní provoz pouze zapsaní do MŠ

MŠ Velvarská 40 do 2000 Kč 3–7 let letní školička

MŠ Vokovická 15 2 300 Kč 3,5 – 8 let městský tábor

MŠ Za Oborou 20 2 000 Kč 3–7 let letní školička

19. 7.–23. 7. MŠ Čínská 28 2 500 Kč 4–11 let městský tábor Tvoření

MŠ Kohoutek 40 3 500 Kč 3 – 7 let městský tábor Sportovní kemp

MŠ Libocká 60 1 900 Kč 
2 100 Kč

3–6 let 
7–11 let

městský tábor

MŠ Mládeže 40 do 2000 Kč 3–7 let letní školička

MŠ Na Okraji 12 2 900 Kč 5–8 let městský tábor Technický svět dětem

MŠ Sbíhavá 12 2 300 Kč 4–7 let městský tábor

MŠ Sbíhavá 12 2 300 Kč 4–7 let městský tábor

26. 7.–30. 7. MŠ Čínská 28 2 500 Kč 4–11 let městský tábor Tvoření

MŠ Juárezova 15 2 500 Kč 5–8 let městský tábor

MŠ Kohoutek 40 3 500 Kč 3–7 let městský tábor Sportovní kemp

2. 8.–6. 8. MŠ Emy Destinnové 15 2 200 Kč 3–7 let městský tábor

MŠ Juárezova 15 2 500 Kč 5–8 let městský tábor

MŠ Volavkova 16 2 000 Kč 3–7 let městský tábor

9. 8.–13. 8. MŠ Bílá 40 2 000 Kč 3–7 let letní školička

MŠ Sbíhavá 12 2 300 Kč 4–7 let městský tábor

MŠ Terronská 40 1 600 Kč 3–7 let letní školička

16. 8.–20. 8. Fakultní MŠ se speciální péčí 25 2 000 Kč 3–9 let letní školička

MŠ Bílá 40 2 000 Kč 3–7 let letní školička

MŠ Bubeníčkova 30 2 100 Kč 4–9 let městský tábor Indiánské léto

MŠ Meziškolská 15 2 000 Kč 3–8 let městský tábor

Waldorfská MŠ 15 2 300 Kč 4–11 let městský tábor

Rozdíl mezi jednotlivými typy aktivit spočívá především v počtu dětí ve skupinách, v možnosti přijetí starších sourozenců, navštěvujících ZŠ, dětí se speci-
álními potřebami, případně dětí s náročnější adaptací v kolektivu. Cena týdenního provozu závisí na volbě programu, který je pro děti připraven. Na letní 
školičky a městské tábory je možné využít čerpání finančního příspěvku od ZP, z FKSP, případně sociálního příspěvku. Základní nabídka letního provozu se 
může měnit s ohledem na vládní protiepidemická nařízení a poptávku rodičů.
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SOCIÁLNÍ PROJEKTY

PRAHA 6 SPOLEČNĚ S ÚSTŘEDNÍ 
VOJENSKOU NEMOCNICÍ V RÁMCI 
PILOTNÍHO PROJEKTU NAOČKOVA-
LA SENIORY VE SVÝCH CENTRECH 
SOCIÁLNÍ PÉČE.  

Dobrovolně se tak nechala očkovat většina 
klien tů léčebny dlouhodobě nemocných Chit-
tussiho a  osmdesát procent obyvatel domů 

s  pečovatelskou službou Šlejnická a  Liboc. Na-
bídku využila také většina terénních pracovníků 
přímé péče pečovatelské služby Prahy 6. Očko-
vání proběhlo i v Domově pro seniory hlavního 
města v Břevnově. 
„Očkování je jediná cesta ven ze stavu, ve kte-
rém se nacházíme a  který nikoho netěší. Pra-
ha 6 od  začátku přistupuje k  řešení pandemie 
zodpovědně a  s  pokorou, stejně tak budeme 

STARÁTE SE DOMA O NĚKOHO 
Z RODINY? POTŘEBUJETE PSYCHIC-
KOU PODPORU A NAČERPAT SÍLY?  
MÁTE POTŘEBU SDÍLET ZKUŠE-
NOSTI A STAROSTI SPOJENÉ S PÉČÍ 
S LIDMI V PODOBNÉ SITUACI? 
Nezisková organizace Komunikujeme ve  spo-
lupráci s Prahou 6 vytvořila projekt na podporu 
skupiny neformálně pečujících, který jim po-
skytne individuální podporu přímo doma nebo 
na jiném místě, které si sami určí.  Jde o pomoc, 
která u nás zatím chybí. Přitom lidí, kteří se doma 
starají o své příbuzné – a asi nikdo nepochybuje, 
že jde o psychicky náročnou aktivitu – neustá-
le přibývá. Dostatečná psychologická podpora 
a vzájemná pomoc mezi pečujícími jsou klíčové. 
„Rádi bychom pomohli pečujícím, aby získali 
včas potřebné a správné informace, nabídli jim 
individuální psychologickou podporu dle je-
jich potřeb a reálných možností, dodali jim síly 

v  jejich každodenní péči a usnadnili řešení kri-
zových situací,“ vysvětluje cíle ředitelka obecně 
prospěšné společnosti Andrea Číž Kožuchová. 
A dodává, že disponují profesionálním týmem, 
který je složený z psychologa, zdravotní sestry, 
ergoterapeutky, sociální pracovnice a  nechybí 
ani individuální poradce. 
„Oceňuji zaměření projektu, který nabízí pomoc 
pečovatelům a  jejich rodinám. Doufám, že tím 
pomůže zaplnit mezeru, kterou pečující rodiny 
často vnímají v zátěžových situacích při nároč-
né péči o  své blízké. Proto i  městská část ráda 
pomáhá zprostředkovat našim občanům po-
moc odborných týmů, která je touto organizací 
nabízena,“ sděluje radní pro sociální a zdravotní 
politiku Marián Hošek.
Více informací o  projektu naleznete na  webo-
vých stránkách a facebooku obecně prospěšné 
společnosti www.komunikujeme.eu. Případní 
zájemci se mohou též obracet na odbor sociál-
ních věcí Úřadu městské části Praha 6. 

Od 27. ledna do 12. února 2021, 
v době od 8.00 do 20.00 můžete přinést 
do pasáže CHARITAS (sídlo KDU-ČSL),  
Karlovo nám. 5, Praha 2
spacáky, deky, karimatky, bundy, 
mikiny, boty, čepice, rukavice, šály, 
ponožky atd.

Sbírka bude věnována neziskové 
organizaci NADĚJE, která se dlouhodobě 
věnuje sociálním službám a pomoci lidem 
bez domova.
Oblečení nemusí být nové, je potřeba, aby 
bylo čisté a neroztrhané. 
Za vaši pomoc a štědrost děkujeme!

Praha 6 spolu s ÚVN naočkovala seniory ve svých zařízeních 

Na pomoc doma pečujícím 

Pomozme lidem 
bez domova přežít 
zimu v teple!

přistupovat i  k  očkování,“ říká starosta Prahy 6 
Ondřej Kolář (TOP 09). Podle radního pro sociál-
ní politiku Mariána Hoška (KDU-ČSL) je důležité 
očkováním ochránit tu nejzranitelnější a  nejo-
hroženější skupinu, tedy seniory a dlouhodobě 
nemocné. „Věřím, že jim tak vedle protilátek vůči 
nebezpečnému viru dodáme i  tolik potřebný 
optimismus a naději, že se v dohledné době bu-
dou moci vidět se svými blízkými a vrátí k nor-
málnímu životu,“ dodává radní. 
Očkování provedl speciální mobilní tým Ústřed-
ní vojenské nemocnice u  klientů, kteří dosud 
neprodělali nákazu koronavirem nebo nemají 
kontraindikace.
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SILNIČNÍ OKRUH

NOVÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ 
DALŠÍ VARIANTY VEDENÍ SILNIČNÍ-
HO OKRUHU KOLEM PRAHY V ÚSE-
KU 518 A 519 Z KONCE LOŇSKÉHO 
ROKU OPĚT BRZDÍ PŘÍPRAVU TÉTO 
STAVBY, KTERÁ JE KLÍČOVÁ PRO 
ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V PRAZE 6. 

Změnu zásad územního rozvoje, změnu územ-
ního plánu, rozsáhlé průzkumné práce a  zpož-
dění v řádu let – to vše si vyžádá prověření další 
varianty vedení silničního okruhu. „Na setkáních 
odborné pracovní skupiny jsme se snažili vyti-
povat a  vyřešit, spolu s  projektanty, všechna 
konfliktní místa z pohledu kontaktních obcí, tak 
aby platná trasa probíhala co nejkomfortněji 
vůči všem, kterých se dotýká. Přesto se na nátlak 
Suchdola rozhodlo prověřovat další nové řeše-
ní, což přípravu a stavbu okruhu opět o několik 
let prodlouží,“ vysvětluje radní pro strategický 
rozvoj Eva Smutná (TOP 09) a  doufá, že stejná 
péče bude konečně hlavním městem věnována 
i  tunelovému komplexu Blanka a  dořešení kři-
žovatky Malovanka, která již roky přebírá funkci 

nedokončeného okruhu, ale na rozdíl od něj leží 
v centru obytné části obce. 
Okruh v úseku 518 a 519 měl dokončeny čisto-
pisy technické studie, které se měly stát podkla-
dem pro zpracování oznámení záměru. Na pra-
covní skupině, které se na  magistrátu účastní 
i  zástupci ministerstva dopravy a  ŘSD, se ale 
objevily nové požadavky, aby okruh nevedl 
plánovaným tunelem Rybářka, ale tunelem Ka-
mýcká. Tunel Suchdol, který byl doteď pláno-
vaný jako hloubený, by se měl razit. Na  zákla-
dě požadavku hlavního města začne vznikat 
i  studie alternativního řešení mostu Rybářka, 
která by prověřila jeho alternativní tvar. „Kromě 
tunelového řešení přivaděče pod ulicí Kamýcká 
se jedná o snížení sklonu a výškových poměrů 
hlavní trasy okruhu, prodloužení tunelu Such-
dol o  zakrytí – částečném či plném – v  úseku 
kolem Horoměřic. Mezi další možnosti, o nichž 
se jedná, patří prověření odsunutí trasy okruhu 
jižně od Horoměřic v koridoru dle zásad územ-
ního rozvoje anebo prověření zahloubení trasy 
mezi Přední Kopaninou a  Suchdolem,“ vyjme-
novává náměstek primátora pro dopravu Adam 
Scheinherr (Praha Sobě). 

Okruh kolem Prahy: prověřuje se  
další varianta

Další průzkumy, další studie
Tato opatření mají zásadní vliv na obě stavby 518, 
519. „Některé varianty vybočují z koridoru Zásad 
územního rozvoje a v případě, že budou přijaty, 
vyžádají si jeho změnu, následně podrobný prů-
zkum z důvodu vedení tunelu Kamýcká raženým 
tunelem pod obytnou zástavbou,“ doplňuje Da-
vid Hak z Ředitelství silnic a dálnic. 
Půjde tak o prodloužení všech příprav a oddá-
lení zahájení stavby. Při tom v  současné době 
probíhají dokončovací práce na čistopisu Tech-
nické studie Kamýcká. V únoru by měly být stu-
die jak na úsek 518, tak 519 předloženy minis-
terstvu dopravy a  hlavnímu městu, respektive 
Institutu plánování a  rozvoje. Zároveň probíhá 
příprava podkladů pro dokumentaci EIA, ty by 
mělo mít ŘSD připraveno ve třetím čtvrtletí le-
tošního roku. „Její dokončení a  předání minis-
terstvu životního prostředí a vydání závazného 
stanoviska předpokládáme do  prosince roku 
2022,“ doplňuje David Hak. Že jde o zbytečné le-
tité průtahy, si myslí i radní Eva Smutná: „Okruhy 
běžně fungují v  celém světě ve  prospěch oby-
vatel měst, jen u  nás se stále hledají zástupné 
problémy a  odkladná řešení. Snad již všichni 
pochopili, že severní trasu okruhu nemají dotče-
né obce zanesenou v územních plánech. Navíc 
proč by měl okruh, který má sloužit hlavnímu 
městu, vést obcemi ve Středočeském kraji mís-
to obvodu hlavního města? Zásadní problém 
vidím v  tom, že v  naší stále nedospělé demo-
kracii politický názor u  takto zásadních, veřej-
ně prospěšných staveb, převládá nad názorem 
odborným. Toto by byl ve vyspělých, prosperu-
jících demokraciích pro politiky nemyslitelný, 
likvidační krok.“  
Opozice má však jiný názor. „Vyznavači prý vše-
spásných okruhů věří, že vnější okruh vyřeší 
problémy každé domácnosti, zvláště dnes velmi 
zmiňovanou průjezdnost. Faktem ovšem zůstá-
vá, že podle studií, které má radnice k dispozici, 
po dostavbě okruhu v jeho jižní variantě dopra-
va na šestce ještě víc zhoustne. Okruh totiž sám 
o sobě nijak neřeší stále stoupající počet aut mí-
řících z periferií do města skrz rezidenční čtvrti 
Prahy,” říká člen dopravní a  strategické komise 
Lukáš Novák (Zelení).

Zákaz náklaďáků nebude
Hlavní město zatím nevyslyšelo požadavky 
Prahy 6 na vznik světelných závor – jde vlastně 
o  instalaci a seřízení semaforů – které by chrá-
nily městkou část do  vybudování okruhu před 
nadměrnou dopravou. Stejně tak se neuvažu-
je o  zákazu vjezdu nákladních aut a  kamionů 
do hlavního města. „Musíme mít na mysli, že ná-
kladní doprava není vůči Praze jen tranzitní, ale 
má v hlavním městě zdroj nebo cíl. Dokončením 
okruhů se samozřejmě lépe a  vhodněji distri-
buuje, ale všechna nezmizí. To souvisí s  potře-
bou realizace nejen okruhů, ale i radiál,“ dodává 
pražský náměstek Adam Scheinherr. 
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PRAHA SE DOČKÁ SVÉHO PRVNÍHO 
MUZEA LITERATURY. SÍDLIT BUDE 
V BUBENČI V BÝVALÉ PETSCHKOVĚ 
VILE, KAM SE V LETOŠNÍM ROCE 
PŘESTĚHUJE PAMÁTNÍK NÁRODNÍ-
HO PÍSEMNICTVÍ ZE STRAHOVSKÉ-
HO KLÁŠTERA. 
Muzeum literatury nabídne návštěvníkům de-
set sálů stálých expozic o výstavní ploše téměř 
1000 m² s více než devíti sty exponáty. Prostor 
je i pro krátkodobé výstavy, součástí bude také 
lektorské pracoviště, k dispozici budou moder-
ně vybavené studovny a  programový sál. Mu-
zejní kavárna se otevře nejen návštěvníkům 
muzea, ale i kolemjdoucím. K Muzeu patří i roz-
lehlá zahrada, ve které se budou konat příleži-
tostné literární akce. 

Výstavy ve výstavě
Stálé expozice jsou koncipovány jako samostat-
né tematické celky, které prezentují nejen vý-
znamné exponáty ze sbírek Památníku národní-
ho písemnictví, ale i důležité příběhy literatury 
tří století. Expozice na sebe časově navazují, ale 
zároveň fungují samostatně jako výstavy ve vý-
stavě. Vzácné exponáty se budou obměňovat, 
výstavy tak budou stále mít novou podobu. Dů-
raz je kladen i na dění v současné literatuře, a to 
nejen formou krátkodobých výstavních projek-
tů, nýbrž i v rámci doprovodných programů.
V přízemí bývalé Petschkovy vily je umístěn ví-
ceúčelový sál vhodný nejen pro programy s  li-
terární tematikou, ale i  pro jiný typ kulturních 
a společenských akcí, jako jsou konference, kon-
certy či filmové projekce.
Do prvního patra se stěhuje centrální studovna 
s oddělenými prostorami pro studium archivá-

lií a sbírkových předmětů. Badatelé zde najdou 
klasické lístkové katalogy včetně digitálního pří-
stupu do databází sbírky. Klimatizovaný depozi-
tář je umístěn mezi prvním a druhým podlažím.
Památník národního písemnictví se v  uplynu-
lých téměř sedmdesáti letech kromě publikační 
a  výstavní činnosti soustředil na  oblast sbírko-
tvornou a archivnickou, která mj. zachycuje vý-
voj literatury a knižní kultury v českých zemích 
od 18. století až do současnosti. Jen v loňském 
roce přibylo do seznamu exponátů na 45 polo-
žek, včetně děl Pavla Řezníčka, Milady Součko-
vé, Edy Kriseové nebo Ludvíka Vaculíka. Kromě 
archiválií uchovává Památník národního písem-
nictví / Muzeum literatury v  uměleckých sbír-
kách i významná výtvarná díla. 
V  současné době se dokončují poslední prá-
ce na  rekonstrukci objektu a  přilehlé zahrady, 
včetně vodní plochy s  fontánou. Vzniká také 
harmonogram stěhování ze Strahovského kláš-
tera a  prací souvisejících s  vybavením nových 
prostor. Pokud bude vše probíhat, jak má, v dru-
hé polovině roku bude otevřena i část expozic. 

Šestka bude bohatší 
o Muzeum literatury 



únor 2021 17

ROZHOVOR
Připravila: Magdaléna Krajmerová  
foto: archiv Petera Weisse

PETER WEISS, DNES UŽ BÝVALÝ 
SLOVENSKÝ VELVYSLANEC V PRAZE, 
PŮSOBIL NA AMBASÁDĚ SEDM LET, 
O TŘI ROKY DÉLE, NEŽ JE OBVYKLÉ. 
„MOŽNÁ JE TO TAKOVÁ TRADICE. 
MŮJ PŘÍTEL A POLITICKÝ KOLEGA 
LACO BALLEK, DIPLOMAT A VYNI-
KAJÍCÍ SPISOVATEL, TADY PŮSOBIL 
JEŠTĚ O NĚCO DELŠÍ DOBU. PETER 
BRŇO, KTERÉHO JSEM STŘÍDAL, 
TADY PŮSOBIL TAKÉ ŠEST LET,“ VY-
JMENOVÁVÁ PETER WEISS A DODÁ-
VÁ, ŽE PRO NĚJ BYLO CTÍ SLOUŽIT 
V PRAZE TAK DLOUHO.  

Pamatujete si, kdy jste poprvé přijel do Prahy? 
Byl jsem zde několikrát se školou, na rok si přes-
ně nevzpomenu. Ale pamatuji si, že jsem byl 
v Praze v roce osmdesát pět na mistrovství světa 
v  hokeji a  seděl jsem u  levého mantinelu, po-
dél kterého profrčel Černík a  dal Sovětům gól. 
Tehdy jsme se stali mistry světa a my se mohli 
zbláznit radostí. 
 
Do  hlavního města bývalého Českosloven-
ska jste se ale několikrát vrátil pracovně. 
Třeba když jste byl poslancem federálního 
shromáždění...
Nebyl jsem poslanec Federálního shromáždění. 
Ale Strana demokratické levice, jíž jsem před-

sedal, tam měla poslanecký klub, který jsem 
často navštěvoval. Na  počátku devadesátých 
let jsem se také často účastnil známé televizní 
relace Co týden dal, kde jsem se sedával a disku-
toval i  s  vašimi současnými politiky. Tehdejším 
předsedou Federálního shromáždění byl Ale-
xander Dubček, párkrát jsem se setkal s  prezi-
dentem Havlem. Seznámil jsem se i  s  Milošem 
Zemanem, Václavem Klausem nebo Miroslavem 
Kalouskem. S ním mám takovou hezkou přího-
du. Když jsem přijel jako velvyslanec do Prahy, 
říkám, pane Kalousku, pamatujete si na mě? On 
odpověděl, samozřejmě, že si pamatuji, vždyť 
my jsme staří političtí dinosauři.

Do Prahy jste přišel jako velvyslanec po svém 
působení v Budapešti, můžete porovnat obě 
diplomatické mise? 
Tuto otázku dostávám velmi často. Když se roz-
dělily Česká a  Slovenská Federativní republika 
na dva státy, nezůstaly mezi nimi žádné drama-
tické konflikty, které by kazily vzájemné vztahy. 
Kdežto Maďarsko, tehdy Maďarská republika, 
byla o hodně komplikovanější. Tedy i moje mise 
byla komplikovanější než v Česku. Svým přáte-
lům jsem na tuto otázku jednoduše odpovídal: 
u  vás v  Praze nenosím vzadu v  hlavě, co proti 
nám chystáte. 

Tedy jste se do Prahy těšil? 
Pro mě to bylo především velkou ctí, že jsem při-
šel sloužit do Prahy. Bylo to nádherné završení 
mé diplomatické kariéry. Když jsem přišel 28. říj-
na do Vladislavského sálu a viděl jsem historické 
zástavy, mezi nimi i  Žilinský pluk, Sobraněcký 
pluk a  další pojmenované po  slovenských po-
sádkách, vlhly mi oči. Vedle mě stál americký 
velvyslanec Schapiro a ptal se, co se děje? Od-
pověděl jsem mu, že Praha byla mým hlavním 
městem. Přišel jsem sice do  jiného státu, ale 
zároveň jsem se vrátil domů. Nikdy jsem tady 
neměl pocit, že bych byl v cizině. 

S odstupem času – bylo rozdělení Českoslo-
venska opravdu nutné? 
Pamatuji si na  jednu večeři, myslím, že ji dělal 
saudskoarabský velvyslanec, seděli jsme tam 
diplomaté ze všech kontinentů, snad jen s vý-
jimkou Austrálie a Antarktidy. Byl tam také bý-
valý protokolista na  pražském hradě Jindřich 
Forejt a  po  přípitku spontánně vznikla disku-
ze na  téma „vy jste se rozdělili a  máte se rádi. 
Jak je to možné?“ Skoro půl večera jsme s pa-
nem Forejtem odpovídali, jak se to stalo, proč 
se to stalo, a tehdy jsem si uvědomil, že to, co 
my pokládáme za samozřejmost, že jsme měli 
sametovou revoluci i  sametové rozdělení spo-
lečného státu, tak v regionech, v nichž existují 
konflikty, selhávají státy, jsou občanské války, 
to působí jako určitý zázrak. Myslím si, že by-
chom si měli více vážit toho, jak velmi dobře 
naše rozdělní proběhlo. I díky němu Slovenská 

Bývalý slovenský 
velvyslanec 

Peter Weiss
KULAŤÁK JE 

SKVĚLÉ MÍSTO
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Má význam taková prezentace, když sloven-
ské sýry si koupíme běžně v obchodech, na-
víc velká část Čechů v létě jede na dovolenou 
do slovenských hor…
Vždy to má význam, třeba málokdo ví, že i naše 
vína a naše vinařství – i když má problémy, ne-
boť hektarů vinic ubylo – se dostalo na špičko-
vou evropskou úroveň. A v soutěžích a na slav-
ných vinařských festivalech ve  Francii, kde 
porota hodnotí anonymní vzorky, vyhráváme. 
Bylo pro mě ctí podávat hostům na ambasádě 
kvalitní slovenská vína a stejně tak jsem měl ra-
dost, když jsem se dostal na jižní Moravu a mohl 
si tam vypít fantastické moravské víno. 

Které byste tedy doporučil – moravské, nebo 
vaše? 
Ani Moravané, ani Slováci se nemusejí za  svá 
vína stydět. Když jsme připravovali recepce 
a večeře na ambasádě, rozlévali jsme slovenská 
vína. Pivo ale bylo české. Slovenské nebylo tak 
dostupné.

A co pražské vinice? Jedna je kousek od am-
basády pod Hradem. 
Slovenský velvyslanec má rezidenci v Troji, kde 
jsme byli s  manželkou jednou nebo dvakrát 
na  vinobraní. Mimochodem, kousek od  naše-
ho bydlení byl poměrně strmý vršek, na kterém 
udělali vinohrad, a obdivoval jsem lidi, kteří do-
kázali takto zkultivovat strmý svah.

ROZHOVOR

republika měla jednodušší vstup na  politic-
kou scénu, protože jsme díky rozdělení majet-
ku podle principu dva ku jedné získali třetinu 
československých ambasád po  světě a  pozice 
v mezinárodních organizacích. To po rozdělení 
bývalé Jugoslávie nebo Sovětského svazu nové 
vzniklé státy neměly. 

Když jsou vztahy mezi našimi státy na  tak 
dobré úrovni, jak moc je může velvyslanec 
ještě vylepšit? 
Ano, i  na  Slovensku jsem se potkal s  názorem, 
ty jsi v České republice, ty se máš lážoplážo. Je 
pravda, že jak slovenský velvyslanec v Praze, tak 
český na  Slovensku mají tu ohromnou výho-
du, že můžeme používat svůj mateřský jazyk. 
Nemusíme tedy všechny dokumenty překlá-
dat do angličtiny. Pro Slovensko je Česko stále 
druhým nejdůležitějším obchodním partnerem 
a  myslím, že Slovensko pro Českou republiku 
třetím. Podle posledního sčítání lidí před deseti 
lety tady žila stopadesátitisícová slovenská ná-
rodnostní menšina, tedy Slováci, kteří se stali 
občany České republiky, a jedním z nich je i váš 
současný premiér. V Česku žije a pracuje dalších 
dvě stě tisíc občanů Slovenské republiky a mo-
mentálně navštěvuje více než dvacet tisíc stu-
dentů vaše univerzity a vysoké školy. Kdysi jsem 
někde slyšel, že každá sedmá rodina je smíšená. 
To je ohromné množství spontánních kontaktů 
v  rámci rodin, máme stále obrovskou kulturní 
výměnu přes televize, konají se společné kultur-
ní programy,  jako Česko-Slovensko má talent. 
Hodnotím to jako úžasnou věc, protože mladé 
generace mohou skrz takovéto relace slyšet ten 
druhý jazyk. Mladý český člověk poslouchá slo-
venskou moderátorku či moderátora a naopak. 

Co tedy bylo a je hlavním úkolem slovenské-
ho velvyslance v Praze? 
Dělali jsme si bilanci a za sedm let svého půso-
bení v Praze jsem měl šedesát tři návštěv na nej-
vyšší úrovni, tedy prezidenta či prezidentky, 
předsedů parlamentu, premiérů. To si málokdo 
uvědomuje, jaké penzum práce musejí naše vel-
vyslanectví v Praze a Bratislavě věnovat přípravě 
a organizaci podobných aktivit. Práce na velvy-
slanectví je jako na  kostele, ale je to radostná 
práce.

Na druhé straně – aspoň si to tedy myslím já 
– nemáte tolik práce se ztracenými doklady, 
nemocnými turisty a podobně. Vždyť v Praze 
stačí sednout na vlak či autobus a za pár ho-
din jsou lidé doma. Nemluvě o tom, že tu má 
skoro každý nějaké příbuzné nebo známé. 
Jsou situace, které vyřešíte tak, že odcestujete 
domů. Ale lidé, kteří tady dlouhodobě žijí, vyu-
žívají vydávání občanských průkazů, pasů, uza-
vírají tady manželství, a tak potřebujeme třeba 
matriku. Náš konzulární úřad v  Praze je spolu 
s tím v Londýně – ale uvidíme, co se tam stane 

po brexitu – nejvytíženější ve světě. To se možná 
tak nedoceňuje, neboť to funguje a lidé si všim-
nou, že nějaké konzulární oddělení existuje, až 
když se dostanou do nějakého problému.

Do jakých problémů se dostávají nejčastěji? 
Když vypukla na jaře minulého roku koronakrize, 
museli jsme organizovat repatriace, za což jsme 
dodnes vděčni vládě a  ministerstvu zahraničí, 
které nám s  tím pomáhaly přes letiště Václava 
Havla. Proběhlo asi padesát urgentních opera-
cí slovenských občanů, zejména v  nemocnici 
v  Motole. Museli jsme řešit tisíce výjimek pro 
pendlery. Lidé byli nešťastní, že nemohli jet k ro-
dinám, nemohli na pohřby příbuzných, nevědě-
li, jak se dostat do práce. Ministerstvo vnitra ČR  
nám zkraje velmi pomáhalo, když nám zcela chy-
běly ochranné pomůcky. To byla krizová situace, 
do které jsem se dostal a doufám, že už se nikdy 
nedostanu. Tehdy jsme od  16. března zavedli 
krizové řízení na  našem zastupitelském úřadě 
a všichni, včetně diplomatů, jsme brali telefony, 
abychom mohli odpovídat našim občanům.

Pandemie zasáhla mnoho oblastí našeho ži-
vota, včetně kulturních a společenských akcí. 
Nekonal se třeba Festival ambasád, kterého 
jste se také účastnili…
Ano, dvakrát, v  letech osmnáct a  devatenáct. 
Vystavovali jsme tam naše gastro speciality plus 
keramiku. 

Se spisovatelem Pavlem Kohou-
tem a jeho ženou na Sázavě 
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Vy jste zažil v České republice to, co se dlou-
ho žádnému jinému slovenskému velvyslanci 
nestane, oslavy sta let od  vzniku Českoslo-
venska. Asi jste je prožíval jinak než ostatní 
hosté, jak jste řekl, byl to i váš stát. 
Já jsem oslavy také spolunavrhoval a  byl jsem 
rád, že vláda akceptovala moji koncepci, pro-
tože jsme si připomínali tři výročí. Výročí osa-
mostatnění slovenské a  české státnosti, výročí 
obrodného procesu v  roce 1968 a  výročí vzni-
ku samostatné Československé republiky. Byl 
to nejúchvatnější rok, který jsem v Praze prožil. 
Oslavy tady byl úžasné a stejně spontánní oslavy 
proběhly v Martině, kam se povedlo 30. října do-
stat celou českou politickou reprezentaci.

Proč tedy není 28. říjen na Slovensku státním 
svátkem? 
Slovenská politická reprezentace se svou dekla-
rací přihlásila ke společnému státu 30. října 1918 
a dala tím definitivní sbohem uherskému státu. 
Protože tehdy byla ještě válka, zůstaly vypnuté 
telegrafy a  na  Slovensku se nevědělo, že byla 
vyhlášena Československá republika. Pro nás je 
tedy stejně důležité datum třicátého jako dva-
cátého osmého října. V roce 2018 jsme také jed-
norázově vyhlásili na 30. října státní svátek. Měl 
jsem obrovskou radost, když jsem viděl všechny 
nejvyšší představitele obou států v Martině, jak 
je tam ten den lidé spontánně přivítali. 

Dobře, tak nemohl by být 30. říjen sloven-
ským státním svátkem připomínajícím si 
vznik společného státu? 
Existuje určitá asymetrie ke  státním svátkům 
v Česku a na Slovensku. Víte, že 1. ledna slavíte 
svátek Den obnovení samostatné české státnos-
ti? Byl jsem v Praze sedm let a nikdy jsem nikde 
neviděl jeden článek, jedno vyhlášení politika, 
které by uctívalo tento den. U nás ano. U vás lidé 
pokládají za  den obnovení samostatné české 

státnosti vznik ČSR, která ale byla společným 
státem Čechů a  Slováků. Když se vrátím k  říj-
novým svátkům, tak jsem podporoval návrh 
slovenské Společnosti Milana Rastislava Štefá-
nika z  r. 2018, aby se poslední říjnovou neděli, 
bez nároku na den pracovního volna, slavil jako 
státní svátek Den vzniku Československé repub-
liky. Tedy společně 28. říjen i 30. říjen. V našem 
kalendáři jsou to dnes památné dny. No, nepo-
dařilo se to. 

Jaké místo jste si v Praze 6 nejvíce oblíbil? 
Kulaťák, to je úžasné místo, navštěvoval jsem 
pivnice kolem, pracovně jsem chodil do  ge-
nerálního štábu, účastnil se tady vzpomínek 
na  veterány, oběti perzekucí. Chodil jsem tam 
do  lékárny, do  spořitelny, v  Kooperativě jsem 
ženě platil připojištění, když jela do  zahraničí 

na  jazykový kurz. Chodil jsem tam do  lékárny 
i  do  banky. Za  šest sedm let si člověk k  tomu 
městu vytvoří vztah.

Vaše ambasády sousedí s  Villou Pellé, tam 
jste to měl kousek…
Ano, byl jsem tam na několika vernisážích a ak-
cích, sledovali jsme, že se tam konají svatby 
a  v  poslední době předávají čestná občanství. 
Jednou jsem byl na  tuto slavnost také po-
zvaný a  osobně jsem se tam potkal s  panem 
 Kodešem, kterého jsem jako mladík obdivoval, 
když vyhrál Wimbledon. Za  toto setkání jsem 
Praze 6 vděčný. 

Kam jste tady chodil po práci na pivo? 
Na  pivo jsem chodil často do  plzeňské restau-
race na Kulaťáku a pak jsme měli s manželkou 
oblíbenou restauraci v Ungeltu, což už tedy není 
šestka. Byli jsme hodně smutní, když jsme si tam 
šli v  létě sednout a  zjistili, že kvůli koronakrizi 
přestali fungovat.  Ostatně podobný osud po-
tkal i mou oblíbenou restauraci Argument. Když 
jsem byl v  práci rád jsem tam zašel na  oběd, 
mohl jsem tam vzít kohokoli kdykoli na  skvělý 
oběd, skvělou obsluhu. Ti také museli zavřít.

Po čem se vám nyní, když už v Praze nejste, 
nejvíce stýská? 
Po procházkách v centru města. Praha je krásné 
město pro život. Vy si stěžujete na veřejnou do-
pravu, ale máte ji výbornou.  S manželkou jsme 
používali auto jen na nákupy do Letňan, nikdy 
jsme jím nejeli do  centra, protože jsme sedli 
na tramvaj 17 a byli za dvanáct minut u Karlova 
mostu. A v Praze 6 byla okolo nás spousta am-
basád, tedy když se konala recepce v rezidenci 
amerického velvyslance, na ruské či čínské am-
basádě, šel jsem pěšky, také jsem nemusel po-
užívat auto. 

Už víte, kde budete působit po  konci své 
mise v Praze? 
Teď už nejsem zaměstnancem ministerstva 
 zahraničí.

To by si vás teď mohla najmout třeba nějaká 
slovenská firma jako svého zástupce v Praze 
a mohla využít vaše kontakty a zkušenosti.
Třeba. Neurazil bych se. 

Takže byste se do Prahy rád vrátil? 
Vrátím se určitě, alespoň navštívit své známé 
a  přátele, jen co se současná protiepidemická 
opatření uvolní. Já i moje žena Prahu milujeme.

Peter Weiss 
*1952

•  politik, diplomat, vysokoškolský učitel
•  bývalý předseda KSS, v roce 1990 byl 

jedním z iniciátorů její transformace 
na Stranu demokratickej ľavice (SDĹ)
 a až do roku 1996 byl jejím předsedou

•  v roce 2002 založil Sociálnodemokratic-
kou alternatívu, která se později spojila se 
stranou SMER

•  1990–2002 poslanec Slovenské národní 
rady

•  2009 až 2013 slovenský velvyslanec v Ma-
ďarsku

•  2013 až 2020 slovenský velvyslanec 
v České republice

„PRAHA JE KRÁSNÉ MĚSTO 
PRO ŽIVOT.“

S Alexadrem Dubčekem 
během své politické kariéry  
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Rodák z Hanspaulky vystudoval speciální peda-
gogiku a  krátce působil v  diagnostickém ústa-
vu mládeže. Po  roce 1989 několik let pracoval 
na ministerstvu vnitra. Na šestkovou radnici při-
šel v roce 1999. Jeho doménou, profesně i srd-
cem, byla kulturní a volnočasová sféra v městské 
části. Svou bezprostředností, přátelským chová-
ním a vřelým vztahem k šestce, pro kterou vždy 
pracoval s  velkou ochotou a  zápalem, si získal 
přirozený respekt a  obdiv mnohých kolegů 
a spolupracovníků. Jeho optimismus byl nakaž-
livý a  kreativita inspirující. Byl velkým inováto-
rem, podporovatelem a duchovním otcem řady 
akcí pro veřejnost, které dodnes nesou jeho 
rukopis. Jsou to třeba cyklistický závod Pražská 
padesátka, sportovní aktivity pro seniory, hu-
dební festivaly nebo malá kopaná na Hanspaul-
ce. Zasazoval se také o uchování paměti Prahy 6, 
ať již formou historických publikací, pohlednic 
nebo osazováním pamětních desek.

Kolegové a přátelé vzpomínají

 Ondřej Kolář, starosta Prahy 6

Když jsem před lety nastupoval na radnici, vyba-
vil mě jeden pán ‚seznamem hříšníků‘, které jsem 
podle něj měl vyhodit. Bylo tam i jméno Hrubeš, 
na toho prý velký pozor. Vybaven zaručenými ra-
dami jsem čekal nějakého šíbra v  lesklém saku 
a špičatých botách. Poznal jsem ale distinguova-
ného a elegantního pána, který si mě hned získal 
svou laskavostí, moudrostí a  dobrosrdečností. 
Pan doktor Hrubeš byl opravdový srdcař. Byl to 
člověk, který snad ani neznal blbou náladu, ni-
kdy jsem ho neviděl kabonit se nebo láteřit. Byla 
s  ním sranda. A  pro radnici dýchal. Nejen mně 
bude chybět. A jsem rád, že ten ‚seznam hříšníků‘ 
jsem tenkrát hodil do koše.

 Jan Holický, tajemník úřadu

Ztráta blízkého člověka je vždy bolestná. Kaž-
dý člověk někomu chybí, ale v  případě Honzy 

Odešel  
Jan Hrubeš

PRAHU 6 POSTIHLA NEČE-
KANÁ ZTRÁTA. V SOBOTU 

23. LEDNA VE VĚKU 69 LET 
NÁHLE ZEMŘEL JAN HRUBEŠ, 
VEDOUCÍ ODBORU KULTURY, 

SPORTU A VOLNÉHO ČASU 
V ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 

PRAHA 6. NA RADNICI PŮSO-
BIL PŘES 20 LET.
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Hrubeše ztrátu bolestně pociťuje široké spole-
čenství lidí. Společenství slušných lidí, pro které 
vždy měl dobré slovo, radu či pomoc. Rozdával 
dobrou náladu a inicioval nové nápady, podílel 
se na  počátcích mnoha úspěšných projektů. 
A přitom za to vlastně nikdy nic nečekal. Za více 
než dvě desítky let na Úřadě Prahy 6 po sobě za-
nechal dosud možná nedoceněné dílo, na které 
se bude těžce navazovat. 

 Jan Lacina, místostarosta pro oblast 
 kultury, sportu a volného času

Pane doktore. Pane místostarosto. Tak jsme se 
navzájem oslovovali po  celou dobu naší bez-
mála sedmileté spolupráce a nikdy jsme si ne-
přestali vykat, přestože bych náš vztah s jistotou 
označil za více než přátelský. Reprezentoval to, 
čemu se říká ‚stará škola‘. Jeden z  mých spolu-
pracovníků o  něm zase nedávno řekl, že byl 
jedním z  nejhodnějších lidí, které kdy v  životě 
potkal. Pro mě byl doktor Hrubeš dokonalým 
znalcem života v  Praze 6, ale také nevyčerpa-
telnou studnicí zábavných příběhů, kterými 
vytrvale zásoboval své okolí a sytil tím naši kaž-
dodenní realitu. Především byl pro mě ale ztě-
lesněním pojmů pracovitost a loajalita. 

 Jakub Stárek, místostarosta

Poznali jsme se více než před 14 lety. Já, nej-
mladší zastupitel, a  on, zkušený a  ostřílený šéf 
kanceláře starosty. Hned se mě ujal a  zatáhl 
do tajů kultury na šestce a přes 6 let mě vycho-
vával v  kulturní komisi. Na  jednu stranu to byl 
pracant a pro šestku dýchal, ale to nejlepší bylo 
sednout si s  ním na  pivo na  Hanspaulce a  po-
slouchat jeho historky ze života. Jeho nadhled 
a  schopnost nebrat věci vždy tak vážně nám 
na radnici budou chybět.

 Kolektiv Dejvického divadla

S divadlem spolupracoval prakticky od jeho za-

ložení, původně jako vedoucí kanceláře starosty 
MČ Praha 6, nyní jako vedoucí odboru kultury, 
sportu a volného času městské části.
Po celá léta vždy při našem divadle stál, pomá-
hal, kde bylo potřeba, a i díky němu ustálo v mi-
nulosti těžké, někdy až kritické chvíle.
Jeho odborné znalosti, zapálení pro kulturu, vel-
ká noblesa, s  níž si dokázal všechny získat, ale 
především on sám nám bude navždy chybět. 
Pane doktore, Honzo, bylo nám ctí, děkujeme 
a nikdy nezapomeneme… a v Dejvickém diva-
dle budeš mít navždy své místo. 

 Organizátoři festivalu Dejvické
 hudební léto

Všichni na něj vzpomínáme jako na velmi sluš-
ného a  příjemného člověka, který celou řadu 
let působil v oblasti kultury a  sportu na Úřadě 
městské části Praha 6. Byl velkou oporou a po-
mocníkem při organizování festivalu DEJHULE 
a jak krásně napsal jeho kamarád Jarda Müller, 
byl obětavý organizátor a  ochotný pomocník 
všem, zasloužil se významnou měrou o  vznik 
neobvyklé společnosti na Hanspaulce v 70.– 80. 
letech, o hanspaulský sport – Hanspaulská liga 
malé kopané – památný tým KEHOP a  později 
1. FC Houtyš, o  hanspaulskou muziku a  vůbec 
byl jednou z význačných postav Hans Paul City. 
Letos by mu bylo 70 let... Bude nám všem straš-
livě chybět! 

 Provozovatel Písecké 
 brány Petr Mändl

Za  skoro dvacetiletou spolupráci s  radnicí MČ 
Praha 6 jsem jako provozovatel Písecké brá-
ny měl to potěšení spolupracovat s  několika 
starosty, mnoha místostarosty, ještě větším 
množstvím zdatných úředníků, ale jen s jedním 
Honzou Hrubešem. Honza byl fenomén, dejvic-
ký fantom a hlavně strašně hodný a citlivý člo-
věk, který pro naši šestkovou radnici opravdu 
žil. Byl hlavně entuziastickým organizátorem 

a  strážcem obecně uznávaných společenských 
a  kulturních zvyklostí Prahy 6. Díky jeho lásce 
k historii našeho státu a znalosti národních tra-
dic vzniklo nejen v Písecké bráně bezpočet uni-
kátních výstav, často ve spolupráci s Vojenským 
historickým ústavem nebo s  Českým olympij-
ským výborem.
Měl jsem ho moc rád, dobře se nám spolupraco-
valo. Jeho odchod byl tak nečekaný. Bude nám 
všem velice chybět...

 Plk. Michal Burian, ředitel odboru
 muzeí Vojenského historického
 ústavu

Zdálo by se, že po  roce, kdy neminul den bez 
špatné zprávy, člověk otupí – bohužel tomu tak 
není a nečekaný skon pana doktora Hrubeše mě 
nesmírně zasáhl. Opustil nás zcela výjimečný 
člověk, neustále plný elánu a nápadů. Setkáva-
li jsme se často především při přípravě výstav. 
Jeho zápal pro práci byl fascinující i inspirativní 
současně – řadu akcí dokázal vykopat doslova 
z ničeho. Když to nešlo, vzal věci do vlastních ru-
kou, nosil a instaloval panely… a najednou bylo 
spolupracovníků vždy dost. Současně byl ale 
zosobněním noblesy, která se z naší společnosti 
téměř vytratila. Pro mě jako obyvatele Prahy 6 
bude navždy spojen s  tím nejhezčím, co jsem 
v této městské části zažil.
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KDYŽ MANŽELÉ MILADA A FRAN-
TIŠEK MÜLLEROVI V ROCE 1928 
ZAKOUPILI STAVEBNÍ POZEMEK 
VE STŘEŠOVICÍCH A PROSTŘEDNIC-
TVÍM PLZEŇSKÉHO ARCHITEKTA 
KARLA LHOTY OSLOVILI ZNÁMÉHO 
VÍDEŇSKÉHO ARCHITEKTA ADOLFA 
LOOSE, DOUFALI, ŽE BRZO BUDOU 
BYDLET V KRÁSNÉM NOVÉM DOMĚ.  
Pan Müller spoluvlastnil a  řídil jednu z  největ-
ších stavebních firem v  Československu. Když 
se v  polovině dvacátých let rozhodl postavit 
dům v pražských Střešovicích, mělo to být sídlo 
rodinné i  reprezentativní zároveň. Ještě v  říjnu 
uzavřel s oběma architekty dohodu a do konce 
roku požádal o  povolení ke  stavbě. Ale…  Už 
před sto lety byly s povolováním staveb obtíže 
a  jednání se protahovala. Nejen kvůli technic-
kým připomínkám, ale objevovaly se i námitky, 
že vila bude převyšovat okolní zástavbu a  zda 
do místa zapadne se svou hladkou fasádou, kte-
rá podle některých mohla v tomto místě půso-
bit rušivě. V dubnu roku 1929 se městská rada 
usnesla, že povolení vydáno nebude, ačkoliv už 
probíhala hrubá stavba. Doktor Müller se proti 

neudělení stavebního povolení opakovaně od-
volával, dokonce v pražských německých novi-
nách vyšel článek Praha proti Loosovi. Nakonec, 
po  přezkoumání všech námitek, bylo stavební 
povolení vydáno v  červnu 1929. Praha 6 díky 
tomu získala vilu, která je považovaná za vrchol-
ný příklad Loosovy prostorové koncepce obyt-
ného domu, známé pod německým názvem 
Raumplan, tedy prostorový plán. 

Po  vydání povolení postupovala stavba rychle 
a v dubnu 1930 byla zkolaudována.  12. května 
téhož roku se Müllerovi stěhovali z Plzně do Pra-
hy. A své šedesáté narozeniny zde 10. prosince 
1930 oslavil také Adolf Loos.

Překvapivě barevný interiér
Vila má tvar kvádru. Vstupní a boční strany, které 
přiléhají k veřejnému schodišti, překvapují svou 

Müllerova vila

http://www.muzeumprahy.cz/mullerova-vila/
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strohostí — tvoří je hladké stěny s poměrně ma-
lými okny a  také se tady nachází hlavní vstup 
do vily a další do garáže.  Na další straně – blíže 
Střešovické ulici – zaujme terasa u obytného po-
koje a balkon v patře. Čtvrtá ze stran je zajímavá 
svým arkýřem a lichým oknem na úrovni střešní 
terasy. Bílou fasádu narušují žlutě natřená okna. 
Jako kontrast vůči exteriéru působí pestrý a ba-
revný interiér. Adolf Loos volil jejich kombinaci 
tak, aby odpovídaly významu a  účelu jednotli-
vých místností v  domě. Provozním prostorám 
a  dětským pokojům vládnou základní barvy – 
modrá, červená, žlutá a bílá. Do výrazných odstí-
nů byl laděný nejen nábytek, ale třeba i radiátory, 
potrubí a podlahy. Zvláštní barevnou kombinací 
překvapoval letní salón v japonizujícím stylu, la-
děný do černého a tmavě zeleného laku.
Reprezentační prostory vily tvořila obývací hala, 
jídelna, dámský budoár a  knihovna. Šlo o  ote-
vřené prostory uzpůsobené tak, aby dovolova-
ly jak vnímat architekturu, tak české moderní 
umění – stěny zmíněných čtyř místnosti zdobil 
výběr z  bohaté sbírky obrazů a  plastik, kterou 
František Müller vlastnil.   
Obývací pokoj je největší místností v domě, má 
velikost 11 x 5,6 metru a výšku 4,3 metru. Adolf 
Loos využil kontrastu mezi drobnými rozměry 
vstupní niky a  rozlehlým obývacím pokojem 
k  vytvoření momentu překvapení. Rozlehlost 
pokoje ještě násobí absence jedné podélné stě-
ny, místo ní jsou tady pouze nosné pilíře a díky 
tomu je vidět i do jídelny v polopatře a na scho-
diště do  pater. Naopak jídelna překvapí svou 
nevelkou rozlohou a také nedostatkem přiroze-
ného světla. Tento dojem ještě umocňuje tmavý 
mahagonový nábytek a  kazetový, do  čtverců 
členěný strop. Nejzajímavějším kusem nábyt-
ku je zde kruhový stůl určený pro šest osob 
s deskou o průměru 110 centimetrů.
Po  několika schodech se z  podesty hlavního 
schodiště vcházelo do  knihovny, u  jejího vstu-
pu stál rozměrný psací stůl. Knihovní skříně jsou 

vestavěné po obou bočních stranách místnosti. 
Jejich horní prosklená část je zastřena zelenými 
hedvábnými záclonami. Ve  spodní části kniho-
ven byly za zdvojenými dveřmi skryty pancéřo-
vé trezory, maskované dvěma masivními, kůží 
potaženými pohovkami.
V  patře se nachází ložnice, dámská a  pánská 
šatna nebo dětské pokoje – ty se tady nachá-
zejí dva, jeden slouží jako ložnice a druhý jako 
herna. Oba mají vlastní vstup z galerie hlavního 
schodiště a  skrz dámskou šatnu se dalo projít 
i  do  ložnice rodičů. Nechyběly ani pokoj pro 
hosta a pro služebnou. 
Poslední podlaží vily bylo přístupné pouze pro-
vozním schodištěm a  osobním výtahem a  na-
cházely se zde pouze dvě místnosti: letní jídelna 
a  bývalá fotografická pracovna. Zbytek plochy 
zabírá mimořádně velká terasa rozkládající se 
na více než dvou třetinách půdorysu vily.

Národní kulturní památka 
Po roce 1948 sice zůstává vila ještě ve vlastnictví 
rodiny, ta ji však nemůže používat celou, mění 
se na činžovní dům. Znárodněná je v roce 1955, 
čtyři roky po smrti Františka Müllera. Část pro-
storu využívá Uměleckoprůmyslové muzeum, 
později se přidávají další instituce, například 
také Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, a  ro-
dině Müllerových časem zůstává jen pokojík 
pro hosty. Nejdůležitější části zařízení vily a sbír-
ky obrazů rodina pod nátlakem státu prodává 
Uměleckoprůmyslovému muzeu a Národní ga-
lerii, po smrti Milady zbývající pozůstalost pro-
dává dcera Eva. Té také byla zdevastovaná vila 
po roce 1989 v restitucích vrácena. Žila už v emi-
graci, na  dům svého dětství se nikdy nepřijela 
podívat a odprodala ho městu. To ho převedlo 
do správy Muzea hlavního města Prahy. V sou-
časné době – tedy pokud nejsou zavedena pro-
tipandemická opatření jako nyní – je vila zpří-
stupněna veřejnosti. Interiéry a  exte riéry byly 
v  souladu s  dochovanou dokumentací a  vě-

rohodným poznáním uvedeny do  původ ního 
stavu včetně mobiliáře, uměleckého řemesla 
a  veškerých komponentů původního technic-
kého vybavení domu odpovídajících svému do-
bovému stylu.
Objekt Müllerovy vily se zahradou byl v  roce 
1995 vládou prohlášen národní kulturní památ-
kou. Na základě toho byl dům v letech 1997 až 
2000 obnoven a dokonalým způsobem zrestau-
rován do podoby, kterou mu dal Adolf Loos, je-
den z velkých tvůrců moderní architektury.

KDO BYL ADOLF LOOS?
  Narodil se v rodině brněnského kameno-

sochaře 10. prosince 1870. 
  Studoval na Královské státní průmyslové 

škole v Liberci, dále pak na Vysoké škole 
technické v Drážďanech, odkud po třech 
letech odešel do Spojených států. 

  Po návratu zpět do Evropy získal práci 
v ateliéru architekta Karla Mayredera 
a v roce 1897 si ve Vídni založil vlastní 
ateliér. V tomto městě strávil převážnou 
část svého života.

  Řadí se mezi nejvýznamnější osobnosti 
architektonické moderny, tedy po bok 
Franka Lloyda Wrighta, Le Corbusiera 
a Ludwiga Miese van der Rohe.

  Mezi nejdůležitější Loosovy stavby 
patří obchodní dům Goldman a Sa-
latsch na Michalském náměstí ve Vídni 
(1910–1911), dům básníka Tristana Tzary 
v Paříži (1926), nerealizovaný projekt vily 
pro Josephinu Bakerovou a Müllerova 
vila v Praze (1929–1930), která je pova-
žována za Loosovo nejvyspělejší dílo. 
Působil také v Plzni (v letech 1907–1908 
a v letech 1928–1933), kde navrhoval 
bytové interiéry.

 Zemřel v Kalksburgu 23. srpna 1933.
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AKTUÁLNÍ VÝSTAVA V GALERII 
SKLEŇÁK JE VĚNOVÁNA DVACÍTCE 
NEJZNÁMĚJŠÍCH ČECHŮ, KTEŘÍ 
SE SVÝM PŘÍBĚHEM VÝZNAM-
NĚ ZAPSALI DO BULHARSKÝCH 
DĚJIN A MOHOU DO DNES INSPI-
ROVAT ČESKOU I BULHARSKOU 
 SPOLEČNOST. 
Dvacet šest panelů za  výlohami Skleněného 
paláce přináší bohatý textový a  fotografický 

materiál, který odhaluje jen zlomek informací 
o  životě a  díle mnohých Čechů, kteří přispěli 
k rozvoji Bulharska po osvobození v roce 1878. 
Expozice vznikla ve  spolupráci s  Velvyslanec-
tvím Bulharské republiky a  Bulharským kultur-
ním institutem v  Praze a  završuje oslavy stého 
výročí od navázání diplomatických vztahů mezi 
Bulharskem a Československem. „S Bulharskem 
máme nadstandardní diplomatické vztahy, 
proto také mohla vzniknout tato výjimečná 
 dokumentární výstava o Češích, kteří odešli, aby 

Bulharští Češi ve Skleňáku

v Bulharsku dělali dobré jméno své vlasti,“ říká 
radní Eva Smutná (TOP 09), která má výstavnic-
tví ve  své gesci. Vernisáže výstavy se zúčastnil 
Jordan Parvanov, velvyslanec Bulharska v  ČR, 
a Galina Todorova, ředitelka bulharského kultur-
ního institutu, který k výstavě vydal stejnojmen-
nou publikaci. 
„Bulharští Češi jsou Češi, kteří přijeli buď před 
osvobozením, nebo po  osvobození Bulharska 
z turecké nadvlády, a dali velký impuls v nejrůz-
nějších odvětvích života bulharské společnosti," 
popsal Parvanov. Do mladého státu přijeli pod-
nikaví, aktivní a pokrokoví čeští specialisté v růz-
ných odvětvích výroby. Byli to řemeslníci, poly-
grafové, pivovarníci, stavebníci. S  Bulharskem 
spojilo svůj osud i hodně předních českých in-
telektuálů, vzdělaní učitelé, inženýři, architekti, 
historici, malíři, hudebníci. Řada bulharských 
obcí, ulic, náměstí či škol nese jejich jména. Vý-
stava je za výlohami Skleněného paláce na nám. 
Svobody k vidění do 7. února. 

STANICE TECHNIKŮ DDM PRA-
HY 6 PŘIPRAVILA GEOLOKAČNÍ 
HRU, KTERÁ ÚČASTNÍKY PRO-
VEDE DVANÁCTI ZAJÍMAVÝMI 
MÍSTY NA ÚZEMÍ PRAHY 6.
Hra, kterou připravili pedagogové a vedou-
cí kurzů, vede dvanácti zajímavými místy 
od Podbaby, přes Bubeneč, Hanspaulku, až 
po Julisku. Stačí si pouze do chytrého tele-
fonu stáhnout aplikaci Actionbound a najít 
tzv. bound: „S  techniky kolem dokola“. Bě-

Vydejte se „S techniky kolem dokola“
hem dvanácti zastá-
vek se dozvíte spoustu 
zajímavých informa-
cí, a  navíc si můžete 
v  kvízech ověřit svoje 
znalosti z oblasti vědy, 
techniky a  umění. Při 
splnění všech úkolů 
na  vás čeká odměna, kterou si vyzvednete 
na  recepci Stanice techniků. Hra nezabere 
více jak dvě hodiny, a proto ji klidně můžete 
spojit s rodinnou procházkou.

Dobrodružství 
Harryho Pottera
Za dobrodružstvím nemusíte nikam 
daleko, dobrodružství najdete 
i v oboře Hvězda. 
Do  5. února je připravena pro všechny, 
kdo se přihlásí na adrese krouzkydedina@
ddmp6.cz, procházka oborou Hvězda plná 
napětí, při níž je třeba vyluštit všechny 
 hádanky a  rébusy, abyste získali kouzel-
nou odměnu! Podrobnosti se dozvíte po   
e-mailové registraci. 

Galina Todorova, ředitelka bulharskeho kulturnihoin-
stitutu,, velvyslanec Bulharska v ČR Jordan Parvanov 
a radní Eva Smutná při zahájení výstavy
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OD 9. ÚNORA DO 7. BŘEZNA VY-
STAVUJE V GALERII SKLEŇÁK PETRA 
SKLUZÁČKOVÁ SVÉ OBRAZY. MALO-
VANÉ NETRADIČNÍ TECHNIKOU. 

Autorka žije čtvrtstoletí svého života v Praze 6, 
v  domě se zahradou, kde má každodenně vý-
hled na  záhony s  květinami, okrasnými křovi-

Petra Skluzáčková: V zahradě a Hladiny 
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nami, stromy, vycházející slunce. Ty nabízejí 
malířce jedinečný námět, který převede 
v  impresionistickém duchu na plochu svého 
plátna. Barvy nenanáší štětcem, ale klade je 
špachtlí, což jim dodává uvolněný a  osobi-
tý rukopis, její zahrady voní svěžestí, přita-
hují oči i  sluch, jsou chvílemi silně magické, 
 přitažlivé…
Více informací o autorce naleznete na adrese 
www.skluzackova.com.
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JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC NEBYL 
POUZE LITERÁTEM A JEDNOU 
Z VŮDČÍCH OSOBNOSTÍ ČASOPISU 
MODERNÍ REVUE, ALE TAKÉ CE-
LOŽIVOTNÍM BIBLIOFILEM A SBĚ-
RATELEM ČESKÉHO I EVROPSKÉ-
HO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. JEHO 
SBÍRKU SI NYNÍ MŮŽE PROHLÉD-
NOUT I VEŘEJNOST, ZATÍM POUZE 
ON-LINE. 

U příležitosti dvou kulatých výročí – 24. ledna 
2021 uplynulo 150 let od Karáskova narození 
a v březnu uplyne 70 let od jeho úmrtí – vznik-

Navštivte galerii Jiřího Karáska  
ze Lvovic

la virtuální galerie, která bohatou sbírku obrazů, 
kreseb, grafik i plastik zpřístupňuje široké veřej-
nosti. Galerie, která byla původně umístěna pří-
mo v básníkově bytě v Karmelitské ulici v Praze, 
představuje zcela unikátní kulturně-historický 
soubor materiálů české, evropské i  mimoev-

ropské provenience. Dohromady jde o více než 
padesát tisíc předmětů, z  období od  pozdní-
ho středověku až po  polovinu 20. století. Část 
z nich si můžete prohlédnout ve virtuální galerii, 
která je koncipovaná jako neukončený projekt, 
kam k  původním 300 dílům budou přibývat 
další exponáty ze sbírek. „Průběžným doplňová-
ním databáze o další díla usilujeme o vytvoření 
plnohodnotné webové galerie v podobě, jakou 
jí před více než půlstoletím vtiskl sám Karásek, 
když své sbírky nechal vystavit v Tyršově domě,” 
doplňují kurátoři virtuální galerie, Barbora 
 Vlášková a  Jan Bouček z  Památníku národního 
písemnictví. 

HORSKÝ HOTEL A TELEVIZNÍ VYSÍLAČ 
NA JEŠTĚDU, LABSKÁ BOUDA, KARLO-
VARSKÝ HOTEL THERMAL, OBCHODNÍ 
DŮM KOTVA, NÁDRAŽNÍ BUDOVA 
OSTRAVA-VÍTKOVICE A DALŠÍ – NÁ-
RODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VÁS 
ZVE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH 
STRÁNEK NA 3D PROHLÍDKU VÝSTAVY 
TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ ARCHITEKTURY 
60. A 70. LET. 

Výstava vznikla jako společný projekt Galerie 
NTK a Národního památkového ústavu, který se 
výstavě věnoval v rámci dlouholetého projektu 

zaměřeného na  hodnoty moderní architektu-
ry 60. a  70. let 20. století jako součást národní 
a kulturní identity České republiky.
3D výstava svým návštěvníkům z  domova 
na  www adrese www.galerientk.cz přibližuje 
krásu a  výjimečnost jak všeobecně známých, 
tak rovněž těch opomíjených, či zapomenu-
tých tvůrčích počinů té doby. Jedná se o  díla 
významných architektů Karla Pragera, manželů 
Machoninových, Karla Hubáčka, Karla Filsaka, 
nebo Josefa Dandy. Stavby vzniklé ve  zmiňo-
vaném období představují významnou etapu 
v  dějinách české architektury, kdy po  období 
poválečné stabilizace a  přejímání sovětských 
vzorů v podobě historizujících forem 50. let do-

chází k dočasnému politickému uvolnění a vý-
znamnému rozmachu architektonické tvorby, 
která hledá svou novou podobu a  reflektuje 
mezinárodní trendy.
Cílem projektu i výstavy je ukázat, že i tato archi-
tektura, často zjednodušeně označovaná jako 
ideologická, mnohdy vykazuje formální, archi-
tektonické a materiálové hodnoty vysoké úrov-
ně a že snaha o její zachování příštím generacím 
jako dokladu hmotného a kulturního svědectví 
doby je smysluplná a oprávněná.
Výstavu v Galerii NTK kromě velkoformátových 
fotografií doplňují i  textové dokumenty či mo-
dely vybraných staveb ze sbírek Národní galerie, 
mezi nimiž dominuje liberecký hotel a  vysílač 
na  Ještědu. K  výstavě vychází výpravná dvou-
svazková publikace, která je v prodeji ve vybra-
ných knihkupectvích, v  e-shopu na  webových 
stránkách www.npu.cz a  je zároveň k dispozici 
čtenářům ve fondu NTK.

Jedinečná 3D virtuální výstava o české 
architektuře 60. a 70. let

Do galerie můžete vstoupit 
zde: https://karasek.pamat-
niknarodnihopisemnictvi.cz/
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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. 

K  projektu Centrální náměstí Petřiny, který je 
více popsán na stránkách tohoto časopisu, má 
spolek Spolu na Petřinách zásadní připomínky. 
Obáváme se, že místo očekávaného náměstí 
s  veřejnými funkcemi zde vznikne projekt by-
tového domu a rezignuje se na vznik plnohod-
notného veřejného prostranství v  místě, které 
je zhodnocené významnou investicí prodlouže-
ním metra A. Zhodnocení lukrativního pozem-
ku by nemělo přinést profit pouze investorovi 
za  současného zhoršení životního prostředí 
stávajících obyvatel. 
Objekt je násobně větší než stávající – dvaapůl-
krát u nadzemní části dle HPP. Žádná nástavba 
stávajících domů přitom nebyla v centrální lo-
kalitě z důvodu ochrany jedinečné urbanistické 
hodnoty sídliště povolena. I  okolní panelové 
domy by jistě uvítaly možnost navýšení o  1–2 
podlaží pro střešní nástavby a  mezonetové 
byty. Praha 6 nechala v  r. 2018 Arch. Mužíka 
vypracovat „Analytickou studii obytného sou-
boru Petřiny“ s  návrhem urbanistických zásad 
v místech předpokládaných stavebních zásahů. 
Pokud bude Praha 6 respektovat zásady ze stu-
die, neměla by povolit násobně větší kapacity 
zástavby.
Návrhem nového objektu dochází k  redukci 
plochy služeb. Obslužnost se nepoměřuje pou-
ze na  úrovni obchodu v  přízemním parteru, 
ve stávajícím objektu jsou i další patra s prode-
jem textilu a domácích potřeb, výstavní prostor 
a kanceláře. Nebylo by vhodnější spíše rozšířit 
tyto služby, např. nabídkou pošty, praktického 
lékaře, chybějícím kulturním objektem a  pro-
story pro sídla lokálních firem a pouze doplnit 

bydlením? Velmi sporná je i  poptávka na  bu-
dování vyšší kapacity podzemního parkování, 
než vyžaduje objekt sám pro sebe. Hrozilo by 
pak, že se bezprostřední okolí stanice metra 
v  klidném obytném centru promění v  rušné 
parkoviště se všemi neduhy kolizí. Pokud se 
má plánovat parkovací dům, tak v  návaznos-
ti na  sběrnou komunikaci Ankarská vedoucí 
po jeho obvodu.
Na  webových stránkách developera byl ve-
řejnosti v  minulém měsíci představen projekt 
Centrální náměstí Petřiny s  možností zasílání 
připomínek mailem. Je zřejmé, že přenecháním 
role moderátora developerovi se radnice zba-
vuje své role zastupování občanů Prahy 6, ne 
však odpovědnosti za správu svěřeného území. 
Webová stránka neobsahovala ani tak základní 
informace jako datum, do  kdy lze připomín-
ky zasílat a  jakým způsobem budou vypořá-
dány, zasílány byly netransparentně mailem, 
nikdo z  diskutujících tak nemohl mít přehled 
o  názorech ostatních. Spolek Spolu na  Petři-
nách proto vytvořil vlastní diskusní platformu  
s  možností komentování názorů ostatních 
nebo přidáním vlastních, ty jsou viditelné pro 
všechny na padlet.com/spolunapetrinach/cen-
tralninamesti
Ideální formou pro zapojení veřejnosti a základ-
ním nástrojem územního plánování je Územní 
studie, kterou mohou naši zastupitelé zadat 
u  magistrátu prostřednictvím IPR, aby byly 
skutečně chráněny urbanistické hodnoty, dis-
kutovány názory obyvatel a zároveň byl využitý 
potenciál k rozvoji a řešení problémů lokality. 
Příkladem může být MČ Praha 8, kde se zpra-

Centrální náměstí Petřiny Letem světem
Státní pozemkový fond odprodá část po-
zemků v  zahrádkářské kolonii na  Jenerálce 
majitelům chatek.   Proti územnímu roz-
hodnutí na bytový komplex Crestylu v areálu 
Aritmy (18 viladomů, 8 RD, MŠ pro 48) jsou 
podaná 4 odvolání, hlavní problém je dopra-
va.   “Obnovní zásahy” v Šárce i ve Hvězdě. 
Nepůvodní, invazivní dřeviny musí (?) pryč.  
  Rekonstrukce Dejvické 4 bude dokon-
čena až v  květnu.   Nájemné v  obecních 
bytech Prahy 6 se vyhoupne o 20 % na 114 
až 139 Kč/m2.   Vizualizace okolí veleslavín-
ského portálu jižní trasy modernizované že-
leznice v minulé Šestce “slibuje” potěšení ze 
zeleného parku v místě staré teplárny. Avšak 
místo zaplní “Nový Veleslavín” s extrémní za-
stavěností.

J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

covává a  s  veřejností pojednává Územní stu-
die pro sídliště Ďáblice dle zadání IPR od roku 
2018. Další příkladem je sídliště Kamýk, kde se 
Praha 12 úspěšně odvolala k MMR proti záměru 
výškových staveb místo nízkopodlažních ob-
jektů služeb s odůvodněním na nepřípustnost 
rozsáhlé stavební činnosti ve  stabilizovaném 
území.

Rádi bychom požádali radnici o zodpovězení ná-
sledujících otázek:
– Bude investor přispívat na veřejnou vybave-
nost škol a  školek v  rámci kontribuce, pokud 
žádá o novou funkci bydlení a násobný objem 
hmoty, když se lokalita již nyní potýká s  jejich 
nedostatkem?
– Posoudila komise dostatečně hledisko roz-
sáhlé stavební činnosti ve stabilizovaném úze-
mí, kterou záměr demolice a  novostavby vy-
volává a bude po jistou dobu omezovat nejen 
jeho bezprostřední obyvatele?
Pokud nám prostředí, které obýváme, není cizí, 
tak doporučuji, ptejme se včas a adresně našich 
radních zodpovědných za  územní rozvoj, kdy 
k tomuto kroku konečně přistoupí?
Spolek Spolu na Petřinách již nechce přešlapo-
vat na místě a podává oficiální žádost na zpra-
cování Urbanistické studie celé lokality sídliště 
Petřiny pro podporu koordinovaného rozvoje 
za účasti veřejnosti.
 
Ing. arch. Jiří Hušek, Spolu na Petřinách z.s.

Srovnání potenciálu vytvoření náměstí u stávajícího stavu, dle studie zadané P6 a návrhu představeného deve-
loperem. Z hmotového řešení je patrné, že nově navrhovaný veřejný prostor je utlačován na úkor budov a jeho 
rozsah redukován na co nejmenší rozsah. Cílem by přitom mělo být pojednání místa významného stavebního 
zásahu jako celku a za přímé spoluúčasti P6, moderovanou veřejnou diskusí a určitě i se zahrnutím ulice Na Petři-
nách coby městského bulváru se stromořadím.
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KULTURNÍ PROGRAMY

NESEDÍM, SOUSEDÍM 
roh Anastázovy a Sartoriovy

3. 2. 17.30–19 hod.
Eko spojka. Zájemci o připojení, pište na kristy-
na@nesedimsousedim.cz.

4. 2. 10.30–12 hod.
Rembrandt: portrét člověka. Online přednáška 
Moniky Sybolové. Odkaz získáte na kristyna@
nesedimsousedim.cz.

10. 2. 18.30–21.30 /80 Kč
V síti. Po filmu tematická diskuse s Vítem Klu-
sákem a Marikou Pecháčkovou. 

15. 2. 18–20 hod. /200 Kč/100 Kč senioři
Setkání s lidovou písní. Vede Lada Leníčková. 
Rezervace: lalaladalen@gmail.com. 

16. 2.  16–18 hod.
Masopust. Bujaré veselí pro všechny generace. 
Průvod z Junácké do parku u kláštera.

19. 2. 15–17.30 hod.
Stříhání od Katky Peklové. Rezervace: katerina.
peklova@seznam.cz.

21. 2. 15.30–18 hod.
Tvůj komiks. Workshop pro děti. Rezervace: 
gabrobur@seznam.cz.

22. 2. 17.15–18.30 hod.
Pohádka z promítačky s výtvarnou dílnou.

24. 2. 17.30–20.30 hod.
Kurz tvůrčího psaní. Vede Viktor Špaček. 

26. 2. 9.15–14 hod.
Vycházka (nejen) pro seniory: Z Dolních Počer-
nic do Hloubětína. Sraz v 9. 15 na Masarykově 
nádraží  u pokladen. Rezervace na kristyna@
nesedimsousedim.cz (kapacita je omezená).

Více informací a rezervace na nesedimsouse-
dim@gmail.com nebo 702 816 476. Aktuální 
nabídku nových kurzů pro děti, i jejich rodiče, 
dospělé i seniory najdete na www.nesedimsou-
sedim.cz

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

9. 2. od 16:00
Rothmayerova vila, exkurze a komentovaná 
prohlídka
Sraz 15:45 před Rothmayerovou vilou, U Páté 
baterie 896/50, Praha 6 Břevnov

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera ukrývá 
stálou expozici „Příběh jednoho domu a jedné 

rodiny“. Expozice připomíná osobitý styl archi-
tektonického díla Otto Rothmayera a zároveň 
se snaží navodit atmosféru životního, pracov-
ního i uměleckého prostředí, které Rothmayer 
vytvořil společně se svou manželkou, význam-
nou textilní výtvarnicí a propagátorkou moder-
ního životního stylu Boženou Rothmayerovou. 
Prohlídku doprovodí odborným komentářem 
Mgr. Jakub Potůček.

16. 2. od 16:00 
Adolf Loos: Opakování génia, komentovaná 
prohlídka výstavy
Sraz 15:45 před Studijním a dokumentačním 
centrem Norbertov, Nad Hradním vodojemem 
53/13, Praha 6 Střešovice

Výstava věnovaná architektonickému odka-
zu A. Loose spočívajícím v podivuhodné hře 
s prostorem, materiálem, vybavením či světlem 
představí na příkladech interiérů v Plzni, Praze 
a Brně Loosovy „obytné prostorové progra-
my“ respektující každodenní rituály zámožné 
středostavovské klientely. Výstavu doprovodí 
odborným komentářem Mgr. Jakub Potůček.

23. 2. od 16:00, VILLA PELLÉ, terasa  
Koncert „Semaforské variace“

Koncert v rytmu nestárnoucích melodií neza-
pomenutelného tandemu Suchý, Šlitr… Z tera-
sy Villy Pellé zazní populární melodie z reper-
toáru orchestru divadla Semafor pod vedením 
J. N. Svobody, v podání Vladimíra Vandrovce – 
kytara, zpěv; Jakuba Přibyla – akordeon a Jana 
Střížovského – kontrabas.

Všechny únorové akce jsou početně omezené 
s ohledem na aktuální číslo protiepidemického 
systému. Je tedy NUTNÁ REZERVACE na karo-
lina@freshsenior nebo telefonu 224 326 180. 
Během exkurzí je nutné dodržovat platná 
protiepidemická opatření a řídit se pokyny 
pořadatelské služby.

Zrušení či změny programu vyhrazeny. Předpo-
kládané obnovení provozu kurzů Fresh Senior 
souvisí s hodnotou protiepidemického systému 
a opatřeními pro stupeň 3, je tedy pravděpo-
dobné až od března 2021.
Detailní a aktuální informace na webových a FB 
stránkách. 

SENIOR FITNES Z. S.
Seniorfitnes pokračuje v pořádání pravidel-
ných vycházek do přírody a podle aktuální 
situace začne otevírat tělocvičny. Sledujte 
webové stránky, kde najdete čerstvé infor-
mace. Ve svých pravidelných on-line kurzech 
také pokračuje Kulturně komunitní centrum. 
Nabídku a rozvrh najdete na www.seniorfitnes.
cz. Od ledna 2021 se znovu otevírá Akademie 
Seniorfitnes. 

Rozpis kurzů najdete na www.akademiese-
niorfitnes.cz.  Pokračuje též projekt Rozchoď 
babičku – cvičitelky docházejí za seniory domů 
a formou rehabilitačního cvičení jim pomáhají 
zlepšit kondici.  
Více na www.rozchodbabicku.cz

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

prodlouženo do 9. 5. 2021
Galina Miklínová: Muzeum lichožroutů, Vstup 
vítaný!!! Výběrová multimediální retrospektiva 
vynikající ilustrátorky, výtvarnice a filmařky.

do 14. 2. 2021
Uvolněte se a nebojte se barev
Malá galerie Villa Pellé
Výstava kurzistů výtvarného ateliéru Fresh senior 
pod vedením ak. mal. Evy Sýkorové-Pekárkové.

23. 2. – 14. 3. 2021
Aldin Popaja 
Malá galerie Villa Pellé
Výstava bosensko-českého malíře. 

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

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

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

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



ÚŘEDNÍ DESKA

Z úřední desky
UMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
 KONTEJNERŮ V ROCE 2020
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
v roce 2020 zorganizoval opět projekt sběru ob-
jemného odpadu z domácností pomocí velkoob-
jemových kontejnerů (dále jen VOK),  jejich přes-
né umístění najdete také v Geoportálu Prahy 6). 
Akci zajišťuje a  hradí odbor ochrany prostředí 
MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy (z paragrafu pre-
vence vzniku odpadů), kontakt na jeho pracovní-
ka je Ing. 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.

1. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Heyrovského náměstí (u obchodu)

2. Brunclíkova x Nad Alejí

2. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Zeyerova Alej x Nad Alejí

2. Sestupná x V Domcích

3. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Parléřova x Myslbekova

2. Pod Drinopolem x Mládeže

4. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Liborova x Šlikova

2. Kopeckého x Pod Věží-vozov.před 5/2309

8. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Hošťálkova x Štefkova

2. U Ladronky x Dvořeckého (parčík)

9. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Šultysova x Pětipeského

2. Za Oborou x Pozdeňská

10. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Malobřevnovská x Falcká

2. Kralupská x Dobrovízská

11. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Ruzyňská x Ledecká

2. Radistů x Navigátorů

15. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. U Silnice x Ke Džbánu

2. Na Padesátníku I. x Na Padesátníku III.

16. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Vlastina x U Silnice

2. U Silnice x Nová Šárka – pod separací

17. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. José Martího

2. Osamocená

18. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. V Nových Vokovicích x U Vokovické školy

2. K Brusce x Na Valech

22. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Dejvická x V.P.Čkalova x Jaselská

2. Pod Kaštany x Jaselská

23. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Puškinovo nám. x Českomalínská

2. nám. Interbrigády

24. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Čs. Armády x Eliášova

2. Rooseveltova x Národní obrany u separace

25. 2. 2021 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Terronská x Albánská

2. Kozlovská x Na Karlovce

Senior & handicap sport na Šestce – pod-
pora sportovních aktivit seniorů a osob 
se zdravotním postižením

Cílem programu je podpořit vznik a  realizaci 
jednorázových i  dlouhodobých sportovních 
aktivit určených pro seniory a  osoby se zdra-
votním postižením, rozšířit stávající nabídku 
sportovních aktivit, přispět k  integraci seniorů 
a  osob se zdravotním postižením do  společ-
nosti a nabídnout takové aktivity, které podpoří 
jejich začleňování, zvýší společenské kontakty, 
poskytnou možnosti interakce napříč všemi vě-
kovými skupinami a zlepší možnosti sportovní-
ho vyžití. 

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postiže-
ním s bydlištěm na území MČ Praha 6 a senio-
ři ve  věku od  60 let s  bydlištěm na  území MČ 
Praha 6.

Projekty, které získají finanční podporu, mohou 
být realizovány v době od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021. Minimální výše požadované i  přidělené 
dotace je 10 000 Kč na projekt. Maximální výše 
požadované i  přidělené dotace je 80  000 Kč 
na  projekt. Předpokládaný celkový objem pe-
něžních prostředků určených na tento dotační 
program je 500 000 Kč.

Žádost o udělení dotace se podává elektronic-
ky na  jednotném formuláři, který je k  dispozi-
ci po  přihlášení do  systému na  internetových 
stránkách MČ Praha 6 (www.praha6.cz – Elek-
tronické dotace).
Příjem žádostí bude ukončen 25. února 
2021 23:59 hodin. 

Praha 6 hledá
ředitele / ředitelku pro ZŠ a MŠ Bílá

Městská část Praha 6 přijme schopného manažera a  empatického vedoucího pro tým 40 
pedagogů a 700 dětí v Základní škole Bílá v srdci Dejvic v Praze 6.
Výuka probíhá dle vlastního vzdělávacího programu „Cesta k úspěchu“. Škola má propraco-
vaný systém výuky jazyků, vytváří 
podmínky pro účinné inkluzivní 
vzdělávání, dětem nabízí široké 
portfolio zájmových kroužků. Sou-
částí školy je kulturní sál a venkovní 
sportoviště.
Přihlášky do konkurzního řízení mo-
hou zájemci podávat do  12. února 
2021. Předpoklad nástupu do funk-
ce je 1. dubna 2021.

Těšíme se na vaše nabídky.

Více informací na www.praha6.cz

MČ Praha 6 vyhlašuje 
dotační program
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INZERCE

KREJČOVSKÉ PRÁCE zakázky a opravy volejte:  
603 877 067 e-mail:zdenkakohoutová@seznam.cz

!! Odvoz starého nábytku na skládku. Vyklí-
zení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme 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

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

Vyměním obecní byt 2+kk v Řepích, za obecní 
garsoniéru v Praze 6. Tel. 721 082 735.

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

Potřebujete vyklidit a nevíte jak na to?
Vyklízíme a odvážíme z těchto míst: půdy, 
byty, sklepy, dvorky, zahrádky, ATD. Levně. 
INFORMACE  NA TEL.: 702 410 965.  Sedm 
dní v týdnu.
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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 tel. 731 502 808.

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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