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ČTVRTEK/1/7/21:00
Zahraniční kulťárny: 2001: Vesmírná odyssea
PÁTEK/2/7/21:00
Tarantino: Pulp Fiction: Historky z podsvětí
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Tarantino: Jackie Brown
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O třech neposlušných kůzlátkách
SOBOTA/10/7/21:00
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ČTVRTEK/15/7/21:00
Zahraniční kulťárny: South Park: Peklo na Zemi
PÁTEK/16/7/21:00
Tarantino: Kill Bill vol. 1
SOBOTA/17/7/21:00
Zahraniční novinka: První kráva
ČTVRTEK/22/7/21:00
České kulťárny: Pane, vy jste vdova!
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Úvodní slovo   

Milí sousedé,
končí školní rok, na  který asi budeme 
všichni jednou vzpomínat jako na ten nej-
zvláštnější školní rok, který kdy kdo z nás 
zažil. Pandemie čínské chřipky vyhnala 
děti ze škol a  školek a  zavřela je doma 
u počítačů, přes jejichž obrazovky sledo-
valy výuku, bavily se s  kamarády a  žily 
část svých životů. Nevím, jestli jsme se 
tím nějak posunuli víc k digitálnímu věku, 
těmto věcem nerozumím, ale ze srdce 
bych všem dětem přál, aby už tuhle zku-
šenost nemusely opakovat. I proto dou-
fám, že se pandemická situace po prázd-
ninách nezhorší natolik, aby se život 

musel opět utlumovat, abychom se museli zavírat doma a děti aby se mohly 
potkávat a učit jen ve virtuální realitě.
Jistě nejsem sám, kdo vítá pozvolný návrat k normálnímu životu. Praha 6 znovu 
ožívá tradičními kulturními akcemi, „rozjelo“ se nám například v plné parádě let-
ní kino u Keplera, které nabízí z mého pohledu velmi kvalitní mix filmů nejrůzněj-
ších žánrů. Pokud jste tam ještě nebyli, vřele ho doporučuji; barokní opevnění 
mu dodává nezaměnitelnou kulisu. Ne všechny aspekty návratu k normálnímu 
životu jsou ale pozitivní. Zeptejte se obyvatel Břevnova, jak snášejí nárůst do-
pravy v  Patočkově, Bělohorské a  Karlovarské, kvůli kterému jsme se dostali 
do přestřelky s pražským magistrátem, který jaksi pozapomněl, že do Prahy 
nepatří tranzitní kamionová doprava, a nechal Břevnov úpět pod koly kamionů 
z celé Evropy. Pevně ale věřím, že se tento nešvar podaří vyřešit a vládci Prahy 
pochopí, že kamiony nemají uprostřed obytné zástavby co dělat.
Doufám, že léto nebude ve znamení přírodních katastrof a že si ho náležitě uži-
jete i přes některá přetrvávající restriktivní opatření. Na závěr bych  k vám měl 
malou prosbu – spustili jsme anketu ke kvalitě dětských hřišť. Pokud si najdete 
chvilku, vypravte se s dětmi na nejbližší nebo nějaké vaše oblíbené hřiště a dej-
te nám zpětnou vazbu, co by se na něm dalo zlepšit nebo změnit, co vám tam 
chybí nebo i třeba přebývá. Moc nám tím pomůžete. 
A teď už hajdy na prázdniny, užijte si je!

Ondřej Kolář, starosta

Poslední momenty sovětských vojsk na československém území zachytili fotografové Dana Kyndrová a Jindřich Štreit. Jejich snímky jsou vystaveny od metra 
Hradčanská přes celou Dejvickou až na Vítězné náměstí v rámci pouliční výstavy Odchod 1991. Slavnostní zahájení se konalo 21. června, zájemce mezi fotogra-
fiemi provedla Dana Kyndrová a zahrál při něm Ivan Hlas. Výstava, kterou připravila Praha 6 společně s Post Bellum, zůstane v ulicích celé prázdniny.

Výstava Odchod 1991 v ulicích Prahy 6
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   Aktuality

Praha 6 iniciovala a dlouho pod
porovala změnu dopravního 
značení v ulici V Holešovičkách 
a na mostě Barikádníků v Praze 7 
tak, aby byl výjezd z tunelového 
komplexu Blanka co nejplynulejší.  

Nově se na most najíždí místo jedním dvěma 
pruhy. „Jsme rádi, že vedení Prahy má zájem 
režim dvou pruhů otestovat v  provozu. První 
čísla po měsíci provozu nám ukazují, že úpra-
va provozu prospívá,“ komentuje aktivitu hlav-
ního města Jiří Lála (ODS), místostarosta pro 

V Holešovičkách zkušebně 
v režimu 2 plus 2 pruhy

Krátce z radnice

  V pátek 2. července proběhne od 10 hodin 
20. mimořádné jednání zastupitelstva, je-
hož jediným bodem je poskytnutí pomoci 
obcím na  jižní Moravě na  odstranění ná-
sledků  řádění tajfunu. Už den po katastrofě 
schválila rada dar v  celkové hodnotě 200 
tisíc korun pro čtyři nejpostiženější obce 
– Hrušky, Moravskou Novou Ves, Lužice 
a Mikulčice.

  Kulturní komise schválila nové schéma do-
tačního programu v  oblasti kultury, které 
bude platné od  roku 2022. Základem no-
vého programu Šestka Kulturní je rozdělení 
na tři kategorie – první se zaměří na podpo-
ru celoročního provozu kulturních zařízení, 
druhá je určena na jednorázové nebo opa-
kující se kulturní a kulturně-komunitní akce 
a projekty a třetí tvoří finanční dary na malé 
zejména komunitní akce.

  Výbor pro otevřenost, média a  participaci 
již dříve požádal, aby se právní analýzy, ob-
jednané radnicí, bez problémů poskytovaly 
žadatelům podle infozákona. Řešením je, 
že to nově bude obsaženo přímo ve smlou-
vě na zakázky uvedeného typu.

  Výbor pro výchovu a  vzdělávání doporučil 
dotaci na letní jazykový tábor ZŠ Hanspaul-
ka a  sestavil pracovní skupinu pro úpravu 
podmínek dotačního programu Otevřený 
svět.

  Mandátový výbor nyní řeší zajímavý podnět 
zastupitele Pavla Webera – poruší zastupi-
tel Prahy 6 etický kodex tím, že dostane na-
příklad volný lístek do divadla nebo do ga-
lerie, které požívají dotace městské části?

  Kontrolní výbor projednal kontrolu inves-
tičních akcí ve školské oblasti. Odhalil díl-
čí pochybení a  vyzval k  jejich systémové 
 nápravě.

  Městská část loni hospodařila s přebytkem 
ve  výši 392,2 milionu korun. Příjmy činily 
1367,9 a výdaje 975,7 milionu korun. Jed-
ním z důvodů, proč rozpočet skončil v pře-
bytku, je i covid-19, kvůli kterému byla po-
zastavena velká část investičních akcí.

  Zastupitelé schválili přidělení takzvaných 
památkový dotací. Částkou 79 tisíc ko-
run radnice podpoří opravu vstupu a dvou  
oken vily v  ulici U  Letohrádku královny 
Anny 3, 172 tisíc korun půjde na na opravu 
vřetenového dřevěného schodiště kostela 
sv. Gotharda v  Bubenči a  330 tisíc korun 
pomůže odstranit havarijní stav prejzové 
střechy na západní straně kostela sv. Ma-
těje v Dejvicích.

  Radnice nesouhlasí s  provozem skupino-
vých – takzvaných pivních – kol na  trase 
okolo Strahovského stadionu, ačkoli podle 
nových pravidel bude omezeno množství 
alkoholu na osobu.

dopravu. Testovací provoz by měl trvat zhruba 
tři  měsíce a má za cíl ověřit, zda se zlepší prů-
jezdnost v Blance ve směru na sever do ulice 
V  Holešovičkách a  zda se tím zvýší i  plynu-
lost dopravy na další nadřazené komunikační 
síti. Hlavním přínosem navrhovaného řešení 
je  minimalizovat regulace vjezdů do  tunelů. 
Hlavní město uvádí, že pokud by navrhované 
řešení vedlo ke zkrácení průměrné denní doby 
regulací o pouhých patnáct minut, bude z hle-
diska  celospolečenských nákladů při para-
metru spotřeby času uživatelů komunikační 
sítě dosažena úspora minimálně 3,5 milionu 
korun ročně.

Dopravní uzavírky
 Až do  22. srpna bude uzavřená ulice 
Vostrovská kvůli stavebním úpravám 
na  plynovodu. V  I. etapě, která potrvá 
do 19. července, neprojedete úsekem mezi 
Horoměřickou a  Nad Šárkou. Druhá etapa 
uzavře do  2. srpna pro auta část mezi 
ulicemi Nad Šárkou a Pražákovská. Do 22. 
srpna potrvají práce ve  Vostrovské mezi 
ulicemi Pražákovská a  Na Bartoňce.
 Od  23. do  25. srpna bude pro auta 
uzavřená také ulice Ve Struhách v křižovatce 
s ulicí Antonína Čermáka.
 Do  konce prázdnin bude uzavřena ulice 

před domem číslo 425/12 a  křižovatkou 
s ulicí Špálova. 
 Pokračuje oprava Jaselské, třetí fáze 
opravy povrchů se týká úseku křižovatky 
s Eliášovou. 
 Od 12. do 30. července pozor na křižovatce 
Říčanovy ulice s Pětipeského. Probíhá zde 
stavba přípojek a úprava  plynovodu.
 Do 10. července bude pro auta zavřená 
ulice Dvořeckého v  úseku Šultysova-
Hošťálkova. Důvodem je stavba přípojek 
a úprava plynovodu.
 Do  16. srpna pokračuje uzavírka jižního 
ramene Kladenské v  úseku Nad Tratí – 
K  Lánu kvůli obnově vodovodního řadu 
a rekonstrukci kanalizace.
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Aktuality   

V červnu byla dokončena rekon
strukce povrchu vozovky v ulici 
Patočkova, při které dostala 
speciální kryt, kterému se říká 
také tichý asfalt nebo nízkohluč
ný asfalt či asfalt se sníženou 
hlučností.  

Speciální asfalt už leží v  obou směrech, nyní 
byl dokončen ve  směru z  centra, na  opačné 
straně se po něm jezdí už čtyři roky. Oprava 
musela počkat na dokončení rekonstrukce ka-
nalizace. Praha 6 si od této dlouho očekávané 
opravy slibuje snížení hlukového zatížení v této 
lokalitě. „S pokládkou tichého asfaltu sice ne-
zmizí problém přetížené dopravní tepny, ale 
z vlastního zážitku mohu říci, že efekt potlačení 
hluku je značný a na Patočkově se bude lépe 
spát,“ říká zastupitel Miloš Vlach (Piráti).

Okolo méně známých střešovických vil 
do původních Dehnic

Pondělí 26. července od  18 hodin, sraz 
na  stanici tramvaje Ořechovka. Západní 
částí Ořechovky okolo solitérních vil Bohu-
míra Kozáka a  Alexandra Těrechova přes 
Buštěhradskou dráhu se dostanete do De-
hnic, tedy původní vsi, dnes známé jako  
Dejvice. Dodnes zde zůstalo něco, co pů-
vodní osídlení připomíná – kovárna, bývalý 
dvůr, kostel sv. Václava, a  to vše je dopl-
něno krásnou Open air galerií – parkem Ha- 
dovka se sochami Františka Skály, Jarosla-
va Róny, Stefana Milkova a dalších. Uvidíte, 
kde žil Václav Havel i  málo známou Hruš-
kovu vilu.

Tentokrát do Břevnova, a to k první 
kapli, Hájecké kapli

Pondělí 30. srpna od 17 hodin, sraz na sta-
nici tramvaje Ořechovka. Kolem funkciona-
listických nájemních domů, postavených 
v místech usedlosti Panenská, kolem hotelu 
Pyramida a  nejstarším pražským podcho-
dem se podíváte k  tramvajovému nádraží, 
které bylo vybudováno kvůli velkému pohy-
bu cvičenců a návštěvníků při sletech a poz-
ději spartakiádách. Vycházku zakončíte 
u  jedné z dochovaných a opravených kap-
liček známé barokní poutní cesty do Hájku.
Při vycházce je nutné dodržovat platné vlád-
ní opatření, nyní to znamená mít nasazený 
respirátor FFP2 a  také schopnost prokázat 
se negativním testem na covid-19, potvrze-
ním o očkování či prodělané nemoci. Pravi-
dla se však mohou během prázdnin změnit. 

Patočkova ulice dostala 
nízkohlučný asfalt

Vycházky Prahou 6

Stop graffiti
Vandalské graffiti ničí fasády starých 
i moderních domů, veřejných i soukro
mých. S jejich odstraněním – bez ohle
du na vlastnictví – pomáhá dlouhodobý 
radniční program Stop graffiti.
Do projektu je již nyní zapojeno přes dva 
tisíce vlastníků nemovitostí a další se mo-
hou hlásit. Majitelé nemovitostí uzavřou 
smlouvu s městskou částí a v případě po-
škození nemovitosti graffiti tvorbou bude 
nechtěné dílo neprodleně odstraněno, a to 
na náklady městské části.
Majitel nemovitosti má jedinou povinnost 
– jakmile poškození fasády sprejery obje-
ví, musí ho nahlásit na bezplatné telefonní 
lince. Do programu se mohou zapojit i  ti, 
kdo si nemovitost proti sprejerům pojistili – 
radnice graffiti z fasády odstraní a majitel, 
pokud mu bude škoda pojišťovnou uhra-
zena, pak částku přepošle na účet měst-
ské části. V  rámci Stop graffiti programu, 
na  který jdou peníze z  rozpočtu městské 
části, se odstraňují nechtěné malby nejen 
z domů, ale i pomníků, dětských hřišť, od-
padkových košů, laviček a stánků. Nedíl-
nou součástí je také spolupráce s policií.
„Radnice vydává na tento program nema-
lé peníze, bude tedy jen dobře, pokud se 
do něj přihlásí další domy,“ říká P. Palac-
ký (Zelení). Bližší informace zájemci získají 
na lince 800 100 596 nebo na  220 189 379, 
přihlášku najdete na www.praha6.cz.

Městská část teď pracuje na tom, aby v Patoč-
kově ulici přibyla takzvaná izolační zeleň. „Měly 
by to být keře, které chceme nechat vysázet 
pod stávajícími stromy podél domů. Ke sníže-
ní zatížení ulice by měl zásadně přispět také 
zákaz vjezdu těžké nákladní dopravy nad dva-
náct tun, který ve spolupráci s hlavním městem 
připravujeme zavést plošně na celé území Pra-
hy 6,“ poznamenává místostarosta pro dopra-
vu Jiří Lála (ODS).
Na  vozovce také přibyl vyznačený cyklopruh 
pro cyklisty. Názory na něj se však liší. „Zku-
šenosti z  Evropské ukázaly, že není třeba se 
ničeho bát,” vítá jejich vyznačení zastupitel Pa-
vel Weber (Zelení).
„Pokládku tichého asfaltu samozřejmě vítám, 
protože ulice Patočkova je ‚dočasně‘ ozna-
čena jako Pražský okruh II, a  tím je denně 
dlouhodobě neúnosně zatížena průjezdnou 
dopravou, včetně stovek kamionů. Čemu zde 

Zastupitelé souhlasili s vypsáním 
architektonické soutěže na do
stavbu a rekonstrukci Polikliniky 
pod Marjánkou. 

„Protože je poliklinika výjimečnou stavbou 
a samotné zadání je náročné, zvolili jsme dvou-
fázovou soutěž. První kolo je ideové a čekáme, 
že v něm získáme návrhy jak budoucí podoby 

Hledá se nová podoba Polikliniky 
Pod Marjánkou

nové nižší budovy, místo té stávající výškové, 
samozřejmě s respektem k původnímu návrhu 
architekta Podzemného,“ říká radní pro strate-
gický rozvoj Eva Smutná (TOP 09).  Z prvního 
kola postoupí do  druhé fáze deset projektů, 
u nichž už budou autoři řešit přesnou realizova-
telnost budov. Návrhy posuzuje jmenovaná ko-
mise, jejímiž členy jsou nezávislí odborníci, kteří 
mají maximální zkušenosti se zdravotnickými 
stavbami, a také odborníci na zdravotní péči. 

nerozumím, je nově vyznačený cyklopruh. Po-
kud ho zde město navrhlo, musí zároveň zajis-
tit zákaz vjezdu dopravě nad dvanáct tun. Buď 
cyklopruhy, nebo kamiony, oboje nejde, pokud 
nám záleží na životech lidí,“ doplňuje radní pro 
strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09).
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Farmářské trhy, otevřené restau
race, bary a kavárny, plná dět
ská hřiště, Kino u Keplera…. Už 
několik týdnů se život v Praze 6 
stává stejně pestrým a bohatým 
jako před pandemií. Postupně se 
otevírají další sportoviště a rozši
řuje nabídka kulturních a spole
čenských akcí.

Pandemická situace k 1. červnu byla důležitá 
pro rozhodnutí, zda se uskuteční Opera v Šár-
ce, jedna z  nejnákladnějších a  nejnavštěvo-
vanějších kulturních akcí v  Praze 6. „Protože 
počet nakažených klesal a vládní opatření do-
volují od  1. července pořádat venku akce až 
pro pět tisíc lidí, rozhodli jsme se operu zorga-
nizovat, a to hned v sobotu 4. září. Hrát se bude 
Rusalka,“ konstatuje místostarosta pro kulturu 
Jan Lacina (STAN). Opera bude součástí oslav 
Dne Prahy 6, které začnou v pátek 3. září pře-
dáváním čestných občanství a v sobotu pokra-
čují nejen operou, ale Festivalem minipivovarů 
na  Kulaťáku. Navíc budou o  tomto víkendu 
ještě pořádat Rytíři koruny české Turnaj králů 
v parku Maxe van der Stoela.
V přípravě jsou také tradiční akce jako festival 
Ladronkafest nebo oslavy 28. října v  Písecké 
bráně. „Akci k 28. říjnu u Písecké brány by le-
tos měla doplnit výstava doplňkových vlasti-
vědných cedulí, které upozorní na to, že mnoho 
ulic v Bubenči se původně jmenovalo po důle-
žitých bojištích 1. světové války a časem byly 
přejmenované. Na původní jména by tak měly 
upozornit modré cedule s červeným lemováním 
– tato kombinace byla zvolená podle legionář-
ské uniformy. Ještě než budou tabulky instalo-
vané na domy, objeví se na výstavě v Písecké 
bráně,“ vysvětluje Jan Lacina.
Diváci by se měli dočkat 401. výročí bitvy 
na Bílé hoře a 2. listopadu je v plánu tradiční 

dušičkový koncert, zřejmě opět v kostele Čes-
koslovenské církve husitské a  pod taktovkou 
Miriam Němcové. Na  stejném místě se mají 
odehrávat i  Vánoce v Praze 6. Jejich začátek 
ještě nebyl stanovený, konec ano – 25. pro-
since opět v  kostele Československé církve 
 husitské a opět pod taktovkou Miriam Němco-
vé se odehraje Česká mše vánoční Jana Jaku-
by Ryby.
Novou, přesněji staronovou akcí je Memori-
ál Jana Hrubeše – tento název ponese od  le-
toška cyklistický závod Pražská 50. Ten Jan 
Hrubeš, dlouholetý zaměstnanec radnice, na-
posledy šéf Odboru kultury, sportu a volného 
času městské části Praha 6, který začátkem 
letošního roku nečekaně zemřel, spoluzakládal 
a spolupořádal. Na tuto osobnost šestkového 
kulturního života se bude vzpomínat i na Sva-
továclavských slavnostech na Hanspaulce, kte-
ré se uskuteční 28. září. „Kvůli pandemickým 
opatřením se s ním lidé, kteří ho měli rádi a pro 
které mnoho udělal, nestačili důstojně rozlou-
čit. Proto je mu věnován letošní ročník festivalu 
v  parku pod hanspaulským zámečkem,“ říká 
místostarosta pro kulturu Jan Lacina.

Vlastivědné vycházky 
Už o prázdninách se obnovují vlastivědné vy-
cházky Prahou 6, které by měly pokračovat 
také během celého podzimu. S  průvodkyní 
Hedvikou Čenkovou se tak budou moci lidé 
seznámit s  více či méně známými architekto-
nickými skvosty Prahy 6. Protože je organizuje 
městská část, jsou pro zájemce zdarma. „Po-
těšil mě zájem lidí o tyto vycházky, neboť po-
znávání historie a architektury v okolí přispívá 
k pochopeni rozvoje města,“ říká místostarosta 
pro územní rozvoj Jakub Stárek (ODS), který 
vycházky inicioval. 

Koupání na Petynce
Horké červnové dny lákají i na koupaliště Pe-

tynka. „Ačkoli zpočátku byla kapacita areálu 
vládními opatřeními omezená na padesát pro-
cent, tedy na osm set lidí v jeden okamžik a až 
později se zvedla na  1200, přesto za  měsíc 
červen evidujeme skoro dvacet čtyři tisíc ná-
vštěvníků koupaliště,“ konstatuje radní Zdeněk 
Hořánek (STAN), zodpovědný za oblast inves-
tic. Po loňské velké rekonstrukci mají lidé k dis-
pozici padesátimetrový nerezový vyhřívaný ba-
zén, 103 metrů dlouhý tobogán s  časomírou, 
hřiště na  beach volejbal i  stolní tenis. Anebo 
wifi na pět hodin zdarma. Pro děti je připraveno 
kaskádové brouzdaliště se skluzavkou a  dal-
šími vodními atrakcemi, dráha pro elektrické 
čtyřkolky, vzduchová trampolína, hřiště s  la-
novkou a prolézačky a také aquazorbing.
Koupaliště je otevřeno:
• od 1. června do 15. srpna od 7 do 21 hodin
• od 16. do 31 srpna od 7 do 20 hodin
• od 1. do 30. září od 8 do 18 hodin
Celodenní vstupné činí 160 korun, děti do 15 
let a studenti do 26 let, stejně jako senioři nad 
65 let zaplatí stokorunu. Senioři nad 70 let s tr-
valým bydlištěm v Praze 6 mají vstup zdarma.
Aktuální počet návštěvníků i  další informace 
najdete na www.koupalistepetynka.cz.

Jubilanti a vítání dětí
Během podzimu – pokud to pandemická situ-
ace dovolí – by mělo dojít i  k obnovení obřa-
dů pro jubilanty ve věku 80, 85 a 90 let. A také 
 zástupci radnice přivítají na svět nově naroze- 
né děti.  
Praha 6 však na ně nezapomínala ani v období 
pandemických opatření a v  roce 2020 popřá-
la roce 3870 jubilantům a 1058 novorozeným 
dětem.
V  září loňského roku se ještě konala tradiční 
narozeninová akce s živou hudbou a předává-
ním dárků při dodržování všech hygienických 
opatření. V  dalších měsících dostali senioři 
ve věku 75 a také 91 až 94 a 96 až 99 let od sta-
rosty Ondřeje Koláře gratulaci k narozeninám. 
Jubilanty dožívající se kulatých a  půlkulatých 
80., 85. a  90. narozenin navštívila, pokud si 
to přáli, matrikářka a předala jim dárek a přání 

Restart života v Praze 6 

Školky se v létě změní 
na dětské tábory

Předávání pamět-
ních medailí dětem
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za městskou část. Stejný postup volila radni-
ce u seniorů slavících 95. narozeniny. Stoleté 
a starší občany osobně navštěvoval a k naro-
zeninám jim přál radní pro sociální politiku Ma-
rián Hošek (KDU-ČSL). „Zatímco jiná města či 
obce akce pro jubilanty rušily nebo odsouvaly 
do dalšího roku, my jsme se rozhodli seniorům 
zaslat alespoň přání či dárek. Právě pro ně to 
bylo velmi těžké období, kdy je trápila samota 
a absence sociálních kontaktů. I malá pozor-
nost či přání, že si na ně někdo vzpomněl, je 
potěšily, o čemž svědčí častá poděkování při-
cházející na radnici,“ konstatuje Marián Hošek. 

Během podzimu by se měla obnovit i tradiční 
vítání miminek, jejich rodiče na to budou včas 
upozorněni pozvánkou. Při této společenské 
události jim zahrají hudebníci z divadla Sema-
for, miminko obdrží gratulaci, šerpu nového 
občánka, dárek a pamětní medaili Prahy 6. Ro-
diče dostanou kytičku a na místě jim fotograf 
pořídí pamětní fotku. 
Děti narozené v době pandemie, tedy v druhém 
pololetí roku 2020 a  v  prvních šesti měsících 
roku 2021, o tento obřad přišly, rodiče ale do-
stali gratulaci od starosty a výzvu, že si mohou 
přijít na  radnici vyzvednout dárek – pamětní 

Úřední hodiny 
na ÚMČ Praha 6
DVORANA
(podatelna, pokladna, ověřování, Czech 
POINT + pracoviště ZPS)
pondělí 8–18 a středa: 8–18
úterý: 8–16 a čtvrtek: 8–16
pátek: 8–14
 
Odbor evidence obyvatel  
a osobních dokladů
pondělí 8–18 a středa: 8–18
úterý: 8–12, 13–14:30 a čtvrtek: 8–12, 
13–14:30
pátek: 8–12
  
Informační kanceláře 
(Bělohorská + od 12. 7. IK Petřiny)
pondělí 8–18 a středa: 8–18
úterý: 8–16 a čtvrtek: 8–16
pátek: 8–14 

medaili. (Rodiče dětí narozených v roce 2020, 
které medaili ještě nemají, se mohou přihlásit 
telefonicky na číslech 220 189 767 nebo 768, 
popř. na e-mailu vitanideti@praha6.cz, kde se 
dozví přesný čas a místo jejího převzetí. 

Letní provoz mateřských škol 
V  letní školičky nebo tábory se během prázd-
nin promění i šestkové mateřské školy. Oproti 
výuce během školního roku připravuji nyní pro 
děti tematicky zaměřené pobyty, například 
sportovní, turistické, výtvarné, kreativní dílny, 
pohádkové, indiánské, ale i  kuchařské.  Jsou 
zaměřené na  různé věkové skupiny dětí, kte-
rých bývá ve skupině méně než v klasické tří-
dě. „Letos takto nabídneme dětem téměř 1300 
míst ve všech školkách s výjimkou Tychonovy, 
kde probíhá rekonstrukce,“ konstatuje radní 
pro školství Marie Kubíková. 

V červnu navštívilo 
Petynku 24 000 lidí

V září se pojede Pražská 50, nově 
jako Memoriál Jana Hrubeše
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Petr Palacký/Zelení
Koronavirová krize naplno 
ukázala, že existují nebez-
pečí, která je těžko možné 
podcenit. Je ale nutné si 
uvědomit, že pandemie není 
jedinou hrozbou pro svět 
tak, jak jsme ho znali. Mno-

hem větším problémem je klimatická změna. 
Zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou 
změnu (IPCC) při OSN z  října 2018 uvádí, že 
pro udržení životního prostředí na naší planetě 
tak, jak ho známe, je naprosto nezbytné dodr-
žet limit 1,5°C. Za tímto účelem je třeba snížit 
globální emise CO2 do  roku 2030 o  alespoň 
o 45 % ve srovnání s rokem 2010. K dosažení 
tohoto cíle je třeba, aby se zapojil celý svět. 
Včetně Prahy 6. Chmelová stěna na Kulaťáku 
nebo pítka ve  veřejném prostoru, které naše 
městská část instalovala, jsou jen líbivou špič-
kou ledovce. Navrhli jsme proto na červnovém 
zastupitelstvu, aby Praha 6 vytvořila konkrétní 
klimatický plán, pomocí kterého by se zaváza-
la k  opatřením vedoucím ke  snižování emisí. 
Představitelé TOP 09, KDU-ČSL a ODS ovšem 
odmítli, aby se o tomto tématu vůbec jednalo 
na zastupitelstvu. Naši snahu ovšem nevzdá-
váme!

Jan Lacina/STAN
Máme za  sebou bezmála 
rok a  půl nejdivnější doby 
od  pádu komunistického 
režimu. Jako rozený opti-
mista se těším na uvolněné 
letní prázdniny po Čechách 
a  hned po  nich na  start 

nové kulturně společenské sezóny: Začíná-
me hned v pátek 3. září předáváním čestných 
občanství a  Dnem Prahy 6, jehož součástí je 
také opera v  Šárce – letos dáváme Rusalku, 
mimořádně už v sobotu 4. září. Ve stejný den 
proběhne v  rámci Trhů na  Kulaťáku Festival 
malých pivovarů, na  němž po  dlouhé době 
přivítáme přátele radní z  partnerského města 
Bayreuth a  jejich oblíbený stánek s  pšenič-
ným pivem, preclíky a bavorskými klobásami, 
který osobně obsluhují. Součástí oslav budou 
i rytířské turnaje v parku Maxe van der Stoela 
na  Hradčanech. Sezóna pokračuje Ladronka-
festem, rekonstrukcí bitvy na Bílé hoře, oslava-
mi založení státu 28. října, volnočasovou akcí 
Duše a  dušičky v  oboře Hvězda, dušičkovým 
koncertem v kostele u husitů, Mikulášem a Vá-
nocemi v  Praze 6, jejichž program u  nás tra-
dičně končí Českou mší vánoční Jakuba Jana 
Ryby v kostele Církve československé husitské 
v sobotu 25. prosince. Prostě normální života-
běh, na který jsme v Praze 6 zvyklí.

Vladimír Šuvarina/ 
/ODS
Jako celoživotní IT konzul-
tant mám restarty vlastně 
rád, obvykle totiž vedou 
k celkovému zlepšení výko-
nu systému, minimálně pro 
tento týden, byť s  sebou 

nezbytně nesou i  nedostupnost služby. Pra-
ha 6 je v  podstatě obří biochemický počítač, 
koneckonců jako celá planeta, která stále ještě 
počítá základní myšlenku života, vesmíru a vů-
bec. Takže logicky restart pomáhá i jí, nakolik 
byl bezesporu bolestivý. Lidé se znovu pořád-
ně nadechují a zažívají město o to intenzivněji, 
o co jim to bylo v minulých dlouhých měsících 
upíráno. I díky tomu, že se letos léto přihlásilo 
s  intenzitou nebývalou. Navíc věci určitě pro-
spěje, že kromě vodních pum v  oblasti Bu-
benče a Dejvic, viz minulé číslo Šestky, bude 
v oblasti Vokovic vypuštěn zcela nevodní ge-
pard. Zbývá si jenom přát, aby to už byl restart 
poslední, přeci jenom, každý dobrý sluha umí 
být i špatný pán.

Irena Maříková/ 
/TOP 09
Je fajn pozorovat, jak náš 
malý svět Prahy 6 po měsí-
cích znovu ožívá. Jak spo-
lu s  ústupem nepříjemné 
zimy a ještě nepříjemnějšího 
viru mizí i pomyslné bariéry 

mezi světy a mezi lidmi. Díky veřejné sbírce se 
podařilo zachránit zdejší unikátní projekt Ne-
sedím, sousedím. Ve  střešovické nemocnici 
funguje očkovací centrum, které pomáhá nejen 
občanům Prahy 6 zbavit se strachu a omezení, 
ale pomohlo i klientům nedaleké LDN a domo-
vů pro seniory. A všude kolem se opět otevírají 
restaurace, služby, sportoviště, školy, školky, 
kina, divadla, letní scény, ale i  chráněné díl-
ny. Ze všeho nejvíce nám chybí společenské 
kontakty a uvolnění stresu. Všechno, co nám 
pomůže svobodně se nadechnout, aniž by se 
nám zamlžily sluneční brýle. Začíná léto a Pra-
ha 6 znovu ožívá. A spolu s covidovými barié-
rami postupně mizí i  zábrany oddělující naše 
malé světy jeden od druhého a  lidi od  lidí. Je 
tu období, kdy je třeba si znovu uvědomit, že 
žádné hranice vlastně neexistují. Že život je jen 
jeden. A svět je všude.

Martin Polách/ANO
Život v  době covidové byl 
opravdu hodně jiný. Prázd-
né ulice, žádné společenské 
ani kulturní akce, zavřené 
školy, domácí výuka, online 
meetingy, a  místo plných 
restaurací v poledne plasto-

vé krabičky domů nebo výjimečně do práce…  
Nyní, když už začíná být lépe, se všichni těší-
me, že to bude jako dřív. Ale jednoduché to ne-
bude. Toto neblahé zastavení veřejného života 
musíme brát jako příležitost k zamyšlení, jestli 
všechno má být jako dřív. Zásadní byl návrat 
dětí do škol a  rozvázání rukou rodičů, aby se 
mohli opět v klidu soustředit na práci. Ne všich-
ni se do práce bohužel mohli vrátit. Stát dobře 
činí velkorysé úlevy podnikatelům a  městské 
části by měly tuto pomoc doplňovat tam, kde 
mohou. Zde musím Prahu 6 v jejích krocích po-
chválit. Bezpečné rozeběhnutí kulturního života 
ve veřejném prostoru je úkolem městské části, 
který je pro naše obyvatele takovým posled-
ním bonusem, na který si musí opět zvyknout. 
I přes úspěšně probíhající očkování, ale musí-
me být opatrní a nepolevit z některých hygie-
nických zásad. Podzimní strašák (a  nemyslím 
volby) totiž číhá za rohem.

Miloš Vlach/Piráti
Největší ránu zasadila pan-
demie kulturním a  sportov-
ním institucím, umělcům, 
a  veřejným provozům. 
Veřejným provozům a  dal-
ším podnikatelům podala 
již městská část pomoc-

nou ruku odpuštěním části nájmů v  průběhu 
lockdownu. S  rozprouděním veřejného života 
tak zbývá otázka, jak pomoci i  těm ostatním 
na které současná krize doléhá. Městská část 
by tak měla podporovat kulturní a  sportovní 
aktivity, a to nejen formou dotací či grantů, ale 
i formou patronace a umožnění pořádání těch-
to aktivit na svých pozemcích. Také bych chtěl 
připomenout, že již při schvalování rozpočtu 
jsme upozorňovali na podfinancovanost kultu-
ry, což má přímý dopad na možnosti této pod-
pory. Léto nám všem umožní konečně se po-
řádně nadechnout, je ale třeba pamatovat: byť 
se aktuálně zdá, že krize pominula, s  velkou 
pravděpodobností se na podzim vrátí. Poučme 
se tedy z minulých chyb a buďme zodpovědní 
ve svém chování, ať návrat k téměř normálnímu 
životu udržíme.

Restart života v Praze 6
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Školáci, kteří během uplynulého 
náročného školního roku nejen 
zvládali distanční výuku a plnili 
své povinnosti, ale navíc i pomá
hali spolužákům či sourozencům, 
dostali odměny. 

Za  účasti ministra školství Roberta Plagy 
se všichni oceňovaní sešli na  malé slavnos-
ti na  hřišti Základní školy Červený vrch. Vy-
brané žáky této školy za zodpovědný přístup 
v  době pandemie ocenili zástupci projektu 
Vzory vzorům knížkami Bez frází a  bez jůtu-
bu. Praha 6 se připojila s  oceněním patnácti 
žáků ze všech svých základních škol, kterým 
udělila titul Úspěšný žák. „Uplynulý rok byl 
velmi náročný. Jsem hrdá na naše školy, kte-
ré zvládly distanční výuku bravurně. Dík pat-
ří všem dětem, rodičům, učitelům i  ředitelům 
škol a školek a  jsem ráda, že můžeme ocenit 
ty, kteří se s  těžkou dobou vyrovnali mimo-
řádným způsobem,“ uvedla radní pro školství 
Marie Kubíková (ODS). Ocenění si převzala na-
příklad Laura ze třetí třídy ZŠ Pod Marjánkou, 
která při distanční výuce zůstávala sama, ne-
boť maminka pracuje ve zdravotnictví. Johan-
ka ze 7. třídy ZŠ Norbertov naopak žije pouze 
s tatínkem a v době distanční výuky dokázala 
pomáhat svým dvěma mladším sourozencům. 

Mezi oceněnými byli také žáci, kteří úspěšně 
reprezentovali školu a  městskou část v  celo-
státních nebo krajských kolech vědomostních 
soutěží.
Loňský rok a distanční výuka rozšířily technic-
ké znalosti dětí, ale také omezily jejich psy-
chickou a  fyzickou kondici. „Nejsme lhostejní 
k  tomu, jaký dopad mělo nekonečné období 
pandemie a  karantén na  všechny české děti. 
Proto jsme společně s  Nadací PPF připravili 
projekt Vzory vzorům, jehož prostřednictvím 
odměníme děti, které navzdory všem omeze-
ním zůstaly aktivní i v této těžké době,“ vysvět-
lil František Suchan, spoluzakladatel a  tvůrce 
příběhů Bez frází, který také stojí za vznikem 
knihy Bez frází a bez jůtubu, určenou pro děti 
na rozhraní prvního a druhého stupně základní 
školy, úspěšný autor Dominik Landsman ji se-
stavil podle příběhu dvou chlapců.

Úspěšní žáci jsou:
Martin Radev, ZŠ Bílá
Petr Kašpar, ZŠ Červený vrch
Johana Sonlajtnerová, ZŠ Emy  Destinnové
Selma Šolcová, ZŠ Dědina
Daniel Šamánek, ZŠ Hanspaulka
Marie Červinková, ZŠ J. A. Komenského
Jevhenia Jaszinszka, ZŠ Marjánka
Barbora Kupčová, ZŠ Na Dlouhém lánu
Ema Rozálie Sýkorová, ZŠ nám. Svobody

Žáci odměněni za učení během pandemie
Dětem přišli pogratulovat i sportovci Radim Vrbata, hokejový mistr 

světa, a úspěšná česká basketbalistka Kateřina Elhotová.

Johanka Smolíková, ZŠ Norbertov
Petr Boušek, ZŠ Petřiny sever
Matouš Kučera, ZŠ Petřiny sever
Laura Schreiberová, ZŠ Pod Marjánkou
Taisia Ivanenko, ZŠ V. Čáslavské
Jiří Václavík, ZŠ TGM

Novým ředitelem ZŠ Bílá byl jmenován 
Jiří Tomčala, který na  této škole učil už 
před nástupem do  funkce matematiku 
a  fyziku, před tím působil na střední ško-
le. „Rád bych podpořil žáky v  poznávání 
světa v oboru přírodních a technických věd 
a budu dělat všechno pro to, aby si škola 
udržela své úspěchy v oblasti jazykového 
vzdělávání. Důležitá pro mě bude i  atmo-
sféra ve škole, přeji si, aby k nám děti i uči-
telé chodili rádi,“ říká nový pan ředitel. 
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Rodiče v Praze 6 mohou pro své 
děti vybírat školy s rozšířenou 
výukou jazyků, se sportovním či 
matematickým zaměřením, ale 
i s Montessori nebo waldorfským 
způsobem výuky. Stejně jako jin
de se pak šestkové školy potýkají 
s tím, že o některé je zájem mno
hem vyšší, než činí kapacita.  

Protože tento problém neřeší jen školy v Pra-
ze 6 nebo hlavním městě, byly vytvořeny 
ke každé škole takzvané spádové oblasti, kte-
ré pro šestku stanovuje obecně závaznou vy-
hláškou Zastupitelstvo hlavního města Prahy. 
Děti s  trvalým pobytem v  tomto obvodu do-
stávají při přijímacím řízení přednost před těmi 
bydlícími v jiných lokalitách Prahy 6 nebo v ji-
ných městských částech či městech. V Praze 
6, která má dlouhou hranici se Středočeským 
krajem, je tento problém závažnější než v  ji-
ných městských částech – do škol sem chtějí 
i děti středočeské a také z přibývajících satelitů 
v prstenci okolo Prahy. Rodiče, kteří přijíždě-
jí každý den za prací a hledají kvalitní školství 
pro své děti, volí ty na šestce. 

Učíme vlastní děti lhát?
Aktuální situace je taková, že se někteří rodi-
če v touze zajistit svému dítěti co nejkvalitnější 
vzdělání již od první třídy, neváhají uchýlit k ja-
kýmkoliv praktikám, které jim umožní umístit 
dítě do  té školy, kterou si vybrali, a  ne tam, 
kam by bylo podle spádové vyhlášky dítě 
přednostně přijato. A  aby zvýšili šanci dítěte 
na  přijetí, volí formu změny trvalého bydliště 
svého předškoláka. Ideální řešení tohoto pro-
blému ale  zatím nikde v České republice nale-
zeno nebylo.
„Učíme vlastní děti lhát. Pokud totiž chcete 
svoje dítě dostat do waldorfské či Montessori 
základní školy zřizované městskou částí, nebo 
prostě jen do školy, o které jste přesvědčeni, 
že je ta pravá – musí u ní dítě bydlet. Pokud ne-
bydlí, na většinu ceněných škol se nemá šanci 
dostat. Můžete ho tam ovšem přestěhovat – 
aspoň na papíře, domluvit se s majitelem bytu 
poblíž, že dítě nahlásí k  sobě. A  rodič i  dítě 
u zápisu odříkají, že bydlí jinde, než skutečně 
bydlí. Rok co rok se rodiče budoucích prvňáč-
ků diví, že tak špatný systém funguje na  tak 
chytré městské části, jako je šestka,“ konsta-
tuje zastupitel a člen školské rady ZŠ Vokovice 
(zřizovatelem je hl. město) Tomáš Šídlo (Piráti), 
který také působí jako předseda magistrátní 
Komise pro mimoškolní vzdělávání a výchovu 

zastupující předseda magistrátní Komise pro 
školskou infrastrukturu. „Věřil jsem, že při vzni-
ku nové vzdělávací strategie Prahy 6 si zrovna 
tohle v  zastupitelstvu a v  jeho výborech vyří-
káme a  že se ve  strategii objeví způsob, jak 
školství dělat jinak a líp, nejen pokud jde o zá-
pisovou turistiku,“ dodává Tomáš Šídlo.  
„Řešení takzvané spádové turistiky bohužel 
není v  kompetenci městské části, proto ho 
nemohla řešit ani nová vzdělávací strategie. 
Změnu může přinést pouze vláda a noveliza-
ce příslušných zákonů,“ reaguje na jeho slova 
radní pro školství Marie Kubíková (ODS). 

Šance na přijetí i bez podvodů
Konstatovat, že na některou základní školu se 
lze dostat jen ze spádové oblasti, ovšem ne-
lze. Situace se každý rok mění.  Potvrdily to 
i  letošní zápisy. V Základní škole A. Čermáka 
posledních zhruba pět let evidují stále větší 
a  větší počet dětí hlásících se do  první třídy, 
číslo tady vyrostlo ze zhruba 160 na více než 
dvě stě v posledních dvou letech. Do prvních 
tříd letos byly přijaty pouze všechny spádové 
děti, a to jen díky tomu, že se kapacita prvních 
tříd rozšířila z 82 na 86. Škola tak dosáhla ma-
ximální rejstříkové kapacity 725 žáků. Ovšem 
na nedalekou a také velmi oblíbenou Základní 
školu náměstí Svobody letos bylo přijato i 22 
nespádových dětí, z nichž jen sedm zde mělo 
sourozence (při přijímání je to určitá výhoda, je 
snaha, aby děti z jedné rodiny chodily do stej-

né školy, pokud o to mají zájem) a dalších 15 
zde našlo místo z jiných oblastí Prahy 6.
Neexistují ani možnosti, jak přesně zjistit, o jak 
velký problém jde – týká se ročně jednotlivců, 
nebo až desítek dětí? „Kolik rodičů mění úče-
lově trvalé bydliště svých dětí, nevím, takový 
údaj je obtížné seriózně sledovat. V  součas-
né době se tomu nicméně nedá nijak účinně 
bránit, neboť platný školský zákon ukládá ře-
ditelům škol přednostně přijímat uchazeče s tr-
valým bydlištěm ve  spádovém obvodu školy 
platném v den podání žádosti,“ konstatuje Petr 
Karvánek (STAN), zastupitel a  ředitel ZŠ A. 
Čermáka. Systémově změnu bydliště nesledují 
ani v  ZŠ náměstí Svobody. „Ale přibližně pět 
až deset dětí přinese k  zápisu potvrzení o  tr-
valém pobytu ve  spádové oblasti školy, který 
vznikl v posledním měsíci před zápisem,“ kon-
statuje ředitelka Michaela Rybářová. Nemusí to 
však znamenat účelovou změnu, někdy rodina 
v místě žije už několik let a teprve nástup dítěte 
do školy ji donutí změnit si trvalé bydliště.

Pomůže jen zásadní změna zákona
Lepší legální kritéria než spádové obvody pro 
přijímání dětí do prvních tříd zatím neexistují. 
Pokud by se stala Praha 6 jedinou spádovou 
oblastí, musela by hledat jiné varianty, jak si 
poradit s velkým zájmem o některé ze škol, nej-
častěji se mluví o příjímacích zkouškách nebo 
losování. „Přijímací zkoušky jsou nepřijatelné, 
jde přece o povinné vzdělávání,“ říká ředitelka 

Zápisy do ZŠ: Spádovou turistiku může 
vyřešit jen změna zákonů
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Michaela Rybářová. „Jedinou možností, která 
by nám zbyla, je losování. Co s dětmi, které se 
na spádovou školu nedostanou, naše legislati-
va neřeší. Zřizovatel nemá například možnost 
rozhodnout, jaká jiná škola, v  jejíchž kapacit-
ních možnostech přijetí je, je povinna uchaze-
če přijmout,“ upozorňuje ředitel Karvánek.
Navíc takzvaná spádová turistika by vznikem 
Prahy 6 jako jednoho spádového obvodu ne-
vymizela – bydliště by měnili rodiče z  jiných 
městských čísti i středočeských obcí, kteří by 
si přáli děti umístit do zdejších škol. 
„Šestka je zvyklá nespoléhat na ostatní, proto 
jsme v  této věci dlouhodobě aktivní,“ reagu-
je radní Marie Kubíková a  dodává: „Praha 6 
z pozice zřizovatele základních a mateřských 
škol, nemůže přímo navrhovat novely zákonů. 
Nemáme ani mandát a ani odborná pracoviště 
ministerstva či magistrátu, abychom dokázali 
takovou změnu kompletně připravit. Nemáme 
však zejména potřebnou zákonodárnou inicia-
tivu, tu má nám nejbližší zastupitelstvo vyššího 
územního samosprávného celku, tedy v  na-
šem případě hlavní město Praha.“
Marie Kubíková spolupracuje se starostkou 
Prahy 2 Janou Černochovu, která je zároveň 
poslankyní. Praha 2 řeší podobný problém, 
proto společně požádaly o  spolupráci Parla-
mentní institut, který by měl zpracovat analýzu 
situace kolem přijímání dětí do škol v ostatních 
zemích EU, případně v dalších vybraných stá-
tech. Ta by měla být základem pro nastartová-
ní potřebných změn. Tohoto tématu by se také 
měla chopit Poslanecká sněmovna a uspořá-
dat následně odborný seminář na  toto téma, 
kde by se závěry analýzy mohly diskutovat 
a vést k dalším krokům, které nám pomohou 
problém takzvané spádové turistiky řešit. 
„Chceme dát co největší možnost volby šest-
kovým rodičům, ale nechceme být sponzory 
neodpovědných středočeských obcí. Kvalita 
a pestrost našich škol a jejich dobrá pověst to-
tiž právě k takovému chování vybízí,“ doplňuje 
Marie Kubíková. 

Pracovní skupina čtenářské gra
motnosti Místního akčního plánu 
vzdělávání Prahy 6 – II zorgani
zovala v končícím školním roce 
několik zajímavých seminářů 
i webinářů pro pedagogy, rodiče, 
odborníky i veřejnost. 

Protože se kvůli pandemickým opatřením 
konaly semináře on-line, přímo se nabízelo 
propojit práci s  texty u  nečtenářů se základy 
programování. Účastníci si mohli prakticky 
vyzkoušet práci s  robotickou včelou, iPady 
a programováním Sphero Bolt App.

Websemináře zaměřené na čtenářskou gramotnost

Mezi nejzajímavější a nejatraktivnější akce pa-
třila beseda se spisovatelkou Danielou Krolup-
perovou na téma jak vzniká kniha, jak poznat 
dobrou dětskou knihu a jaký je rozdíl mezi prv-
ním a druhým čtením. Beseda byla připravena 
v  knihovně ZŠ Hanspaulka a  vzhledem k mi-
mořádným opatřením probíhala on-line. „Pro 
spisovatelku to byla situace nelehká a  první 
on-line beseda, ale ukázalo se, že tento způ-
sob přináší i určité klady. Třeba proto, že se jí 
mohla zúčastnit také učitelka českého jazyka 
až z dalekého Chicaga,“ říká členka pracovní 
skupiny Světluše Pimperová.

Velice úspěšný byl webinář Komiksem ke čte-
nářství se spisovatelkou Klárou Smolíko-
vou. Vhled do komiksového prostředí přinesl 
účastníkům mnoho nového, například že vy-
tvoření komiksu začíná scénářem, a ne kres-
lením. Pro veliký zájem bude mít tato akce 
pravdě podobně pokračování na  podzim. 
Dal ší webinář s  literární dílnou, který navázal 
na paní Smolíkovou, vedl spisovatel Jiří Wal-
ker  Procházka.  
Proč je důležité takové semináře organizovat? 
Rodiče, pedagogové i odborníci na nich sdílejí 
své dobré zkušenosti při vzdělávání dětí před-
školního a mladšího školního věku, inspirují tak 
další, a navíc pomáhají k  rozvoji komunitního 
života na šestce. 

Pohádkový rok a Pohádková 
soutěž – tak se jmenuje celore
publikový mezigenerační pro
jekt, do kterého se v končícím 
školním roce zapojila také  
MŠ Sbíhavá a Domov pro se
niory Centrin.  
Školka se se seniory schází už sedm let, 
proto se společně zapojili i do tohoto pro-
jektu. Každý měsíc společně tvořili vzkazy, 
výrobky, obrázky a  videonahrávky inspi-
rované pohádkami. Setkání byla vždy kou-
zelná, plná radosti, úsměvů a  energie. To 

Pohádková soutěž spojila  
děti a seniory 

se ukázalo i na projektu Pohádková soutěž, 
kde děti a  senioři společně získali první 
 místo. Předání ceny se odehrálo na zahra-
dě školky a poté se společně vydali za ba-
bičkami a  dědečky do  DS Centrin si spo-
lečně užít bubnování za  doprovodu pana 
Šusora.
Mezigenerační podporu můžete vyjádřit 
i  vy, od  června najdete po  celé republice 
kamínky s  logem organizace Mezi námi 
a  na  základě instrukcí na  webu www.me-
zi-nami.cz je lze zaslat pohled ze svého 
výletu nebo rodného města konkrétnímu 
seniorovi.
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Vyberte strom 
roku Prahy 6
Až do 12. července můžete hlasovat 
pro strom roku Prahy 6. Nominováno 
jich bylo 38 a hlasovat pro ně můžete 
prostřednictvím Geoportálu Prahy 6.
Monumentální vrba v  parku Hadovka, 
dub v parku veleslavínského zámku, buk 
u  podchodu v  Diskařské ulici… Na  úze-
mí městské části se nachází spousta 
krásných stromů, které doplňují veřejná 
prostranství a  jen málokdo si jich všim-
ne. Dopřát jim více pozornosti a  obdivu 
chce anketa strom roku Prahy 6. Lidé 
do ní prostřednictvím aplikace Lepší Šest-
ka nominovali 38 dřevin. Ty se vám nyní 
objeví v  Geoportálu Prahy 6 v  záložce 
strom roku. Tady si můžete stromy nejen 
prohlédnout, ale v detailu si o nich přečíst 
více informací a kliknutím na Chci hlaso-
vat dát svému favoritovi hlas.

   Veřejný prostor

Krmení kachen, labutí a dalších 
obyvatel rybníků a řek se stalo 
oblíbenou činností nejen rodičů 
s dětmi. Přináší však s sebou 
celou řadu negativních násled
ků – může poškodit zdraví ptáků 
i změnit jejich chování a hnízdění.  

Na vodních nádržích a rybníčcích Prahy 6 lze 
pozorovat širokou škálu druhů s různými náro-
ky na potravu. Labutě se živí mokřadní vege-
tací, slípky, lysky a plovavé kachny, například 
kachna divoká, mají v jídelníčku jak rostliny, tak 
i vodní bezobratlé živočichy. Potápivé kachny 
jako polák velký nebo polák chocholačka vy-
hledávají hlavně vodní bezobratlé, které do-
plňují některými vodními rostlinami. Nicméně 
v  době reprodukce mohou samice zejména 
kachen zvýšit příjem bezobratlých, neboť po-
třebují více sil na náročné hnízdění. Mláďata se 
po vylíhnutí živí výhradně živočišnou potravou, 
bohatou na proteiny.

Pozor na pečivo
Když ale vodní ptáky krmíte lidskou potravou, 
tedy hlavně starým pečivem plným soli a cuk-
ru, které už někdy začíná plesnivět, způsobu-
jete jim tím celou řadu problémů. Především 
jim ničíte zdraví. Jestliže mají hlavně kachny 
a  labutě neomezený přísun rohlíků a  housek 
bez nutnosti vynaložit jakoukoli energii hledá-
ním potravy, velmi rády toho využijí a jejich jí-
delníček se stane na těchto nutričně chudých 
potravinách závislý. Budou jim však chybět 
důležité živiny, a  pak dojde k  oslabení orga-
nismu, podvýživě, u  kachen i  labutí se v  dů-
sledku toho objevuje deformace kostí a  peří. 
Zároveň  poroste jejich tělesná hmotnost, hůře 

Proč byste nikdy neměli 
krmit vodní ptáky

se jim bude létat a  unikat predátorům. Obje-
vují se i změny v jejich chování jako ztráta při-
rozené plachosti a  samice si nevybírají místo 
pro hnízdění podle optimálních podmínek pro 
úspěšné vyvedení mláďat, ale podle toho, kde 
dostávají od  lidí pečivo. Také často dochá-
zí k  velkému shromažďování vodních ptáků 
na  jednom místě, nadměrné množství trusu 
společně se zbylou potravou se pak dostává 
do vody, čímž může docházet ke zhoršení její 
kvality a  negativnímu poškození organismů, 
kterých v ní žije spousta.

Konkurují si s kapry
Jedním z rybníčků hojně vyhledávaným na kr-
mení vodních ptáků je park Kajetánka, asi kvůli 
snadnému přístupu z kamenité plošiny lemující 
břeh. Už když přijdete blíže, můžete si všim-
nout, že se začnou shlukovat nejen kachny, 
lysky a slípky, ale dokonce i kapři. Ti vysokým 
přísunem potravy nabyli enormních rozměrů 
a konkurují vodním ptákům při hledání bezob-
ratlých. Možná proto tam teď jedinou rodinku 
vodních ptáků představují dvě odrostlá lysčí 
mláďata, přestože má místo potenciál hostit 
daleko více rodinek vodních ptáků. 
Často se uvádí, že chcete-li vodní ptáky krmit, 
doneste jim vhodnější potravu, hlavně zele-
ninu jako salát, hrášek, kukuřici nebo obilovi-
ny – oves, žito a podobně. „Prosíme, ne krmte 
je vůbec, ať už kvůli rostoucí biomase ryb, 
 znečišťování vody zbytky, tak i  nechtěnému 
šíření hlodavců, například potkanů, kteří před-
stavují v Praze problém. Zkuste namísto toho 
vodní ptáky nerušeně pozorovat a  třeba nám 
i  napsat, kolik jste spočítali kachňátek nebo  
co zajímavého jste viděli,“ žádá Martina 
 Čehovská z  odboru dopravy a  životního pro-
středí Prahy 6.

Příměstský tábor 
pro děti zdravotníků

Praha 6 připravila pro děti zdravotníků 
a sociálních pracovníků bezplatný příměst
ský tábor. 
Jde o další poděkování za jejich obětavou práci 
během pandemie. Tábor pro 30 dětí ve věko-
vém rozmezí 6 až 11 let proběhne od 19. do 23. 
července vždy od 8 do 17 hodin v areálu VOŠ 
pedagogické a  sociální a  Gymnázia Evrop-
ská 33. Škola je spoluorganizátorem tábora 
a připravila program inspirovaný lesními skřít-
ky. Na děti čeká celotáborová hra, keramické 
dílny, sportování, procházky a výlety po okolí. 
Přihlášku najdete na pedevropska.cz.
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Veřejný prostor   

Na území Prahy 6 se nachází asi 
osmdesát veřejných dětských 
hřišť. Městská část investu
je  nemalé prostředky do jejich 
údržby i vylepšování. Proto by ji 
zajímalo, jak jste s dětskými  
hřišti spokojeni. 

Poslední novinkou, kterou městská část tes-
tuje, je plachta stínící dětské hřiště před pří-
mým sluncem. Najdete ji na zkoušku na frek-

Nová komunitní zahrada vznikla 
na Vypichu v sousedství obchod
ního domu Kaufland.  

Zahrada nabízí 26 vyvýšených záhonů, tříko-
morový městský kompostér, ovocné stromy, 
jedlé a kvetoucí keře, hmyzí hotel s edukační-
mi cedulemi pro děti, ptačí budky či paletové 
lavice a stoly. Můžete si tady nejen vypěstovat 
vlastní zeleninu, ale také strávit příjemné odpo-
ledne nebo víkend, 
Prostor zahrady, která vznikla díky spoluprá-
ci společnosti Kokoza, obchodního domu 
a městské části, je přihlášeným lidem k dispo-
zici zcela zdarma. O záhon se mohli hlásit se-
nioři i rodiny s dětmi, které je využijí pro vlastní 
potřebu. „V  poslední době se město hodně 
zahušťuje a  my se snažíme, i  ve  spolupráci 
s  ostatními partnery, přinášet tyto projekty, 

ventovaném dětském pískovišti na Puškinově 
náměstí, má rozměr osm krát deset metrů. 
„Plachta je utkána z vláken polyetylenu tak, že 
zamezuje prostupu UV záření, ale současně je 
polopropustná pro vodu, aby se na ní netvo-
řily kaluže. Materiál je v podstatě nesmrtelný, 
nakonec stejnou technologii mají několik let 
například i v partnerském městě Poreč, kde je 
přeci jenom o něco málo slunečněji než u nás. 
A stále je jako nová,“ konstatuje zastupitel Vla-
dimír Šuvarina (ODS). Plachta zůstane na hřišti 
do podzimu, kdy se vyhodnotí, zda měla před-

které zpříjemňují čas. Jste ve městě, ale sou-
časně nemusíte jet nikam daleko za jeho hra-
nice proto, abyste si něco vypěstovali, abyste 
si užili volný čas, třeba i  s  dětmi,“ říká mís-
tostarosta Jakub Stárek (ODS), který má ve-
řejný prostor ve své gesci. Komunitní zahrada 
má podle něj sloužit těm, kteří jsou dostateč-

Anketa: Jak jste spokojeni 
s dětskými hřišti? 

Vypěstujte si vlastní zeleninu v komunitní zahradě

pokládaný efekt, jestli pod ní bylo příjemně-
ji a děti si tady mohly hrát i v horkých dnech 
a  podobně. Chtěli byste podobnou plachtu 
i na jiném hřišti? Nebo byste ocenili nové her-
ní prvky? Zázemí pro rodiče? Vyplňte anketu 
a řekněte to radnici. „Do správy, údržby a re-
konstrukcí hřišť věnujeme značné finanční pro-
středky. Proto se vždy odpovědně zamýšlíme, 
jak účelně a efektivně finance vynaložit,“ zdů-
vodňuje starosta Ondřej Kolář (TOP 09), proč 
anketa vznikla. 
Můžete se do ní zapojit prostřednictvím geo-
portálu Prahy 6 https://gis.praha6.cz/detska-
-hriste, kde je u  každého hřiště připravena 
anketa. Nejsnazší způsob je vyplnit anketu 
z mobilního telefonu přímo na dětském hřišti, 
a to díky QR kódu, který tam najdete umístěný 
a odkazuje přímo na konkrétní hřiště. Lidé bez 
přístupu k  internetu se mohou zapojit tak, že 
dotazník vyplní přímo u  referenta participace 
na radnici. Čas na to máte do 7. července.

ně odpovědní na to, aby dokázali přijít, zasa-
dit, uklidit po  sobě. A  to, co zasadí, násled-
ně udržovat. To znamená zalévat nebo umět 
kompostovat. Její vznik vítá i  Eva Tichá (Pi-
ráti), která vyzdvihuje i  jejich další funkci, než 
je pěstování: „Komunitní zahrady dávají šanci 
lidem také setkávat se, odpočívat a bavit se. 
Je to příležitost lidi spojovat.“ Stejný názor má 
i  zastupitel Petr Palacký (Zelení): „Komunitní 
zahrady jsou fenoménem, který bychom měli 
pomáhat rozvíjet. Nabízejí lidem napříč gene-
racemi aktivní trávení volného času, které si 
může dovolit opravdu každý. A spolek Kokoza 
zde dlouhodobě odvádí skvělou práci.”
Vyvýšené záhony na  Vypichu jsou už rozdě-
lené. „Jestli bude další zájem, možnosti růstu 
zahrady určitě jsou,“ říká Radka Pokorná, ře-
ditelka spolku Kokoza. Ten připravuje i  pro-
jekt komunitního kompostování, který by měl 
na šestce začít fungovat během podzimu.
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   Rozhovor

Ačkoli statistiky uvádějí i sto tisíc 
lidí očkovaných proti covidu19 
denně, přesto existují senioři, 
kteří na svou vakcínu čekají už 
půl roku. „Současný systém jim 
očkování neumožňuje, protože 
jsou imobilní, nedostanou se ze 
svých bytů, a i s pohybem v oč
kovacích centrech by měli pro
blémy,“ říká praktická lékařka 
Ludmila Bezdíčková, která nyní 
ve spolupráci s radnicí Prahy 6 
nabízí těmto lidem vakcinaci 
u nich doma.  

V polovině června jste začala očkovat senio
ry, co vás k tomu vedlo? 
S očkováním seniorů jsme začali v ordinaci dří-
ve, naše registrované pacienty jsme očkovali 
už na jaře, kdy jsme dostali vakcíny AstraZene-
ca. Nyní jsme se ale zaměřili na neregistrova-
né imobilní seniory. Ve spolupráci s Prahou 6 
jsme vyhledali lidi, kteří paradoxně čekají 
na své očkování skoro půl roku, od doby, co 
se začalo očkovat. Jde třeba o  nepohyblivé 
lidi, kteří bydlí v sedmém patře domu bez vý-
tahu a  prakticky nevycházejí z  bytu. Nemohli 
se tedy dopravit k tomu očkování do vakcinač-
ních center, ani k  lékaři. Protože nyní máme 
k  dispozici očkovací látku firmy Johnson & 
Johnson, která je jednodávková, jezdíme 
za seniory a očkujeme je doma. 

Jak se lidé, kteří nemají přístup k očkování, 
vyhledávají? 
Velmi obtížně. K  vakcinaci vždy potřebujeme 
najít pět lidí, neboť v jedné lahvičce je pět dá-
vek očkovací látky. 

A kolik se jich dá za den naočkovat? 
Musíme počítat s tím, že mezi seniory je určitá 
vzdálenost, i když všichni bydlí v Praze 6. Než 
dojedeme z místa na místo, zaparkujeme, při-
pravíme vakcínu, píchneme injekci, a pak če-
káme minimálně patnáct minut u pacienta, je-li 
alergický, tak i déle, zda se neobjeví alergická 
reakce, přece jen to trvá. Za odpoledne se tak 
dá zvládnout těch pět lidí, když k  tomu mám 
ještě běžné ordinační hodiny. 

Opravdu by nebylo jednodušší a  rychlej
ší snést tyto lidi sedm pater a  dopravit je 
do ordinace nebo očkovacího centra?
Z  pohledu celku to neefektivní je, protože 
ve  velkém centru by byli naočkovaní za  pět 
minut. Ale i když by je tam někdo dovezl, pro-

MUDr. Bezdíčková: Rychle zapomínáme, 
kolik lidí zemřelo na covid19

tože v tuto chvíli není zdravotními pojišťovnami 
hrazený transport na očkování sanitkou, tak by 
měli problémy na místě samotném. Ta centra 
jsou většinou organizovaná tak, že se lidé mu-
sejí dostat na vyznačené místo nebo do kóje, 
kde se vakcína podává. A  to by nezvládli. 
Dovedu si představit, že by některá očkovací 
centra mohla být uzpůsobena i  pro očková-
ní například v autě, potom by to bylo snazší. 
Dostat člověka ze sedmého patra bez výtahu 
v letních horkách, jaká byla v červnu, je ale pro 
pacienty mnohem náročnější, než když za nimi 
dojdeme my. 

Proč nevyužijí očkování u svého praktické
ho lékaře? 
Bohužel zjišťujeme, že tito lidé buď svého 
praktického lékaře nemají, jsou například 
v péči ambulancí nemocnic, kde je vidí jednou 
za půl roku, kam se dopravují sanitou, nebo je 
to tak daleko, že při běžném provozu ordina-
ce není schopen praktický lékař návštěvu jen 
za  účelem očkování realizovat. Bohužel také 
nejsou návštěvy u  pacientů doma ze strany 
zdravotních pojišťoven adekvátně ohodnoce-
né, dostaneme zhruba šedesát korun. Apelu-
jeme proto také na  seniory s  tím, že je vždy 
vhodné mít praktického lékaře co nejblíže své-
mu bydlišti. Tady opravdu může pomoct ko-
munita a dobrovolníci, díky nimž se nám daří 
tyto lidi hledat a očkovat.

Tušíte, kolik takových lidí máme? 
Vůbec. Nemáme ani metodu, jak je efektivně 
vyhledávat. Využíváme různé komunity, na-
příklad farní společnosti, knihovny nebo pe-
čovatelky, které mají o  těchto lidech spíše 
přehled. Dobrovolníci z  MČ Praha 6 plánují 
roznést letáky také do nemocnic, aby specia-
listé, kteří se o takové pacienty starají, věděli, 
že tito pacienti mají možnost se nechat doma 
oočkovat.
 
Možná nejsem jediná, koho to napadlo – 
když tito lidé nemohou vyjít z bytu, má vý
znam, aby se očkovali? 
Samozřejmě, nežijí přece ve  skleněné kouli. 
Oni se třeba rok neviděli se svými vnoučaty, 
pravnoučaty a  ten kontakt jim velice chyběl. 
A  právě děti mohou být pro seniory rizikové 
a  očkování jim umožní se stýkat bezpečněji. 
A také pečovatelky, jak vidíme i na příkladech 
z praxe, nemusejí být všechny plně očkované. 
Mezi seniory, které jsme už očkovali, byli tací, 
kteří se rok téměř s  nikým z  rodiny neviděli, 
jsou smutní a  depresivní. Očkování jim může 
pomoci, aby se cítili bezpečněji, přesto je třeba 
klást důraz i na hygienická opatření, zejména 

je nenavštěvovat v případě vlastní nemoci, a to 
třeba i nachlazení u dětí. 

Jak dlouho bude o toto očkování zájem? 
Nedokážu si představit, že bych se při své 
práci věnovala domácímu očkování dlouhodo-
bě. Doufám, že by se časem mohli do mobilní 
vakcinace zapojit i další lékaři a k pacientům, 
které očkují v ordinaci, připojit i ty v domácím 
prostředí.

Co byste vzkázala lidem, kteří očkování od
mítají nebo se stále nemohou rozhodnout?
Snažím se jim vzkázat – máme vakcíny, přijďte 
se očkovat, kdo chcete. Očkování chrání s vy-
sokou účinností proti těžkému průběhu covi-
du-19 spojenému s hospitalizací a úmrtím. Ni-
komu to nenutím. Respektuji dobrovolnost, ale 
zároveň chci lidem nabídnout co nejvíce infor-
mací. Nechci lidi mystifikovat falešnou nadějí, 
že vakcíny nemají nežádoucí účinky. Informuji 
je, jaké jsou, aby věděli, co mají dělat, pokud 
se u nich objeví. Ale zároveň jim dávám infor-
mace, aby nepanikařili, nebáli se zbytečností, 
které jsou velice nepravděpodobné.

S  jakými vedlejšími účinky očkování se 
ve své ordinaci potkáváte? 
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Rozhovor   

Úplně běžné jsou bolest v  místě vpichu, za-
rudnutí a otok. Častá bývá i reakce imunitního 
systému jako zvýšená teplota, únava, bolest 
kloubů a  svalů, někteří citlivější lidé si stěžují 
na  slabou nevolnost. Ale všechny tyto obtíže 
zpravidla samy mizí do tří dnů.
 
Se závažnou reakcí jste se tedy nesetkala?
Závažnou reakci jsem neviděla, u jednoho pa-
cienta sice došlo k obrně lícního nervu, ale ta 
žena už ji jednou měla. Nebyla očkovaná u mě 
v ordinaci, ale v očkovacím centru látkou Co-
mirnaty firmy Pfizer. Přímo v  ordinaci jsme 
ošetřili jednu pacientku s  kolapsem po  oč-
kování, nejednalo se ale o  alergickou reakci 
na  aplikaci očkovací látky, ale takzvanou va-
zovagální synkopu. Stav pacientky se rychle 
upravil k normě.

S  jakými největšími nesmysly o  očková
ní za  vámi pacienti přišli a  musela jste je 
 vyvracet? 
S vyloženými nesmysly jsem se nesetkala. Pro 
nás jsou nejhorší dezinformace, o  nichž lze 
říct, že na každém šprochu pravdy trochu. Je 
proto našim zájmem vše pečlivě vysvětlit. Lidé 
více než médiím důvěřují svému lékaři, což je 
pro nás zavazující.
 
Z  čeho mají před vakcinací vaši pacienti 
největší strach? 
Nejvíce se setkáváme s námitkami, že mRNA 
vakcíny vznikaly rychle a  nejsou dostatečně 
vyzkoušené. Proces vývoje a schválení vakcín 
je ale standardní a  nebyly přeskočeny žádné 
kroky. Především ale těmi vakcínami už jsou 
naočkovány miliony lidí.

Uklidní to vaše pacienty? 
Lidé mají spíš obavy z dlouhodobých negativ-
ních účinků těchto vakcín, na což jim odpoví-
dám, že je to velmi nepravděpodobné. O vak-
cínách už toho víme dost a  nesetkáváme se 
u nich s žádnými negativními účinky, které by 
se objevily až po delší době. A byť to vypadá 
jako novinka, tak ani mRNA vakcíny nejsou no-
vinkou, pracovalo se na nich mnoho let. A co 
je zásadní, musíme porovnávat jejich benefit 
vůči riziku nežádoucích reakcí. Mnoho lidí na-
jednou zapomnělo, kolik pacientů na covid-19 
zemřelo. A  v  tuto chvíli, kdy se necítí lidé už 
tolik ohrožení, ztrácejí motiv k očkování. A po-
užívají iracionální argument, ano, vím, že riziko 
závažných problémů po očkování je jedna ku 
sta tisícům, ale já nechci být tím stotisícím. 
Co na  to říct? Šance, že vás přejede auto, je 
také malá, a vy také nechcete, aby vás přejelo, 
a přesto jím jezdíte a chodíte po městě. 

A daří se vám lidi přesvědčit, aby se přece 
jen nechali očkovat?
Někdy ano, nyní jsme třeba očkovali jednu paní 
doma, která si přečetla výzvu radnice Prahy 6, 
že tato možnost tady je. Přijeli jsme za ní, byla 

tam i dcera ve středním věku, která se přizna-
la, že není očkovaná, protože má z vakcinace 
obavy. Chvíli jsme si povídali, vše ji vysvětlova-
li, nabídli vizitku do ordinace…  Po pár dnech 
zavolala, objednala na očkování sebe i dalšího 
člena rodiny. 

Očkování imobilních seniorů ale není váš 
první „covidový“ projekt v Praze 6.
Už loni na  přelomu dubna a  května jsme se 
spolu s Prahou 6 snažili reagovat na nařízení 
ukončovat karanténu po  covidu-19 protilát-
kovými rychlotesty, do ordinací jsme tyto po-
tenciálně ještě infekční pacienty mezi chronic-
ky nemocné zvát nechtěli, a  zřídili testovací  
kontejner na  Kulaťáku a  třikrát týdně testo- 
vali lidi na základě žádanky od  jejich praktic-
kých lékařů. Zapojili se i někteří další praktici 
z Prahy 6.

Já tedy myslela testování dětí ve  zdejších 
školách a  školkách, kdy jste se zapojila 
do pilotního projektu, v němž se srovnávalo 
užití PCR a antigenních testů. Proč jste se 
do tohoto projektu zapojila? 
Moje motivace byla jednak soukromá, protože 
jsem matkou tří dětí školou povinných v Pra-
ze 6, mám určitou zálibu v  laboratorních me-
todách a  také jsem byla spolu s  mnoha dal-
šími přesvědčena o tom, že při již tehdy nízké 
incidenci covidu-19 nejsou antigenní testy 
pro preventivní testování vhodné. Navíc se 
mi naskytla příležitost spolupracovat s panem 
docentem Hajdúchem, a  také týmem dobro-
volníků z  řad lékařů, fyzioterapeutů, studentů 
a všeobecných sester, což byla ojedinělá šan-
ce pro praktického lékaře. Díky tomu všemu 
se zrodil ve spolupráci s paní radní Kubíkovou, 
protože v  té době se zrovna rozbíhalo testo-
vání dětí na šestce, nápad testovat děti nein-
vazivně z  kloktacích sad. Využili jsme i  dob-
ročinnosti firmy I.T.A. servisní, která dodala 
Gargtesty bez nároku na honorář. Mohli jsme 
tak vyzkoušet, zda by bylo schůdné testovat 
děti při návratu do škol metodou PCR. V závě-
ru roku už se takto testovalo, i když nikoli klok-
tacími testy, protože ne všechny laboratoře je 
umějí zpracovat.
 
Co to srovnání ukázalo?
V době, kdy jsme děti testovali, už byla nálož 
viru v populaci velice nízká, tedy i záchyt co-
vid pozitivních v  naší studii byl velice nízký. 
Ověřili jsme, že pro většinu dětí i  jejich rodi-
čů byla poměrně nepříjemná představa, že by 
děti byly pravidelně testovány výtěrem z nosu, 
kloktání označovali za přijatelnější a snazší. Při 
dobré logistice šlo dosáhnout toho, abychom 
při testování dosáhli vyšší citlivosti, a udělat ho 
co nejbezpečnější pro děti, jejich rodiny i  ty, 
kteří testování prováděli. Dnes už jsou PCR 
testy využívané standardně a  věřím, že je to 
i cesta do budoucnosti pro všechny školy. Uvi-
díme, jaká bude situace v září. 

Nabídka 
vzdělávání pro 
seniory
Naše škola nabízí několik vzdělávacích kur-
zů pro seniory (nad 60 let a s trvalým bydliš-
těm v Praze). Kurzy budou probíhat od září 
do prosince 2021 vždy jednou týdně 90 mi-
nut (1,5 vyučovací hodiny). Kurzy jsou zdar-
ma a můžete se přihlásit i na více kurzů.
Ve skupině cizích jazyků a v počítačových 
kurzech bude max. 6 účastníků, ve cvičení 
pilates max. 10 účastníků. 
Anotace jednotlivých kurzů jsou uvedeny 
v příloze. 
1) Anglický jazyk pro začátečníky  
(E. Kepková) – pondělí 14:00 – 15:30
2) Anglický jazyk pro falešné začáteční
ky (V. Rattayová) – středa 16:00 – 17:30
3) Anglický jazyk pro mírně pokročilé  
(V. Rattayová) – úterý 13:45 – 15:15
4) Anglický jazyk pro středně pokročilé 
(V. Rattayová) – pondělí 14:00 – 15:30
5) Francouzský jazyk pro začátečníky  
(I. Hofreiterová) – úterý 16:15 – 17:45
6) Německý jazyk pro mírně pokročilé 
(R. Gabrielová) – pondělí 15:00 – 16:30
7) Cvičení Pilates (E. Melicharová) – stře-
da 14:00 – 15:30
8) Počítačové kurzy pro začátečníky  
(M. Seghmanová) – čtvrtek 15:00-16:30
9) Počítačové kurzy pro mírně pokročilé 
(M. Seghmanová) – čtvrtek 16:40 – 18:10
Přihlásit se můžete do 15. 8. 2021 na adre-
se info@pedevropska.cz.
(telefon 233 091 289, 233 091 261, event. 
774 660 777) 

Pomáháme s očkováním 
seniorům a hendikepovaným

MÁTE PROBLÉM  
DOPRAVIT SE NA OČKOVÁNÍ 

PROTI COVID19?

Zprostředkujeme očkování v pro-
středí vašeho domova. Požádejte 
si u nás o návštěvu praktického 
lékaře, který přijede a aplikuje jed-
norázovou vakcínu přímo u vás.

Máte termín očkování a potřebujete 
pomoci s cestou? Pokud se obtížně 
pohybujete a nedokážete se dopra-
vit na očkování, naši dobrovolníci 
vás ochotně odvezou i doprovodí. 

Praha 6 je koordinátorem pomoci, 
kterou můžete zdarma využít.
Volejte koordinátorku 
Denisu Boháčkovou  778 116 642
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Veřejný prostor Prahy 6 bude 
krásnější a bohatší o dvanáct no
vých projektů, které si lidé navrhli 
a vybrali v rámci participativního 
rozpočtu Nápad pro Šestku.

Šlo už o  čtvrté hlasování, radnice na  nápady 
občanů opět vyčlenila pět milionů korun. Z pů-
vodní šedesátky projektů postoupilo do závě-
rečného hlasování pouze osmnáct, protože 
pracovní skupina zřízená k tomuto projektu vy-
brala pouze ty, u nichž dokáže zaručit brzkou 
realizaci. Svým hlasováním během května 
a prvního červnového týdne 1118 lidí rozhodlo 
o dvanácti nápadech, které se budou realizo-
vat. Jsou mezi nimi tři takzvané velké s cenou 
realizace do milionu korun a devět malých, kte-
ré lze pořídit do 400 tisíc korun. Na co se tedy 
můžete v budoucnu těšit? 

Velké nápady
  Nový život parku Willyho Brandta přinese 

postupně ve třech fázích na toto místo fot-
balové hřiště, park pro děti a  seniory, pro 
něž by měl být vybudován bezbariérový pří-
stup, vyhlídku dovnitř parku i do údolí, pítko 
a posilovací stroje pro seniory.

  Altán na Dědině poslouží k posezení a od-
počinku místních obyvatel. Na  místo, kde 
by mohl stát, vedou už schody a následně 
cesta. 

  Břevnovský kulaťák – 995 m² nabídne kli-
maticky odolné stromy, před popelnicemi 

12 nápadů, které zlepší 
život na šestce

u  parčíku živý plot. Polorozpadlé lavičky 
by měly nahradit nové a moderní, které by 
v tomto prostředí vypadaly lépe. 

Malé nápady 
  Rozšíření dětského hřiště na  náměstí Před 

Bateriemi zvětší zatravněnou plochu osáze-
nou stromy, která je již nyní využívaná míst-
ními dětmi i žáky z okolních škol. Rozšíří se 
o nové balanční a koordinační prvky, lavičky 
a sedátka pod stromy.

  Obnova parčíku mezi stadionem Hvězda 
a základní školou Na Dlouhém lánu promění 
toto místo na zónu odpočinku, dětských her 
a společenského setkávání. Dojde k obnově 
trávníku, vysazení stromů a menšího jedlého 
sadu.

  Lavičky k  odpočinku pro seniory se objeví 
na  různých místech městské části, napří-
klad v ulicích Šlejnická, Dejvická, v Podbabě 
a přilehlém okolí Vítězného náměstí, a dovolí 
lidem, když se vracejí od zastávky tramvají či 
autobusů s nákupy, sednout si a odpočinout.

  Dětské hřiště Chotkova kousek od Pražské-
ho hradu je jediným v  této lokalitě, ovšem 
zařízení má zastaralé, chybí toaleta i oploce-
ní. Díky Nápadu pro Šestku bude dovybave-
né herními prvky, TOI toaletou, stoly a lavi-
cemi pro dospělé.

  Parčík pro brouky a lidi u MŠ Sbíhavá zve-
lebí nevzhledný prostor u školky a promění 
ho v odpočinkové místo, kde by bylo možné 
společně s dětmi pozorovat květiny i hmyz. 

  Tři hmyzí hotely v parku Maxe van der Stoela 
nejenže nabídnou úkryt užitečnému hmyzu, 
ale stanou se i estetickým doplňkem veřej-
ného prostoru, neboť jejich výška má být až 
tři metry. Vyrobeny budou ze dřeva a dalších 
přírodních materiálů. 

  Malované hřiště u ZŠ TGM v Ruzyni vznik-
ne ve školní zahradě. K hřišti pro míčové hry 
nebo na  inline bruslení přibydou malované 
prvky – hry na chodníku.

  Chodník spojující ulici Na  Dlouhém lánu 
s ulicí Nechanského vznikne místo stávající 
nevzhledné pěšiny a  umožní úpravu vyšla-
paného trávníku, využijí ho rodiče i děti z při-
lehlé, ZŠ, pejskaři a další.

  Sportoviště Ciolkovského pro seniory z ne-
dalekého sídliště Dědina budou tvořit prvky 
na  posilování rukou, nohou, přítahy vsedě, 
doplní je stromy, které tady tvoří stín.
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Než se stala ředitelkou Dejvic
kého divadla, působila tady jako 
tajemnice souboru i své před
chůdkyně Evy Kejkrtové Měřičko
vé. Herce i tým kolem tedy dobře 
znala. „Hercům věřím, vážím si 
jich a mohu jen doufat, že je to 
vzájemné,“ říká Blanka Cichon.

Američtí prezidenti si při předávání funk
ce nechávají na stole dopis. Co zanechala 
na  stole vám paní ředitelka Eva Kejkrtová 
Měřičková?

I Eva mi na stole zanechala dopis s fixou na-
psaným osobním vzkazem a  srdíčkem. Mám 
ho dodnes na  nástěnce, a  když mám těžší 
chvíli, podívám se na něj a hned je líp.

Zanechala vám ale také jedno z nejlepších 
a  nejuznávanějších divadel nejen v  Praze, 
ale celé republice…
Hlavně mi tady nechala sebe, sice ne na stole, 
ale v divadle. Eva z divadla neodešla, zůstává 
stále s  námi jako odborná poradkyně, nadá-
le s námi spolupracuje, což je pro mne velká 
podpora. Jsem jí za  to velmi vděčná, stejně 
jako za celé předávání pozice ředitelky, ke kte-

rému po  celou dobu přistupovala nesmírně 
citlivě, poctivě a svědomitě. Tak, jaká ona je. 

Jak lze rozvíjet, vylepšovat a  zkvalitňovat 
divadlo a  soubor, které už jsou na  samot
né špičce? Když stojíte na Mount Everestu, 
těžko už se můžete dostat výš.
Řekla bych, že pro Dejvické divadlo je mno-
hem důležitější než navyšování pomyslného 
vrcholu určitá kontinuita. Mám pocit, že tak jak 
je divadlo nastavené, je v pořádku. Respekti-
ve směr, kterým se ubírá. Samozřejmě je vždy 
co vylepšovat a nemělo by se takzvaně usnout 
na  vavřínech. Ale nikdy jsem neměla ambice 
něco za každou cenu měnit jenom proto, aby 
ke změně došlo. Pravdou ovšem je, že s mým 
nástupem v září 2019 se některé změny začaly 
dít samovolně. Brala jsem to tenkrát jako urči-
té varovné signály, které v  březnu roku 2020 
korunoval covid-19 a  s  ním něco, co divadlo 
za celou dobu své existence nezažilo. 

V  divadle jste už před tím nějakou dobu 
 působila.
Poprvé jsem sem nastoupila během studií 
na DAMU, kde mou ročníkovou vedoucí byla 
právě Eva Měřičková. Byla jsem tady jako 
zástup za  tajemnici divadla, která odjížděla 
na  delší čas do  zahraničí, a  někdo musel její 
agendu zpracovávat. Zvláštní je, že byť jsem 
zde působila jen pár měsíců, pocitově to byl 
pro mě minimálně rok. K nějaké chemické re-
akci mezi mnou a  Dejvickým divadlem došlo 
už pravděpodobně tenkrát. Pak jsem divadlo 
opustila a  šla si svou cestou, abych se sem 
po  několika letech opět vrátila jako záskok 
za tajemnici Lucku, která odcházela na mateř-
skou dovolenou. Když se po třech letech vrá-
tila, nabídla mi Eva Měřičková, která už zva-
žovala svůj odchod, zda bych po ní nechtěla 
pozici ředitelky převzít. Má odpověď tenkrát 
nebyla vůbec jednoznačná, měla jsem své 
plány, pochyby, které se s pozicí ředitelky ne 
zcela slučovaly, a tak jsme se s Evou dohodly, 
že si půjdu sednout k  ní do  kanceláře, budu 
jí pomáhat, abych zjistila, o  čem ta práce je, 
a pak se rozhodnu.

A pak jste se stala ředitelkou….
Takto přímá cesta to nebyla. Po roce bedlivého 
sledování agendy ředitelky se z mého původní-
ho „možná“ stalo rezolutní „ne“ a teprve poté, 
co jsem divadlo na  rok opustila a  zjistila, jak 
moc se mi stýská, jsem mohla dojít k opatrné-

„Mám pocit, že tak jak 
je divadlo nastavené, 

je v pořádku.“

Blanka Cichon:
kapacitu Dejvického divadla 
bychom rádi rozšířili na 200 míst

Připravila: Magdalena Krajmerová
foto: Katka Maršálová
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mu, ale pravdivému „ano“. Čím jsem starší, tím 
víc si uvědomuji souvislosti a určitý řád, který 
zkrátka nelze ignorovat. A  tato druhá nabíd-
ka stát se ředitelkou přišla v ten správný čas. 
V červnu 2018 jsem se tedy do divadla vrátila 
a další rok v září se stala jeho ředitelkou.

Dejvické divadlo už je na svém vrcholu de
set patnáct let. Dá se tato kvalita udržet ješ
tě dalších deset dvacet let? 
Kvalita je něco, co je těžko uchopitelné, exakt-
ně pojmenovatelné. Věřím, že se stávajícím 
souborem, který časem bude třeba oživený 
novými členy, můžeme v  naší cestě pokra-
čovat a  třeba ji i  prohlubovat. Mám pocit, že 
je kam jít, aniž by se divadlo příliš odchýlilo 
do toho, kde je teď. A tím nemyslím jen kvali-
tu repertoáru, inscenací a hereckého souboru, 
ale i atmosféru, která je tu přítomná. V celém 
divadle, tedy nejen mezi herci, ale i v kancelá-
řích a technice jsou lidé, kteří sem chodí rádi 
a slyší na sebe. Mám pocit, že to je zdaleka to 
nejdůležitější, a  moc bych si přála, abychom 
u tohoto zůstali, klidně i za těch deset let. 

Jak nabíráte nové herce? Předpokládám, 
že zde chce hrát každý, a  když byste vy
psali  výběrové řízení, bude fronta adeptů až 
na Kulaťák.

To spadá pod taktovku našeho uměleckého 
šéfa Martina Myšičky. Nicméně noví herci se 
hledají postupným vzájemným oťukáváním víc 
než vypsáním výběrového řízení, to by v tomto 
případě asi opravdu nemohlo fungovat. Noví 
členové souboru k nám do divadla přicházejí 
na základě určité vzájemné chemie a sympatií, 
herci musejí být ve  vzájemné interakci, musí 
se umět vnímat, cítit se, respektovat, smát se 
spolu i  plakat, díky čemuž pak soubor může 
fungovat. 

Máte daný počet herců, které můžete přijí
mat, jak chcete a potřebujete?
V tomto ohledu nejsme vázáni žádnými před-
pisy nebo tabulkami. V současné době máme 
v angažmá sedmnáct herců a může se stát, že 
výhledově soubor doplníme o nové členy, ale 
jak už jsem řekla, toto spadá do uměleckého 
vedení Martina Myšičky. Já se pak společně 
s ekonomickou náměstkyní Simonou Šimáňo-
vou potřebuji postarat o to, abychom všechny 
mohli zaplatit.

Peněz asi po  koronavirové pauze nazbyt 
nemáte. Jak jste poslední rok přežili? Kolik 
jste museli zrušit představení, kolik odmít
nout diváků? 
Spíš než na  počtu představení, která jsme 

museli zrušit, je tato nechtěná pauza vidět 
na počtu měsíců, které jsme mohli hrát. Z běž-
ných deseti hracích měsíců bylo divadlo pro 
veřejnost otevřeno pouhé čtyři měsíce. Věřím, 
že o naše diváky jsme nepřišli a že se k nám 
budou vracet.

Co se dělo ten skoro rok na pódiu divadla? 
Jak moc to zamíchalo s  vaším dramatur
gickým plánem? Zůstanou nějaké hry delší 
dobu na repertoáru, opozdily se premiéry…
Po  dobu, co bylo divadlo pro veřejnost uza-
vřené, jsme ve  velmi ztížených podmínkách 
způsobených dodržováním všech hygienic-

Blanka Cichon (*1979) 

•  od 1. 9. 2019 ředitelka Dejvického 
divadla

•  absolvovala divadelní produkci 
na DAMU

•  studovala operní zpěv a věnovala se 
poezii

•  jako produkční pracovala v TV Nova 
a zvukovém studiu Soundsquare

•  v Dejvickém divadle postupně 
vystřídala pozice tajemnice 
uměleckého souboru, tajemnice 
ředitelky a odborná náměstkyně
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kých opatření, nazkoušeli dvě nové inscena-
ce – Vina? v režii Ivana Trojana a Terapii v re-
žii Petra Zusky. Obě inscenace jsou alespoň 
z mého pohledu překrásné a čekají na své pre-
miéry, které plánujeme na podzim, kdy bude, 
jak pevně věříme, hlediště zpřístupněno větší 
než padesátiprocentní kapacitě, jak tomu bylo 
na konci sezóny. Na podzim jsme těsně před 
dalším uzavřením divadel stihli zderniérovat 
Zimní pohádku, ale už teď je jasné, že další 
derniéry nás neminou, což je vždycky trochu 
bolestné, nicméně nutné.

Nezapomněli mezi tím herci texty? 
U  většiny her, které jsou na  repertoáru delší 
čas, mají herci texty uložené v paměti hluboko 
a  před jejich opětovným uvedením postačo-
vala jejich domácí příprava a jedna opakovací 
zkouška v divadle. V případě novějších insce-
nací, které se před pandemií nestačily odehrát 
tolikrát, aby se text hercům uložil a zautoma-
tizoval, bude zapotřebí výraznější oprášení.  
V  případě nových inscenací Vina? a  Terapie 
byla potřeba průběžných zkoušek. 

Chodili si je opakovat a hrát do prázdného 
divadla? 
Ano, byla to forma projížděcích a  oprašova-
cích zkoušek takzvaně do černé, tedy bez pub-
lika, které probíhaly přibližně dvakrát až třikrát 
do  měsíce. Nicméně hrát bez možnosti bez-
prostřední reakce diváků je pro herce opravdu 
svízelná disciplína. I proto se tolik těšili na opě-
tovné setkání s živým publikem.
 
To asi bylo hodně ubíjející jak pro herce, tak 
pro vás? 
Byly to náročné časy, pro všechny a bez roz-
dílu. Během celého roku jsem čelila oprav-
du velkému náporu a krizi, ale jak se říká, co 
člověka nezabije… Kdybych dopředu věděla, 
co mě čeká, pozici ředitelky bych nevzala ani 
omylem. Ale zpětně musím říct, že jsem za to 
ráda. Dalo mi to do jisté míry poznání nových 
rozměrů sebe sama. Taková zkušenost bývá 
většinou nedobrovolná, ale ti nahoře vědí lépe 
než my.

Vynucená pauza ale také pomohla k tomu, 
že se posunula příprava stavebního rozší
ření hlediště a vylepšení zázemí. Je to tak? 
O kolik se sem vejde více lidí?
To je věc, která pokud vyjde, nám všem udě-
lá nesmírnou radost. Jednalo by se o rozšíření 
kapacity hlediště až na  dvě stě míst, což by 
reálně znamenalo možnost ročně u nás přivítat 
až o 13 tisíc diváků víc, než je tomu nyní. Měst-
ská část se k možnosti rekonstrukce postavila 
velice velkoryse a rozšíření hlediště Dejvického 
divadla zařadila do svého strategického plánu 
rozvoje do roku 2030. V tuto chvíli není stano-
ven žádný konkrétní termín začátku prací, ale 
pro nás je důležité, že je vůbec na stole a že 
by případná rekonstrukce nezastavila provoz 

divadla na více než čtyři měsíce, které by šlo 
spojit s  divadelními prázdninami a  v  červnu 
a září hrát venku.

Nebojíte se, že vám pak zůstanou volná 
sedadla, že si lidé během pandemie odvyk
li chodit do divadla nebo že zhlédli mnohá 
představení online?  
Věřím, že živá kultura tu své místo vždycky 
měla, má a bude mít. Divadelní představení na-
bízí jedinečný, někdy až magický zážitek, který 
vzniká díky vzájemné interakci živých herců 
s  živým divákem. Tady a  teď. Streamované 
představení je o  toto ochuzené, a  i  proto ho 
nevnímám jako rovnocennou náhradu. Digitál-
ní přesah má v dnešním světě určitě své místo, 
ale stále si myslím, že diváci preferují a budou 
preferovat umění naživo. V našem divadle jsou 
navíc hercům opravdu nablízko a to je energie, 
která se přes monitor nedá předat. 

Jak velké škody nadělal covid19 ve vaší di
vadelní kase?  
To, že uplynulý turbulentní rok zvládlo divadlo 
s vyrovnaným rozpočtem, je díky podpoře ze 
všech sfér veřejného rozpočtu, tedy díky finan-
cím, které nám poskytlo hlavní město Praha, 
ministerstvo kultury i  městská část Praha 6. 
Rádi jsme využili inciativu Prahy 6, která pod-
nikatelům snižovala nájmy o padesát procent, 
a velmi cenné pro nás bylo i to, že ještě před 
vypuknutím covidu, se Praha 6 opět přihlásila 
k finanční podpoře Dejvického divadla, za což 
jsme moc rádi. Uzavřeli jsme pětiletou smlouvu 
s dotací ve výši dva miliony korun každý rok, 
která nyní byla kvůli covidu-19 o deset procent 
ponížená, ale to se týkalo všech. Městské části 
jsme za podporu velmi vděční. 

Zkrácenou sezonu si aspoň trochu prodlu
žujete hraním venku, našla jsem vás mezi 
účastníky festivalu DejVíce Praze.
Ano, jsme moc rádi, že jsme součástí toho-
to nového dejvického festivalu, jehož první, 
a  doufám, že ne poslední, ročník právě pro-
bíhá. V  červnu proběhlo představení Ucpa-
nej systém, v červenci pak na zahradě hotelu 
International odehrajeme jedno představení 
Vraždy krále Gonzaga. V  prvních dvou čer-
vencových týdnech nás čeká hraní v  nově 
a opravdu velkoryse vybudovaném amfiteátru 
ve  Voděrádkách u  Říčan, kam se, jak pevně 
věřím, budeme vracet pravidelně, mohla by se 
z toho stát nová a hezká tradice. Na konci srp-
na za námi mohou diváci přijet do lesního am-
fiteátru v  Řevnicích, kde odehrajeme celkem 
deset představení.

Jak na vás reagují lidé mimo Prahu? Chodí 
na Dejvické divadlo a jejich hry nebo na Iva
na Trojana a další hvězdy? 
Diváci v  regionech na  nás reagují přátelsky, 
vstřícně a snad i s vděčností, že k nim vážíme 
cestu. Potlesk bývá stejně osvěžující a  pod-

půrný, jako na  představeních na  naší domá-
cí scéně. Většinu „štací“ jezdíme pravidelně 
a místní diváci nás tak znají a těší se na nás. 
Možná, že dříve publikum chodilo takzvaně 
„na  Trojana“, i  když to určitě neplatilo všude 
a ve všech případech, ale řekla bych, že dnes 
jdou diváci více za  zážitkem, který jim umějí 
zprostředkovat všichni naši herci. 

Je atmosféra Dejvického divadla přenosi
telná i do zahraničí a jiných jazyků? 
Myslím, že ano. Mimochodem zrovna loňský 
rok měl být na zahraniční aktivity poměrně bo-
hatý. V  plánu byla naše účast na  festivalech 
v Bratislavě, v Košicích, poprvé jsme měli hrát 
na mezinárodním festivalu v Bulharsku a dvě 
představení měla být odehraná i  v  Londýně. 
Díky covidu jsme nicméně všechny zahraniční 
plány museli zrušit.

Na Slovensku českému divadlu budou rozu
mět, ale co jste měli hrát v Bulharsku a Vel
ké Británii? 
Eleganci molekuly, což je nosný příběh o pro-
fesoru Holém, svým způsobem pohádka, která 
se opravdu stala. Je to velmi poutavé před-
stavení, které je přenositelné i  pro zahraniční 
publikum. 

Každá malá holka chce být herečka, vy 
také? 
A víte, že ano? 

Proč si jako ředitelka divadla nesplníte ten 
sen nyní a nenecháte se obsadit?
Nemůžu říct „proto, že mi to nikdo nenabídl“. 
Měla jsem hrát ve Vině roli ředitelky, ale vzhle-
dem k tomu, že zkoušení probíhalo v období, 
kdy jsem se opravdu cele potřebovala věnovat 
svým skutečným ředitelským povinnostem, 
nebyl prostor k tomu, abych se stala ředitelkou 
na jevišti. Role se však mistrně ujala naše dra-
maturgyně Eva Suková, a když bude možnost 
a čas, třeba se jednou stanu ředitelkou v této 
inscenaci i já. Kdo ví.

Sice nejste profesionální herečka, ale máte 
vystudovanou DAMU…
Nutno podotknout, že herečka nejsem pro-
fesionální, ani žádná jiná. I  když jsem měla 
v  dětství sen, nebyl natolik silný, abych kvů-
li němu překonala svou poměrně stydlivou 
 povahu. Studovala jsem operní zpěv a  mi-
lovala poezii, jejíž interpretaci jsem se věno-
vala napůl profesionálně v  rámci rozhlasové-
ho pořadu Zelené peří s  Mirkem Kováříkem.  
Snad moudře jsem ale usoudila, že studium 
oboru produkce na DAMU bude pro mě i pro 
okolí lepší variantou. Tam jsem se ostatně po-
prvé setkala s mou ročníkovou vedoucí, tehdy 
ředitelkou Dejvického divadla, Evou Měřič-
kovou, a  aniž bych si to tenkrát mohla uvě-
domit, moje životní cesta začala mít konkrét-
nější obrysy.
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Praha 6 obnovuje nabídku stu
dentského bydlení v domech 
s pečovatelskou službou. Mladí 
lidé by v těchto zařízeních měli 
zároveň plnit roli dobrovolníků, 
trávit čas se seniory a podpořit 
mezigenerační porozumění. 

Městská část nabízí studentům k  pronájmu 
jeden byt v každém ze dvou domů s pečova-
telskou službou. Studenti se zde budou moci 
ubytovat za  zvýhodněných podmínek, jaké 
mají senioři. V DPS Šlejnická je k dispozici tři-
cetimetrová garsoniéra s balkonem, za niž za-
platí zhruba 5000 korun včetně záloh na ener-
gie. V domě s pečovatelskou službou Liboc je 

Společné bydlení studentů a seniorů

Den pro zdraví 
seniorů 

Den pro zdraví seniorů uspořádal Senior-
fitnes 21. června v areálu Aritmy. Ani tro-
pická horka neodradila účastníky, aby si 
zahráli fotbal v  chůzi nebo volejbal bez 
výskoku, vyzkoušeli snag golf, lukostřelbu 
či pétanque. Akce se konala ve spolupráci 
s městskou částí.

Život s dětmi–autisty je náročný, 
zvlášť pro jejich rodiny. Odlehčit 
jim, nabídnout trochu času pro 
sebe nabízí Homesharing. Tento 
způsob odlehčovací komunitní 
služby a sdílené péče o děti je 
u nás relativně nový, dobrovolníky 
a rodiny spojuje zhruba tři roky.  

Máte rádi nové výzvy? Chcete ve  svém vol-
ném čase pomáhat? Staňte se hostitelem Ho-
mesharingu. Co to znamená? Jako hostitel si 
berete pravidelně dítě do péče na domluvenou 
dobu. Společně trávíte čas, hrajete si. Večer 
ho vracíte zpátky domů. Rodina má mezitím 
čas vyřídit si vše potřebné, nabrat nové síly. 
A nejen to. „Rodiče cítí, že se o jejich dítě ně-

Staňte se kamarády  
dětí s autismem

kdo zajímá a má ho rád. Někdo přichází za ro-
dinou a  nabízí pomoc. To je pro rodiny dětí 
s autismem a mentálním hendikepem nevída-
ná situace,“ říká Klára Šrůtková, jedna z dob-
rovolnic v Praze 6. 
Homesharing nyní hledá empatické dobrovol-
níky s laskavým srdcem a pozitivním vztahem 
k lidem s mentálním hendikepem pro dvě šest-
kové děti, Matěje a  Denisku. Oba potřebují 
pečujícího kamarády a  společníky s  citlivým 
a  trpělivým přístupem. Podrobnosti najdete 
na  www.homesharing.cz nebo můžete volat 
na  číslo 777  611  055. Zúčastnit se můžete 
i nezávazného informačního setkání, 30. srpna 
se uskuteční on-line a 13. září osobně v Praze. 
Tam se dozvíte více o homesharingu, o zapo-
jených dětech, uslyšíte zkušenosti rodiče dítě-
te s autismem i stávajícího hostitele.

vyhrazený byt s dispozicí 2+1 a se společným 
zázemím pro dvojici studentů či mladý pár, 
každý zaplatí přibližně 3300 korun měsíčně.
„Studenti – a  těší mě, že prvního adepta 
na  spolubydlení už máme – budou v  domo-
vech působit jako dobrovolníci při aktivizaci 
seniorů, plánovat pro ně volnočasové aktivity, 
pomohou jim při práci s počítačem nebo chyt-
rým telefonem, zahrají si s  nimi společenské 
hry a  podobně,“ vysvětluje radní pro sociální 
politiku Marián Hošek (KDU-ČSL), jaká náplň 
studenty v pečovatelských domech čeká. Kro-
mě toho mohou seniory doprovázet k  lékaři 
nebo na běžné procházce. 
Každý student se zaváže splnit minimální po-
čet hodin, které odvede v rámci dobrovolnické 
činnosti ve prospěch obyvatel pečovatelských 

domů. V DPS Šlejnická to je 
minimálně 20 hodin měsíč-
ně, v Liboci 10 až 15 hodin. 
Zájemci o účast v projektu 
musí studovat prezenční formou na vyšší od-
borné nebo vysoké škole v Praze, výhodou je 
přitom zaměření na sociální či zdravotní oblast. 
Vedle čistého trestního rejstříku a motivačního 
dopisu se vyžaduje i vypracování návrhu pro-
gramu, jak plánují využít své schopnosti a do-
vednosti při dobrovolnické činnosti. 
Uzavření nájemní a  dobrovolnické smlouvy 
s  vítězem výběrového řízení se předpokládá 
na  jeden rok s  možností opakovaného pro-
dloužení.
Žádost je možné podat nejpozději do 15. srpna 
2021.

Sté narozeniny oslavila v červnu Věra Kazdová 
z Prahy 6. Blahopřání a květinu za celou 
městskou část jí předal radní pro sociální politiku 
Marián Hošek.

17. června oslavili 71. výročí svatby 
Anna a Evžen Janatkovi. Oba se 
narodili a celý život bydleli v Praze 6. 
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Do konce roku 2018 zbývaly čtyři 
dny, když se v babyboxu na šest
kové radnici rozezvučel alarm. 
Nešlo o jednu z pravidelných 
zkoušek systému, do speciální 
schránky je tentokrát uloženo 
dítě. Před drobným chlapcem se 
tím otevírá nová budoucnost – 
najde novou rodinu a s ní i šanci 
na spokojený život. 

Od  roku 2010, kdy byl babybox na  budovu 
radnice Prahy 6 instalován, je tento chlapeček 
v pořadí čtvrté zde odložené dítě. „Byl to prak-
ticky zázrak. Už jsme ani nedoufali, že bychom 

Radnice Prahy 6 má babybox 
nové generace, městská část jej 
symbolicky otevřela na Meziná
rodní den dětí. 

Novou schránku pro odložené děti dosta-
la Praha 6 od sdružení Babybox darem, jeho 
hodnota činí přibližně 300 tisíc korun. Nachá-
zí se na  stejném místě jako ta původní, tedy 
v Jilemnické ulici. Oproti původnímu jedenáct 
let starému zařízení má nový babybox klima-
tizovaný interiér a  automatizovaná dvoukřídlá 
dvířka. Matka, která se zde rozhodne odložit 
své dítě, jednoduše zmáčkne zelené tlačítko, 
aby se jí schránka otevřela. Nemusí tak ručně 
manipulovat s  klikou, jako tomu bylo doteď. 
Ve vnitřním prostoru schránky je umístěn vá-
hový senzor a rovněž videokamera, řídící sys-

Na radnici byl instalován nový babybox

mohli mít takové štěstí,“ říká pětapadesátile-
tý muž, který si společně s o deset let mladší 
manželkou vzal odložené miminko do  opa-
trovnictví. Vedle tří dospělých dětí z předcho-
zích manželství zatoužili společně po  dalším 
potomkovi. 

Sourozenci čekali psa
Manželský pár se pokoušel o společné mimin-
ko několik let, nepomohlo ani umělé oplodnění. 
Proto se rozhodli pro adopci. „Čekali jsme asi 
šest let, a  to i  kvůli našim vysokým nárokům 
na  zdraví a  co nejnižší věk děťátka. Už jsme 
si proto říkali, že se spíše dočkáme vnoučat. 
Pak nám ale najednou zavolali z  Prahy 6, že 
mají jedno odložené miminko, kterého bychom 
se mohli ujmout,“ popisuje rodina okamžik, 

jenž jim nadobro změnil život. „Najednou šlo 
všechno strašně rychle a do tří dnů jsme měli 
děťátko doma. Splnil se nám sen, jen jsme 
na to nebyli vůbec vybavení. Naštěstí jsme se 
mohli spolehnout na naše kamarády, kteří nám 
velice rychle přivezli pro malého různé hračky, 
oblečení, postýlku a další věci. Zvládli jsme to 
během dvou dnů, jiní na to mají devět měsíců. 
Bylo to něco neskutečného,“ říká otec s vděč-
ností a dojetím.
Původně nechtěný chlapec získal nejen nový 
domov, ale i  tři sourozence. „Řekli jsme dě-
tem, že pro ně máme překvapení. Sešli jsme 
se u nás doma a se ženou jim ukázali mimin-
ko. Byli naprosto nadšení. Až později nám při-
znali, že čekali psa, ne bráchu,“ připojuje muž 
úsměvnou historku.

Dlouhá cesta k osvojení
K  úplnému osvojení ale vedla ještě dlouhá 
cesta. Noví rodiče museli absolvovat rok a půl 
dlouhé soudní řízení, než se stali právoplatnými 
rodiči. „Říkali nám, že tím chrání nejen děťátko, 
ale i  nás, pokud bychom si to třeba rozmys-
leli. Ale my byli od začátku pevně rozhodnutí. 
Proto to celé bylo pro nás spíše zdlouhavé,“ 
vysvětlují a doplňují: „Nalezený kluk tak trochu 
neexistuje, není v systému, takže kolem toho 
byla spousta papírování. Mám třeba uložené 
jeho tři verze rodného listu, jak se postupně 
měnily různé údaje. Rozhodování o dítěti pak 
nezáviselo jen na nás. Byli jsme jen opatrov-
níci, podstatné slovo měla městská část – ať 
šlo o dětského lékaře nebo přání, abychom už 
ve třech jeli na společnou dovolenou. Naštěstí 
sociální pracovnice byly naprosto skvělé. Pa-
tří jim poděkování za to, jak jsme celý proces 
zvládli,“ doplňují rodiče.
Nyní je i  po  formální stránce vše vyřešeno 
a chlapec z babyboxu má ve svých dvou a půl 
letech novou rodinu. 

témy zajišťují nepřetržité monitorování stavu 
uvnitř babyboxu. Vyskytne-li se ve  schránce 
miminko, senzor zajistí spuštění alarmu a za-
řízení automaticky odešle zprávu pomocí SMS 
či e-mailu na předem určené kontakty. Tím je 
zajištěno, aby se dítěti co nejrychleji dostala 
potřebná zdravotní péče.  

„Snažíme se o záchranu novorozenců, kteří by 
jinak byli matkou odloženi. Hrozila by jim tak 
vážná újma na  zdraví nebo smrt,“ vysvětluje 
Ludvík Hess, zakladatel babyboxů v České re-
publice, který společně s radním pro zdravotní 
a  sociální politiku Mariánem Hoškem (KDU-
-ČSL) uvedl nový babybox do provozu, gene-
rální vikář pražské arcidiecéze Mons. Zdenek 
Wasserbauer zároveň zařízení požehnal. 

Zachráněné děti  
v šestkovém babyboxu
3. prosince 2014 – Tomáš
12. prosince 2014 – Jitka
6. ledna 2017 – Kateřina
27. prosince 2018 – Filip
24. srpna 2020 – Zdeněk

Příběh odloženého chlapce
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Písecká brána původně sloužila 
jako vstup do města Prahy skrz 
mohutné barokní opevnění levé
ho břehu Vltavy. V roce 1721 ji 
nechal zbudovat Karel VI., otec 
Marie Terezie, také proto se zpo
čátku jmenovala Karlova brána.  

Brána během své třistaleté historie střídala 
jména i využití. Po Karlově se jí říkalo Bruská, 
podle potoka Bruska tekoucího Jelením příko-
pem. Z něho se v případě nebezpečí, a samo-
zřejmě s potřebným dostatečným předstihem, 
napouštěly obranné příkopy podél hradeb. 
Kde se vzalo jméno Písecká, se přesně neví, 
variant existuje několik – podle zaniklého před-
městí zvaného Písek nebo podle písečných 
naplavenin, které s  sebou přinášela Vltava. 
Další verze tvrdí, že název pochází od  jména 
malostranské osady Na Písku. 

Jedna ze sedmi
Písecká brána bývala součástí rozsáhlých 
městských hradeb. Do  města se tehdy vstu-
povalo sedmi branami, z nichž se dodnes do-

chovaly jen tři: Táborská a Leopoldova na Vy-
šehradě, a právě Písecká na Hradčanech. Ta 
stála mezi baštami svaté Ludmily a  svatého 
Jiří. Podle návrhu císařského stavitele Giovan-
niho Battisty Alliprandiho ji vybudoval Kryštof 
Dientzenhofer. Střed brány tvoří oblý průjezd 
zabezpečený těžkými masivními vraty s otvory 

střílen, po obou stranách jsou menší dveře pro 
pěší. Fasádu zdobí opracované kameny s vy-
tesanými motivy hlav nad každým ze tří vcho-
dů a vojenských artefaktů nad nízkými dveřmi. 
Plastickou výzdobu brány vytvořil sochař Jan 
Oldřich Mayer.   
Od  ostatních městských bran se Písecká li-
šila i  v  tom, že kromě samotného průchodu 
do města byl z průjezdu přístup krátkými vý-
padovými chodbami, takzvanými poternami, 

300 let Písecké brány
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Genius loci   

na předsunutý prostor. Vjezd do brány chránil 
příkop hluboký asi šest metrů, přes který vedl 
dřevěný můstek. Ten byl zbořen roku 1868 
a nahrazen vozovkou na násypu. 
Opevnění, jehož součástí Písecká brána byla, 
se stavělo osmdesát let. Zemské stavy ho za-
čaly budovat v roce 1652 po rozhodnutí císaře 
Ferdinanda III. zlepšit obranyschopnost Prahy. 
Na  budování dohlížel vždy inženýr vybíraný 
a delegovaný na místo centrálním vojenským 
úřadem ve Vídni – Dvorskou válečnou radou, 
která kontrolovala stavbu po vojenské a stra-
tegické stránce. I přesto hradby nakonec příliš 
velkou obrannou funkci neměly. V  roce 1741 
se za  válek o  rakouské dědictví tudy dostal 
do Prahy český vzdorokrál Karel Albrecht Ba-
vorský, protože její obranu zajišťovala slabá 
posádka a nevycvičení měšťané a studenti.

Dvě cesty
K  Písecké bráně vedly dvě cesty – jedna 
od Prašného mostu podél Královské zahrady 
a  druhá zespoda od  Klárova, odkud prudce 
stoupala ulicí Pod Bruskou, lidově Myší dí-
rou. V  roce 1831 byla na  náklady nejvyššího 
zemského purkrabího Karla Chotka otevřena 
dodnes využívaná Chotkova ulice, která cestu 
k bráně výrazně ulehčila, a to hlavně povozům. 
Ve stejnou dobu byl v prostoru mezi zatáčkou, 
Píseckou bránou a  hradbami založen první 
veřejný park v  Praze, zpočátku zvaný Lidová 
zahrada – Volksgarten a později přejmenovaný 
na počest svého zakladatele Chotkovy sady.
Ve třicátých letech 19. století získává Písecká 
brána opět na  významu, neboť odtud začala 
jezdit druhá koňská železnice u  nás, vedoucí 
přes Kladno do Lán. V letech 1845 až 1850 zde 
měla stanici parní železnice směr Praha–Dráž-
ďany a Praha–Olomouc. 
Roku 1866 prohlašuje císař František Josef 
Prahu za  otevřené město a  stávající hradby 
se začínají bourat. Do roku 1890 byly strženy 
hradby na  západ a  do  roku 1901 na  východ 
od brány a také zasypány příkopy. Poté už nic 

nebránilo stavebnímu rozvoji v prostoru sever-
ně od nich. Nově vznikla Badeniho ulice – spoj-
nice dnešních ulic Chotkova a Milady Horáko-
vé, podél níž začaly okolo roku 1900 vyrůstat 
první bloky činžovních domů. K demolici byla 
určena i samotná Písecká brána, ale od zámě-
ru bylo pod tlakem veřejnosti upuštěno.

Na přelomu tisíciletí
Během dvacátého století v Písecké bráně síd-
lily technické služby a objekt pustl. Její stav se 
natolik zhoršoval, že v roce 1922 byla památka 
opravena. Velké rekonstrukce se dočkala v le-
tech 2000 až 2002, kdy proběhlo slavnostní 
znovuotevření. Během oprav bylo odtěženo 
a po opravách opět vráceno čtyři tisíce metrů 
kubických zeminy, která celou bránu pokrývá.
Prvním pronajímatelem se stala Obec architek-
tů, v  roce 2004 na základě výběrového řízení 
přechází Písecká brána do rukou nového pro-
vozovatele, společnosti Písecká brána s. r. o., 

která zde působí doposud a provozuje galerii 
a kavárnu. Písecká brána je vhodným místem 
pro kulturní akce, proto zde můžete 27. čer-
vence navštívit koncert Kosmické písně Jana 
Buriana, 24. srpna tu vystoupí dva virtuózní 
kytaristé Stanislav Barek a  Shahab Tolouie, 
bohatý program je připravený i pro děti.

Oslavy 300. výročí
Vznik Písecké brány by měl na podzim při-
pomenout celodenní multižánrový festival 
pro rodiče s dětmi, které by se zábavnou 
formou seznámily s historií tohoto objektu 
a zažily den plný hudby, divadelních před-
stavení, tvůrčích dílen, sportovních aktivit 
a  soutěží, kde by získaly nové poznatky, 
zážitky i autentické zkušenosti. 
Na  programu se budou podílet profesi-
onální umělci a  celopražské organizace, 
které se věnují kulturním a volnočasovým 
aktivitám. 
Podrobnosti na www.piseckabrana.cz.

Vnitřek Písecké brány při 
rekonstrukci

Během oprav bylo 
odtěženo a zase vráceno 

4000 m3 zeminy



   Kultura, sport a volný čas

O víkendu 7. a 8. srpna se otevře 
zdarma 80 běžně nepřístupných 
budov a architektonicky zajíma
vých prostorů. Týden před tím 
přinese celou řadu doprovodných 
akcí. Koná se totiž festival Open 
House Praha.

Mottem festivalu je Architektura pro všechny, 
prohlídky budov jsou totiž určené pro širokou 
veřejnost, včetně rodin s  dětmi a  například 
osob se zrakovým a sluchovým postižením. 
V  Praze 6 zpřístupní organizátoři festivalu 
celkem osm objektů v  Dejvicích, Veleslavíně 
a  na  Břevnově. Novinkou je čtyřhvězdičkový 
hotel ve  stylu art deco Vienna House Diplo-
mat Prague, který nabídne mimo jiné výhled 
na Pražský hrad z terasy v 9. patře. Další no-
vinkou je rezidenční projekt Maison Ořechovka 
na Veleslavíně, který má navázat na někdejší 
slávu a prestiž této čtvrti. V Dejvickém univer-

Open House PrahaAkrobaté oživí 
objekty Čestmíra 
Sušky na Ladronce

Šestice artistek oživí 20. července od 
21 hodin svým pohybem jedenáct metrů 
vysokou Rozhlednu a přilehlou Kavárnu 
sochaře Čestmíra Sušky na Ladronce. 
Pod vedením choreografky a  performerky 
Elišky Brtnické a  Ilony Jaentti se uskuteční 
tanečně-pohybová site-specific performance 
s názvem REZ/ERVACE. Kontrast rezavé oce-
li a  křehkého krajkového ornamentu podtrhne 
tanečně-akrobatické představení Elišky Brtnic-
ké, Stéphanie N'Duhirahe, Morgana Widmera, 
Jany Ryšlavé, Zuzany Drábové a  Adély Jor-
dákové. Performance naváže na dlouhodobou 
spolupráci přední české artistky a  bývalého 
člena skupiny Tvrdohlaví, při níž ožily kovové 
objekty v rámci festivalů M3 v Praze, RESTART 
v Plzni nebo nedávno zakončeném Fun Fatale 
v Jihlavě. Artistky na zemi i ve vzduchu živě do-
provodí muzikant Roman Džačár v light desig-
nu Prokopa Vondrušky. zitním kampusu se otevřou budovy Ústavu or-

ganické chemie a  biochemie AV ČR, Fakulty 
elektronické ČVUT v Praze, Národní technická 
knihovna nebo další novinka festivalu Fakulta 
stavební ČVUT v Praze, nejstarší a největší sta-
vební fakulta v České republice. Prohlídky zde 
zavedou návštěvníky mimo jiné do Atelieru D, 
variabilní studijní haly, jejíž design získal první 
cenu v  kategorii Interiér v  soutěži Grand Prix 
architektů. Nahlédnout bude možné i do nově 
zrekonstruovaných poslucháren či do  halové 
laboratoře Vodohospodářského experimen-
tálního centra s gigantickými rozměry 90 x 12 
metrů, kde se vytvářejí například modely pla-
vebních kanálů, jezů a přehrad.
Letos se také zapojí Velký strahovský stadion 
i hotel International Praha, kde se budete moct 
podívat do konferenčních sálů, hotelové věže 
s venkovními terasami.
Vstup do budov je zdarma bez nutnosti před-
chozí registrace. Podrobný program najdete 
na www.openhousepraha.cz.

MĚSÍC 
ZDRAVÉ 
ŠESTKY

www.zdrava6.cz

Měsíc Zdravé Šestkyf
@

1 / 9—30 / 9
2015

Přijďte si zdarma vyzkoušet širokou škálu aktivit!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A5_oboustranne_balonek.pdf   1   20.8.2015   17:42:54

Měsíc Zdravé Šestky

MĚSÍC 
ZDRAVÉ 
ŠESTKY

Přijďte si zdarma vyzkoušet širokou škálu aktivit!
32 organizací, více než 200 nabízených aktivit
pro všechny věkové kategorie.
Sport, umění, kultura, zdraví.

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 
ONDŘEJ KOLÁŘ VÁS ZVE NA AKCI

www.zdrava6.cz

Měsíc Zdravé Šestkyf
@

1 / 9—30 / 9
2015

Přijďte si zdarma vyzkoušet širokou škálu aktivit!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A5_oboustranne_balonek.pdf   1   20.8.2015   17:42:54

Měsíc Zdravé Šestky

13/9 –11/10
2021

Měsíc Zdravé Šestky Zdravá6

MĚSÍC 
ZDRAVÉ 
ŠESTKY

Přijďte si zdarma vyzkoušet širokou škálu aktivit!
32 organizací, více než 200 nabízených aktivit
pro všechny věkové kategorie.
Sport, umění, kultura, zdraví.

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 
ONDŘEJ KOLÁŘ VÁS ZVE NA AKCI

www.zdrava6.cz

Měsíc Zdravé Šestkyf
@

1 / 9—30 / 9
2015

Přijďte si zdarma vyzkoušet širokou škálu aktivit!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A5_oboustranne_balonek.pdf   1   20.8.2015   17:42:54

Měsíc Zdravé Šestky

32 14/9 – 12/10
2019

1. Beachclub Strahov
2. BK Arion
3. Driving range Divoká Šárka
4. Dům dětí a mládeže Praha 6
5. Dům dětí a mládeže Praha 6 - Bílá Hora
6. Ekodomov
7. Fresh senior – Babí léto v pohybu
8. Hudba pro radost z.s.
9.   Kacubó Kenrikai Kendó
10.   Karate Klub Kibó z. s.
11.   Karate klub Spektra Praha
12.   Lezení pro všechny z.s.

13. MZ Dance Team
14. Pionýr z.s.- 45.pionýrská skupina Praha 6

Oddíl OKO
15. Plavecká škola a oddíl Swim Smooth
16. Prague Devils
17. Prev-Centrum, z.ú.
18. Ragbyová akdemie Olymp Praha, z.s.
19. Rugby Club Tatra Smíchov,z.s.
20. SK GymSport Praha, spolek
21. Sportovní klub Střešovice 1911
22. Squashclub Strahov
23. Stanice techniků DDM hl. m. Prahy

24. T. J. Sokol Praha - Hanspaulka
25. T.J. Sokol Praha – Břevnov
26. Taneční skupina NADOTEK
27. TJ DUKLA Praha
28. TJ Tatran Střešovice
29. TJ ÚVN z.s.
30. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská

fakultní nemocnice Praha
31. Wellness Studio120
32. Wing Tsun – Víc než sebeobrana

Oddíl OKO

fakultní nemocnice Praha

Měsíc Zdravé Šestky Zdravá6

MĚSÍC 
ZDRAVÉ 
ŠESTKY

Přijďte si zdarma vyzkoušet širokou škálu aktivit!
32 organizací, více než 200 nabízených aktivit
pro všechny věkové kategorie.
Sport, umění, kultura, zdraví.

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 
ONDŘEJ KOLÁŘ VÁS ZVE NA AKCI

www.zdrava6.cz

Měsíc Zdravé Šestkyf
@

1 / 9—30 / 9
2015

Přijďte si zdarma vyzkoušet širokou škálu aktivit!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A5_oboustranne_balonek.pdf   1   20.8.2015   17:42:54

Měsíc Zdravé Šestky

32 14/9 – 12/10
2019

1. Beachclub Strahov
2. BK Arion
3. Driving range Divoká Šárka
4. Dům dětí a mládeže Praha 6
5. Dům dětí a mládeže Praha 6 - Bílá Hora
6. Ekodomov
7. Fresh senior – Babí léto v pohybu
8. Hudba pro radost z.s.
9.   Kacubó Kenrikai Kendó
10.   Karate Klub Kibó z. s.
11.   Karate klub Spektra Praha
12.   Lezení pro všechny z.s.

13. MZ Dance Team
14. Pionýr z.s.- 45.pionýrská skupina Praha 6

Oddíl OKO
15. Plavecká škola a oddíl Swim Smooth
16. Prague Devils
17. Prev-Centrum, z.ú.
18. Ragbyová akdemie Olymp Praha, z.s.
19. Rugby Club Tatra Smíchov,z.s.
20. SK GymSport Praha, spolek
21. Sportovní klub Střešovice 1911
22. Squashclub Strahov
23. Stanice techniků DDM hl. m. Prahy

24. T. J. Sokol Praha - Hanspaulka
25. T.J. Sokol Praha – Břevnov
26. Taneční skupina NADOTEK
27. TJ DUKLA Praha
28. TJ Tatran Střešovice
29. TJ ÚVN z.s.
30. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská

fakultní nemocnice Praha
31. Wellness Studio120
32. Wing Tsun – Víc než sebeobrana

Oddíl OKO

fakultní nemocnice Praha

ZJISTĚTE, CO VAŠE 
DĚTÍ BAVÍ
Vyzkoušejte kroužky u více  
 než 35  volnočasových 
 organizací a to ZDARMA!

Soutěž o hodnotné ceny
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Letohrádek Hvězda 
nabízí výstavu 
Setiny

Památník národního písemnictví ve spo
lupráci s kulturním čtrnáctideníkem A2 
připravuje v letohrádku Hvězda výstavu 
věnovanou životu a dílu spisovatelky a pře
kladatelky Bohumily Grögerové. 
Až do 31. října probíhá ve Hvězdě výstava vě-
novaná Bohumile Grögerové, která by 7. srpna 
2021 oslavila sté narozeniny. Autorka experi-
mentálních textů, překladů, rozhlasových her 
i vzpomínkových próz tvořila téměř 50 let tvůrčí 
dvojici s Josefem Hiršalem. Společně v  roce 
1968 vydali proslulou sbírku experimentální 
a  konkrétní poezie JOB-BOJ. Členitý prostor 
letohrádku je ideální pro zapojení audiovi-
zuálních umělců i scénografické instalace. Ku-
rátorsky na  výstavě spolupracovali režisérka 
Hana Nováková, autorka filmového portrétu 
Bohumily Grögerové Vidím tě ve slovech, kte-
rá nevidím, a překladatel a spisovatel Ladislav 
Šerý.  Další podrobnosti i data komentovaných 
prohlídek najdete na www.setiny.cz.

Kultura, sport a volný čas   

Kdy a kam v létě 
do knihovny? 
Pobočka městské knihovny na Pet
řinách bude přes léto uzavřena kvůli 
ztíženému přístupu k budově v souvis
losti s pracemi na přeložce teplovodu. 
Práce budou zahájeny na konci června 
a skončí na konci srpna. 
Čtenáři mohou po  dobu uzavírky vy-
užít kteroukoliv jinou pobočku Městské 
knihovny v Praze. Na šestce jsou otevřeny 
takto: 
Břevnov (Bělohorská 56/1666)
PO, ST a ČT: 13 až 15 a 16 až 19 hodin
ÚT a PÁ: 9 až 12 a 13 až 16 hodin

Dejvice (Národní technická knihovna)
PO, ST a ČT: 13 až 15 a 16 až 19 hodin
ÚT a PÁ: 9 až 12 a 13 až 16 hodin

Dědina (OC Delta, 5. patro)
ÚT: 9 až 12 a 13 až 16 hodin
ČT: 13 až 15 a 16 až 18 hodin

Knihy zapůjčené od  14. června a  během 
prázdnin stačí vrátit až v září. 

Do konce července si ještě můžete prohlédnout v Galerii Skleňák výstavu divadelních plakátů Jana 
Schmida. Všestranný umělec, zakladatel a v současné době ředitel legendárního Studia Ypsilon a také 
dlouholetý obyvatel Prahy 6 oslavil při vernisáži výstavy v polovině června 85. narozeniny. Ypsilonské 
plakáty vytváří Jan Schmid (s mikrofonem), podobným způsobem jako divadlo, tedy metodou improvi-
zace a jakési řízené náhody. Srpen bude věnován Olze Havlové.

V nedělí 29. srpna se od 14 do 20 
hodin koná v Písecké bráně 
multižánrový festival Nautis Fest.  

Cílem festivalu je nejen pobavit lidi, ale přede-
vším šířit a zvýšit povědomí veřejnosti o pro-
blematice autismu a  bořit mýty o  tom, že 
lidé s  autismem jsou zcela závislí na pomoci 
druhých. Festival každoročně vzniká ve  spo-
lupráci zaměstnanců a  příznivců nezisko-
vé organizace Národní ústav pro autismus, 
dobrovolníků a  lidí s  poruchou autistického 
spektra. Akce spojuje veřejnost bez ohledu 
na diagnózu a poskytuje příjemné a tolerantní 

Nautis Fest – bavte se 
a pomáhejte

prostředí, ve kterém se budou návštěvníci cítit 
dobře bez ohledu na věk, pohlaví či diagnózu.
I  letos program nabídne pestrou zábavu pro 
všechny věkové kategorie, zejména pro děti. 
Vystoupí populární dětské skupiny – Čiperko-
vé, Prťáci, víla Lumpína, dětský sbor Daneťá-
ček se svým muzikálem Pod jednou střechou 
a pro nejmenší je také připraveno mnoho zá-
bavných doprovodných aktivit. Dospělé čeká 
vystoupení funky skupiny Filip Zanghi & Pur-
pur. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude 
jako každý rok věnován na některou ze služeb 
Národního ústavu pro autismus NAUTIS.
Podrobnosti najdete na www.nautis.cz.
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Letní škola  
Design Sprint
Až do 10. července se mohou  
zájemci moderní digitální technologie 
a design hlásit na letní školu ČVUT 
Design Sprint, která proběhne od  
2. do 6. srpna.   
Zajímají vás moderní digitální technologie, 
design a  jejich využití? Chcete si vyzkou-
šet, jak dovést vlastní projekt od nápadu 
až k realizaci prototypu? Zkuste to na letní 
škole ČVUT. 
Studenti tady budou pracovat unikátní 
metodou design sprint, vyvinutou pů-
vodně společností Google, díky které lze 
během pěti dnů přejít od  nápadu, přes 
testování až k  finálnímu návrhu produk-
tu nebo služby. Během kurzu se seznámí 
s technologiemi, jako jsou virtuální a rozší-
řená realita nebo vizualizace, a metodami 
návrhu,  prototypování a  testování. Další 
podrobnosti hledejte na  www.fit.cvut.cz/
designsprint.

Ulice, náměstí, parky, vnitrobloky 
a další místa Prahy budou  
16. a 17. července patřit nejen 
muzikantům nejrůznějších žánrů, 
ale i divadelníkům či artistům.

Po dlouhé měsíce ztichlé město se díky 6. roč-
níku festivalu Praha žije hudbou naplno otevře 
pouličnímu umění v  nejrůznějších formách. 

Do  dvoudenního programu se pod heslem 
Umění patří do ulic zapojí celá řada profesio-
nálních umělců. Program nabídne zdarma 
na  dvě stovky vystoupení na  téměř čtyřech 
desítkách míst, včetně venkovní kavárny Šes-
ťák v Dejvicích. Celý festival probíhá pod do-
hledem Uličníka, který je symbolem festivalu 
a svobodného uměleckého vystupování v uli-
cích Prahy. Podrobný program bude zveřejně-
ný na www.prahazijehudbou.cz.

Praha žije hudbou

Dům dětí a mládeže Prahy 6 
připravil pro malé i velké návštěv
níky areálu na Vypichu program 
na celé léto. 

Dopravní hřiště ožívá projektem (ne)KONEČNÁ 
Vypich. Každý den nabízí zajímavý program, ať 
už je to sport, kultura nebo jenom prostor pro 
posezení a  volné chvíle. Připraveny jsou kru-
hové tréninky, HIIT30 tréninky, jóga, výběhy 
s lektorem do blízké obory Hvězda, basketba-
lové tréninky nebo zápasy. V případně zájmu si 
termíny vybraných aktivit registrujte na neko-
necna-vypich.isportsystem.cz.
Na  (ne)KONEČNÉ se myslí i  na  děti. V  úterý 
a ve středu si mohou ti nejmenší užít zábavu 
s lektorem projektu Sportuj po škole za školou.
Jednou za 14 dní v úterý bude připraven skim-
board, tedy skateování v bazénu jako na surfu. 

Hřiště na Vypichu nabízí  
atraktivní program 

Každý čtvrtek po  setmění je 
zdarma připraveno promítání 
filmu v letním kině. Novinkou 
je také otevřený bufet přímo 
v  areálu hřiště, takže se ne-
musíte obávat hladu a žízně. 
Více o  programu na  strán-
kách http://www.nekonecnavypich.cz.

PROGRAM ČERVENCE A SRPENZAČÁTEK PROMÍTÁNÍ VŽDY VE 21:30

PROGRAM ČERVENEC A SRPEN

Změna programu vyhrazena. 
V případě nepřízně počasí se letní kino ruší.
Návštěvníci se zavazují dodržovat 
hygienické předpisy.

1.7.       POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

8.7.      MODELÁŘ                                             nevhodné do 12 let

15.7.    LÉTO 85                                                nevhodné do 15 let

22.7.    BOURÁK                                               nevhodné do 12 let

29.7.   ŠARLATÁN                                           nevhodné do 12 let

5.8.     TENKRÁT PODRUHÉ                      nevhodné do 15 let

12.8.   TÁTOVA VOLHA                   

19.8.   NEŽ SKONČÍ LÉTO                            nevhodné do 12 let

26.8.   KRAJINA VE STÍNU                        nevhodné do 15 let
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Spolky   

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. 

Letem světem
Nová knihovna na  Petřinách má (zatím ne-
pravomocné) stavební povolení.   Stavební 
povolení má i Rezidence Vokovice II (s nuce-
ným větráním) – těsně u Evropské za tramva-
jovou smyčkou.   MČ požádala hl. město 
o rozšíření parkovacích zón v Liboci, Malém 
Břevnovu a na Babě.   Diskutuje se o tom, 
jak budou v Praze sázeny nové stromy. Např. 

v  Jaselské mají být zasypány mlatem, kvůli 
kterému dojde podle IPRu ke snížení retence 
vody.   Sdružení Tejnka uspořádalo již pátý 
ročník pouliční slavnosti Montmartre v Tejn-
ce. Návštěvníci mohli obdivovat výrobky 
místních umělců, poslechnout si místní mu-
zikanty a nakonec zanechat svoji stopu v po-
době mozaiky u  místního pítka.   Spolek 
Spolu na Petřinách chystá akci v rámci Zažít 

město jinak v  lokalitě Heyrovského náměstí, 
které náměstím není, a kolem parkoviště před 
obchodním domem Billa, kde náměstí chy-
bí a plánuje se tam velký stavební záměr.  
Dějištěm dalšího ročníku Zažít Břevnov jinak 
bude okolí Velkého strahovského stadionu. 
Bohatý program chystá společně s břevnov-
skými spolky nově Autokino Strahov.
 J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

Osmé výročí povodní na Vltavě obyvatelé Dolní 
Šárky strávili nervózně kvůli stavu povodňové 
bdělosti, která byla vyhlášena v povodí Vltavy. 
Všichni Pražané pamatují devastující povodně 
v  roce 2002, po kterých byl zbudován systém 
protipovodňových opatření. Proti dalším po-
vodním v roce 2013 tak byla většina Prahy chrá-
něná, kromě několika oblastí, kde byla protipo-
vodňová opatření vybudována chybně, anebo 
vůbec. Což je případ Dolní Šárky. Po povodních 
v  červnu 2013, kdy byly opětovně zaplave-
ny domy v ulici V Podbabě až do výše 2 me-
trů, podali místní petici, na  jejímž základě MČ 
P6 vypsala vyhledávací studii. Tu pak předala 
magistrátu a dále se o ni nezajímala. Magistrát 
vypsal v roce 2015 další studii. Od té doby se 
obyvatelé Dolní Šárky marně dožadují řešení 
protipovodňových opatření, ale ani magistrát, 
ani MČP6 žádnou aktivitu nevyvíjejí.
Dalším problémem, který v  posledních dnech 
a  týdnech trápí Šárecké, je doprava. Se zlep-
šující se situací ohledně covidu se zhoršuje 
situace na  silnicích. Jediná spojovací cesta 
ze Šáreckého údolí do Dejvic, ulice V Podba-
bě, se ráno zaplní auty od viaduktu přes Bře-
tislavku až do Lysolají. Školní autobus s dětmi 
tak popojíždí v zácpě s ostatními auty a běžně 

nabere zpoždění 15–20 minut, takže to děti 
do  školy včas nestihnou. Cesta ze Suchdo-
la je také ucpaná a Horoměřická se opravuje. 
V Suchdole a obcích na severozápad od Prahy 
žije kolem 20 tis. obyvatel plus 19 tis. studentů, 
kteří denně dojíždějí do Prahy a bez existence 
rychlého kolejového spojení tak všichni společ-
ně trčí v  zácpě. Hezké počasí láká k  výletům 
do Šárky pěšky či na kole mnoho obyvatel Pra-
hy 6. Bohužel opět dochází ke kolizím chodců 
s cyklisty, kteří se bojí aut na úzké silnici, a tak 
ohrožují chodce jízdou na ještě užším chodní-
ku. Šárecké údolí nabízí pěším spoustu krás-
ných míst, bohužel spojovací cesty pro pěší 
jsou často zanedbané a  v  mnohých částech 
zcela chybí. Další z  nedořešených problémů 
je např. rekonstrukce komunikace V Šáreckém 
údolí, retenční nádrž na stoce D, uzavřená ulice 
Pod Habrovkou atd.
Před dvěma lety MČ Praha 6 vypsala územní 
studii, která měla za  úkol vytyčit vizi obnovy 
Šáreckého údolí a nabídnout řešení zmíněných 
problémů. Studie řeší protipovodňová opatření 
odlišně než předchozí dvě studie, a to uzavře-
ním viaduktu mobilními bariérami a odvedením 
vody ze Šáreckého a Litovického potoka do Vl-
tavy tunelem z lomu. Jako bonus nabízí využití 

Jak se žije Šáreckým tunelu pro pěší a  cyklisty tak, aby se vyhnuli 
kolizním střetům s auty v úzké ulici V Podbabě. 
Studie také navrhuje obnovení a vedení nových 
tras pro pěší, které v  údolí chybí nebo jsou 
v dezolátním stavu. Nově třeba navrhuje cestu 
pro pěší od nádraží Podbaba přes hranu údolí 
až po Džbán, tzv. Šáreckou horizontálu. Podél 
Vltavy od  hydrologického ústavu až do  Sedl-
ce studie navrhuje zlidštit nábřeží protažením 
městského bulváru a  vybudováním nábřežní 
promenády s restauracemi a vodními aktivita-
mi. Suchdol a obce na severozápad od Prahy 
studie plánuje spojit nejen tramvají z  Dejvic, 
ale také tramvají vedenou tangenciálně podél 
trasy plánovaného okruhu, který navrhuje vést 
tunelem. Z hlediska stavebních záměrů studie 
podle zadání nerozšiřuje stavební plochy a do-
poručuje pouze doplňovat stávající zástavbu 
a ctít charakter přírodního parku. Územní stu-
die hledá cestu k  udržitelnému rozvoji území, 
usiluje o  obnovu harmonie přírodní a  kulturní 
krajiny v kontextu potřeb města krátkých vzdá-
leností. Podporuje biodiverzitu, unikátní flóru 
a faunu a redukci náletových křovin a stromů. 
Podporuje komunitní vypásání, rozvoj veřej-
ných a  soukromých sadů a  vinic. Další kroky 
jsou odvislé od  postoje MČ Praha 6, která 
by měla studii projednat. Můžete ji shlédnout 
a připomínkovat na https://sarudoli.axiohm.cz.
J. Koňaříková, Společně pro 6

V ulici V Podbabě před 8 lety

V ulici V Podbabě 
v červnu 2021
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Café Šesťák
Vítězné nám. 576, Praha 6,  
telefon: +420 603 923 129, email: info@
cafesestak.cz, https://cafesestak.cz/

1. 7. 18 – 21 hod. Koncert FAST FOOD OR-
CHESTRA
2. 7. 18 – 21 hod. Koncert Los Amigos a tan-
čírna Latino k poslechu i k tanci
7. 7. 10 – 18 hod. Řemeslný Jarmark 
8. 7. 18 – 21 hod. DJ Chillout
9. 7. 18 – 21 hod. Koncert Swingový band 
a tančírna Swingu s bezplatnou taneční lekcí 
14. 7. 10 – 18 hod. Řemeslný Jarmark 
15. 7. 18 – 21 hod. Hudební koncert k posle-
chu i k tanci
16. 7. 18 – 21 hod. Koncert Los Amigos a tan-
čírna Latino k poslechu i k tanci
21. 7. 10 – 18 hod. Řemeslný Jarmark 
22. 7. 18 – 21 hod. Koncert Scott Ibex and 
Nový Úsvit band
23. 7. 18 – 21 hod. koncert Swingový band 
a tančírna Swingu s bezplatnou taneční lekcí 
27. 6. 14 – 18 hod. Dětské Trhy 
28. 7. 10 – 18 hod. Řemeslný Jarmark 
29. 7. 18 – 21 hod. Hudební koncert k posle-
chu i k tanci
30. 7. 18 – 21 hod. Koncert Los Amigos a Tan-
čírna Latino k poslechu i k tanci
31. 7. 10 – 21 hod. Festival víno a moře – svěží 
víno, mořské plody, latinská hudba

Festival DejVíce 
Praze 
zahrada hotelu International, Koulova 15, 
Praha 6, www.dejvicepraze.cz

2. 7. 20:00–22:00 „Ve dvou se to lépe…“
3. a 4. 7. 10:30 a 14:00 Hurvínek a nezvaný 
host
4. 7. 20:00–22:00 Divadlo Viola: Hodně smíchu 
a pár slz 
7. 7. 10:30–11:30 Žeryčku, hop! 
20:00–22:00 Divadlo Viola: Neumím jinak než 
láskou 
9. 7. 20:00–22:00 Dejvické divadlo: Vražda 
krále Gonzaga 
10. a 11. 7. 10:30 a 14:00 Hurvínek mezi osly
14. 7. 10:30–11:30 Žeryčku, hop!
20:00–22:00 Spejbl versus Drákula 
15. 7. 20:00–22:00 Divadlo Sklep: Besídka 
stále stejná, vždycky jiná... už 50 let
17. a 18. 7. 10:30 a 14:00 Hurvínek mezi osly
21. 7. 10:30–11:30 Žeryčku, hop!
20:00–22:00 Divadlo S+H „Ve dvou se to 
lépe…“
24. a 25. 7. 10:30 a 14:00 Hurvínek mezi osly
28. 7. 10:30-11:30 Žeryčku, hop!
20:00–22:00 Jiří Krhut & Štěpán Kozub: písně 
(nejen) z alba Prásknu bičem 
29. 7. 18:00–20:00 MTO Universal Praha 
31. 7. 10:30 a 14:00 Hurvínkovo přání
1. 8. 10:30 a 14:00 Hurvínkovo přání
4. 8. 10:30-11:30  Žeryčku, hop!
20:00 –22:00 „Ve dvou se to lépe…“
7. a 8. 8. 10:30 a 14:00 Hurvínkovo přání
11. 8. 10:30–11:30 Žeryčku, hop!
13. 8. 20:00–22:00 Dějiny kontra Spejbl

14. a 15. 8. 10:30 a 14:00 Hurvínkovo přání
18. 8. 10:30–11:30 Žeryčku, hop! 
20:00–22:00 Divadlo Viola: Neumím jinak než 
láskou

Dlabačov
KINO–DIVADLO–KAVÁRNA. Bělohorská 24, 
Praha 6. Pokladna otevřena vždy půl hodinu 
před začátkem představení, provoz pro
bíhá při dodržování nařízení Ministerstva 
zdravotnictví ČR o pořádání kulturních akcí. 
Tel.: 233 102 991, pokladna@dlabacov.cz, 
www.dlabacov.cz. Kino senior 70 Kč.

Červenec
2. 7. 18:30 Frida: Viva la Vida/KINO.SENIOR 
3. 7. 16:00 Chlupáčci
 18:30 Bábovky
4. 7. 16:00 Duše
 18:30 Kočár do Vídně (1966)
  20:30 V zajetí démonů 3: Na Ďáblův 

příkaz
6. 7. 18:30 Bábovky
 20:30 Anny
7. 7.  18:30 Blikající světla
 20:30 Přípitek
8. 7.  18:30 Black Widow
9. 7.   18:30 Salvador Dalí: Hledání nesmrtel-

nosti/KINO.SENIOR 
10. 7.  16:00 Maxinožka 2
 18:30 Mstitel
 11. 7. 16:00 Chlupáčci
 18:30 12 opic (1995)
 20:30 Black Widow
13. 7.  18:30 Mstitel
 20:30 Mistr
14. 7.  Řezníci
 20:30 Annette
15. 7.  18:30 Zabijákova žena a bodyguard
16. 7.   18:30 Tajemní impresionisté/KINO.

SENIOR 
17. 7. 16:00 Space Jam: Nový začátek
 18:30 Vyšehrad: Seryjál
18. 7.  16:00 Maxinožka 2
 18:30 Charlie Chaplin: The Kid (1921)
 20:30 Zabijákova žena a bodyguard
20. 7.  18:30 Vyšehrad: Seryjál
 20:30 Nebe
21. 7. 18:30 Adamova jablka
 20:30 Jelenice
22. 7.  18:30 Rozhněvaný muž
23. 7.   18:30 Peggy Guggenheim: Posedlost 

uměním
24. 7.  16:00 Raya a drak
 18:30 Ubal a zmiz
25. 7.  16:00 Space Jam: Nový začátek
 18:30 Perličky na dně (1965)
 20:30 Rozhněvaný muž
27. 7. 18:30 Ubal a zmiz
 20:30 Zabití posvátného jelena
28. 7. 18:30 Hon
 20:30 Teddy
29. 7.  18:30 Voyagers: Vesmírná mise
30. 7.   18:30 Ermiráž: Síla umění/ 

KINO.SENIOR 

Srpen
1. 8.  20:30 Total Recall (1990)
3. 8.   18:30 Shoky & Morthy: Poslední velká 

akce
 20:30 Anny

4. 8.  18:30 O kuřatech a lidech
 20:30 Chlast
5. 8.  18:30 Sebevražedný oddíl
7. 8.  16:00 Croodsovi: Nový věk
 18:30 Gump: Pes, který naučil lidi žít
8. 8. 16:00 Raya a drak
  18:30 Charlie Chaplin: Cirkus a Psí 

život 
 20:30 Sebevražedný oddíl
10. 8.  18:30 Gump: Pes, který naučil lidi žít
 20:30 Parazit
11. 8.  18:30 Arctic: Ledové peklo
 20:30 Marco
12. 8. 18:30 Free Guy
13. 8.  18:30 Leonardo da Vinci: Génius v Mi-

láně/KINO.SENIOR 
14. 8.  16:00 Duše
 18:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
15. 8.  16:00 Croodsovi: Nový věk
 18:30 Obchod na korze (1965)
 20:30 Free Guy
17. 8.  18:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
 20:30 Svéráz českého rybolovu
18. 8. 18:30 Rytíři spravedlnosti
 20:30 Respect
19. 8. 18:30 Výbušnej koktejl
20. 8.  18:30 Tintoretto: Rebel z Benátek/

KINO.SENIOR 
21. 8. 16:00 Tlapková patrola ve filmu
 18:30 Muž se zaječíma ušima
22. 8. 16:00 Duše
 18:30 Top Gun (1985)
 20:30 Výbušnej koktejl
24. 8. 18:30 Muž se zaječíma ušima
 20:30 Maják
25. 8.  18:30 Chlast
 20:30 Lux Æterna
26. 8. 18:30 Zátopek
27. 8.  18:30 Bosch: Zahrada pozemských 

rozkoší/KINO.SENIOR 
29. 8. 16:00 Ainbo: Hrdinka pralesa
 18:30 Prázdniny v Římě (1953)
 20:30 Zátopek
31. 8. 18:30 Deníček moderního fotra
 20:30 Hejtři

Písecká Brána
K Brusce 5/208, Praha 6,  
telefon: +420 233 321 313, +420 724 737 352, 
email: info@piseckabrana.cz,  
web: www.piseckabrana.cz

27. 7. od 16 hod. / Jan Burian – koncert 
a povídání s písničkářem a spisovatelem, který 
představí nové písničky z připravovaného alba 
a zahraje i ty starší i na přání. V rámci Fresh 
senior. Vstup volný

22. 8. od 14 hod. / Hurá do opery – Hlas lesa 
a Hubička. Zpívají sólisté Národního divadla 
a Státní opery Praha. Vhodné pro rodiny s dět-
mi. Vstup volný

24. 8. od 16 hod. / Stanislav Barek a Shahab 
Tolouie – setkání dvou virtuózních kytaristů, 
které spojuje zájem o španělské a perské 
melodie, ale i skladby ve stylu ragtime. V rámci 
Fresh senior. Vstup volný

28. 8. od 14 hod. / Hurá do opery – Čert 
a Káča. Státní opera dětem. Vhodné pro rodi-
ny s dětmi. Vstup volný.
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Fresh Senior klub 
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6, www.
villapelle.cz. Písecká Brána K Brusce 5, 
Praha 6, www.piseckabrana.cz, telefon: 
224 326 180, email: info@porteos.cz,  
www.freshsenior.cz

27. 7. 16:00 Písecká brána
KOSMICKÉ PÍSNĚ JANA BURIANA
Koncert z připravovaného alba zbrusu nových 
písniček. I ty starší na přání bude hrát
známý pražský písničkář a spisovatel Jan 
Burian. 

Koupaliště 
Koupaliště Džbán

Otevřeno denně 9–21 hod.
Celodenní vstup: dospělí 90 Kč, děti/studenti 
50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělý + až 3 děti) 
200 Kč 
Odpolední vstupné od 17 hod.: dospělí 50 Kč, 
děti/studenti 30 Kč rodinné 100 Kč 
děti do 100 cm výšky zdarma
Kontakt: info@koupaliste-dzban.cz,  
tel.: 725 983 789, https://koupaliste-dzban.cz/

Koupaliště Divoká Šárka

Otevřeno denně 9–19 hod.
Celodenní vstup: dospělí 120 Kč, děti 5–15 let 
60 Kč, děti do 5 let zdarma, studenti, senioři, 
ZTP 90 Kč
Vstupné od 16:30 hod.: 90 Kč
Kontakt: tel.: 603 723 501, 604 460 671, kou-
palistesarka@seznam.cz, https://koupaliste-
-sarka.webnode.cz

Činnost Unijazzu v Kaštanu v roce 2021 finančně 
podporují hl. m. Praha a MČ Praha 6.

Bělohorská 150, 169 00 Praha 6
www.kastan.cz, kastan@kastan.cz
spojení: zastávka U Kaštanu, tram 22, 25, 97

na zahrádce
divadlo

šanson

psychedelic rock

indie folk

world music

13/7 JustMonkeys: Hamlet (aneb Lehrstück)  

16/7 Bára Šampalíková & Michal Mihok 

20/7 Dvouhlavej kluk 
    a Šebestián Keliš

22/7 Koonda Holaa (FR/CZ)

27/7 BraAgas  

ČERVENEC

Trhy i v létě 
každou sobotu

Červenec - 3./10./17./24./31.
Srpen - 7./14./21./28.

od 8 do 14 hodin
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Volby do Poslanecké sně
movny PČR se budou konat 
v pátek 8. října od 14 do 22 
hodin a v sobotu 9. října od  
8 do 14 hodin.  

Voleb se mohou účastnit všichni státní obča-
né ČR, kterým bude alespoň 9. října 18 let.  
Pokud víte, že se o  volebním víkendu nebu-
dete zdržovat v místě svého trvalého pobytu,  
můžete si už nyní požádat o  voličský prů-
kaz, který vám dovolí hlasovat jak kdekoli  
v České republice, tak ve  volebních okrscích 
v zahraničí.

Kdy a jak požádat o voličský průkaz? 
Osobně – až do  6. října 2021 do  16 hodin 

na Úřadu městské části Praha 6, odbor vnitř-
ních věcí, v kanceláři č. 126 a 128 (podrobnosti 
u  Lucie Háskové, tel 220  189  772 nebo 750 
a u Adély Jetmarové (tel. 220 189 576).

Písemně – vaše žádost, kterou si lze stáhnout 
na  adrese www.praha6.cz/volby_ps_2021, 
mu sí být na  radnici doručená nejpozději 
do 1. října do 16 hodin. 
Písemné podání můžete podávat:
  elektronicky prostřednictvím datové schrán-

ky voliče.
  v  listinné podobě opatřené úředně ověře-

ným podpisem voliče (podpis vám v  tomto 
případě zadarmo ověří na mnoha úřadech, 
včetně radnice Prahy 6, za  poplatek pak 
u notáře, na pobočkách České pošty a Hos-
podářské komory ČR).

O voličský průkaz  
můžete žádat už nyní

Chcete pracovat 
v okrskové volební 
komisi?
Volby v městské části Praha 6 bude zajiš-
ťovat 104 volebních komisí. Členy okrsko-
vé volební komise nejprve delegují volební 
strany a hnutí a následně jsou na neobsa-
zená místa členové jmenováni z řad přihlá-
šených občanů.

Zájemci o práci ve volební komisi se tedy 
mohou hlásit v úředních hodinách úřadu:
– osobně na odboru Kancelář městské 
části (odd. volených orgánů), budova Úřa-
du městské části Praha 6, Čs. armády 23, 
Praha 6, 4. patro, kancelář č. 402
– popř. na e-mail: idufkova@praha6.cz 
nebo SMS zprávou na 775 415 806.
Telefonické dotazy lze volat na telefonní 
číslo 220 189 190 nebo 220 189 161 nebo 
602 409 781. 
Odměna člena volební komise za  členství 
ve volební komisi činí 1800 Kč.
 
Členem okrskové volební komise může být 
státní občan ČR starší 18 let, u něhož ne-
nastala překážka výkonu vo lebního práva 
a který v daných volbách  nekandiduje.

Prázdninový provoz 
sběrných dvorů

Sběrný dvůr MČ Praha 6 Jednořadá 2124  
po: zavřeno; út, čt: 8:30–18:00 
st: 8:30–16:00; pá, so: 8:30–12:30
ne:13:00–17:00

Přijímá se: odpad maximálně do  objemu 
2 m³ v  jednom týdnu od  jedné osoby a  to 
zdarma. Objemný odpad (nábytek, zařízení 
domácnosti), dřevěný odpad, kovový odpad, 

ve vymezeném objemu listí a větve. Kontakt: 
tel. 733 317 288

Mobilní sběrný dvůr Drnovská 
po, út, čt, pá, so: 6:00 – 14:00
st: 6:00 – 17:00
Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využí-
vat pouze občané s trvalým pobytem na Pra-
ze 6. Bude vyžadováno jméno, adresa a pří-
padně SPZ vozidla.

Mobilní sběrný dvůr Radimova
24. – 25. 7. a 28. – 29. 8.

Do  kontejnerů je zakázáno odkládat živ-
nostenský odpad, nebezpečný odpad (např. 
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, 
motorové oleje a obaly od nich), stavební od-
pad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizo-
ry a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky 
a sporáky. Tento odpad přijímá sběrný dvůr 
Proboštská.

Sběrný dvůr hl. m. Prahy Proboštská 1 
po – pá: 8:30–18:00
so: 8:30–15:00
Kontakt: tel. 736 518 204

Kdy a jak si vyzvednout voličský 
průkaz? 
Voličské průkazy začne odbor vnitřních věcí 
předávat od 23. září 
 voliči osobně 
  osobě, která se prokáže plnou mocí s ově-

řeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu 

  posláním na  adresu voliče uvedenou v  žá-
dosti (i do zahraničí, popřípadě i  na adresu 
zastupitelského úřadu, u  něhož bude volič  
hlasovat).
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woodcote.cz
ruzyne@woodcote.cztel.: 724 978 029

Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6-Ruzyně

Za nákupy v celkové hodnotě 
min. 70 000 Kč bez DPH získáte pro� míchadlo DeWalt. 

Jednotlivé nákupy lze v období trvání akce sčítat. 

Ke každým 20 ks samonivelačních stěrek míchací vědro zdarma.

 VÝKUP ZA HOTOVÉ

 KOMISNÍ PRODEJ

 LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA

 SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravno

***  739 821 271
email.: info@autobazarmotol.cz

TA

, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

***  739 821 271 
email.: info@autobazarmotol.cz

***

UP ZA HOTOVÉ

NÍ PRODEJ

 A DOSTUPNÁ AUTA

KY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

***  739 821 271 
www.autobazarmotol.cz

***

 VÝKUP ZA HOTOVÉ

 KOMISNÍ PRODEJ

 LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA

 SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - 

***  739 821 271
email.: info@autobazarmotol.cz

KUP ZA HOTOVÉ

MISNÍ PRODEJ

VNÁ A DOSTUPNÁ AUTA

PLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

***  739 821 271 
email.: info@autobazarmotol.cz

*** VÝKUP ZA HOTOVÉ

 KOMISNÍ PRODEJ

 LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA

 SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

***  739 821 271 
email.: info@autobazarmotol.cz

***

KOUPÍM 
PŮDNÍ PROSTOR 

V BYTOVÉM DOMĚ 
NEBO VILE

na PRAZE 6
k vybudování půdního

bytu, pro vlastní bydlení.
V případě nabídky

volejte paní Heralovou,

tel.: 777 138 640

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

PŘIJMU FYZICKY ZDATNÉ 
DŮCHODCE NA OSTRAHU 
PARKOVIŠTĚ V PRAZE 6 
(DEJVICE). TEL: 602 294 327

Hledáme kolegy, pro montáže 
žaluzií, rolet, sítí proti hmyzu. 
Volná pracovní doba, odměna 
dle počtu zakázek, rozsah 
práce dohodou. Vhodné i jako 
přivýdělek. Jednoduché mon-
táže, zapracujeme. Kontakt 
písemně na gato@gato.cz,  
tel. 777 038 000
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20 % sleva na útratu při předložení tohoto kupónu.
* Tato sleva nelze kombinovat s dalšími akcemi. Slevu lze využít na jeden celkový účet, nutno předložit obsluze před zaplacením.
Kupón lze využít v restauraci Stejkárna Dejvice, Bubenečská 352/19, Praha 6 (www.dejvice.stejkarna.cz). Platnost do 31. 8. 2021. 

STEJKÁRNA JE ZPĚT!!!
Těšte se na...

› VYZRÁLÉ MASO Z NAŠÍ ZRÁRNY
› STEJKY & BURGERY 

› VENKOVNÍ ZAHRÁDKU

KDE NÁS NAJDETE?
Restaurace Stejkárna Dejvice
Bubenečská 352/19
Praha 6 – Dejvice

KONTAKTY
  +420 608 747 343
  rezervace.dejvice@stejkarna.cz
  www.dejvice.stejkarna.cz
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BEZPLATNÉ nezávislé poradenství nejen  
k dotacím od energetických specialistů MPO EKIS.

Zvažujete rekonstrukci Vašeho domu nebo výměnu zdroje tepla na vytápění?

Zvažujete stavbu novostavby a rádi byste využili dotace Nová zelená úsporám?

Rádi byste využili dotace na fotovoltaickou elektrárnu či jiný obnovitelný zdroj 
energie a nevíte jak na to?

V Praze - Bubenči je bezplatná poradna Ministerstva  
průmyslu a obchodu EKIS.

Zde Vám energetičtí specialisté (auditoři) a autorizovaní inženýři ČKAIT rádi bezplatně  
poradí, jak o dotaci zažádat a sdělí, zda má dotace pro Váš projektový záměr smysl. 

Dále vyvrátí mýty, které kolem dotace Nová zelená úsporám či dotace Dešťovka kolují.
Poradí i s podnikatelskými dotacemi či dotacemi pro budovy veřejného sektoru.

Poradit se můžete i obecně o úsporách energie, jaký tepelný izolant zvolit, zda dává větrá-
ní s rekuperací tepla smysl, či jaké tepelné čerpadlo je pro Vás vhodné.

Konzultace každé pondělí a středu 9:00 - 17:00 
či po telefonické dohodě jiný den u nás v kanceláři. 

Možné také online konzultace.

Kde nás najdete: 
Čs. armády 785/22, 160 00 Praha 6
tel.: 724 509 559, 737 430 898
email: poradna@energysim.cz

Našich služeb využili významní  klienti nejen v Praze

Čs. armády 785/22
160 00 Praha 6 – Bubeneč



KOMPLETNÍ PÉČE O VAŠI
ZAHRADU

ÚDRŽBA ZELENĚ

www.ZelenBezStarosti.cz

tel.: 774 666 634

Biobutik s prémiovou
přírodní kosmetikou na Hradčanské

Stavte se u nás pro pečlivě vybranou pečující i dekorativní
kosmetiku a vůně skvělých značek (Po-Pá 10:00-19:00)

INLIGHT | ZUII ORGANIC | HYNT | INIKA ORGANIC
ANTIPODES | YAGE | CANNOR | BOHO GREEN

 NATURA SIBERICA | ACORELLE | PLANTES & PARFUMS
COLOR ERBE | HERBATINT a další...

K Brusce 281/9 | 777 026 602 | elobe.cz

KOMPLETNÍ MALÍŘSKÝ SERVIS, 
 DŮRAZ NA KVALITU A ČISTOTU.

MALÍŘI POKOJŮ,
LAKOVÁNÍ RADIÁTORŮ

PO NAŠÍ PRÁCI NENÍ TŘEBA
UKLÍZET.

KOUPÍM 
STARŠÍ RODINNÝ

DŮM PŘED
REKONSTRUKCÍ

na PRAZE 6 pro vlastní rodinu.
Lze dohodnout i doživotní  

bydlení prodávajícímu zdarma. 
V případě nabídky

volejte paní Heralovou,

tel.: 777 138 640

ŠPALETOVÁ 
A KASTLOVÁ OKNA

VČETNĚ DOKUMENTACE A VYŘÍZENÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA OD PAMÁTKÁŘŮ.

Vzorková prodejna Roháčova 11, Praha 3

+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz

ai157588620112_Okna-Creativ-2019-Inzerce-51x34mm-Praha6.pdf   1   09.12.2019   11:10:02

Údržba zeleně
Řežeme živé ploty
Čistíme pozemky

Sekáme trávu
Revitalizace zeleně 
u bytových domů
www.pvj-group.cz
info@pvj-group.cz
Tel.: 724 006 275

ZA POUHÝCH

Kč

KOMPLETNÍ
DIOPTRICKÉ

BRÝLE

 DoctorOptic.cz    
 doctor.optic

Akce platí do 31. 8. na vybrané obruby a skla

On-line objednání na měření zraku  
na našich stránkách

www.doctoroptic.cz

1690
DR. OPTIK s.r.o.   

Centrum Delta B, Žukovského 887/4 
PRAHA 6 RUZYNĚ  
tel.: 731 413 360 

email: dedina@doctoroptic.cz

Dr.Optic-Dedina-Kompletni-1690-A6_06-21.indd   1 15.06.2021   10:41

 ŽALUZIE  

ROLETY  
SÍTĚ PROTI HMYZU

 777 038 001
www.gato.cz
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 ŽALUZIE  

ROLETY  
SÍTĚ PROTI HMYZU

 777 038 001
www.gato.cz
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Hledám menší byt do 14 tisíc nebo 
větší do 19 tisíc jen pro 2 osoby - 
pár. Ideálně na 3 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum 
do 30 minut. Zařízení na dohodě. 
RK nevolat. Děkuji. 605 845 088 

OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA VODÍ-
CÍCH LANEK - NOVÉ ŽALUZIE-SE-
ŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN-VER-
TIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE-SÍTĚ 
PROTI HMYZU Tel:733720950 
pavel.janci@email.cz
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ANTIK BAZAR APOLLON
Bělohorská 8, Praha 6, stanice tram. Malovanka/

otevřeno po–pá 10–13 14–16 h

VÝKUP KAŽDÝ DEN 
www.antiqua-apollon.cz,

www.antikpraha.cz/antiqua-apollon

Vykoupíme různé PAMÁTKY NA STARÉ ČASY  
i poškozené,do r.1970. Máme zájem o dečky, 

přehozy.Veškeré hračky,pohlednice.Předměty ze 
skla. Vzduchovky, šavle, zbraně, vyznamenání. 

Gramofony, telefony,psací stroje. Porcelán-sošky, 
hrnky, kořenky. Alpaka-mísy, košíky, tácy. Mlýnky, 
fotoaparáty, globusy. Obrazy, grafiku-i poškozené. 
Hodiny, budíky, Primky-aj, barometry. Sochy-lidé, 

zvířata, Madona. Šperky–české granáty, zlaté, 
stříbrné, bižuterii.Vánoční ozdoby, Betlémy. Psací 
stůl s roletou, komoda, servírovací stolky, stojany, 
věšáky.Lampy, lustry. Předměty z Číny, Orientu.

Zavolejte, rádi přijedeme i pro málo věcí, 
i když nic nekoupíme-NIC NEPLATÍTE.

Kontakty: tel. 777 100 898, 
e-mail: sahula.martin@post.cz
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Zastupitelský klub TOP 09, KDUČSL
Předseda: Mgr. O. Dušek, tel.: 775 663 342, odu-
sek@praha6.cz místopředsedové: MUDr. Ma-
rián 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, jvaculik@praha6.cz; Mgr. J. Bartů-
šek; Mgr. M. Kaňáková; Mgr. D. Klepková

Zastupitelský klub ODS
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Bartošová, kbarto-
sova@email.cz ; místopředsedové: Mgr. P. Ci-
vínová, J. Dočekal; členové: Mgr. J. Stárek, 
jstarek@praha6.cz, Ing. Marie Ku bíková,  

Kontakty na zastupitele tel.: 724 174 006, e-mail: mkubikova@praha6.
cz, Ing. Jiří Lála, jlala@praha6. cz, Ing. Z. Hlinský, 
JUDr. Mgr. M. Petrásek, Ing. Bc. Simona Ne-
svadbová, 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 Šíd-
lo, tsidlo@praha6.cz, Jiří Hoskovec.

Zastupitelský klub Starostové a nezávislí 
(STAN) 
Předseda: Mgr. Petr Karvánek, petr.karvanek@
zscermaka.cz, místopředsedové: Mgr. Jan 
Lacina, jlacina@praha6.cz, tel.: 220 189 170,  
MgA. Petr Prokop, tel.: 608 920 937, petar@vos-

to5.cz; členové: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek,  e-mail: 
okuzilek@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. Machá-
ček, Bc. T. Klíčová, Ing. Roman Mejstřík

Nezařazení zastupitelé 
Mgr. P. Palacký Ph.D. (Zelení), tel: 603 114 577,  
e-mail: ppalacky@praha6.cz, Ing. P. Weber 
(Zelení), weber.pavel@seznam.cz, MUDr. Antonín 
Nechvátal (bez PP), tel.: 774 077 650, e-mail: 
anechvatal@email.cz

Šestka–noviny Prahy 6 (periodický tisk městské části Praha 6)
7–8/2021, vychází dne 30. června 2021. uzávěrka příštího čísla dne 13. srpna.
Vydavatel: Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 praha 6, 
IČ: 00063703, tel.: 220 189 111, www.praha6.cz
Redakce: Magdaléna Krajmerová, sestka@praha6.cz 
Inzerce: 220 189 154, e-mail: inzercesestka@praha6.cz
Náklad: 35 000 výtisků, vychází 11x ročně
DTP: Lucie Čapková
Registrační číslo MK ČR 13180
Vydavatel neodpovídá za obsah uveřejněné inzerce. 
Autorem nesignovaných textů je redakce. 

   Aktuální číslo Šestky najdete na stránkách http://www.sestka.cz

Redakční radu tvoří Výbor pro otevřenost, média 
a participaci a Redakční 
skupina. Vydávání se 
řídí Pravidly schválenými 
zastupitelstvem. Podrobnosti 
na https://1url.cz/yKwxF

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

Lékařka hledá paní na úklid 
1x – 2x týdně, byt 120 m². Dej-
vice, tel.: 603 155 410. Děkuji

VČELÍ MED PŘÍMO OD VČELAŘE. 
TEL. 702 076 334

VYVENČÍM PSY, KDYKOLI. 
703 005 307 ROMAN

Dlouhodobý pronájem 1-lůžkový 
pokoj 6500 Kč, 2-lůžkový 4500 Kč, 
3-lůžkový 3600 Kč. Bez kauce, 
možnost parkování. Zdiby.  
Tel. 607 126 568.

Malování, lakování, zednic-
ké práce, štukování, stěrky 
a sádrokarton. Sezonní sleva 
10 %. Volejte 603 432 476.
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na skládku. Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za ro-
zumnou cenu. Stěhování všeho 
druhu. Volejte: 773 484 056

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



DO NAŠICH PRESTIŽNÍCH AUKCÍ 
PŘIJÍMÁME VZÁCNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY,  

AUTOGRAFY, BANKOVKY  
A VYZNAMENÁNÍ.

burdaLIVEBidding

Dejvická 9 - Praha 6 | 777 466 790 | info@burda-auction.com
www.burda-auction.com

1919, Červený Merkur s přetiskem PČ 1919.
Prodáno za: 95.000 Kč.

JOSEF NAVRÁTIL / VODNÍ MLÝN V HORÁCH / ZAHRADNÍ AUKCE / Vyvolávací cena: 550 000 Kč
JAN ZRZAVÝ / KRÁLOVNA MOŘÍ / VEČERNÍ AUKCE 2020 / Dosažená cena 27 280 000 Kč

PŘIJÍMÁME UMĚLECKÁ DÍLA 
A STAROŽITNOSTI DO NAŠICH AUKCÍ
Tel.: +420 734 311 861  E-mail: info@arthousehejtmanek.cz

GOETHEHO 2, 160 00 PRAHA 6 - BUBENEČ
WWW.ARTHOUSEHEJTMANEK.CZ
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz
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