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Hlasování skončilo 7. čer v na a 1118
hlasujících v něm vybralo jako vítěz -
né tyto nápady: Rozšíření dětského

hřiště Před Bateriemi, Nový život parku Wil-
lyho Brand ta, Obnova parčíku mezi Hvězdou

a Na Dlouhém lánu, Lavičky k odpočinku, Re-
vitalizace dětského hřiště Chotkova, Parčík
pro motýly, brouky, kytičky a nás lidičky,
Hmyzí hotely pro Šestku, Malované hřiště
u ZŠ TGM v Ruzyni, Chodník spojující ulice

Nápad pro Šestku už má vítěze

Nové lavičky, dva revitalizované parky nebo sportoviště pro
seniory. Letošní ročník ankety Nápad pro Šestku, ve které
lidé mohli aktivně nominovat a vybírat projekty na úpravu
veřejného prostranství, zná své vítěze a končí dvanácti
návrhy. Z šesti desítek nápadů postoupilo do finálního
hlasování osmnáct. 

Na Dlouhém lánu a Nechanského, Sporto-
viště pro seniory, Altán na Dědině a Břevnov-
ský kulaťák. Detailní popis jednotlivých
projek tů najdete na www.napadprosest -
ku.cz/napady.

Nápady
už počtvrté

„Úspěšně jsme uzavřeli čtvrtý ročník Ná-
padu pro šestku a je vidět, že je stále co vy-
lepšovat. Děkuji všem, kteří věnovali svůj
volný čas a energii do úvah, jak vylepšit své
okolí. Těm, kteří dali ‚do placu‘ své nápady,
i těm, kte ří měli zájem se podílet na rozho-

pokračování na straně 4
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INVESTICE MIMO PRAHU
Prodej stavebního pozemku, Teplice,
v obci Dubí. Pozemek cca 1 223 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 608 560 506

HLEDÁME DALŠÍ BYTY

Prodej bytu 3+1/Terasa, DV, 84 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 055 891

PRODÁNO

PRODEJ RODINNÉHO DOMU,
CHRÁŠŤANY U ČESKÉHO BRODU
Plocha pozemku je cca 1056 m2.
Užitná plocha domu cca 92 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 022 290

CHIRŠ BĚLOHORSKÁ
CENTRÁLA PRO PRAHU 6       po–pá 10.00–18.00

Bělohorská 85, Praha 6

belohorska@chirs.cz

CHIRŠ Bělohorská, Praha

Tel.: 299 144 444

jsme tu

pro vás již 

18 let

PRAHA 5, UL. PEROUTKOVA
Prodej nebytového prostoru.
Plocha 18 m2, vhodné jako kancelář.
Pob. Bělohorská Tel.: 608 560 506

INVESTICE MIMO PRAHU
Prodej areálu budov, Vrbčany, okr.
Kolín. Pozemek cca 3 897 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

PRONÁJEM MULTIFUNKČNÍHO
AREÁLU, PRAHA 6 – ŘEPY
Celková výměra pozemku cca 7 250 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEM KU,
UL. ZA MLÝNEM, HOSTIVICE
Celková výměra pozemku cca 618 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

KOUPÍM BYT
NA PRAZE 6

Břevnov, Petřiny,
Červený Vrch

2+1, 2+kk
Cena do 6 mil. Kč.

Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

PŘIJMEME NOVÉ
KOLEGY

PRO POSILU
NAŠEHO TÝMU

Pro více info volejte
737 780 071

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,
RADINOVY U KLATOV 
Stavební parcela 2 980 m2 a zahrada
5 853 m2. Klidná lokalita Pošumaví.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

REZERVACE

Pátý ročník Festivalu m3 / Umění v pro-
storu pokračuje v tradici. Každý
z před chozích ročníků se totiž konal

v jiné pražské čtvrti, nesl jiné téma a byl při-
praven jinou kurátorskou dvojicí.

Díky této koncepci zabraňující umělecké
stagnaci se návštěvníci festivalu mohou
každý rok setkat se zcela odlišnými přístupy
a pohledy na umění a veřejný prostor. Ročník
2021 se koná na širokém území centrálních

částí Prahy 6 a Prahy 7. Kurátoři Jitka Hla-
váčková a Ludvík Hlaváček zvolili téma Tera-
pie města. Město totiž nevnímají jen jako ne-
živou kulisu života, ale jako jednoho z jeho
hlavních aktérů.

Pro realizaci festivalu bylo osloveno čtr-
náct umělců nebo uměleckých kolektivů,
kteří mají osobní vztah k vybrané lokalitě –
dlouhodobě tu žijí a pracují. Ke svému tvůr-
čímu úkolu tedy nepřistupují jen z pozice

Festival m3 / Umění v prostoru

Téma Terapie města
Letošní ročník Festival m3 / Umění v prostoru, jehož
organizátorem je Studio Bubec ve spolupráci s Galerií
hlavního města Prahy a Uměním pro město byl zahájen
15. června v zahradě ateliéru Bohumila v Praze 6 a trvat bude
až do konce září. V průběhu celého festivalu je v plánu
bohatý doprovodný program.

volný čas

Instalace na Veleslavíně.

umělce, ale také jako občané znalí místních
poměrů s vnitřní motivací iniciovat zde pozi-
tivní proměnu. Jsou mezi nimi například Mi-
lena Dopitová, Jiří Kovanda, Milan Mikuláš-
tík nebo skupina Rafani.
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dování. Štafetu teď přebíráme
my na radnici. Na podzim zač -
neme s přípravou vítězných pro-
jektů, souběžně pak probíhá
i reali zace nápadů z ročníků mi-
nulých,“ řekl starosta Ondřej Ko-
lář. Projekt Nápad pro Šestku
rea li zovala městská část již poč-

tvrté a stejně jako v předchozích
letech na něj vyčlenila pět mili-
onů korun v tzv. participativním
rozpočtování. To je způsob hos-
podaření s veřejnými výdaji, kte -
rý umožňuje veřejnosti ovlivňo-
vat jejich použití. Celková částka,
tedy pět milionů korun, byla roz-
dělena do dvou kategorií – na
„ma lé“ a „velké“ nápady.

Tři miliony slouží k realizaci
tzv. velkých nápadů, u kterých se
cena realizace předpokládá do
jednoho milionu korun. U ma-
lých nápadů je maximální možná
část ka 400 tisíc korun. Všechny
nápady mohou občané konzulto-
vat s příslušnými odbory radnice.
Po přihlášení radnice projekty
posoudí z hlediska proveditel-

nosti a vrcholem ankety je pak
hlasování samotné.

Díky nápadům, které už vzešly
z minulých ročníků se takto rea -
lizovalo například Letní kino
U Keplera, projekt parku Jaro -
sla va Meda, nová místa určená
pro piknik, venkovní posilovny
nebo třeba pingpongové stoly
a lavičky.

dokončení ze strany 1

Nápad pro Šestku už má vítěze
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veřejný prostorcausa

Parčík pro lidičky.Jeden z nápadů vdechne nový život parku Willyho Brandta.



historie

5www.vase6.cz

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
., 

FO
TO

 M
Č

 P
R

A
H

A
 6Po třiadvaceti letech tak

skončil pobyt sovětské ar-
mády na území naší repu-

bliky. Poslední momenty vojáků
na čes koslovenském území za-
chytili fotografové Dana Kyn-
drová a Jindřich Štreit. Nyní
představuje jejich snímky na vel-
koformátových panelech výstava
Paměti národa Odchod 1991.
Venkovní výstavu připravila or -
ga niza ce Post Bellum. Fotografie
Dany Kyndrové a dosud nepubli-
kované snímky Jindřicha Štreita

je možné vidět poblíž Vítězného
náměstí mezi stanicemi metra
Hradčanská a Dejvická do konce
července. 

Krátké texty i osobní vzpo-
mínky pamětníků dávají prostor
působivým fotografiím autorky
Dany Kyndrové, které nafotila
v kasárnách, kam se dostala
s parlamentní komisí. Pomohla
jí znalost ruštiny a prý i to, že ja -
ko žena nepůsobila nebezpečně.
Sovětští vojáci žili ve špatných
životních podmínkách. „Na fot-

Odchod 1991. Před třiceti lety odešel

poslední sovětský voják
Třicet let uplynulo 21. června od posledních
minut sovětských vojáků na území
Československa – železniční transport
vypravený z Milovic překročil hranice.
O několik dní později, 25. června, pak
Československo opustil úplně poslední
zástupce sovětské armády, generálplukovník
Eduard Vorobjov.

kách vidíte tu ubohost, která
pro mne symbolizovala rozpad
SSSR,“ vzpomíná Kyndrová.

Více než 70 tisíc vojáků a 40 ti -
síc jejich rodinných příslušníků
odcházelo z území Čes koslo ven -
ska několik let. Poslední dny za -
chytil také Jindřich Štreit. V dub -
nu 1990 fotografoval v Bruntále

setkání sovětské posádky a Ko-
mise Federálního shromáždění
pro dohled nad stažením sovět-
ských vojsk z Československa,
kterou vedl Michael Kocáb. „Cho-
vali se jako lidé, kteří kapitulují.
Byli zaražení,“ vzpomíná foto-
graf Štreit na setkání se sovět-
skými veliteli.

Vaše 6. Nezávislý měsíčník o dění v Praze 6, vydává A 11, s. r. o., Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00, IČ 27120805,
registrace MK ČR E 20630, ročník IX, vychází měsíčně, datum vydání červencového čísla 26. 7. 2021
Příjem inzerce: Pavel Horský, pavel@a11.cz, tel.: 775 940 614, Hana Kvapilová, hana.kvapilova@a11.cz, tel.: 774 488 910
Šéfredaktor: Marek Brodský, marek.brodsky@a11.cz, tel.: 602 342 370, Editorka: Marcela Nejedlá, marcela.nejedla@a11.cz
Uzávěrka podkladů a inzerce příštího čísla 15. 8. 2021, časopis vychází 23. 8. 2021
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Pod taktovkou Jana Chalu-
peckého, v režii Jany Divi-
šové a Renée Nachtigalové

se v titulní roli Rusalky představí
Dana Burešová, dále Aleš Bris-
cein coby princ, Luděk Vele v roli
vodníka a další umělci z Národ-
ního divadla a z Originálního hu-
debního divadla Praha.

Vstup na Operu v Šárce bude
první neděli v září pro diváky
stejně jako v předchozích roční-
cích zdarma. Organizátoři divá-
kům doporučují přinést si vlastní
deku na sezení a dorazit s před-
stihem. Přístup k divadlu bude
od parkoviště Koupaliště Džbán
i od MHD zastávky Nádraží Ve-
leslavín označen cedulemi. Na
místo není možné se dostat au-
tem.

„Opera v Šárce je naprosto uni-
kátní projekt, který svým význa-

mem výrazně přesahuje Prahu 6
a který se těší mimořádné di-
vácké přízni. Oceňuji proto, že se
k podporovatelům v posledních
letech přidaly jak hlavní město
Praha, tak Ministerstvo kultury
České republiky, které se s námi
dělí o náklady," uvedl místosta-
rosta pro kulturu Jan Lacina
a dodal: „Předminulý ročník nám
spláchla průtrž mračen, loňský
ročník zastavil covid, takže
všich ni věříme, že letos to do tře-
tice klapne."

„Doporučujeme divákům sle-
dovat společně s námi vývoj epi-
demické situace v Česku, protože
na akci se budou vztahovat ak -
tuál ní opatření platná v souvi-
slosti s šířením viru covid-19.
O všech důležitých změnách sa-
mozřejmě budeme návštěvníky
včas informovat na sociálních sí-

tích, před akcí i na opeře samot -
né,“ řekl Radim Svatoň za pořá-
dající produkční agenturu.

Opera Rusalka měla premiéru
v březnu 1901 a dodnes patří
mezi nejčastěji uváděné. Libreto

je inspirované Erbenovou Kyticí.
Jeho autor Jaroslav Kvapil se
v něm chtěl co nejvíce přiblížit
české tradici, některé podněty
našel i v Malé mořské víle Hanse
Christiana Andersena.

Rusalka v Šárce.
Další ročník Opery v lese
Na operu pod širým nebem se letos opět mohou diváci těšit v Divoké
Šárce. V neděli 4. září ve dvě hodiny odpoledne se tamní přírodní
amfiteátr stane působivými kulisami pro Rusalku. Klenot české opery
šestá městská část a organizátoři letos zvolili i k příležitosti
180. výročí narození jejího autora Antonína Dvořáka.
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Za účasti ministra školství
Roberta Plagy se všichni
oceňovaní sešli 24. června

na malé slavnosti na hřišti Zá-
kladní školy Červený vrch v Al-
žírské ulici. Vybrané žáky této
školy za jejich píli a zodpovědný
přístup v době pandemie ocenili
knížkami „Bez frá zí a bez jů-
tubu“ zástupci projek tu Vzory
vzorům.

Ten vznikl díky spolupráci
autorů příběhů Bez frází spo-
lečně s Nadací PPF. Šes tá měst-
ská část se připojila s oceněním
patnácti žáků ze všech základ-
ních škol v Praze 6, kterým udě-
lila titul Úspěšný žák. „Uplynulý
rok byl velmi náročný. Jsem
hrdá na Prahu 6, která zvládla
distanční výuku bravur ně. Dík
patří všem dětem, rodičům, uči-
telům i ředitelům škol a školek
a jsem ráda, že můžeme ocenit
ty, kteří se s těžkou dobou po-
prali mimořádným způsobem,“
uve dla radní pro školství Marie
Kubíková.

Laura i Johanka
si vedly skvěle

Ocenění si převzala například
Laura ze třetí třídy ZŠ Pod Mar-
jánkou, která při distanční výuce
zůstávala sama, neboť maminka
pracuje ve zdravotnictví. Johan -
ka ze 7. třídy ZŠ Norbertov na-
opak žije pouze s tatínkem a v do -
bě distanční výuky dokázala
pomáhat svým dvěma mladším
sourozencům.

Mezi oceněnými byli také žáci,
kteří úspěšně reprezentovali
školu a městskou část v celostát-
ních nebo krajských kolech vědo-
mostních soutěží.

Nakolik loňský rok dětem roz-
šířil technické znalosti, natolik
omezil jejich psychickou a fyzic-
kou kondici, protože trávily
spous tu času u počítače.

„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 prostřed-
nictvím odměníme děti, které
navzdory všem omezením zů-
staly aktivní i v této těž ké době,“
vysvětlil František Suchan, spo-
luzakladatel a tvůrce příběhů
Bez frází, který také stojí za vzni-
kem knihy Bez frází a bez jůtubu. 

Dostaňme děti
od počítačů ke sportu

Publikace vznikla na jaře 2020
s ambicí předat myšlenky pro-
jektu Bez frází srozumitelně i dě-
tem na rozhraní prvního a dru-
hého stupně základní školy.
Úspěšný autor Dominik Lands-
man sestavil na základě mate -
riálů Bez frází příběhovou linku
dvou chlapců, kteří tráví čas
u počítače hraním her a sledová-
ním YouTube videí.

Postavy v knize narážejí na si-
tuace, které je vždy přivedou
k příběhům výjimečných spor-
tovců. Jazykem i stylem vyprá-
vění, srozumitelným a zábav-
ným pro malé čtenáře, kniha jim
ukazuje vzory ze skutečného ži-
vota, představuje zajímavé spor-
tovní osobnosti a jejich způsob
překonávání překážek. Stejně
tak ukazuje, že život spojený
s pohybem a sportem přináší
spektrum zážitků, které sezením
u počítače nelze nahradit.

Školáky ocenil
ministr školství i úspěšní sportovci
Šikovní školáci, kteří během uplynulého
náročného školního roku příkladně zvládali
distanční výuku, plnili své povinnosti nebo
pomáhali spolužákům či sourozencům
s učením na dálku, dostali odměny.

Protože jedním z dalších cílů
akce je také ukázat skutečné
sportovní hrdiny, dětem pogra-

tulovali také Radim Vrbata, hoke -
jový mistr světa, a úspěšná bas -
ketbalistka Kateřina Elhotová.

Před prázdninami čekala šikovné školáky odměna.
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■ Rooseveltova 400/25
■ Šolínova 344/1
■ Velvarská 1654/1
■ Na Pískách 2091/136
■ Sušická 856/40
■ Na Beránce 2068/17
■ Africká 628/34
■ Půlkruhová 655/29
■ Střešovická 687/36
■ Nám. Před Bateriemi 381/12

■ Pod Marjánkou 1664/6
■ Bělohorská 1686/118
■ Tomanova 2192/10
■ U Silnice 405/44
■ Ciolkovského 858/8
■ Na Petřinách 392/72
■ Heyrovského nám. 288/9
■ Ledecká 85/3
■ Moravanů 2224/70
■ Nad Manovkou 309/67

Mobilní sběrné dvory
■Mobilní sběrné dvory Aritma a Zličínská nejsou v letošním roce
z finančních důvodů provozovány. V provozu zůstává bez ome-
zení mobilní sběrný dvůr Drnovská a s omezením mobilní sběrný
dvůr Radimova
■Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat pouze občané
s trvalým pobytem na Praze 6. Bude vyžadováno jméno, adresa
a případně SPZ vozidla. Provozní doba mobilního sběrného Dr-
novská je v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a v sobotu od 6.00 do
14.00 hodin. Ve středu pak do 6.00 do 17.00 hodin.
■Mobilní sběrný dvůr Radimova bude v provozu jeden krát mě-
síčně, a to 28. a 29. srpna.
■Na stanoviště budou kontejnery zavezeny vždy v pátek, nejpoz-
ději do 12.00 hodin, odvoz v neděli do 22.00 hodin. Po celou dobu
bude zajištěna jejich průběžná výměna. 
■U všech mobilních sběrných dvorů platí, že do kontejnerů je za-
kázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad, sta-
vební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory
a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
■ Veškerý tento odpad přijímá sběrný dvůr Proboštská, Probošt-
ská 1, Praha 6.

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou ozna-
čující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských
olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanystrech.Použité oleje a tuky jsou
zpracovány a využity na ekologicky šetrné výrobky.
■Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť a svody
v domech.

Do šedých nádob na kovové
obaly je možné odkládat
nápojové plechovky, kon-

zervy od potravin, zvířecí kon-
zervy, tuby, uzávěry a víčka od
nápojů, jogurtů.

Do šedých ná dob nepatří stla-
čené kovové nádoby od kosme-
tiky a jiných sprejů, kovové obaly
od barev, benzínu a motorových
olejů.

Seznam stanovišť, na kterých
najdete v současné době umís-
těny nádoby na sběr kovových
obalů:

■ Sibiřské náměstí 4/12
■ Puškinovo nám 547/6
■ Ve Struhách 986/54
■ Terronská 985/51
■ Svatovítská 543/5
■ Šárecká 1962/5
■ Šárecká 1029/13
■ Na Ostrohu 1792/53
■ Krohova 2270/2
■ Horoměřická 2327/7
■ V Šáreckém údolí 332/44
■ Na Míčánce 1857/17
■ Sušická 856/40
■ Vokovická 32/3
■ Velvarská 1632/33
■ Zavadilova 2142/4
■ Kladenská 282/29
■ nám. Před Bateriemi 381/12
■ Střešovická 687/36
■ Na Petynce 716/48
■ Na Petřinách 369/30
■ Na Petřinách 1883/33
■ Na Okraji 331/45
■ Na Petřinách – 392/72
■ Boučkova 1821/19
■ Hošťálkova 1171/117
■ Heyrovského nám. 288/9
■ Zeyerova alej 898/45
■ Pod Marjánkou 1664/6
■ Bělohorská 201/150
■ U Ladronky proti č. 1181/48
■ Moravanů 2187/13
■ Haberfeldova 2216/15
■ Kralupská 66/23
■ náměstí Čs. povstání 228/2
■ Ledecká 85/3
■ Libocká 10/64
■ José Martího 378/10
■ Libocká 134/77
■ Vlastina 850/36
■ U Valu 862/2

■ Šmolíkova 899/58
■ Nad Šárkou 1718/9
■ Arabská 676/19
■ Africká 628/34
■ Na Okraji 439/46
■ Šlikova 2400/62
■ Bělohorská 1686/118
■ U Stanice 592/9
■ Vlastina 848/38
■ Vlastina 846/40
■ Ve Struhách 993/14
■ Anastázova 16/8
■ Šumberova 350/7
■ Zeyerova alej 1079/1
■ Sestupná 184/17
■ Nad Kajetánkou 1636/30
■ U Ladronky 639/20
■ Junácká 64/19
■ Pavlovská 585/1
■ U Kolejí 341/24
■ Nová Šárka 471/39
■ Navigátorů 619/7
■ Na Valech 273/28
■ Rooseveltova 400/25
■ Václavkova 1517/16
■ Na Karlovce 1022/12
■ Na Kuthence 830/7
■ Sušická 1845/21
■ Na Dlouhém lánu 306/50
■ Na Okraji 1294/8
■ Nad Kajetánkou 43/2
■ Nad Kajetánkou 1416/16
■ Moravanů 2224/70
■ Tobrucká 712/23
■ Africká 596/6
■ Šolínova 344/1
■ Střešovická 400/3
■ Na Zástřelu 116/20
■ Kusá 2058/22
■ U Silnice 358/16
■ Ciolkovského 858/8
■ Na Padesátníku 1576
■ Tomanova 2192/10
■ Norbertov 126/1
■ Kladenská 699/107
■ Africká 619/22
■ Nad Manovkou 309/67
■ Běžecká 2407/2
■ Naardenská 666/5
■ Na Ořechovce 250/30
■ Ke Dvoru 777/4
■ Heinemannova 2698/11
■ Čílova 281/11
■ Lotyšská 646/10
■ Rooseveltova 615/34
■ Lindleyova 2822/2
■ V Šáreckém údolí 2711/39a

Sběr použitých
olejů a kuchyňských tuků

Sběr
kovových obalů

Obyvatelé mohou použité
kuchyňské tuky ukládat
do plastových nádob o ob-

jemu 240 litrů.
Do sběrných nádob lze ode-

vzdávat použitý olej či další ku-

chyňské tuky v uzavřených plas-
tových lahvích.

Nádoba je umístěna ve sběr-
ném dvoře Jednořadá 2124 a na
těchto stanovištích tříděného od-
padu:
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Iva Janžurová se narodila na Vysočině
v městečku Žirovnice, střední školu ab-
solvovala v Českých Budějovicích, ale

hned po maturitě zamířila do Prahy. Chtěla
být herečkou, DAMU vystudovala v ročníku
vedeném Vlastou Fabiánovou.

Po absolvování studia herectví sice ještě na
nějaký čas zamířila hrát do Liberce, nicméně
v Praze 6 bydlí už přes půl století. A má to
tam opravdu ráda. „Společně s Liborem Peš -
kem tvrdíme, že Praha 6 je nejlepší pražskou
čtvrtí. Jsem velmi šťastná, že jsem se ocitla
právě zde. Navíc bydlíme na báječném místě
na kopci Na Bateriích, kde ani neslyším jezdit
tramvaje a je zde úžasný klid. Ráda chodím
na výlety do břevnovského kláštera. Byla
jsem dokonce jmenována čestnou občankou

Prahy 6. Nevím, jak fungují jiné pražské
čtvrti, ale ke zdejší radnici nemám výhrady,“
řekla před několika lety radničnímu časopisu
Šestka. Bydlí zde v rodinné vile spolu se
svými dcerami Theodrou a Sabinou, které
má se svým zesnulým životním partnerem,
režisérem Stanislavem Remundou, a čtyřmi
vnoučaty.

Na začátku své herecké kariéry se Janžu-
rová proslavila v bláznivých komediích
autorské dvojice Miloš Macourek a Václav
Vorlíček Pane, vy jste vdova! nebo Což takhle
dát si špenát či tragickými rolemi ve filmech
Juraje Herze Petrolejové lampy a Morgiana.
Později si ji diváci pamatovali například ze
seriálu Nemocnice na kraji města v roli se-
stry Huňkové, které Miloš Kopecký v roli pri-

Janžurová a ti druzí.

Slavná jména z Prahy 6

Helena Štáchová
Významná loutkoherečka a v letech

1996 až 2017 ředitelka Loutkového divad -
la Spejbla a Hurvínka, kde dlouhá léta
namlouvala a vodila Hurvínkovu nejlepší
kamarádku Máničku. Ve slavném televiz -
ním seriálu Simsonovi dabovala idealistic-
kou vegetariánku Lízu.

Jaroslav Heyrovský
Jeden ze dvou českých nositelů Nobe-

lovy ceny. Získal ji za chemii v roce 1959
za objev a rozpracování polarografie, v té
době byl na ocenění nominován již poosm-
nácté. Oba Češi, kteří Nobelovku získali,
jsou spojení s Prahou 6!

Václav Havel
První polistopadový prezident Českoslo-

venska a později České republiky. Vý-

znamný dramatik a disident. S druhou že -
nou, Dagmar, rozenou Veškrnovou, je se-
známil další čestný občan Prahy 6, Jiří
Suchý.

Oldřich Kulhánek
Malíř, grafikl a ilustrátor, autor grafické

podoby současných českých bankovek.
„Každou bankovku provázel elaborát o de-
seti stránkách, kde bylo určeno v milime-
trech, ve které části se má nacházet text,
číslovka, skrytý znak, značka pro slepce
atd. Zadání bylo naprosto detailní. Pro mě
byla výzva v tom, abych dokázal při všech
těchto omezeních udělat něco, co by vypa-
dalo k světu,“ vzpomínal později.

Eva Pilarová
Populární zpěvačka s hlasovým rozsa-

hem tři oktávy, která se proslavila přede-

vším v 60. a 70. letech například v duetech
s Waldemarem Matuškou Tam za vodou
v rákosí nebo s Karlem Gottem Dotýkat se
hvězd. 

Jiří Suchý
Herec, scenárista a režisér, a zejména

zakladatel divadla Semafor. Proslavil se
v autorské dvojici s Jiřím Šlitrem a později
s Jitkou Molavcovou. Od roku 2005 sídlí
jeho divadlo v Dejvicích.

Jaroslav Seifert
Básník, spisovatel, novinář a překlada-

tel, v roce 1984 získal Nobelovu cenu za li-
teraturu, konkrétně za poezii, která podle
komise rozhodující  o oceněních je „svěží
smyslovostí a mimořádnou vynalézavostí
podává osvobozující obraz lidské nezdol-
nosti a mnohotvárnosti“.

Zřejmě současně nejslavnější obyvatelkou Prahy 6 je
oblíbená komediální herečka Iva Janžurová, která před
nedávnem oslavila krásné osmdesáté narozeniny. Ke své
čtvrti patří stejně neodmyslitelně jako Karel Gott
k Bertrmace, Libuše Šafránková ke Spořilovu nebo Jiřina
Bohdalová k Hostivaři. Známých jmen spojených s Prahou 6
je ale mnohem víc.

osobnosti Prahy 6

Další známé osobnosti Prahy 6

máře Štrosmajera řekl dnes již legendární
hlášku: „Kdyby hloupost nadnášela, tak se
tady budete vznášet jako holubička!“ V po-
sledních letech si získala divadelní diváky
svým strhujícím výkonem ve hrách Audience
u královny nebo Božská Sarah.

Milovaná „Janžurka“, herečka s jedinečným
smíchem, oslavila 80. narozeniny.
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SALSA, BACHATA, KARIBSKÉ TANCE
na červenec a srpen 2021
PRO DOSPĚLÉ (pro jednotlivce i pro páry)
PRO RODIČE S DĚTMI (baby friendly)

DDM hl. m. Prahy, Stanice techniků
Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6
tel.: 776 337 877, 602 625 566

www.ruben-dance.cz, info@ruben-dance.cz
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Stavba nové LDN je pláno-
vána na území o rozloze
zhruba 5000 metrů čtve-

rečních. Podmínkou stavby je
však změna územního plánu.
Místostarosta Prahy 6 Jakub Stá-
rek (ODS) nicméně už dříve pro-
hlásil, že pražský magistrát je
územní změně nakloněn. Kapa-
cita LDN Drnovská by měla být
101 až 104 lůžek. Postele by
podle zadání architektonické
soutěže měly být v LDN umís-
těné ve čtyřech stanicích, tedy ve
smíšených odděleních s kapaci-
tou asi 26 lůžek.

Po případném postavení bu-
dovy by se do nových prostor
v Ruzyni přestěhovala stávající
LDN v bývalé nemocnici Chittus-
siho v Bubenči, rozhodli zastupi-

telé šesté městské části loni
v květnu. Stávající zdravotnické
zařízení v Chittussiho ulici je ve
špatném stavu a jeho rekon-
strukci už dříve vyloučil radní
Prahy 6 Marián Hošek (KDU-
ČSL), v jehož gesci je sociální po-
litika a zdravotnictví.

Na zasedání zastupitelstva
Prahy 6 v květnu 2020 radní
uvedl, že rekonstrukce LDN
v Chittussiho ulici by si vyžádala
přerušení provozu zařízení, což
by vedlo ke kon ci smlouvy se
zdravotní pojišťovnou, která
hradí péči o klienty. Uvedl rovněž
to, že oprava by byla finančně ná-
ročná, protože stávající budova
je nekvalitně postavená. Zastu-
pitelé loni zrušili i plán, který po-
čítal s tím, že se LDN přesune do

Šestka už tuší
kolik bude stát LDN v Drnovské
Praha 6 předběžně odhadla stavební náklady
na vybudování léčebny dlouhodobě
nemocných (LDN), kterou chce postavit
v Ruzyni, na 200 milionů korun bez DPH.
Nová budova by mohla stát na městských
pozemcích mezi ulicemi Drnovská, Pilotů
a Dědinská. Nutná je však změna územního
plánu. Vyplývá to z dokumentů
k architektonické soutěži o návrh možné
podoby LDN.

areálu polikliniky Pod Marján-
kou.

Podmínkou vestavby LDN do
břevnovské polikliniky bylo to, že
se poliklinika zrekonstruuje za
provozu. Z posudků, které ne-
chala městská část vypracovat,
ale vyplynulo, že to není možné.
Proti vestavbě se už dříve ohra-
dila také část lékařů, kteří v ob-
jektu mají pronajaté ordinace.

Jednokolovou architektonic-
kou soutěž o návrh podoby LDN
Drnovská vyhlásila Praha 6

v červnu. Soutěžní návrhy lze
odevzdávat do 1. listopadu. Za-
sedání, na němž porota soutěže
zhodnotí jednotlivé návrhy, by se
mělo konat v prosinci. Rada
městské části by měla vítěze vy-
brat během prvních měsíců roku
2022.

Léčebny pro dlouhodobě ne-
mocné (LDN) jsou zdravotnická
zařízení. Péče v nich se hradí ze
zdravotního pojištění, pokud
mají smlouvu se zdravotními po-
jišťovnami.

Plánovaná LDN bude mít přes sto lůžek.
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Praha 6 pošle
peníze lidem postiženým tornádem

Praha 6 pošle dalších 1,8 milionu korun
čtyřem obcích na jihu Moravy, které
minulý týden poničilo tornádo. Na mi-

mořádném jednání to schválilo zastupitel-
stvo městské části. Spolu s 200.000 koru-
nami, které radní již schválili, pošle Praha 6
na Moravu dva miliony korun, tedy půl mili-
onu každé postižené obci. Další pomoc by
mohli zastupitelé schválit po prázdninách.
Peněžní dary schválil i magistrát a další
městské části.

Pomoc bude odeslána obcím Hrušky, Mo-
ravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice. Tajem -
ník městské části Jan Holický na jednání
řekl, že na zprostředkování daru se radnice
z praktických důvodů dohodla s městy Břec-
lav a Hodnonín, se kterými sjednala darovací
smlou vy a kte r é obcím peníze přepošlou.

Zaslá ní peněz podpořili všichni přítomní
a on-line připojení zastupitelé.

Pirátská zastupitelka Eva Tichá na jednání
řekla, že by městská část měla zvážit zaslání
daru i na další místa. Zmínila osadu Pá nov na
okraji Hodonína, kde byly podle ní škody také
velké a zemřeli tam dva lidé. „Všechny domy
byly poškozeny, některé byly prakticky srov-
nány se ze mí,“ řekla. Dále by si podle ní
pomoc zasloužila i obec Stebno na severu
Čech.

Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) uvedl, že
další pomocí by se zastupitelstvo mohlo za-
bývat v září. „Myslím, že pomoc bude po-
třeba jistě i po prázd ninách,“ řekl.

Peníze postiženým obcím schválily i další
městské části a pražský magistrát. Pražští
radní v pondělí odsouhlasili zaslání dvou mi-

lionů sedmi obcím na jižní Moravě a Stebnu
v Ústeckém kraji. Pomoc schválily i rady dal-
ších městských částí, které mohou bez nut-
nosti odsouhlasení zastupitelstvem odhlaso-
vat dary pro každou obec do výše 50.000
korun. Učinily tak například Praha 1, 2, 4, 5,
11, 13, 14 nebo 21.

Postižené obce podporují také sbírky obča -
nů, ve kterých se už vybrala miliarda ko run.
Nejvíce pe něz je zřejmě na účtu Die cézní
charity Brno, na který lidé dosud po slali
247 milionů ko run. Například sbírkový účet
Nadace Via překonal hranici 200 milionů, na
účtu or ga niza ce Člověk v tísni je 136,5 mi -
lionu korun. Ke 100 milionům se blíží Český
červený kříž.

Bouřky s kroupami o velikosti tenisových
míčků a také tornádo se přehnaly přes jižní
Moravu 24. června. Poničily stovky domů
a aut a škody budou podle odhadů stovky mi-
lionů. Živel si vyžádal šest obětí a desítky
zraněných. Nejhůře zasaženými byly právě
Šestkou obdarované obce Hrušky, Moravská
Nová Ves, Lužice nebo Mikulčice.

Letošní osmý ročník Nautis Festu bude
věnován především dětem. Velká část
programu v Písecké bráně na Hradča-

nech bude proto 29. srpna od 14. hodin při -
pra vena právě pro ně. Pro ty nejmenší zazpí-
vají Čiperkové a Lumpína, pro starší děti je
připravena interaktivní show Prťáci, rodiče
si zatančí v rytmu funky s Filipem Zangi &
PURPUR. Představí se muzikál Pod jednou
střechou, který nastudoval sbor Daneťáček
a skupina Safari z Hradce Králové. Své verše
z připravované sbírky Vnitřní země přednese
básník Woÿta a nebude chybět ani tradiční
host, diva delní soubor Dr.amAS s inscenací
Teď mluvím já. Pro děti je připraveno také
mnoho zábavných doprovodných aktivit. Vý-

těžek z dobrovolného vstupného bude věno-
ván na služby organizace Národní ústav pro
autismus z osmé městské části, která posky-
tuje služby lidem trpícím poruchami autis-
tického spek tra a jejich rodinám. Nautis Fest
spojuje veřejnost bez ohledu na diagnózu
a poskytuje příjemné a tolerantní prostředí,
ve kterém se budou návštěvníci cítit dobře
bez ohledu na věk, pohlaví či diagnózu. Hlav-
ním cílem Nautis Festu je šířit a zvýšit pově-
domí veřejnosti o problematice autismu a bo-
řit mýty o tom, že lidé postižení autismem
jsou zcela závislí na pomoci druhých. Projekt
je realizován díky finanční podpoře hlavního
města Prahy, Ministerstva kultury ČR a MČ
Prahy 6.

Nautis Fest
znovu v Písecké bráně 

Minka Podhajská
v Arthouse Hejtmánek

Veselé barvy, radost ze života, mo-
derní eleganci, smysl pro humor
i dotek vídeňské secese. To vše na-

jdeme v tvorbě Minky Podhajské (1881–
1963), pozoruhodné ženy, malíř ky, vý-
tvarnice a designérky, od jejíhož narození
uplyne letos 140 let. Dosud největší vý-
stavu této autorky pořádá od 10. září do
3. října galerie a aukční síň Arthouse Hejt-
mánek. Dílo, ale i život Minky (Vilemíny)
Podhajské představuje v dosud nebývalé
šíři. Česká umělkyně narozená ve Vídni,
členka skupiny okolo Gustava Klimta
a později významná tvůrkyně družstva
Artěl stála v novém Českoslovenku u zro -
du moderní české hračky. Byla také talen-
tovanou malířkou a prošlapávala cestu
i dalším ženám, které se v té době od-
vážně vydávaly na dráhu umění. Výstava
tak vedle kouzelně navržených hraček
představuje i její fascinující „portréty kvě-
tin“, kresby, grafické listy, keramiku i uni-
kátní skříň významného vídeňského ná-
vrháře Kolomana Mosera, kterou
Podhajská dekorovala pro slavné dílny
Wiener Werkstätte. Výstava sestavená
z děl soukromých sběratelů i předmětů
ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea
v Praze je zároveň jedinečnou příležitostí,
jak si spolu s dílem Min ky Podhajské pro-
hlédnout i interiér a za hradu bubenečské
vily Arthouse Hejtmánek, patřící k nej-
krásnějším domům v Praze.

V souvislosti s přijetím nového zákona
o občanských průkazech dojde na
konci července tohoto roku k celore-

publikové odstávce systému, který slouží
k vydávání nebo k žádostem o výše uvedené
doklady. Poslední možnost zažádat o občan-
ský průkaz nebo cestovní pas je ve středu
28. července, znovu to pak bude možné až po

konci odstávky v pondělí 2. srpna. Ještě ve
čtvrtek 29. července je možné si hotové do-
klady (občanské průkazy i pasy) vyzvednout.
I v průběhu odstávky, tedy ve čtvrtek a pátek
29. a 30. července bude nicméně možné
žádat o doklady s dočasnou platností jeden
měsíc. K této žádosti je nutné přiložit dvě pa-
sové fotografie.

Odstávka vydávání
občanských průkazů a pasů
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Po kom se ale Baba jmenuje? Vypráví se
tahle pověst: jednou se z Hradčan
spěšně odvážela svatováclavská ko-

runa, která se měla někde v bezpečí ukrýt.
Nepřátelé ale skupinu rytířů pronásledovali.
Ti se snažili uniknout i s korunou, dorazili
až pod vrch, kde u cesty seděla bába s nůší
roští. Rytíři seskočili z koní, korunu vrazili
bábě do nůše, přikázali jí, aby mlčela, a ujeli.
Když dorazili nepřátelé a ptali se báby, kam
rytíři jeli, ukázala jim na opačnou stranu. Po
nějaké době se rytíři vrátili, bábě poděkovali
– a svatováclavská koruna byla zachráněna.

To je krásná pověst. Skutečnost je ale ta-
ková, že ve všech slovanských zemích je
spousta jiných kopců a hor, které se jmenují
Bába nebo Baba. Pravděpodobně to všechno
byla místa, kde se obětovávalo staroslovan-
ské bohyni Bábě, pramatce země i všeho tvor-
stva. 

Tolik historie. A jak to tedy bylo s čtvrtí Ba-
bou? Jako jedinou z kolonií Werkbundu ji
tvoří jen individuální domy postavené na
míru investorovi. Je také nejdochovalejší,

protože jiné čtvrti ve Vídni a v Německu byly
poškozené během druhé světové války. 

Bouda, Sutnar,
Fierlinger, Gočár, Janák

Architektonická soutěž na stavbu čtvrti
byla vyhlášena v prosinci 1929. Mělo se jed-
nat o minimalistické domy postavené v řa-
dách podle ulice. V roce 1932 koupil Svaz
čes koslovenského díla pozemek mezi Fišer-
kou a zříceninou Baba s výhledem na Prahu.
Předseda Svazu československého díla Pavel
Janák, projektant plánu osady, do původního
zastavovacího plánu vložil další ulici, získal
tak menší podélné parcely a prosadil šachov-
nicový způsob zastavění. Trvalo mu ale celé
tři roky, než se mu povedlo prosadit změny
na pražském magistrátu. Do konce roku
1928 byl schválen název Osada Baba a byly
vypracovány podmínky pro stavebníky a pro-
jekty a schválen rozpočet. Nový regulační
plán byl nakonec schválen ministerstvem ve-
řejných prací až v roce 1931. Všechny funk-
cionalistické domy měly plochou střechu,

Baba z Dejvic
architektura

Částí Dejvic je také osada Baba zabírající stejnojmenný
ostroh. Stojí tady rezidenční čtvrť, jedna ze šesti evropských
moderních čtvrtí, postavených z iniciativy Werkbundu na
přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. Tyto čtvrti měly
propagovat moderní funkcionalistickou výstavbu dostupnou
širokým vrstvám obyvatel. 

často s terasou s výhledem na Prahu. Nako-
nec nebyl žádný z vítězných návrhů soutěže
realizován. Stavitelé zavrhli některé původní
představy architektů, vstoupili do projektu
a v některých případech si také vyměnili po-
zemky.

Výstavba byla zahájena v dubnu 1932. Tři-
cet tři rodinných domků bylo postaveno podle
zásad zdravého bydlení. Celá kolonie je dílem
několika architektů, kteří pracovali pouze
podle v podstatě rámcových požadavků – výš -
ka do mů byla omezená a mělo zůstat co nej-
více zelených ploch. Svůj rodinný dům si tady
nechal postavit i Pavel Janák, řešení své za-
hrady ale svěřil architektovi Otovi Fierlinge-
rovi, který spolupracoval na celém konceptu
zeleně na Babě.

Stavbu osady financovali přímo stavebníci,
což nebývalo zvykem. To vedlo k individuální
podobě jednotlivých domů. Všichni stavitelé
pocházeli z okruhu Svazu československého
díla – malíř Cyril Bouda, architekt Pavel Ja-
nák, grafik Ladislav Sutnar. Mezi staviteli
byli i ministerští radové, řemeslníci, historici
umění, spisovatelé, překladatelé, naklada-
telé, skladatelé, sociologové, historici, uni-
verzitní profesoři i lékaři. 

Komunistický režim prezentoval osadu
Baba jako buržoazní intelektuální experi-
ment Masarykovy republiky. Od roku 1993
je čtvrť Baba městskou památkovou zónou
a v roce 2020 byla spolu s dalšími evropskými
funkcionalistickými celky oceněna značkou
Evropské dědictví.Unikátní vily na Babě patří k evropskému kulturnímu dědictví.
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ

Národní obrany 39, Praha 6

Tel. č.: 233 340 227

Bezplatná non stop info linka

800 10 10 50

http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
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Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁMEČNÍKA,
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE

NABÍZÍME. 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME. státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ. Praha, KONTAKT. personal@bis.cz, 224 235 496
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Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

2.800,- Kč/měsíc
Pronájem skladových prostor

Studentská 1 ■ www.garazedejvicka.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz

GARÁŽE
DEJVICKÁ

Štěpán Mollay
Malířské a lakýrnické práce
www.malirlakyrnik-praha.cz

Telefon: +420 777 291 927
+420 603 485 331

E-mail: stepan.mollay@seznam.cz
Práce lze provést i v dílně
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Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

Mobil: 777 670 326

Kvůli neúnosné dopravní si-
tuaci v Patočkově ulici na
Praze 6 se rozčílil míst ní

starosta Ondřej Kolář. Náměstka
primátora pro dopravu Adama
Scheinherra na svém facebooku
obvinil z toho, že se s ním o da-
ném problému nedá jednat. „Na
Patočkově jsem nedávno napočí-
tal 71 kamionů za 20 minut.
Týdny a měsíce se snaží náš úřad
s náměstkem primátora Ada-
mem Scheinherrem situaci řešit,
žádné jednání ale nesvolal, ko-
munikovat s ním se taky nedaří,
na dopisy neodpovídá, a to do-
konce ani na »stošestky«,“ na-
psal na svůj profil. „Místo toho
nám teď pan náměstek nechal
dát dočasný zákaz vjezdu kamio -
nům. Kdyby to nebylo ubíjející
pro mě i všechny lidi z okolí, my-
slel bych si, že to je vtip,“ pokra-
čoval Kolář. Scheinherr podle něj

na žád ná jednání nechodí, a Pra -
ha 6 tak nemá jak vydat jakékoli
opatření, které by dopravu na Pa-
točkově řešilo. Podle informací
deníku Metro se ale Scheinherr
brání, že se s Kolářem kvůli do-
pravě v šesté městské části chtěl
sejít už v půlce května, ale že Ko-
lář nereaguje. S místostarostou
Prahy 6 pro dopravu Jiřím Lálou
se prý schází pravidelně a jejich
komunikace je bezproblémová.

Zlomené ruce a nohy má os-
maosmdesátiletá senior -
ka, kterou v půlce červen -

ce strhl pod kola rozjíždějící se
autobus v Praze 6 Na Petynce.
Jeho řidič si patrně nevšiml, že
v zavíracích dveřích autobusu

má zaseklou nohu nešťastná pa -
ní, která nestihla vystoupit dost
rychle a skončila pod nápravou
autobusu. Podle záchranářů utr-
pěla devastující zranění horních
a dolních končetin a závaž né po-
ranění hlavy.

V tramvajové smyčce Krá -
lov ka mezi zastávka mi
Marjánka a Ma lovka bylo

18. červen ce k vidění 13 ty pů
tramvají: od veteránky z roku
1901 – historicky druhá nejstar -
ší tramvaj v Praze – po nejmo-
dernější vozy. Nejstarším expo-
nátem byla zapůjčená tramvaj

zvaná Křižík, která v roce 1899
zahajovala provoz veřejné tram-
vajové dopravy v Plz ni. Retro-
spektivní výstavu uspořádal
Doprav ní podnik Pra hy k oslavě
130. vý ročí provozu elektrických
tramvají v Praze. Součástí oslav
byla jízda kolony historických
vozů z Královky na Letnou.

Kolář se zlobí
na magistrát

13 historických
tramvají na Břevnově

Seniorce (88)
se zasekla noha do dveří
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