
SRPEN
Vychází 30. 8. 2021

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6

Autorem obou děl je sochař Čestmír
Suš ka, rozhlednu vytvořil už v roce
2014, kavárnu o rok později. Obě in-

stalace vyrobil z vyřazeného materiálu – kon-
krétně ze starých kontejnerů. Cisterny, ze
kterých je postavená rozhledna, našel autor
na poli u Trutnova, materiál na kavárnu zase
na Ostravsku. Název Šiška vychází z tvaru
a zpracování vnějšího pláště objektů. Roz-
hledna je vysoká jedenáct a půl metru, točité

schodiště uvnitř vede na vyhlídku, ze které
se otevírá pohled na oboru Hvězda nebo na
Motol a Košíře. Vedlejší kavárna slouží k ob-
čerstvení či odpočinku.

Podivné hlasování
Čestmír Suška obě díla Praze 6 zapůjčil do

bezplatného užívání loni v říjnu. Nebylo to
nic unáhleného, radnice už dlouho plánovala
na Ladronce vystavět nějaký vyvýšený bod,

Zůstanou na Ladronce Šišky?

Osud uměleckých děl a zároveň rozhledny a kavárny Šiška v parku
Ladronka na Břevnově je nejistý. Radnice Prahy 6 vypsala on-line
anketu, ve které se občanů ptala, zda tu mají oba objekty zůstat
nastálo, ale její výsledky jsou pochybné. Co bude s Šiškami dál,
definitivně rozhodnou radní až na podzim.

ze kterého by se návštěvníci mohli rozhlížet
po okolí. Už při loňské instalaci rozhledny
a kavárny Šiška městská část Praha 6 avizo-
vala, že v dalším rozhodování zohlední
i reak ce místních obyvatel a návštěvníků.
Obě instalace si rychle získaly oblibu náv-
štěvníků a staly se přirozenou součástí La-
dronky. „Z reakcí, které ke mně doléhají,
myslím, že si své místo v parku již obhájily.
Svůj hlas v anketě rozhodně využiju,“ pro-
hlásil tehdy Jakub Stárek, místostarosta
Prahy 6 pro územ ní rozvoj a veřejný prostor.

V létě tedy radnice vypsala anketu – na
Geoportálu Prahy 6 měli lidé do 15. srpna
mož nost dát rozhledně svůj hlas nebo na-
opak hlasovat pro ukončení instalace. Bohu-
žel hlasovat bylo možné jen on-line, čímž

pokračování na straně 3
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Vzorový příklad úvěru na vůz T-Cross Life 1,0 TSI 70 kW 5G v ceně 489 900 Kč, při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 478 300 Kč  
po zohlednění slevy vozu na protiúčet, splátka předem 286 980 Kč (60 %), výše úvěru 191 320 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby 
za úvěr 191 304 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění  213 696 Kč, RPSN vč. pojištění 11,418 %, délka úvěru 24 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 
0 Kč, měsíční splátka úvěru 7 971 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 8 904 Kč, úroková sazba p. a. 0,00 %. Volkswagen Pojištění Basic obsahuje havarijní 
pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). 
Další parametry jsou: věk klienta 46 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelů T-Cross: 
5,8−6,5 l / 100 km, 133−147 g/km, T-Roc: 4,9−8,7 l / 100 km, 127−197 g/km, Tiguan: 1,5−9,9 l / 100 km; 16,8 kWh / 100 km, 38−224 g/km. Fotografie 
je pouze ilustrativní a vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Více o uvedené nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz.

Volkswagen SUV 
Vozy ihned k dodání

Vybrané SUV modely Volkswagen nyní pořídíte s úrokem již od 0 % ročně! Součástí splátky je povinné 
ručení za 1 Kč měsíčně a zvýhodnění za protiúčet ve výši až 30 000 Kč včetně prodloužené záruky. 
Navíc máme vozy ihned k dispozici, a Vy tak nemusíte čekat!

Úrok od 0 %
Bonus až 30 000 Kč
s prodlouženou zárukou

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

Autosalon Klokočka
Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, tel.: 222 197 332 
www.klokocka.cz, e-mail: prodej.volkswagen@klokocka.cz
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INZERCE V6-0807

PRAHA 5, UL. POD STOLOVOU HOROU
Prodej garážového stání, OV, 12 m2.
V rezidenčním projektu Botanica K.
Pob. Bělohorská Tel.: 724 147 864

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

INVESTICE MIMO PRAHU
Prodej bytu v Karlových Varech

Pob. Bělohorská Tel.: 608 560 506

V PŘÍP
RAVĚ

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 6, UL. HOLUBÍ
Prodej bytu 4 +kk, OV, 105 m2+58 m2

terasa, 1 parkovací stání, sklep.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 022 290

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

Zůstanou na Ladronce Šišky?

byla účast respondentů ome-
zena. Při vyhodnocování výsled -
ků bylo navíc nalezeno větší
množství hlasů, které dorazily
ve velmi krátkém časovém úse -
ku. Pro zachování férovosti an-
kety proto bylo nutné vyřadit
všechny tyto zjevně duplicitní
hlasy, a to jak v bloku pro „ano“,
tak i v bloku pro „ne“. 

„Chtěl bych poděkovat za
účast v anketě všem poctivě hla-
sujícím respondentům. I po vy-
řazení duplicitních hlasů se uká-
zalo, že anketa vzbudila zájem
a z hlasování přes Geoportál
Prahy 6 se pro občany naší měst-
ské části stává příjemná a uži-
tečná tradice,“ poznamenal k to -
mu Jakub Stárek. „Měli jsme za
to, že u ankety s tímto tématem
není zapotřebí hlasující limitovat
přísnými pravidly pro ověření je-
jich hlasu. Bohužel to někteří
účastníci nechtěli respektovat,

což mne mrzí. Anketu tak není
možné brát za jednoznačně prů-
kazný výsledek. V tomto smyslu
budu informovat i radní na jed-
nání o tom, zda městská část obě
díla odkoupí,“ doplnil místosta-
rosta Stárek s tím, že do budouc -
na budou zavedena opatření pro
minimalizaci rizika neférového
hlasování.    

Co bude dál?
I po odečtení pochybných hla -

sů se ale sešlo poměrně dost těch
platných – celkem 789. Nadpo-
loviční většina z nich, konkrétně
šedesát procent, se nakonec vy-
slovila pro zachování objektů na
Ladronce. Radnice by tedy měla
díla od autora odkoupit. Rozhled -
na a kavárna mají podle odhadu
cenu čtyři a půl milionu korun
bez DPH. To je částka, o které
nelz e rozhodnout rychle a bez
rozmyslu. „Pan místostarosta
Stárek dané téma předložil
k předběžné diskusi na grémiu

se starostou a radními. Na zá-
kladě této diskuse si radní nyní
utvářejí postoj pro pozdější for-
mální hlasování. Rada se danou
otázkou bude zabývat na pod-
zim,“ dodává Jiří Hannich, ti-

skový mluvčí městské části. Na
konečný verdikt si tedy Šišky
musí ještě počkat. Snad se radní
nebudou rozhodovat příliš dlou -
ho – pronájem děl končí už za
půl roku. Marcela Nejedlá

dokončení ze strany 1

Plášť kavárny připomíná krajku.
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Drtivá většina dětských hřišť v Praze 6
je podle jejich uživatelů vybavena
dobře, zvláště pak pro skupinu od

čtyř od šesti let. Skoro čtvrtina hřišť dokonce
z pohledu rodičů nadstandardně slouží všem
dětem od narození do až do 12 let. 

Hodnocení vyplývá z výsledků ankety, kte-
rou Praha 6 uspořádala na svém Geoportálu.
Zapojilo se přes 600 respondentů, kteří hod-
notili šestková hřiště s ohledem na vybavení,
využití různě starými dětmi nebo z hlediska
zázemí pro rodiče. Zároveň měli možnost
navrhnout, do jakého vylepšení by městská
část měla investovat především.

„Děkuji všem, kteří se do ankety o dět-
ských hřištích se zapojili a poslali nám zpět-
nou vazbu. Stejně jako jejich uživatelé
chceme hřiště čistá a funkční. Výsledky an-
kety mě proto vůbec nepřekvapují a jsou pro
nás další podporou například pro rozšíření
tzv. smart toalet, které postupně na dětská
hřiště instalujeme,“ řekl starosta Prahy 6
On dřej Kolář, který anketu inicioval. Další
podněty a žádosti o opravy hřišť bude měst-

ská část postupně realizovat. V rámci pro-
jektu Nápad pro Šestku dále vzniknou na
hřišti Před Bateriemi balanční prvky pro děti,
na hřišti na Puškinově náměstí před několika
týdny přibylo zastínění plachtou.

Drtivá většina, osmdesát procent rodičů
batolat do dvou let, postrádá na hřištích hou-
pačky se zábranou pro nejmenší. Pro děti
mezi dvěma a čtyřmi lety pak návštěvníkům
často chybí skluzavky s nízkým dopadem.

Účastníci ankety by uvítali větší zastínění
stromy, polovina rodičů by také ocenila la-
vičky, stoly a lepší zázemí.

Deset hřišť ohodnotili návštěvníci jako vy-
loženě zastaralá, nemoderní nebo špatně
udržovaná. Mezi těmi jsou hřiště v Aleji Če-
ských exulantů, U Břevnovského kláštera,
Na Křídle, U Stanice, Pod Novým lesem, To-
brucká a několik dalších. I tato hřiště bude
městská část postupně obnovovat. red

Turnaj králů
ve jméně Václava II.

Letošní, již 4. ročník rytířských tur-
najů v parku Maxe van der Stoe -
lana Brusnici, bude věnován krá li

Václavu II., který vystoupil ze stínu své -
ho otce Přemysla Otakara II. a vytvořil
z Českého království opravdovou stře-
doevropskou mocnost. Diváci se mohou
4. září od 13.00 hodin těšit na rytíře na
koních v královském turnaji, kapelu,
dvorní dámy a další kostýmované účin-
kující, tradiční ponožkovou bitvu pro
děti a malý dárek pro každého malého
bojovníka. Chybět nebude ani dobové tr-
žiště a naučná stezka mapující život
krále Václava II. red

Zažijte
Ořechovku jinak

Lidé z Ořechovky, Fyzikální ústav
Akademie věd a Střešovický Oří-
šek opět oživí veřejný prostor

čtvrti. Pouliční slavnost se bude konat
letos potřetí dne 18. září od 11 hodin
v Cukrovarnické ulici, před Fyzikálním
ústavem. Místní i návštěvníci se mohou
těšit na kavárnu, výtvarné, fyzikální
a chemické dílny, výměnu knih, divadlo,
koncert, videomapping, prohlídku Fyzi-
kálního ústavu, výstavu fotografií, jógu
a ping-pong a další program. red

Děti si mají kde hrát

Tradiční závod na horských kolech ur-
čený pro širokou veřejnost Author
Pražská padesátka je součástí pre-

stižní série závodů Author Maraton tour a na
startu se každoročně schází kolem tisícovky
účastníků. V září se bude konat již 23. roč-
ník, letos jako Memoriál Jana Hrubeše, vzpo-
mínka na věrného fanouška, podporovatele,
mnohonásobného účastníka a hlavně kama-
ráda a dobrého člověka. Termín závodu je
stanoven na sobotu 18. září. Padesátikilo-
metrová trasa závodu začíná a končí v Kam-
pusu Dejvice, projíždí krásným prostředím
Divoké Šárky, dále přes Horoměřice až do
Zákolan a kolem zříceniny hradu Okoř zpět.
Součástí akce bude také cyklistický závod

pro děti a celodenní doprovodný program pro
celou rodinu. red

Třetí ročník charitativního závodu Běh
dobré vůle se uskuteční ve středu
15. září v oboře Hvězda. I tentokrát

půjde celé startovné z akce na podporu rodin
v tísni. Dětské a juniorské závody začínají
v 16.15, hlavní závod v 18.00 hodin. Pro zá-
vodníky i návštěvníky je připraven pestrý do-
provodný program, chybět nebudou ani stán -
ky s občerstvením, které zajistí chráně ná

pekárna Slunce pro všechny, kavárna Bílá
vrána, Kuchařky bez domova či pivovar Ne-
ratov.Veškerý výtěžek ze startovného půjde
na pomoc rodinám v tísni – rodiny v nepří-
znivé životní situaci ovlivněné nemocí, ztrá-
tou bydlení či domácím násilím.Pokud ne-
můžete běžet, ale přesto chcete přispět,
zaregistrujte se a v kategorii běhu vyberte
virtuální startovné za 500 korun. red

Divokou Šárkou projede
Author Pražská padesátka

Běh dobré vůle Nadace Olgy
Havlové pomůže rodinám v tísni
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Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější základ

do života. Nabízíme Vašim
dětem 1–6 let unikátní
výchovně vzdělávací

program ve dvou třídách.

PŘIHLAŠOVÁNÍ
A ZÁPIS DĚTÍ

PROBÍHÁ PO CELÝ
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

program pro rozvoj dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek

dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání

neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

MONTESSORI AKTIVITY
moderní vzdělávací směr aktivit

podporující u dětí radost
z poznávání okolního světa.

DC MLÁĎÁTKA
jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,

www.skolkamladatka.cz
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Nejvyšší správní soud s definitivní plat-
ností potvrdil zákaz provozu pivních
kol v širším centru města. Šestky se

týkala oblast Strahovského stadionu, pivní
kola však nezřídka zavítala i na Ladronku
nebo k oboře Hvězda. Provozovatelé tzv.
beer biků, nově sdružení ve společné Asociaci
provozovatelů skupinových kol, se na Pra -
hu 6 ještě před rozhodnutím soudu obrátili
s žádostí o vyjádření k novým trasám pro
skupinová kola. Vedení městské části se však
shodlo, že projekt podporovat nebude a od
činnosti provozovatelů kol se distancuje.
„Nevnímáme takovou službu jako pro místní

obyvatele přínosnou nebo vyžadovanou,“ ko-
mentoval postoj Prahy 6 místostarosta pro
dopravu Jiří Lála. Nejvyšší správní soud po
více jak roce a půl ukončil spor ohledně zá-
kazu tzv. pivních kol v ulicích Prahy a po-
tvrdil správnost opatření obecné povahy,
které hlavní město vydalo, aby předešlo jíz-
dám beerbiků. NSS totiž na konci července
zamítl kasační stížnost provozovatelů piv-
ních kol proti rozsudku Městského soudu
v Praze. Rozsudek znamená, že opatření
obecné povahy, které zakazovalo pohyb be-
erbiků v centru Prahy, bylo vydáno v souladu
se zákonem. red

Pivní kola už Šestkou neprojedou 
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V anketě Strom roku Prahy 6 získal
první příčku dub letní v parku u zá-
mečku Veleslavín. Zámecký areál je –

navzdory opakovaným námitkám městské
části Praha 6 i místních obyvatel – veřejnosti
trvale nepřístupný. „Zvolení tohoto krás-
ného stromu jen podtrhává dlouholetou
snahu nás a místních, aby do areálu velesla-
vínského zámku měla veřejnost přístup. Byla
by přece škoda, pokud by Strom roku Pra -
hy 6 lidé nemohli vidět na vlastní oči,“ při-
bližuje starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a dopl -
ňuje: „Vedeme v této otázce jednání s ÚZSVM
a troufám si říci, že také díky jeho vstřícnosti
je vše na dobré cestě.“ Přibližně pětadvacet
metrů vysoký dub letní obdržel v závěreč-
ném kole ankety Strom roku Prahy 6 celkem
70 hlasů. Přízeň hlasujících získal mimo ji -
né díky své majestátní koruně o průměru
25 metrů a kmeni o obvodu 350 centimetrů.
Strom je hnízdištěm ptactva a má nadprů-
měrnou sadovnickou hodnotu. V těsném zá-
věsu – se ziskem 69 hlasů – skončil na dru-
hém místě 14 metrů vysoký buk lesní, který
se nachází u podchodu Diskařskou ulicí na
Břevnově. Vzhledem k minimálnímu rozdílu
v počtu hlasů tak Praha 6 ocení první i druhý
strom v pořadí ankety. „Jak vítězný dub na
Veleslavíně, tak buk na Břevnově, který na-

konec skončil těsně druhý, patří k chloubám
naší městské části, proto si ocenění zcela
jistě zaslouží,“ dodává starosta Ondřej Kolář.
V závěrečném kole ankety Strom roku Pra -
hy 6 se sešlo celkem 339 platných hlasů. Prv-
ním dvěma nejúspěšnějším stromům plá-
nuje městská část opatřit čestnou plaketu,
která kolemjdoucím připomene, o jak vý-
znamné dřeviny se jedná. Veleslavínský dub
letní si budou moci lidé na vlastní oči pro-
hlédnout v sobotu 2. října v rámci akce Den
architektury, kdy se zámek na Veleslavíně
výjimečně otevře návštěvníkům. red

Stromem roku Prahy 6 je dub
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Velkoobjemové
kontejnery

Sběr použitých
olejů a tuků

Kontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny
pou ze ve vymezeném ča-

sovém úseku, který je uvedený
níže v harmonogramu vedle da -
ta. Po uplynutí této doby bude
kontejner odvezen. Kontejner
může být odvezen i dříve, pokud
je již zcela naplněn! V místě při-
stavení je přítomný obsluhující
pracovník. Do kontejnerů lze
vkládat pouze ty odpady, pro kte -
ré je tato služba určena.

Velkoobjemový kontejner bude
přistaven v určeném termínu
maximálně na 4 hodiny.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

pondělí 6. 9. 2021
■ Václavkova
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Ja-
selská

úterý 7. 9. 2021
■ Krupkovo náměstí
■ Českomalínská x Juarézova

středa 8. 9. 2021
■ nám. Interbrigády
■ Studentská x Zikova

čtvrtek 9. 9. 2021
■ Kolejní x Zelená
■ K Brusce x Na Valech

pondělí 13. 9. 2021
■ Kozlovská x Na Karlovce
■ Na Kuthence x Na Čihadle

úterý 14. 9. 2021
■ Na Ostrohu x Průhledová
■ Koulova x Čínská

středa 15. 9. 2021
Zengrova x Na Kvintusce
Šárecká x Mydlářka

čtvrtek 16. 9. 2021
■ Africká x Kamerunská
■ Cukrovarnická x V Průhledu

pondělí 20. 9. 2021
■ Arabská x Egyptská
■ Kladenská x Nad Tratí

úterý 21. 9. 2021
■ Africká x Alžírská
■ Tobrucká

středa 22. 9. 2021
■ Vostrovská x Na Perníkářce
■ V Šáreckém údolí

čtvrtek 23. 9. 2021
■ Dělostřelecká x Slunná
■ Macharovo náměstí

pondělí 27. 9. 2021
■ Na Bateriích 27
■ Stamicova x Brixiho

středa 29. 9. 2021
■ Heyrovského náměstí
■ Nad Alejí x Šantrochova

čtvrtek 30. 9. 2021
■ Brunclíkova x Nad Alejí
■ Parléřova x Myslbekova

Zdroj MČ Praha 6

Do sběrných nádob je třeba
odevzdávat použitý olej či
další kuchyňské tuky

v uzavřených plastových lah-
vích. Nádoba na použité oleje
a tuky je umístěna ve sběrném
dvoře Jednořadá 2124 a na těch -
to stanovištích tříděného odpa -
du.
■ 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

Zdroj MČ Praha 6

Mobilní sběrné dvory
●Mobilní sběrné dvory Aritma a Zličínská nejsou v letošním
roce z finančních důvodů provozovány. V provozu zůstává bez
omezení mobilní sběrný dvůr Drnovská a s omezením mobilní
sběrný dvůr Radimova.
● Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat pouze ob-
čané s trvalým pobytem v Praze 6. Bude vyžadováno jméno,
adresa a případně SPZ vozidla.Provozní doba mobilního sběr-
ného Drnovská 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
měsíčně, 28. – 29. srpna a 25. – 26. září.
● Na stanoviště budou kontejnery zavezeny vždy v pátek, nej-
později 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
zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektro-
spotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.
● Veškerý tento odpad přijímá sběrný dvůr Proboštská, Pro-
boštská 1, Praha 6. Zdroj MČ Praha 6

Jak správně
likvidovat léky

● Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“
a podle toho je také třeba s nimi zacházet.
● V žádném případě tak není možné vyhazovat nepoužité léky
do popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat
do WC apod. Při odložení do popelnice s komunálním odpadem
hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy, při
spláchnutí do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou
dostat do vody a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.
● Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva při-
jímá. Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé
lékárny mají uvnitř prostoru lékárny uzavřený a označený kon-
tejner, do kterého může veřejnost nepoužitá léčiva odevzdat.

Oleje z fritovacího hrnce
nebo třeba pánve lze ode-
vzdat v každém sběrném

dvoře, kde jsou umístěny nádoby
s nálepkou označující, že jde
o nádoby určené k odkládání po-
užitých kuchyňských olejů z do-
mácností.

Olej musí být zbavený všech
zbytků jídla a musí být nalitý
v pevně uzavíratelných obalech,

ne však skleněných, ale pouze
v plastových PET lahvích,uza-
vřených kbelících nebo kanys-
trech.

Použité oleje a tuky jsou zpra-
covány a využity na ekologicky-
šetrné výrobky.

Oleje a tuky vylévané do odpa -
du zatěžují kanalizační síť a svo -
dy v domech.

Zdroj MČ Praha 6

Jak nakládat
s použitým olejem
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Výstava, která potrvá do
konce srpna, zobrazuje
počátky činnosti Výboru

dobré vůle – Nadace Olgy Ha-
vlové, setkávání paní Olgy s dět -
mi a dospělými se zdravotním
postižením, ale také se spřízně-
nými osobnostmi, například
s princeznou Dianou, hercem
Alainem Delonem či španělskou
princeznou Kristýnou. Další fo-
tografie zachycují prostředí teh-
dejších psychiatrických léčeben
a ústavů sociální péče. Fotografie
pořídili známí fotografové On-
dřej Němec, Bohdan Holomíček,
Přemysl Fialka, Gabriela Čap-
ková, Zdeněk Chrapek a další.

„Paní Olga si v mládí prošla ob-
tížnou životní zkouškou. Právě
tato zkušenost jí pomohla brát
život takový, jaký je. Byla velmi
silnou osobností, která se nikdy
nenechala zlomit a nikdy neztra-
tila svou tvář. Za všech okolností
zůstala sama sebou. Odmalička
byla zvyklá pomáhat své rodině,
přátelům. Její cit pro pomoc bli-
žnímu byl mimořádně silný.
V roli první dámy dostala příle-
žitost pomáhat ve velkém těm
nejpotřebnějším a bezmocným.
Prostřednictvím Výboru dobré
vůle se tak pomoc dostala k li-
dem, kteří by jinak neměli šanci
něco ve svém životě změnit,“ ko-

Příběh Olgy Havlové a její nadace
Třiatřicet fotografií za výlohami Skleněného
paláce vypráví příběh o počátku jedné z našich
nejúspěšnějších charitativních organizací,
o samotné zakladatelce Olze Havlové, její odvaze
a tvrdohlavosti, se kterou šla příkladem ostatním,
a jejíž odkaz je stále živý.

mentuje výstavu, kterou měst-
ská část pořádá ve svých výstav-
ních prostorách, radní Prahy 6
Eva Smutná.

Expozice „Olga Havlová a Vý-
bor dobré vůle“ se setkává s vel-
kým zájmem veřejnosti a již de-
vátým rokem putuje po muzeích,
knihovnách, zámcích a jiných vý-

stavních prostorách České repu-
bliky i Slovenska. Výstavu při-
pravil Výbor dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové se záměrem připo-
menout veřejnosti zakladatelku
organizace Olgu Havlovou. Foto-
grafie i po čtvrt století připomí-
nají stále živou činnost paní Olgy
Havlové. red
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Ještě ve vlaku cestou domů
se turisté domluvili, že něco
takového musí mít i Praha.

Hned na první schůzi po návratu
se rozhodli, že věž bude zmen-
šeninou té pařížské (v poměru
1 : 5), pro stavbu vybrali nejvyšší
pražský vrch Petřín, a aby byl na
vrch pohodlnější přístup, roz-
hodli i o stavbě lanové dráhy.
Do společné pokladny vložili
1031 zlatých, část zisku z orga-
nizace výpravy do Paříže. Stavba
monumentu ale byla odhadnuta
na celý ch 32 tisíc zlatých, bylo
potře ba pro projekt strhnout ve-
řejnost. Proto byl vybrán ten nej-
výmluvnější z turistů, spisovatel
a politik dr. Vilém Kurz. Ten
v předním německém listě Der
Politik zveřejnil fejeton Rozhled -
na na Petříně, obrázek z blízké
budoucnosti Prahy. Nadšeně
v něm vylíčil Prahu jako moderní
město, jehož obyvatelé se budou
procházet po vlastní velké české

výstavě, načež si volným krokem
moderních lidí zajdou pod Petřín
a lanovkou si vyjedou k rozhled -
ně. Nakonec připojil i ďábelský
termín: do srpna příštího roku!

Tempo nevídané
Tím ale část veřejnosti spíš za-

skočil. K pochybám přispívalo
i jméno jednoho z autorů pro-
jektu – kromě předsedy Klubu
českých turistů, architekta Vra-
tislava Pasovského, se na plá-
nech podíleli inženýři Julius
Souče k a František Prášil. Po-
chybovače ale rychle převážila
nadšená většina, navíc turisté ke
splnění svého snu pokračovali
nevídaným tempem: založili
Druž stvo pro výstavbu Petřínské
rozhledny, vložili do něj první pe-
níze, získali od magistrátu po-
zemky na vrchu Petříně a zpra-
covali první návrhy. Velké firmy,
živnostníci i obyčejní lidé začali
upisovat podílové listy na pade-

Petřínské rozhledně je 130 let
Jedna z pražských dominant, rozhledna na
Petříně, byla dostavěna právě před 130 lety
a slavnostně otevřena 20. srpna 1861. Nemusela
tu ale stát, kdyby se Klub českých turistů ještě
o rok dřív nevypravil na světovou výstavu do
Paříže, kde turisté okouzleně obdivovali Eiffelovu
věž, nově postavenou právě při příležitosti
výstavy.

sát zlatých a finanční prostředky
se rychle hromadily.

Díky nadšení veřejnosti i vytr -
valosti turistů byla stavba roz-

hledny zahájena už 16. března
1891. Rostla neuvěřitelným
tem pem i díky spoustě pomoc-
níků, kteří prý dokonce pod la-

Rozhledna je dodnes oblíbeným výletním cílem.
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novkou nahřívali nýty k sesazo-
vání jednotlivých dílů a házeli je
nahoru konstruktérům. Hotovo
bylo už 2. července, tedy za ne-
celé čtyři měsíce. Ve srovnání se
stavbou Eiffelovy věže, která
trva la dva roky, to byl úctyhodný
výkon. A co teprve moderní ele-
vátor s plynovým pohonem!
V Pa říži vozily návštěvníky na
rozhlednu tehdy zcela obyčejné
hydraulické výtahy. A tak snad
jediné, co selhávalo, byla petro-
lejová lampa osvětlující výtah,
kterou neustále zhasínal prů-
van.

Rozhledna byla slavnostně
ote vřena 20. srpna roku 1891.
Ce lý Petřín byl zahalen v národ-
ních barvách a na špičce roz-
hledny zavlál červenobílý prapor. 

Pětkrát menší,
ale stejně vyšší

Byť je petřínská rozhledna pět-
krát menší než Eiffelovka, nako-
nec se přece jen tyčí výš, dokonce
o celých dvacet jedna nadmoř-
ských metrů. Eiffelova věž i s an-
ténami sahá do výše 357 metrů
nad mořem, zatímco rozhledna
v Praze do 378 metrů – to samo-
zřejmě díky tomu, že Petřínská
rozhledna nestojí v rovině u řeky,
ale na kopci nad městem. A po-
skytuje nádherný rozhled – za
jasného počasí je z ní výhled do-
konce i na Říp a České středo-
hoří, na severovýchodě na Krko-
noše, na jihovýchodě ale rozhled
uzavírají Brdy. Koneckonců, už
roku 1890 v Časopise turistů

o vyhlídce básnil Vilém Kurz:
„Krkonoše, ačkoliv již nyní do-
hledné, vyniknou pak ještě lépe
nad svoje předhoří; prvním vyš-
ším kopcem v tomto směru bude
Kozákov nad Turnovem a Žalý
nad Jilemnicí. Z předeslaného
rozboru dá se tudíž s určitostí
tvrditi, že se vyhlídka s Nebo-
zízku zamýšlenou rozhlednou
nejen všestranně rozšíří, nýbrž
i k jihu přes Vidovli a k severo-
východu přes Ladvé dokonce
značně doplní krajinami dosud
neviditelnými.“ 

Od turistů přes Járu
Cimrmana zpátky
k turistům

V samých počátcích Petřínské
rozhledny byl jediným zádrhe-
lem na dokonalosti výtah a jeho
osvětlení, a výtah byl také příči-
nou dramatické události 5. čer-
vence 1938. Nejspíš elektrický
vztah ve výtahové kabině byl pří-
činou požáru na vrcholu věže.
Celá stovka lidí se obtížně eva-
kuovala dolů a naopak nahoru
k ohnisku požáru se stejně ob-
tížně dostávali hasiči. Nakonec
se jim po půlhodinovém boji ale
podařilo hořící dřevěnou kon-
strukci pod střechou uhasit.

Namále měla rozhledna také
za války. Během návštěvy Pra -
hy v březnu 1939 se znelíbila
 Adol  fu Hitlerovi. Přál si, aby byla
rozhledna zbořena, protože prý
rušila výhled z oken Pražského
hradu. V padesátých letech byl
na rozhledně instalován tele-

vizní vysílač. Kvůli tomu byl od-
straněn výtah, v jeho šachtě byly
umístěny kabely, královskou ko-
runu na vrcholu věže nahradila
televizní anténa a další vybavení.
Později se přidaly ještě rozhla-
sové vysílače.

V září 1979 byla rozhledna pro
špatný technický stav úplně uza-
vřena, po nejnutnějších opra-
vách byla znovu otevřena v květ -
nu 1991, když se ke stému vý ročí
Zemské jubilejní výstavy konala
Všeobecná českoslo ven ská vý-
stava. O rok později pře sta la roz-
hlednu používat televize, zůstaly
tady jenom rozhlasové vysílače. 

V roce 1998 převzala správu
rozhledny Pražská informační

služba a v následujícím roce za-
počala generální rekonstrukce
rozhledny. Znovu otevřena byla
24. března 2002.

V podzemních prostorách roz-
hledny byla do března roku 2012
umístěna výstava artefaktů spo-
jených s životem Járy Cimrma -
na, potom tu až do roku 2013 by -
la interaktivní výstava Igráč ků.
Od roku 2013 správu věže pře-
vzalo Muzeum hlavního měs ta
Prahy.  

Od března 2013 je zde umís-
těna výstava stavebnice Merkur
a také několik panelů mapujících
bohatou historii Klubu českých
turistů.

Marcela Nejedlá

Rozhledna postavená po první
patro, 27. května 1891

Rozhledna dosáhla 37 metrů, 
13. června 1891
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BŘEVNOVSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT VII. SEZÓNY

Informace na auramusica@seznam.cz 
nebo na tel. 603 188 500

Martin Kasík K L A V Í R

Chopin / Dvořák / Novák

14 | 9| 2021 | 19.00 | Tereziánský sál 

Prodej abonmá 
a vstupenek 
v Informační 

kanceláři 
MČ Praha 6, 

Bělohorská 110
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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

IN
ZE

RC
E 

V
6-

08
16

IN
ZE

RC
E 

V
6-

08
06

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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Vpestré skladbě stánků bu-

dou zastoupeny grilované
speciality, burgery, žebra,

trhaná masa, hot dogy, mexické,
asijské i francouzské speciality,
na své si přijdou i vegetariáni
a vegani, milovníci sushi či cup-
cakes. Osvěžit se bude možné ro-
lovanou zmrzlinou či domácími
nanuky. O pitný režim se posta-
rají výrobci domácích limonád
a ciderů, vinaři či řemeslné pivo-
vary. Domů si pak budou moci
návštěvníci odnést zavařeniny,

pesta, omáčky, oleje, sirupy, ko-
ření či dobroty pro mazlíčky.

Programem na hlavní scéně
bude po celý den provázet spolu-
pracovník redakce časopisu
F.O.O.D., herec, gastronadšenec
a autor Gastromapy Lukáš Hej-
lík. Těšit se můžete na kuchařské
show, na scéně se vystřídají lek-
toři z GourmetAcademy, finalisté
soutěže MasterChef a zástupci
časopisu F.O.O.D. Program za-
končí vystoupení komiků zná-
mých z pořadu Na stojáka, Ivy

Food piknik a Koloběžka DEN
na Ladronce
Poslední prázdninovou neděli se koná
v pražském parku Ladronka jubilejní 10. ročník
tradiční akce plné skvělého jídla a zábavy pro
celou rodinu. Návštěvníci budou mít od 11 hodin
dopoledne možnost ochutnat to nejlepší z
produkce malovýrobců, farmářů, street foodu,
bister a food trucků. Pazderkové, Ester Kočičkové

a Richarda Nedvěda. Pro nej-
menší návštěvníky bude připra-
vena velká dětská zóna a pro-
gram ve spolupráci s časopisy
Sluníčko a Mateřídouška. Větší
děti si budou moci zkusit školu
vaření s Globusem. Vstup na akci
je zdarma.

Hned další neděli od deseti ho-
din odstartuje již pátý ročník
sportovně-charitativní akce Ko-
loběžka DEN. Po krásných cy-
klostezkách parku Ladronka bu-
dou připraveny trasy různých
obtížností, závodit může každý,

profesionálové, rekreační jezdci
i děti od čtyř let.

Protože celou akci pořádá Na-
dace Jedličkova ústavu, která po-
máhá dětem a mladým lidem
s handicapem, budou mít účast-
níci akce možnost vyzkoušet si
jízdu na handbiku nebo závody
na invalidních vozících.

Na místě bude připraven YE-
DOO tým se svojí půjčovnou ko-
loběžek, která bude včetně se-
rvisu po celý den zdarma. 

Doprovodný program zaujme
všechny věkové kategorie. Kdo
nebude zrovna závodit, bude mít
možnost zhlédnout ukázku vý-
cviku služebních psů Armády ČR
nebo zkusit štěstí v tombole.
Hlav ní cena závodu, osobní vůz
dle vlastního výběru s plnou ná-
drží na celý víkend, bude vyloso-
vána na místě ze všech dospě-
lých účastníků. Děti čeká skákací
hrad nebo divadelní představení
spojené s výukou první pomoci.

red

Fo
to

 V
itV

it 
–

W
ik

im
ed

ia
.o

rg



11 Zpravodajství z Prahy 6

Bělohorská pláň se na dva
dny, 18. a 19. září, opět
promění v obrovské bi-

tevní pole. Diváci zhlédnou re-
konstrukci historické události.
Stovky vojáků z celé Evropy, dě-
lostřelci nebo jezdci na koních,
ti všichni se sjedou do Prahy, aby
se účastnili největší rekonstruk -
ce bitvy z období třicetileté války
na našem území.

Bojiště protnou pyrotechnické
efekty a výstřely děl. Na akci
bude také dobové tržiště a dopro-
vodný program pro děti i dospě -

lé, ve kterém nebudou chybět šer -
mířské ukázky, výcvik jednotek,
výklad o palných zbraních, kej-
klíři, hudební vystoupení a další.

„Dvouhodinová bitva byla pro
svůj rychlý průběh spíše jen
šarvát kou, nicméně rozhodla
o osudu celého stavovského po-
vstání a rozhodujícím způsobem
ovlivnila osud českého státu na
dalších 300 let. V jejím důsledku
museli všichni lidé přejít na kato -
lickou víru anebo odejít z Čech.
Mnoho lidí prchlo za hranice
a dvacet sedm českých pánů

U obory Hvězda
znovu vzplane bitva

Letos si připomínáme výročí 401 let od
dvouhodinové bitvy na Bílé hoře, která v roce
1620 znamenala začátek tragédie českých zemí,
bitva, při níž se střetla vojska českých stavů na
jedné straně a spojeného vojska Katolické ligy
a císařské armády na straně druhé.

skončilo na popravišti. Snažíme
se bitvu ukázat tak, aby se co nej-
více podobala skutečné historic -
ké události,“ upřesnil organizá-
tor akce Martin Cholinský.

Rekonstrukci Bitvy na Bílé
hoře organizuje sdružení Bílá
hora 1620, přičemž jde o jednu
z největších akcí svého druhu

v Evropě. Bitva bude realizována
tak, aby se co nejvíce podobala
skutečné historické události.
Areál Bělohorské pláně u obory
Hvězda bude rozdělený do něko-
lika zón s vlastními vstupy.
V kaž  dé zóně bude umístěna tri-
buna s možností zakoupení sa-
mostatných lístků. red
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PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s., společnost se sídlem v Praze, která se zabývá svozem,
sběrem a energetickým využíváním odpadu a údržbou komunikací v hlavním městě Praze,
vypisuje výběrové řízení na pozice:

ŘIDIČ SPECIÁLNÍHO VOZU NAD 7,5T
Pracovní náplň:
• řízení vozu nad 7,5t, zimní/letní údržba komunikací, 
• řádná péče a údržba svěřených mechanismů.
Požadujeme: 
• řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, karta řidiče,

psychologické vyšetření,
• praxi v řízení vozidla nad 7,5t, znalost Prahy,
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí na

komunikacích v silničním provozu.
Pracovní doba /směnnost:
6.00–18.00; 18.00–6.00 hod. (směnný provoz zimní období)
Pracovní poměr na dobu:
Určitou 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022. V případě, že se pracovník
osvědčí, bude smlouva prodloužena.
Mzdové ohodnocení:
35 až 45 tis. Kč/měs. (příplatky dle druhu práce a za práci
přesčas)
Kontakt:
p. Matějovský, tel.: 739 682 189 (6.00–14.00 hod.)

ŘIDIČ DO 3,5T, MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
Pracovní náplň:
• řízení vozu do 3,5t, vývoz a vysypávání odpadkových košů,
• řádná péče a údržba svěřených mechanismů.
Požadujeme: 
• řidičský průkaz sk. B, znalost Prahy 6 a 7 výhodou,
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí na

komunikacích v silničním provozu.
Pracovní doba /směnnost:
6.00–14.00 hod. po–pá, so nebo ne
Pracovní poměr na dobu:
Určitou 1 rok. V případě, že se pracovník osvědčí, bude mu
smlouva prodloužena.
Mzdové ohodnocení:
24–28 tis. Kč/měs. (příplatky dle druhu práce a za práci přesčas)
Kontakt:
p. Kubrychtová, tel.: 605 939 460 (6.00–14.00 hod.) 

Nabízíme:
• pracoviště na Praze 6, 
• benefity v celkové výši až 24 tis. Kč/rok. (5 týdnů dovolené,

stravenky, Flexipassy aj.)
• Email: personalni@psas.cz
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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

Milovníci zlatavého moku
se mohou 4. září těšit
kromě široké nabídky

piva od malých pivovarů také na
bohatou nabídku občerstvení
i na hudební doprovod. Na festi-

Festivaly
v Šestce

valu vystoupí kapely Krausbery,
JullDajen a další. Vstup je pro
návštěvníky zdarma.

Osmého září se na jeden den
promění ve velkou vědeckou la-
boratoř pod širým nebem Vítěz -
né náměstí. Od půl deváté ráno
tady organizátoři představí zá-
jemcům bez omezení věku vědu
populárním a interaktivním způ-
sobem, ukážou to nejzajímavější
ze světa přírodních, technických
a společenských věd i praktické
využití vědy v každodenním ži-
votě. Vstup na akci je zdarma. Do
konce října se VědaFest pře nese

ještě do virtuální podo by, kdy
budo u moci zájemci navštívit
všech ny expozice obrazem i zvu-
kem ze svých domovů. Nebudou
si moci na vědu „sáhnout“, ale
pohled virtuálníma očima při-
nese jiné, nečekané a vzrušující
zážitky.

Akci pořádá Dům dětí a mlá-
deže hl. m. Prahy, České vysoké
učení technické v Praze a Vysoká
škola chemicko-technologická
v Praze za podpory Městské části
Praha 6 a České společnosti pro
biochemii a molekulární biologii.

red

První zářijovou sobotu se na Vítězném náměstí
opět uskuteční Festival malých pivovarů. Třetí
ročník festivalu bude součástí klasických
sobotních Trhů na Kulaťáku. 
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MASO UZENINY

MILOŠ KŘEČEK KK

Maso – uzeniny Miloš Křeček KK, s.r.o.
Bělohorská 1689/124,
Praha 6 – Břevnov
www.krecekkk.cz, eshop.krecekkk.cz

◗ široká nabídka masa, uzenin a masných výrob ků
z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle vašeho přání

◗ velký výběr lahůdek, salátů, obložených chlebíčků,
pečiva
◗ stále nové akční nabídky

Z nabídky pro vás vybíráme:
Hovězí předkýtí koule 224,90 Kč 199,90 Kč
Vepřový bok s kostí 114,90 Kč 99,90 Kč
Párky učňovské 189,90 Kč 169,90 Kč
Šunka výběrová 259,90 Kč 209,90 Kč
Akční nabídka platná od 30. 8. – 10. 9. 2021 nebo do vyprodání
zásob. Ceny jsou uvedeny za kg.

Těšíme se na vás!



13 Zpravodajství z Prahy 6

Centrální náměstí Petřin mezi
ulicemi Brunclíkova,
Bubeníčkova a Na Petřinách
projde výraznou proměnou. Na
místě původního obchodního
domu ze 70. let vznikne nová
multifunkční budova. Na jejím
finálním vzhledu, se po mnoha
složitých jednání a hledání
kompromisů, dohodli investor
projektu CPI Property Group
a Městská část Prahy 6. 

Po úspěšných jednáních nyní bude ná-
sledovat příprava dokumentace pro
územní řízení a podkladů pro veřejnou

soutěž na podobu centrálního náměstí a jeho
okolí.

Místo jedenácti podlaží
jen sedm 

Výsledný koncept zohlednil celou řadu při-
pomínek, především tu vůbec nejpalčivější,
která se týká výšky budovy. Její nejvyšší část,
hledící do ulice Na Petřinách, počítá ve vý-
sledném návrhu nikoliv s jedenácti, ale pou -

ze se sedmi podlažími. Touto úpravou záro-
veň dojde k částečnému vysunutí budovy nad
prostor náměstí. Tím se vytvoří dvoupodlaž -
ní loubí jako architektonická dominanta při
hlavní ulici.

Finálně byla odsouhlasena také zóna ob-
chodů a služeb ve druhém podlaží. Cílem je
do těchto prostor umístit služby jako výdejny
e-shopů, zubařské či lékařské ordinace nebo
například školící centrum. Současně proběh-
nou jednání s Českou poštou o možném pře-
sunu pobočky do nové budovy.

Veřejná soutěž pomůže
propojit přilehlou lokalitu

Autorem návrhu je architektonická kan-
celář Atelier A33. Při navrhování centrálního
náměstí autoři reagovali jak na nedostatek
nových bytů v hlavním městě, tak na potřebu
rozšířit množství služeb i obchodů a zlepšit
tak jejich dostupnost pro obyvatele celé ob-
lasti. Zároveň dbali na zakomponování od-
povídajícího počet parkovacích míst, kterých
ve dvou podlažích podzemních garáží vzni -
kne minimálně 160. Dalších až 19 veřej ných
parkovacích míst bude vybudováno v ulici
Bubeníčkova.

Dalším zásadním bodem pro architekty
bylo začlenit budovu do stávající zástavby
a koncipovat ji tak, aby umožnila přirozené
propojení s okolním veřejným prostorem.
Aby takové propojení skutečně fungovalo,
a nejen nová budova, ale i celá lokalita půso-
bily harmonicky, bude na celý veřejný pro-
stor vypsána architektonická soutěž. Tím do-
jde k přípravě smysluplného plánu i pro
přilehlé okolí a k co největšímu zohlednění
potřeb místních obyvatel.

Nová budova centra na Petřinách
má finální podobu
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Po kom se ale Baba jmenu -
je? Vypráví se tahle po-
věst: jednou se z Hradčan

spěšně odvážela svatováclavská
koruna, která se měla někde
v bezpečí ukrýt. Nepřátelé je ale
zastihli a pronásledovali. Rytíři,
kteří se snažili uniknout i s ko-
runou, 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 ry-
tíři jeli, ukázala jim na opačnou
stranu. Po nějaké době se rytíři
vrátili, bábě poděkovali – a sva-
továclavská koruna byla zachrá-
něna.

To je krásná pověst. Skuteč-
nost je ale taková, že ve všech
slovanských zemích je spousta
jiných kopců a hor, které se jme-
nují Bába nebo Baba. Pravděpo-
dobně to všechno byla místa, kde
se obětovávalo staroslovanské
bohyni Bábě, pramatce země
i všeho tvorstva. 

Jedinečná čtvrť
Tolik historie. A jak to tedy

bylo s čtvrtí Babou? Jako jedinou
z kolonií Werkbundu ji tvoří jen
individuální domy postavené na
míru investorovi. Je také nejdo-
chovalejší, protože jiné čtvrti ve
Vídni a v Německu byly poško-
zené během druhé světové války. 

Architektonická soutěž na
stav bu čtvrti byla vyhlášena
v prosinci 1929. Mělo se jednat
o minimalistické domy posta-
vené v řadách podle ulice. V roce
1932 koupil Svaz českosloven-
ského díla pozemek mezi Fišer-
kou a zříceninou Baba s výhle-
dem na Prahu. Předseda Svazu
československého díla Pavel Ja-

nák, projektant plánu osady, do
původního zastavovacího plánu
vložil další ulici, získal tak menší
podélné parcely a prosadil ša-
chovnicový způsob zastavění.
Trva lo 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 vypra-
covány podmínky pro stavebníky
a projekty a schválen rozpočet.
Nový regulační plán byl nakonec
schvá len ministerstvem veřej-
ných prací až v roce 1931.
Všech ny funkcionalistické domy
měly plochou střechu, často s te-
rasou s výhledem na Prahu. Na-
konec nebyl žádný z vítězných
návrhů soutěže realizován. Sta-
vitelé zavrhli některé původní
představy architektů, vstoupili
do projektu a v některých přípa-
dech si také vyměnili pozemky.

Zdravé domy v zeleni
Výstavba byla zahájena v dub -

nu 1932. Třicet tři rodinných do-
mků bylo postaveno podle zásad
zdravého bydlení. Celá kolonie je
dílem několika architektů, kteří
pracovali podle jen několika rám-
cových požadavků – výška domů
byla omezená a mělo zůstat co
nejvíce zelených ploch. Svůj ro-
dinný dům si tady nechal posta-
vit i Pavel Janák, řešení své za-
hrady ale svěřil architektovi
Otovi Fierlingerovi, který spolu-
pracoval na celém konceptu ze-
leně na Babě.

Stavbu osady financovali pří -
mo stavebníci což nebývalo zvy-
kem. To vedlo k individuální po-
době jednotlivých domů. Všichni
stavitelé pocházeli z okruhu Sva -
zu československého díla – malíř
Cyril Bouda, architekt Pavel Ja-

Po kom se jmenují
Baba z Dejvic

Jednou z částí Dejvic je 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. 

nák, grafika Ladislav Sutnar.
Mezi staviteli byli i ministerští
radové, řemeslníci, historici
umě ní, spisovatelé, překlada-
telé, nakladatelé, skladatelé, so-
ciologové, historici, univerzitní
profesoři i lékaři. Komunistický
režim prezentoval osadu Baba

jako buržoazní intelektuální ex-
periment Masarykovy republiky.
Od roku 1993 je čtvrť Baba měst-
skou památkovou zónou a v roce
2020 byla spolu s dalšími evrop-
skými funkcionalistickými celky
oceněna značkou Evropské dě-
dictví. Marcela Nejedlá

Dům úředníka ministerstva obrany Josefa Jirouška.

Vlastní vila architekta Pavla Janáka.

Vila spisovatele Václava Řezáče.
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