
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6

Areál u Džbánu získala v dražbě firma
Molepo z majetku likvidovaného stát-
ního podniku Pražská kanalizace

a vod ní toky v roce 2012 za zhruba 53 mili-
onů korun. Podle Čižinského ale vyhlášení
dražby neodpovídalo běžnému postupu,
podle kterého měl stát pozemky převádět
bezplatně nebo za odhadní cenu na město.
Výjimkou byly právě pozemky u Džbánu, na
které stát vypsal dražbu. Do té se firma Mo-
lepo přihlásila jako jediný zájemce. Čižinský
doplnil, že radní pro majetek v té době byla

Alexandra Udženija (ODS) a na ministerstvu
financí měl převody na starosti nynější před-
seda zastupitelského klubu občanských de-
mokratů Zdeněk Zajíček. Spolumajitelem
firmy Molepo je navíc podle něj člen ODS Vla-
dimír Schmalz.

„My se musíme snažit, aby ty pozemky
Praha získala zpět, a budeme také chtít, aby
kontrolní výbor prošetřil procesy, jestli ne-
došlo k nějaké podobné kauze při jiných lik -
vidacích podniků,“ řekl Čižinský. Podle něj
by se o to měli zasadit politici ODS, kteří teh -

Nestandardní postup při dražbě Džbánu.
„Vraťte ho městu!“ žádá Praha Sobě

Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský považuje prodej pozemků u nádrže
Džbán, které v roce 2012 získala firma Molepo, za nestandardní.
Žádá, ať pozemky firma převede zpátky na město za odhadní cenu
z roku 2012. A zároveň navrhuje, aby kontrolní výbor magistrátu
prověřil nakládání i s dalšími pozemky při likvidaci státních
podniků mezi lety 1997 a 2013.

dy byli ve funkci, a to i s ohledem na to, že
firmu Molepo spoluvlastní jejich spolustra-
ník.

Spekulace?
Udženija uvedla, že se prověření majetko-

vých operací při likvidaci státních podniků
nebrání. „Určitě jsem otevřena tomu, aby-
chom prošetřili, jak tento prodej pod likvidá -
torem probíhal,“ řekla. Dodala, že kontrolní
výbor zastupitelstva se již zabýval předlože-
nou peticí místních obyvatel a vyžádal si další
podklady. „Vyzvala jsem petenty a vyzvali
jsme i pana Čižinského na předchozím jed-
nání zastupitelstva, aby předložil relevantní
dokumenty, což do dneška neučinil,“ řekla
s tím, že Čižinského vyjádření jsou spekula -
ce.

Dodala, že město zároveň vstoupilo do jed-
nání o možném převodu pozemků na město,

pokračování na straně 3
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Podpora sportovních
akcí pro seniory
a postižené

Šestá městská část i v tomto roce
vyhradí až půl milionu korun na
podporu sportovních akcí pro se-

niory a osoby se zdravotním postižením.
Organizace i jednotlivci mohou do
2. března žádat o dotaci jednorázových
i dlouhodobých projektů. Cílem pro-
gramu je rozšiřování společenských
kontaktů, podpora sportovních talentů
i pozitivního vztahu ke sportu. O příspě-
vek ve výši deset až osmdesát tisíc ko-
run mohou žádat neziskové subjekty,
právnické osoby, OSVČ nebo příspěv-
kové organizace, přičemž se počítá
s jeho využitím pro osoby s bydlištěm
na území městské části Praha 6. Pode-
psanou a oskenovanou žádost lze do
2. března podávat elektronicky (po při-
hlášení do systému na webových strán-
kách městské části v sekci Elektronické
dotace), nebo vytištěnou na podatelně
v budově radnice. Dotace získají aktivity,
které proběhnou v roce 2022. V březnu
bude všechny žádosti posuzovat od-
borná komise, výsledky dotačního řízení
budou zveřejněné v květnu. red

Šestá městská část připravuje
výstavbu nové léčebny
dlouhodobě nemocných
v Ruzyni. Její budoucí podoba
vzejde z architektonické
soutěže. Na vítězném návrhu,
za nímž stojí ateliéry Lennox
architekti a Rangherka 5, se na
návrh porotců usnesla rada
městské části.

Moderní zdravotnické zařízení s ka-
pacitou až 104 lůžek v Drnovské
ulici nahradí zastaralý objekt v Chit-

tussiho ulici v Bubenči. Při výběru návrhu
se kladl důraz zejména na provozní a funkční
řešení objektu a zahrady, začlenění kom-
plexu do okolí i na energetické hledisko.

„Potřebujeme zdravotnické zařízení, které
bude poskytovat důstojnou léčbu a pomoc
ve standardech 21. století. Jsem přesvědčen,
že vítězný architektonický návrh tyto poža-
davky bezezbytku naplňuje. Vznikne zde mo-
derní, otevřená léčebna, kde budou mít pa-
cienti dostatek soukromí a zároveň možnost
kontaktu s běžným životem,“ uvedl k návrhu
místostarosta Prahy 6 pro územní rozvoj
a veřejný prostor Jakub Stárek (ODS). Před-
pokládá se, že v přízemí nového domu vznik -
ne kavárna, která propojí klienty léčebny
dlouhodobě nemocných s návštěvníky
a míst ními obyvateli.

Vítězný návrh je hodnotný nejen z archi-
tektonického pohledu, ale vytváří podmínky

pro co možná nejúčelnější provoz. „Jdeme
tím naproti podnětům od vedení a personálu
naší současné léčebny, s nimiž jsme provozní
hledisko konzultovali. Při posuzování ná-
vrhů jsme čerpali z jejich praktických zku-
šeností, proto věřím, že nová budova bude
dobře sloužit nejen klientům a jejich návště-
vám, ale i zaměstnancům. Ti všichni zde na-
jdou opravdu důstojné a příjemné prostředí,“
doplnil radní Prahy 6 pro sociální politiku
a zdravotnictví Marián Hošek (KDU-ČSL).

Odborná porota vybírala z celkem devíti
návrhů. Nezbytnou podmínkou stavby nové
léčebny dlouhodobě nemocných na obecních
pozemcích mezi ulicemi Drnovská, Pilotů
a Dědinská je změna územního plánu. Ta je
díky vstřícnému postoji pražského magis-
trátu těsně před schválením. Nová léčebna
by podle předpokladů mohla stát do roku
2026, náklady na realizaci vítězného návrhu
se odhadují na 290 milionů korun. red

Vítěz nové podoby
léčebny dlouhodobě nemocných

Vítězný návrh nové léčebny dlouhodobě
nemocných v Ruzyni ateliérů Lennox
architekti a Rangherka 5
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3 Zpravodajství z Prahy 6

čemuž se vlastníci nebrání. „Pokud by se po-
dařilo hlavnímu městu nebo městské části
Praha 6 vyjednat s novými vlastníky odkup,
tak by to bylo úpl ně nejlepší řešení,“ řekla.

Vydírání?
Petice, kterou zmínila Udženija, protes-

tuje proti zástavbě pozemků v okolí nádrže
Džbán. Vznikla v reakci na prohlášení firmy
Molepo, že koupaliště musí kvůli havarij-
nímu stavu zavřít. Autoři petice jsou pře-
svědčeni, že jde ze strany firmy o vydírání.
„Vlastníci nechtějí otevřít koupaliště, pokud
jim město nedovolí zastavět přírodní park,“
tvrdí na svých stránkách. Minulý týden bylo
pod peticí již téměř 12 tisíc podpisů. Postup
firmy označili za vydírání už dříve někteří
zastupitelé pražského magistrátu a podobně
se vyjádřili i opoziční zastupitelé Prahy 6 za
Stranu zelených. Opoziční zastupitelé Pra -
hy 6 za Piráty v lednu uvedli, že „společnost
Molepo si snaží silou vynutit změnu územ-
ního plánu tak, aby na cenných pozemcích
bylo umož něno vybudovat bytové domy“.

To, že by si firma Molepo, která je vlastní-
kem koupaliště, chtěla uzavřením areálu pro

Nestandardní postup při dražbě Džbánu...
dokončení ze strany 1

INZERCE V6-0204

Vodní nádrž
Džbán

●Byla postavena v letech 1966  až 1971
na Litovicko-Šáreckém potoce v Praze 6,
hráz vysoká 8,5 metrů zadržuje přes
300 tisíc kubíků vody a plocha vodní hla-
diny dosahuje rozlohy 13 hektarů.
● Je součástí Přírodního parku Šárka –
Lysolaje a je jednou z nejzachovalejších
pražských přírodních lokalit. Je druhým
největším koupalištěm v Praze.
● Projekt na stavbu přírodního koupa-
liště Džbán navrhl v roce 1966 architekt
Zdeněk Drobný.

lepo chce podle svého mediálního zástupce
Jakuba Splav ce stavět bytové domy v ulici
Evropská, kde by měly doplnit stávající zá-
stavbu a fungovat jako hluková stěna, oddě-
lující rušnou dopravní tepnu od volnočaso-
vého areálu a přírodní lokality. Plánované
budovy by podle něj měly být nižší než ny-
nější okolní zástavba. „V Šárce, v oblasti re-
kreačního areálu Džbán ani v jejich nejbliž-
ším okolí se nikdy stavět nebude. Cílem
společnosti (Molepo) je vhodně doplnit zá-
stavbu podél Evropské,“ prohlásil Splavec.

Jitka Kačánová

Budova i okolí koupaliště jsou již dlouhé
roky v zanedbaném stavu.

návštěvníky vynutit změnu územního plánu
v lokalitě, ale její spolumajitel Jan Sýkora od-
mítá. Důvodem uzavření koupaliště Džbán
pro letošní sezonu je podle něj výhradně ha-
varijní stav areálu. Náklady na rekonstrukci
firma odhaduje na 100 milionů. Ta ale nyní
podle Sýkory není pro firmu z finančních dů-
vodů bez plánované výstavby možná. Pro tu
je ovšem nutná změna územního plánu. Mo-
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4Zpravodajství z Prahy 6

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

vém úseku na maximálně 4 ho-
diny, v době od 16 do 20 hodin.
Po uplynutí této doby bude
kontej ner odvezen. Může být od-
vezen i dříve, pokud je zcela
naplněn! V místě přistavení je
obsluhující pracovník. Do kontej-
nerů lze vkládat jen ty odpa dy,
pro které je tato služba určena.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -

la, umyvadla, vany a WC mísy,
sta ré 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), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, te-
levizory a pc monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.

pondělí 28. 2.
■ Na Okraji x Krásného
■ Stamicova x Brixiho

úterý 1. 3.
■ Heyrovského náměstí
■ Brunclíkova x Nad Alejí

středa 2. 3
■ Zeyerova Alej x Nad Alejí
■ Sestupná x V Domcích

čtvrtek 3. 3.
■ Parléřova x Myslbekova
■ Pod Drinopolem x Mládeže

pondělí 7. 3.
■ Liborova x Šlikova
■ Kopeckého x Pod Věží – před
5/2309

úterý 8. 3.
■ Hošťálkova x Štefkova
■ U Ladronky x Dvořeckého 

středa 9. 3.
■ Šultysova x Pětipeského
Za Oborou x Pozdeňská

čtvrtek 10. 3.
■ Malobřevnovská x Falcká
■ Kralupská x Dobrovízská

pondělí 14. 3.
■ Ruzyňská x Ledecká
■ Radistů x Navigátorů

úterý 15. 3.
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Na Padesátníku I. X Na Pade-
sátníku III.

středa 16. 3. 2022
■ Vlastina x U Silnice
■ U Silnice x Nová Šárka

čtvrtek 17. 3.
■ José Martího
■ Osamocená

pondělí 21. 3.
■ V N. Vokovicích x U Vok. školy
■ K Brusce x Na Valech

úterý 22. 3.
■ Arabská u gymnasia
■ Pod Kaštany x Jaselská

středa 23. 3.
■ Puškinovo náměstí x Česko-
malínská
■ Kafkova x Buzulucká

čtvrtek 24. 3.
■ Čs. Armády x Eliášova
■ Rooseveltova x Nár. obrany

pondělí 28. 3.
■ Terronská x Albánská
■ Kozlovská x Na Karlovce

úterý 29. 3.
■ Šárecká x Na Pískách
■ Na Ostrohu x Fragnerova

středa 30. 3.
■ Na Fišerce x Na Špitálce
■ Kolejní x Zelená

čtvrtek 31. 3.
■ Koulova x Čínská
■ Šárecká x Mydlářka

Zdroj: MČ Praha 6

Velkoobjemové
kontejnery

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

jemu 240 litrů. Do sběrných ná-
dob lze odevzdávat použitý olej
či další kuchyňské tuky v uzavře-
ných plastových lahvích. 

Nádoba je umístěna ve sběr-
ném dvoře Jednořadá 2124 a na
těchto stanovištích tříděného od-
padu:
■ 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 358/16
■ Ciolkovského 858/8

■ Na Petřinách 392/72
■ Heyrovského nám. 288/9
■ Ledecká 85/3
■ Moravanů 2224/70
■ Nad Manovkou 309/67
■ Ve Struhách 986/54
■ Terronská 985/51
■ Terronská 560/2
■ Nám. Bořislavka 1878/1
■ Na Petřinách 369/30
■ Nad Alejí 1881/29
■ V Šáreckém údolí 2711/39
■ V Šáreckém údolí 332/44
■ Talichova 2041/5
■ Nad Kajetánkou 43/2
■ Zeyerova Alej 898/45
■ Ke Dvoru 777/4
■ Arabská 676/19
■ Kladenská 560/28
■ Libocká 10/64
■ Navigátorů 596/53
■ Štefkova 471/2
■ náměstí Českého povstání
■ Na Ořechovce 28/33
■ Puškinovo náměstí 547/6

Zdroj MČ Praha 6

Sběr použitých olejů
a kuchyňských tuků

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 kuchyň-
ských olejů z domácností.
●Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lah-
vích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky. Zdroj: Pražské služby

Objemný
odpad a bioodpad

Sobota 19. 3. 
■ Pod Mohylou x Chrášťánská
■ Na Větru x U trafostanice
■ U Kolejí x Za Vokovickou vo-
zovnou
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)
■ Glinkova x Kanadská

Neděle 20. 3.
■ Na Okraji x Maříkova
■Na Pučálce (u stanoviště tř. od-
padu)
■ Bolívarova (před č. 25)
■Zeyerova alej x Na Klášterním
■ Ve Střešovičkách x Radimova

Sobota 26. 3.
■ Heyrovského nám. x Předvoje
■ Na Petynce x U Střešovických
hřišť
■ U V. nemocnice x U 4. baterie 
■ U Kolejí x U Stanice
■ Nad Hradním vodojemem

Neděle 27. 3.
■ Na Pastvinách x Půlkruhová
■ Na Větrníku x Dusíkova
■ U 5. baterie x Nám. Před bate-
riemi
■ Moravanů x Rozdělovská
■ Stochovská x Třebonická

V rámci jarního úklidu ko-
munikací budou stejně
jako v předešlém roce při-

staveny velkoobjemové kontej-
nery na likvidaci zejména rostli-
nného odpadu ze zahrádek, ale
i na likvidaci objemného odpadu
z domácností ve vlastnictví fyzic-
kých osob.

Na jednotlivá stanoviště budou
kontejnery přistaveny pouze na
jeden den, nejpozději do 10 ho-

din. V případě naplnění bude za-
jištěna jejich pravidelná výměna.
Po svozu bude dodavatelskou fir-
mou zajištěn úklid každého sta-
noviště.

Do kontejnerů je zakázáno od-
kládat živnostenský odpad, ne-
bezpečný odpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospo-
třebiče, televizory a PC moni-
tory, počítače, lednice, mrazáky
a sporáky. Zdroj MČ Praha 6
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Soutěž na řešení veřejného prostoru pro
Sídliště Petřiny vznikla z požadavku
šesté městské části. Jejím cílem je najít

nejvhodnější řešení veřejného prostoru no-
vého „Centrálního náměstí Petřiny“ pro sí-
delní útvar Petřiny a spádovou oblast při-
bližně patnácti tisíc obyvatel. Výsledkem má
být komplexně řešené, atraktivní, kultivo-
vané, nadčasové a funkční území reagující
na potřeby místa.

Organizátorem soutěže byla společnost
CPI Reality. Za šestou městskou část zasedla
v porotě radní pro strategický rozvoj Eva
Smutná (TOP 09). „Snahou o komplexní
ideo vé řešení daného prostoru reagujeme na
fakt, že Petřinám citelně chybí centrální ná-
městí, ačkoliv zde již v souvislosti s prvotním
budováním sídliště na přelomu 50. a 60. let

minulého století bylo plánováno. Vzhledem
k tomu, že investor chystá zásadní přeměnu
zdejšího dosluhujícího objektu, považuji
vznik náměstí jako logickou součást nově
plánovaného centra Petřin. Vycházíme tím
vstříc i místním obyvatelům, kteří si v rámci
participace přáli důstojný prostor, kde by se
mohli společně potkávat a trávit zde svůj
volný čas,“ vysvětlila Smutná.

Porota posuzovala šest soutěžních návrhů
a jako nejlepší z nich vybrala koncept archi-
tekta Josefa Hlavatého. „Vítězný návrh svým
minimalismem velice citlivě souzní s okolním
prostředím, zároveň jej ale náležitě dotváří.
Měl by tak vzniknout ucelený velkorysý pro-
stor náměstí pro budoucí komunitní život.
Vhodně také reaguje na dopravní situaci v lo-
kalitě,“ přiblížila klíčové charakteristiky ví-

tězného konceptu Smutná. Na druhém oce-
něném místě skončil návrh Davida Mareše,
Heleny Holé a kolektivu, třetí oceněné místo
obsadil Atelier A33. Všem účastníkům bude
vyplacena odměna dle pravidel soutěže.

Nově navržené náměstí by mělo přirozeně
navazovat na projekt multifunkčního domu
s byty, supermarketem a dalšími službami,
které využijí dvě plná podlaží objektu. Pro-
jekt, za nímž rovněž stojí společnost CPI Re-
ality, a který vzniká mj. na základě konzul-
tací s městskou částí, bude z velké části
realizován na místě stávajícího, avšak zasta-
ralého obchodního domu, jehož přeměna je
v území více než žádoucí. Vítězný návrh nyní
investor zpracuje do dokumentace pro
územ ní řízení, jehož zahájení se předpoklá -
dá letos na jaře. red

Centrální náměstí Petřiny
dostane novou tvář
Představa o budoucí podobě centrálního náměstí na Petřinách
získala konkrétnější obrysy. V rámci urbanisticko-architektonické
soutěže zvolila odborná porota návrh architekta Josefa Hlavatého
ze studia Hlavatí architekti.

Vizualizace centrálního náměstí na
Petřinách.
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Dopravní podnik hlavního
města získal pravomocné
společné povolení staveb-

ního záměru elektrifikace auto-
busové linky č. 119 Nádraží Ve-
leslavín až Letiště Praha. Na
zhotovitele stavby infrastruk-
tury nyní Dopravní podnik při-
pravuje veřejnou zakázku. Od-
hadované stavební náklady činí
přibližně 300 milionů korun. Za-
hájení stavby se předpokládá na
přelomu letošního a budoucího
roku v závislosti na průběhu ma-
jetkoprávního zajištění. Po do-
končení stavby se autobusová
linka č. 119 změní na trolejbu-
sovou linku č. 59, na které budou

jezdit velkokapacitní tříčlánkové
bateriové trolejbusy.

Dopravní podnik v současnosti
dokončuje veřejnou zakázku na
nákup 20 velkokapacitních tříč-
lánkových bateriových trolejbu -
sů, které na lince č. 119 nahra dí
stávající kloubové autobusy. Le-
tiště Praha díky tomu získá ne -
jen kapacitnější spojení směrem
do a z centra hlavního města, ale
také zcela bezemisní a tichou do-
pravu, která přispěje ke zklid-
nění části rušné Evropské ulice.

Ve finální fázi projektové pří-
pravy je také novostavba želez-
niční trati mezi Ruzyní a Letiš-
těm Václava Havla. Předtím, než

Správa železnic začne stavět no-
vou trať na letiště v úseku Pra -
ha-Ruzyně a Praha-Letiště Vác-
lava Havla, zbývá poslední krok
v projektové přípravě. Tím je
zhotovení dokumentace pro sta-
vební povolení. Samotné sta-
vební prá ce by měly začít za dva
roky.

Připravovaná novostavba je
součástí chystaného železnič-
ního spojení mezi Prahou, letiš-
těm a Kladnem. Spočívá ve
výstav bě 4 kilometry dlouhé

dvoukolejné trati v úseku Praha-
Ruzyně – Praha-Letiště Václava
Havla, a to včetně nové želez-
niční zastávky Praha-Dlouhá
Míle. Ta se bude nacházet v blíz-
kosti přistávací dráhy Letiště
Václava Havla, nákupního centra
Šestka a rychlostní komunikace
Pražský okruh. V budoucnosti
zde má vzniknout významný do-
pravní uzel s možností přestupu
na městskou a příměstskou auto-
busovou dopravu a výhledově
i na tramvaje. red

Na letiště trolejbusem nebo vlakem
Trolejbusová linka na Letiště Praha dostala
zelenou. Pražský dopravní podnik na ni získal
pravomocné společné povolení. Ve finální fázi
projektové přípravy je také novostavba
železniční trati na letiště mezi Ruzyní a Letištěm
Václava Havla, kterou připravuje Správa železnic.
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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,
www.masokrecek.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:
Vepřová krkovice 179,90 Kč 99,90 Kč
Hovězí přední kližka, karabáček 199,90 Kč 189,90 Kč
Vepřový ocásek 109,90 Kč 99,90 Kč
Královský játrový salám 129,90 Kč 89,90 Kč
Kladenská pečeně 199,90 Kč 179,90 Kč
Turistický salám 199,90 Kč 179,90 Kč
Taliány 169,90 Kč 149,90 Kč
Akční nabídka platná od 28. 2. – 13. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob. 

Ceny jsou uvedeny za kg včetně DPH.

Těšíme se na vás!
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Pořadatelé různých spor-
tovních a volnočasových
aktivit mohou žádat Pra -

hu 6 o finanční podporu. Závody,
turnaje, běhy, soutěže, ale napří-
klad i sousedská divadla a rodin -
né akce konané na území šes té
městské části podpoří radnice
dotacemi od deseti do tří set tisíc
korun.

Podpora se bude týkat akcí,
které se uskuteční ve druhé po-
lovině roku 2022, přesněji v ob-
dobí od 1. července do 31. pro-
since tohoto roku. O finanční
příspěvek mohou žádat fyzické
i právnické osoby (neziskové or -
ga nizace, spolky, zapsané ústavy
a další).

Různorodé akce budou podpo-
rovány ze dvou dotačních pro-
gramů: „Podpora soutěží a běhů
na Šestce II.“ se zaměřuje na
men ší, maximálně několika-
denní turnaje, běhy a závody
v jakémkoliv sportu, které pod-

poří částkami do 40 tisíc korun.
Druhý program „Podpora jedno-
rázových sportovních a vol no -
časových aktivit na Šestce II.“
vyčle ní až 300 tisíc korun na roz-
sáhlejší akce spojené s využitím
volného času mládeže a spor-
tovní akce pro širokou veřejnost.

Žádost o dotaci se podává
elektronicky na formuláři, který
je k nalezení na webových strán-
kách městské části. Přihlášky do
obou grantových programů bude
Odbor kultury, sportu a volného
času přijímat do půlnoci 20. dub -
na. red

Volnočasový areál na La-
dronce má novou domi-
nantu. Zdobí jej unikátní

socha Ocelový běžec. Čtyřmetro-
vou plastiku má šestá městská
část bezplatně zapůjčenou na
rok a půl.

O nápadu umístit na pláň na
Vypichu hodnotné výtvarné dílo,
které by se mohlo stát symbolem
areálu volného času, uvažovala
Praha 6 již delší dobu. Díky za-
půjčení sochy má nyní možnost
si tento nápad ověřit, vyzkoušet
jeho fungování přímo na místě
a seznámit se s reakcemi veřej-
nosti.

Dílo stojí při Bělohorské ulici
kousek od křižovatky Vypich a je
viditelné již z dálky. „Praha 6 je
umění nakloněna a nebojí se ex-
perimentovat ve veřejném pro-
storu, do kterého přináší nové
prvky. Myslím si, že umístění
běž ce přímo k běžecké a bruslař-
ské dráze je ideální. Třeba se

stane novým orientačním bodem
pro srazy a lidé se začnou schá-
zet právě u běžce,“ řekl místo -
sta ros ta Prahy 6 pro veřejný pro-
stor Jakub Stárek (ODS).

Autorem plastiky je sochař Mi-
chal Gabriel, který není pro šest -
kové obyvatele neznámým uměl-
cem. Jeho Bronzoví koně zdobí
Šabachův park v Dejvicích. Je ta -
ké autorem pomníku Strom vě-
dění, věnovaný vynálezci Otto
Wichterlemu, který se nachází
na Pe tři nách před budovou Ústa -
vu makromolekulární chemie
AV ČR.

V Parku Hadovka je jeho dílo
Cesta součástí venkovní galerie
výtvarných děl skupiny Tvrdo-
hlaví. Naposledy mohla veřej-
nost obdivovat Asteroid, objekt
vytvořený obdobnou technologií
jako běžec. Ten měla městská
část zapůjčený k výročí 100 let
městské části a umístila jej na Ví-
tězné náměstí. red

Běžci mají na Ladronce
ocelového patrona 

Radnice podpoří
sport a volnočasové akce
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Domov sv. Karla
Boromejského
v Praze
hledá

VŠEOBECNOU
ZDRAVOTNÍ
SESTRU
do nepřetržitého provozu,
úvazek dohodou.

Pěkné prostředí, možnost
ubytování pro ženy,
přátelský a dobrý kolektiv,
spokojení pacienti.

Více na:
www.domovrepy.cz
Životopis zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz

AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice
� 777 100 405
� 224 314 361
www.vecar.cz

Svatovítská 7
u Kulaťáku

MOBILNÍ MASÁŽE 
◆ Masáže pro ženy až do domu
◆ Firemní masáže
◆ Masáže na Praze 2 a mobilní

masáže po celé Praze.
◆ Relaxační a regenerační masáže

Masérka s dlouholetou praxí
Doprava po Praze zdarma

www.masazeodlucie.cz
tel: 728 456 974

„VPraze 6 máme spoustu
úchvatných míst a bu-
dov s bohatou a zajíma-

vou historií. Mnozí z nás je ale
možná v každodenním shonu
míjejí, aniž by si prohlédli jejich
detaily nebo se zamysleli nad je-
jich symbolickou hodnotou. Pro-
střednictvím našeho geoportálu
nyní přibližujeme příběhy
a osobnosti, které se skrývají za
jednotlivými uličkami a domy,
a ukazujeme tím více i méně zná -
má místa z jiné perspektivy,“
řekl místostarosta Prahy 6 pro
veřejný prostor a územní rozvoj
Jakub Stárek (ODS). „Navazuje -
me tím na pravidelné komento-
vané procházky po Šestce, kte ré
si za dobu své existence zís kaly
značnou oblibu. Každý, kdo si
bude chtít udělat vlastní pro-
cházku, tak nyní může načerpat
inspiraci právě na geoportálu,“
doplnil Jakub Stárek.

Virtuální procházky je na geo-
portálu možné najít pod vrstvou
„Procházky Prahou 6“. První zde

vyznačená procházka vede Pod-
babou a má celkem čtrnáct za-
stávek. Každou z nich si mohou
uživatelé rozkliknout a přečíst si
zajímavosti k danému místu. In-
formace jsou doplněné o fotogra-
fie z historie a současnosti, vy-
brané zastávky mají navíc video.
Jednotlivými videomedailonky
provází Hedvika Čenková, prů-
vodkyně komentovaných pro-
cházek, které Praha 6 pořádá
jednou za měsíc. Postupně se na
geoportálu budou objevovat další
místa a trasy.

Minulost
i současnost Podbaby

Podbaba je místní název části
pražských čtvrtí Dejvice a Bube-
neč pod skalnatým vrchem Baba.
Označuje na severu část údolí
Šáreckého potoka od oblasti sou-
toku s Lysolajským potokem
Bře tislavka po soutok s Vltavou,
na východě pás pod skalou podél
Vltavy a na jihu dolní část na roz-
hraní Dejvic a Bubenče. Součástí

Geoportál poradí,
kam vyrazit na procházku
Na šestkovém geoportálu lze nyní vyhledat tipy
na pozoruhodná místa v městské části a trasy
procházek. Na interaktivní mapě si zájemci
mohou vyhledat, kudy se projít a jaké zajímavosti
po cestě potkají.

Podbaby jsou usedlosti Břeti-
slavka, Jaroslavka, Helmrovka
a další. 

Území podél Šáreckého a Ly-
solajského potoka pod kopcem
Baba bylo podle viničních zápisů
nazýváno Podbabou již v 15. sto-
letí. Podle jiného výkladu měla
na těchto místech Bába, slovan-
ská bohyně deštivého mračna,
své svaté studánky a háje. Po ro -
ce 1848 vytvořily katastrální
obce Lysolaje a Sedlec s osadou
Podbaba místní obec. Podbaba
by la v té době středem lysolajské -
ho společenského života. V Pod -
babě byla též pošta.

V roce 1909 byla obec rozděle -
na. Praža né čas to říkají Podbaba
více než kilometr vzdálené části
Dejvic a Bu benče v okolí hotelu
Crow ne Plaza, dříve Interna -
tional. Nádra ží Podbaba se jme-
nuje i taměj ší zastávka autobusů
a tramvají. Autobusová zastávka
u ústí Šáreckého potoka se jme-
nuje V Podbabě. V době, kdy ná-
zev zastávky vznikl, vedla sou-
vislá zástavba Podbaby až k této
části Dejvic. Na území Podbaby
najdeme také plavební komory
ne bo Výzkumný ústav vodohos -
podářský T. G. Masaryka, dříve
Hydrologický ústav.

V roce 1851 byla zprovozněna
Severní státní dráha, dneš ní trať

Praha-Děčín, vedoucí Podbabou
údolím Vltavy. Přímo nad via -
duk tem u ústí Šáreckého poto ka
bývala od roku 1867 železniční
zastávka Podbaba. Zastávka byla
roku 1949 zrušena kvůli malé -
mu obratu cestujících i jejímu
nevyhovujícímu technickému
provede ní.

Její jméno nyní nese nová za-
stávka blíže Dejvicím. Podél řeky
při Podbabě jezdí frekventované
autobusové linky do Such dola
a do Roztok u Prahy.

V roce 2006 byl obnoven Pod-
babský přívoz, označovaný P2,
který spojuje vltavské břehy me -
zi vyústěním Šáreckého údo lí
a Podhořím. Využití přívozu je
velice atraktivní zejména pro
spojení oblastí Prahy 6 a Troje
pro rekreační i běžné každoden -
ní ces ty.

Přívoz zajišťují dvě malé loďky
a je v provozu celoročně. Na pra-
vém břehu na něj navazují spoje
linek 112 a 236, linka 236 zajiš-
ťuje spojení s Bohnicemi. Cesta
veřejnou dopravou z Dejvic přes
Holešovice do Troje trvá přes
30 minut, ale využitím přívozu
se tato doba zkracuje na polo-
vinu. Navíc je cesta přívozem za-
jímavější, než obyčejná cesta
tramvají, autobusem nebo pří-
padně metrem. Renata Říhová

Pohled na Podbabu a Lysolaje z rozhledny v Zoo Praha.
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Nejdříve starosta Prahy 6
Ondřej Kolář (TOP 09)
udělí maskám masopust -

ní právo a pak se průvod vydá za
náležitého veselí masek i ostat-
ních občanů na cestu po Bělohor-
ské ulici. Průvod budou doprová-
zet bubeníci a další hudebníci.
Dorazí i kejklíři a další masky,
napří klad plzeňský soubor Lo-
rika se smrtkami nebo morovými
dok tory. Na konci masopustní -
ho průvodu čeká účastníky nara -
žení masopustního speciálu
z dřevěného sudu a česká zabi-
jačka. Děti se můžou těšit na di-

vadlo a na žonglérskou školu,
kde si vyzkouší své dovednost.
Závěr večera patří masopustní
show. Dosp ělé o masopustu
poba ví hospodský harmonikář
Fran ta. Konec je plánován na
20. hodinu.

Žaludek si na konci průvodu
můžete zaplnit čerstvými jater-
ničkami, jelítky, prejtem, prde-
lačkou, tlačenkou, bramboráky
a bramborovými plackami, spi-
rálkami nebo trdlem. A samo-
zřejmě masopustním pivem
a dalšími teplými a studenými
nápoji.

Dětské masky v průvodu do-
stanou dárky a nejlepší budou
v cíli oceněny. A obzvlášť vítáni
jsou dospělí. Bubínky, řehtačky
či trumpetky s sebou!

V sobotu 5. března se pak od
19 hodin uskuteční v břevnov-
ském hotelu Pyramida již
28. Maškarní bál. K tanci a po-
slechu zahraje skupina Impuls
z Havlíčkova Brodu. Téma pro
masky na letošní maškarní bál je
„Léto“. Během večera proběhne
defilé masek a budou vyhodno-
ceny nejlepší z nich. Součástí
maškarního bálu bude tradiční

bohatá živnostenská tombola
o hodnotné ceny. První cenou je
zapůjčení automobilu s plnou ná-
drží na celý víkend.

Vstupenky na bál k sezení
u stolu za 290 korun je možné
koupit na: www.spolekbrevnov-
skychzivnostniku.cz nebo v pro-
dejně Krejčovství Ála, Bělohor-
ská 90, Praha 6 – Břevnov

28. Břevnovský masopust po-
řádá Spolek břevnovských živ-
nostníků z.s. s finanční podpo-
rou Městské části Praha 6 a pod
záštitou starosty Městské části
Praha 6. red

Břevnovský
masopust 2022

Již 28. ročník Břevnovského masopustního
průvodu projde Břevnovem toto úterý 1. března.
Vyráží v 16 hodin, sraz všech masek je v 15.45
u prodejny Moje kredenc v parku na rohu ulic
Pod Královkou – Bělohorská.
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Společnost KKCG Real Estate Group postavila
komplex budov BOŘISLAVKA CENTRA, které už déle než osm

měsíců slouží nejen obyvatelům Prahy 6, ale také zaměstnancům
firem, které sídlí v ¾ tohoto výjimečného komplexu budov.

Kancelářsko-obchodní komplex se-
stává ze čtyř nepravidelných skle-
něných krystalů, které vytváří

přímo nad stanicí metra Bořislavka živé
lokální centrum a podtrhuje význam měst-
ské radiály Evropská. Moderní architek-
turu významně doplňují díla současných
českých umělců. V nových kancelářích
sídlí společnosti ze skupiny KKCG, Volks-
wagen Financial Services, Pražská vodo-
hospodářská společnost a další. Po téměř
třiceti letech se v Praze 6 podařilo archi-
tektonicky vyřešit komplikovaný poze-
mek, který protínají ulice Evropská, Libe-
rijská a Kladenská. Investor – společnost
KKCG REG – tento pozemek zakoupil v ro -
ce 2012 a následně vypsal mezinárodní ar-
chitektonickou soutěž. Z té vyšel vítězně
návrh architektonické kanceláře Aulík Fi-
šer Architekti (AFA). Hlavními autory ře-
šení jsou Jan Aulík a Leoš Horák.

„Zakládáme si na vysoké kvalitě všech
staveb. Krystaly na Bořislavce jsou naším
dosud největším projektem a jsme na něj
velmi hrdí. Jde totiž o hodnotnou soudo-
bou architekturu, která urbanisticky do-
tváří tuto část Prahy 6. Příjemně rozvíjí
občanskou vybavenost a nabízí skvělé pra-
covní a obchodní prostory. Unikátní umě-
lecká díla pro mne představují dokonalou
tečku v dotažení projektu,“ řekl Petr Puj-
man, generální ředitel KKCG REG. Podle
něj samotná stavba v hodnotě více než 3,5
miliardy korun trvala tři roky.

BOŘISLAVKA CENTRUM získalo oce-
nění Best International Office Develop-
ment 2019/2020 udělované v rámci sou-
těže International Property Awards.

„Cesta k novému obchodnímu centru na
Bořislavce byla složitá, proto jsem rád, že
nyní tomuto místu v naší městské části
svítá nová budoucnost. Vítáme, že nové
centrum rozšíří občanskou vybavenost
v dané lokalitě, což si zdejší obyvatelé i ti
v širším okolí přáli. Věřím, že řada moder-
ních obchodů, restaurací a služeb, která se
zde díky tomu otevře, vhodně doplní stá-
vající nabídku pro občany. V kombinaci s no-
vými kancelářskými prostory toto centrum
dodá Bořislavce a okolí zcela novou ener-
gii,“ řekl Ondřej Kolář, starosta Prahy 6. 

„Navázali jsme na vývoj urbanistických
schémat pro současné město, jimiž se dlou-
hodobě zabýváme. Jde nám o hledání nové
podoby blokové zástavby, která by dokázala
evokovat kvality veřejného prostoru histo-
rického města, splňovala nároky na vnitřní
prostředí budov a umožňovala individuální
architektonickou formu,“ vysvětlil řešení
architekt Jan Aulík, jeden ze zakladatelů

AFA. V souladu se zadáním investora vy-
tvořil jeho tým na stavební parcele struk-
turu nepravidelných přírodních tvarů –
krystalů, které plynule přechází do parku
ve východní části. Geometrie krystalu
odpo vídá vnitřnímu uspořádání a funkci
budovy. Zvolená forma umožnuje reagovat
na naprosto odlišná prostředí a nivelety
okolních ulic a zároveň nabízí unikátní
výhle dy na Prahu. Ač má BOŘISLAVKA
CENTRUM charakter blokové zástavby, je
veřejně prostupné a přirozeně propojuje
ulici Kladenskou a Evropskou. „Cílem naší
práce nebyla jenom estetika jednotlivých
budov a jejich vnitřní dispoziční racionality,
ale především prostředí okolo nich a mezi
nimi. Koncept prostupného bloku nabízí
celou řadu veřejných prostor různého cha-
rakteru, z velké části prosluněných a chrá-
něných od dopravního ruchu ulice Evrop-
ské,“ dodal Aulík. 

Samotnou kapitolou BOŘISLAVKA
CENTRA je umění, které komplex dopl -
ňuje. „Tady hraje ohromnou roli osvícenost
investora stavby Karla Komárka a jeho
manželky Štěpánky,“ komentoval to Petr
Pujman. Jedním z děl, které vzni klo „na
míru prostoru“, je například skleněná plas-
tika „Ledovec“, která osvětluje vstupní
lobby. Je to největší dílo společnosti Lasvit
v České republice a jedno z jejích největ-
ších na světě. Jeho autorem je umělecký
ředitel Lasvitu Maxim Velčovský. „Byla to
pro nás obrovská výzva, protože jsme pra-
covali s ohromným prostorem a unikátní
technologií“, zdůraznil Velčovský. Podle
něj design respektuje a zdůrazňuje archi-
tektonický záměr, který nekončí pouze ná-
vrhem budovy, ale je propojením umělec-
kých a designérských disciplín tak, aby
celá stavba fungovala v harmonických sou-
vislostech. „Je skvělé, že v případě Boři-
slavky architekti řeší stavbu jako celek: jak
budou vypadat interiéry, detaily, veřejné

prostory, ale i květiny a zeleň v budově,“
uvedl Velčovský. Vstupní lobby oživuje epi-
fyt sestávající ze 76 akátových kůlů, které
jsou osazeny čtyřmi tisíci zelených i kve-
toucích rostlin. Autorem této netradičně
pojaté zahrady je architekt Zdeněk Se-
ndler spolu s architekty budovy. Podobné
ostrůvky vegetace vytvořil i ve vyšších pa-
trech některých budov. Umělecká díla mají
jednu společnou myšlenku: snažíme se při-
nášet nové přístupy, hledat originální ře-
šení. A to není jen Ledovec od Lasvitu, ale
například socha, která právě vzniká v dílně
Federica Díaze. Plastika s názvem „Na
horu“ evokuje starou stez ku, která kdysi
místem vedla, a vyrábí ji speciální robo-
tická ruka. Dílo česko-argentinského
umělce bude na piazzettě mezi třetím
a čtvrtým krystalem dokončeno na pod-
zim. Vchod do budov z ulice Evropská oži-
vuje další dílo - „Planeta“, jejímiž autory
jsou Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák
a Pavel Filip. Interiéry pak budou doplněny
pracemi Pavla Roučky, Jana Poupěte,
Františka Hodonského, Milana Housera
a Jana Kovaříka.

Nákupní galerie nabízí návštěvníkům
celkovou plochu 10 tisíc metrů čtverečních
obchodů všech druhů. Zákazníci tu najdou
prodejny potravin, oblečení, knih, květin
a dalšího zboží včetně cykloprodejny či ka-
váren a restaurací a rozmanitých služeb.

Na začátku roku 2022 KKCG oznámilo
prodej Bořislavka Centra nemovitostnímu
fondu České spořitelny REICO. Dle dohody
bude skupina KKCG i nadále budovy vy-
užívat formou pronájmu. Nový vlastník
svěřil od února správu budovy meziná-
rodní realitní poradenské společnosti Sa-
vills. Ta bude poskytovat služby správy ne-
movitostí ve spolupráci se společností
Active Retail Asset Management (ARAM),
jež bude zajišťovat správu nákupní galerie
v rámci komplexu.
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