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Kdysi opuštěná
tramvajová smyčka Dlabačov ožila

Je to jedna ze dvou tramvajových smyček, takzvaných
tramvajových nádraží, nedaleko strahovského stadionu, které byly
postavené v roce 1948 k jednomu jedinému účelu. Bylo to místo,
kam tramvaje a autobusy přivážely a odvážely účastníky
a návštěvníky všesokolských sletů, později spartakiád.
akmile však tudy přestaly proudit davy
sportovců a návštěvníků spartakiádního
Strahova, byly od konce 80. let minulého století dlabačovská smyčka i smyčka
Královka využívané jen sporadicky a chátraly.

J

Opuštěný kout Šestky ožil
„Posvítili jsme si na další opuštěný kout
a tentokrát jsme vdechli nový život tramvajové smyčce. Dříve tudy proudily desetitisíce
lidí na spartakiádu, dnes sem veřejnost může přijít za kulturou nebo jen tak posedět.

Tramvajová smyčka a přilehlý mostek má
teď kromě dopravní funkce i společenskokulturní,“ popsala zmrtvýchvstání tramvajové smyčky radní pro oblast kultury Hana
Třeštíková (Praha Sobě).
Kromě nástupní a výstupní stanice pro
cestující speciální tramvajovou linkou č. 42
má smyčka Dlabačov v Praze 6 další funkci.
Nově zde funguje bistro Točna. Lidé mohou
přijít za občerstvením a do budoucna také
na ranní jógu, s dětmi na divadlo nebo večer
na komorní koncert. Město tak pokračuje ve
zvelebování zapomenutých či nepříliš využí-

vaných zákoutí ve veřejném prostoru a vrací
do nich nový život.

Smysluplné místo
„Na projektu se mi líbí, že spojuje oživování veřejného prostoru, záchranu unikátního schodiště s hřibovou konstrukcí i lásku
k městské hromadné dopravě a historickým
vozidlům. Díky tomu vzniklo nové místo pro
trávení volného času s jedinečnou atmosférou. Během léta tu zastavuje historická linka
42. Cestu si užijí fanoušci městské hromadné dopravy i lidé, kteří chtějí poznat nejkrásnější místa metropole. Nově si mohou
dát limonádu nebo pivo v odstaveném vozu
T3 nebo na opraveném schodišti na Dlabačově,“ popisuje stav smyčky Adam Scheinherr (Praha Sobě), náměstek pro dopravu.
„Jsme rádi, že tramvaj, která již dosloužila
v pravidelném provozu v Praze, najde další
pokračování na straně 2
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dokončení ze strany 1
uplatnění v podobě kavárny a nadále bude cestujícím k užitku,“
dodává Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel povrchové dopravy Dopravního
podniku hl. m. Prahy.

Autentický veřejný
prostor
V otevřeném výběrovém řízení
zvítězila nabídka místních aktérů Ondřeje Kužílka a Jana Řídkého. „Projekt s názvem bistro
Točna transformuje prostor
tramvajového obratiště na venkovní bistro s kulturním přesahem s cílem využít a zachovat
autentický charakter místa,“ říká popis projektu. Autoři projektu podobu a využití architektonicky zajímavého prostoru
evokující historii místa konzul-

tovali také v rámci workshopu
uspořádaném mezinárodní vysokou školou architektury ARCHIP.
„Chtěli jsme najít někoho, kdo
dokáže nabídnout program obyvatelům Prahy 6, studentům
z nedalekých škol ale třeba i seniorům či rodičům s dětmi. Další
podmínkou byla nabídka kvalitního občerstvení a schopnost zapojovat do dění místní kulturní
aktéry. To vše má naplnit myšlenku, jak dát tomuto místu nový
impuls a nabídnout nový prostor
především pro místní komunity,“
připomíná ředitel Kreativní Prahy Petr Peřinka.
„Celému prostoru se snažíme
vtisknout zcela nový nádech, ale
zachovat odkaz na původní význam místa. Aktuálně se soustředíme na kvalitní gastronomii, ale do budoucna plánujeme
také více kulturních akcí,“ připo-

Foto Magistrát hl.m. Prahy 2x

Kdysi opuštěná
tramvajová smyčka Dlabačov ožila

Bistro Točna láká na rychlé občerstvení.
juje názor za autory a vítěze výběrového řízení Ondřej Kužílek.
Součástí projektu se staly také
dnes už ikonické Pražské stolky
a židle.

Tramvaj č. 42
Dlabačov bude nadále sloužit
také tramvajím, zejména jako zastávky turistické tramvajové linky s číslem 42. Dopravní podnik
objekt citlivě obnovil, například
kovové prvky a zrezlé a poškozené zábradlí je natřené původní
červenou barvou, která ho histo-

ricky odlišuje od nedaleké modré
smyčky Královka, druhým historickým tramvajovým nádražím
na Šestce. Bistro Točna bude zatím fungovat sezónně, do budoucna se však uvažuje o celoročním využití.
Turistická tramvaj propojuje
městské památky okružní jízdou. Na lince se střídají historické vozy, nejstarší z doby rakousko-uherské monarchie, ale
také vozy T1, T2 a T3 z přelomu
50. a 60. let 20. století.
Táňa Pikartová

● Ulice Dlabačov na Hradčanech spojuje křižovatku ulic Bělohorská a Myslbekova s ulicemi Keplerova a Pohořelec.
● Ulice se jmenuje na počest strahovského kanovníka řádu premonstrátů, obrozeneckého básníka, strahovského knihovníka,
sběratele literárních a uměleckých děl, hudebníka a hudebního
teoretika Bohumíra Jana Dlabače (1758–1820).
Cestující mohou využít i posezení v bývalé tramvaji.
INZERCE V6-0907
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Pamětní deskou na domě v ulici Na Valech vzdala
Praha 6 hold režisérovi, herci a spisovateli Jiřímu
Menzelovi. Oscarový režisér zemřel 5. září před
dvěma lety ve věku 82 let a na této adrese žil
bezmála čtvrt století.
a desce od autorů Jana
Dvořáka a Radko Šťastného je portrét režiséra a silueta Oscara, kterou uděluje
americká Akademie ﬁlmového
umění a věd. Menzel ho obdržel
v roce 1967 za snímek Ostře sledované vlaky, který natočil podle
románu Bohumila Hrabala.
„Pro mě je to ten Jirka, jak já
ho znám. A ten Oscar tam mi přišel důležitý,“ komentovala Olga
Menzelová podobu desky, jejíhož
výběru se sama účastnila jako
jedna z porotců soutěže. „Jirka
Prahu 6 miloval, toto místo pro

N

něj bylo důležité,“ dodala vdova
po významném umělci.
Slavnostního odhalení se
zúčastnili představitelé městské
části Prahy 6, členové rodiny,
i významné osobnosti z řad divadelního a ﬁlmového světa. Mezi nimi například herec Viktor
Preiss, Jiří Suchý, Petr Brukner,
režisér Jan Hřebejk.
„Děkuji, že jste všichni přišli
zavzpomínat na Jirku Menzela,
úžasného režiséra, ale především úžasného člověka, který
měl krásný smysl pro humor
a spoustu dalších laskavých

Foto Paul Katzenberger, Wikimedia Commons

Oscarový režisér Jiří Menzel
má v Praze 6 pamětní desku

vlastností,“ řekl starosta Prahy 6
Ondřej Kolář (TOP 09).
„Mám rád všechny jeho ﬁlmy
a při rychlém výčtu jsem byl sám
překvapený, kolik jich je, počínaje Skřivánky na niti a Ostře
sledovanými vlaky až k posled-

INZERCE V6-0901

nímu výraznému ﬁlmu Obsluhoval jsem anglického krále. A mezitím je plejáda skvělých ﬁlmů,
které se staly součástí českého
kulturního dědictví,“ komentoval význam Menzelovy osobnosti
místostarosta pro oblast kultury
Jan Lacina (STAN).
Jiří Suchý zavzpomínal na režijní působení Jiřího Menzela
v divadle Semafor, na společnou
ﬁlmovou práci, i na společné přátelství: „Jan Werich říkal, že rozděluje přátele na ty, které má rád
a na ty, které má rád, ale na
prázdniny by s nimi nejel. Já
jsem jeho víru přijal, a když Jiří
přišel s nápadem, že spolu strávíme prázdniny ve Francii, tak
jsem jel rád.“
Soutěž na podobu desky připravila městská část Praha 6. Za
realizaci Praha 6 zaplatila 120
red
tisíc korun.
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Irena Maříková: Vždycky se snažím
být připravena na zázrak

● Jaká je vaše lékařská specializace?
Takzvaná nukleární medicína. Převážně
se jedná o diagnostiku nádorových onemocnění. Ale její součástí často bývá také třeba
diagnostika ischemické choroby srdeční. Laicky řečeno: Když si někdo nahmatá nějakou
podezřelou bulku nebo když má určité nepříjemné podezření, jde k nám. A pokud je
závěr jeho vyšetření neúprosný, nezbývá než
zahájit léčbu.
● To tedy znamená, že občas lidem neříkáte úplně příjemné věci a musíte být trochu psycholog…
Samozřejmě, nejraději sděluji pacientům,
že jejich vyšetření je negativní. A že příčinu
potíží můžeme hledat jinde, například v rovině psychosomatické. Ale máte pravdu,
často musím být psycholog, a to hodně, nejen
trochu. Ovšem i zde fungují základní principy: Vždycky je lepší přijít si pro jakýkoli výsledek než nepřijít vůbec. A čím dříve se
problém začne řešit, tím lépe.
● Radši si nechci ani představovat, jaké
to je, říkat lidem, že třeba za půl roku už
nebudou mezi námi!
Takhle ale profesionál s pacientem jednat
nemůže. Problém samozřejmě je, že nemocní často chtějí slyšet přesný časový odhad – a ten neexistuje. Ovšem na druhou
stranu je fakt, že zázraky se dějí, a to i v me-

Foto Archiv I. Maříkové

Kandidátka na starostku Prahy 6
Irena Maříková možná už za
měsíc vymění nemocniční
prostory za kancelář na radnici
Prahy 6, kde posledních osm let
sídlil její kolega z TOP 09 Ondřej
Kolář, nyní již poslanec
Parlamentu ČR.

dicíně. Proto nikdy nesmíte vzít pacientovi
naději – a vždycky musíte být připravena na
zázrak. Zvyknout se na to pochopitelně
úplně nedá. Ale zase je to mimořádně dobrá
průprava na to, co mne možná už brzy čeká
na radnici (smích).
● Skáčete rovnýma nohama mezi politické matadory. Nemáte přece jen trochu
obavy?
Naopak, těším se. A skutečnost, že nejsem
zapojena v žádných vlivových skupinkách,
vnímám spíše jako výhodu. Nejsem v komunální politice úplným nováčkem. A také vím,
že vždycky je nejdůležitější pomoci pacientovi najít sílu, aby se s nemocí dokázal sám
poprat. Kdo to vzdá už na začátku, tomu se
šance na uzdravení nepoměrně snižuje. Ko-

Irena Maříková
● Narodila se 26.3. 1976 v Plzni, ale v Praze 6 žije už dvacet let.
● Ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, lékařka a odborná
asistentka Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN a doktorandka nukleární medicíny v učení umělé inteligence.
● Pro Ministerstvo zdravotnictví ČR zkouší odbornost a jazykovou připravenost zahraničních lékařů.
● Od roku 2013 spolupracuje v oblasti zdravotnictví a sociální péče s městskou částí
Praha 6, kde jsem členkou několika odborných komisí.
● K jejím koníčkům patří cestování, ﬁlm, divadlo, rekreační sportování a horská turistika.

neckonců, politická pomoc občanům a sousedům na Praze 6 stojí vlastně na dost podobných principech.
● Šestka je poměrně speciﬁcká. Velká, bohatá, s letištěm, ale k tomu s nedostavěným okruhem, s vyprojektovanou rychlodráhou na Kladno…
Všechno tohle dobře znám z vlastní všední
zkušenosti. Bydlím v Břevnově, takže důsledky chybějícího okruhu zakouším dnes a
denně. Problémy jsou zde nemalé a jejich řešení se mnohdy vleče. Přesto vidím, že se
věci řeší a často zlepšují. To, že se v komunální politice kolem všeho vedou zdánlivě
nekonečné diskuse, je prostě daň za to, že
žijeme v demokracii, ale vyplatí se ji chránit.
● Pro TOP 09 jsou demokracie a odpovědnost zásadní. Nebojíte se, že v komunální politice budete muset ze svých morálních nároků trochu slevit?
Jsem přesvědčena, že ne. Věřím, že politiku lze dělat slušně, odpovědně a přitom
efektivně. Možná to stojí víc úsilí, ale pokud
ustoupíte ze svých přesvědčení, už Vám toho
mnoho nezbude. A na tom si zakládáme.
● Chtěla byste něco vzkázat našim čtenářům?
Ano. Chci je poprosit, aby určitě přišli
red
k volbám!

INZERCE V6-0909
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Na Šestce teď svítí
unikátní lampy připomínající strom
čím, konkrétně Singapurem, kde se nachází
osvětlené lampy připomínající strom. Ty naše české budeme vyhodnocovat tři roky,“
uvedl.
První zelenou lampu najdou Pražané u železničního přechodu poblíž výstupu z metra
Hradčanská, druhou pak v ulici Dejvická nedaleko železniční stanice Praha-Dejvice. „Lokace pro umístění lamp byly vybrány z toho
důvodu, že je na těchto místech velmi komplikovaná či skoro nereálná výsadba stromů.
Cílem však není nahrazovat živé stromy, ale
umisťovat zeleň tam, kde by to nebylo jinak

Foto THMP 2x

V šesté městské části je od září
o dva klasické stožáry veřejného
osvětlení méně. Místo nich tam
pilotně stojí tzv. zelené lampy,
které jsou kromě svítidel
osazeny dalšími prvky pozitivně
zlepšujícími prostředí ve městě:
květináči s popínavými
rostlinami, lavičkou a také dnes
populárními mlžítky, které ještě
čeká napojení na vodní řad.
Projekt, který zaštítila městská
společnost Technologie hl. města
Prahy (THMP), byl inspirován
lampami ze Singapuru.

možné,“ vysvětlila Martina Kaňáková, předsedkyně Komise životního prostředí MČ Prahy 6. Právě na základě požadavku městské
části projekt vznikl.
Popínavé rostliny vypěstovala pro potřebu
zelených lamp Česká zemědělská univerzita.
Jedná se přitom o různé druhy – některé poskytnou stín, jiné stálou zeleň, voňavé a barevné květy nebo jedlé plody. V letošním roce
je nejdůležitější jejich správné zakořenění,
aby v tom příštím mohly růst. Předpokládá
se, že v průběhu příštího roku by zeleň měla
popínat již celou konstrukci lampy. O její
údržbu se bude po celou dobu pilotního prored
jektu starat MČ Praha 6.

„Ř

íká se, že pod lampou je největší
tma. V 21. století už to neplatí –
pod touto bude nejen světlo, ale
zároveň bude místem odpočinku a v souvislosti s klimatickými změnami také místem,
které bude částečně ochlazovat bezprostřední okolí,“ vyzdvihl víceúčelovost testovaných
lamp radní hl. m. Prahy pro oblast majetku
Jan Chabr. Projekt je dle místopředsedy
představenstva THMP Tomáše Novotného
zejména pilotní: „Jedná se o náš první takový
počin, v Praze dosud žádné lampy vybočující
ze své klasické podoby a funkce nenajdete.
Jedinečný je i tím, že je inspirován zahraniINZERCE V6-0903
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INTERNETU NA 3 ROKY

JEN S NÁMI

INTERNET +110 TV PROGRAM
NA 6 MSÍC ZDARMA
NAVÍC SE ZÁRUKOU CENY INTERNETU
DO 31. 12. 2025
P IPOJTE SE OD 250 K MSÍN
S RYCHLOSTMI DO 1/1 Gb/s

Platí pro tarify OPTI-GPON, OPTI-LAN a OPTI-DSL pi objednání nového pipojení do 31. 12. 2022.

INZERCE V6-0910

Středomořské speciality V zahradě! Restaurace V zahradě opět otevřena. Přijďte užít
chvíle pohody u dobrého jídla a skleničky vína v naší oáze klidu hned vedle parku Stromovka.
Každý víkend speciální nabídka z našeho španělského „Mibrasa“ grilu. Těšíme se na vás.
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Velkoobjemové
kontejnery
elkoobjemový kontejner
bude přistaven v určeném
termínu pouze na maximálně 4 hodiny, v době od 16.00
do 20.00 hodin. Kontejner může
být odvezen i dříve.
pondělí 19. 9.
■ Arabská x Egyptská
■ Kladenská x Nad Tratí
úterý 20. 9.
■ Africká x Alžírská
■ Tobrucká
čtvrtek 22. 9.
■ Dělostřelecká x Slunná
■ Macharovo náměstí
pondělí 26. 9.
■ Na Bateriích 27
■ Stamicova x Brixiho
úterý 27. 9.
■ Heyrovského náměstí
■ Nad Alejí x Šantrochova
čtvrtek 29. 9.
■ Brunclíkova x Nad Alejí
■ Parléřova x Myslbekova
pondělí 3. 10.
■ Pod Drinopolem x Mládeže
■ Liborova x Šlikova
úterý 4. 10.
■ Kopeckého x Pod Věží
■ Hošťálkova x Štefkova
středa 5. 10.
■ U Ladronky x Dvořeckého
■ Šultysova x Pětipeského
čtvrtek 6. 10.
■ Sibeliova x Farní
■ Za Oborou x Pozdeňská

INZERCE V6-0904

INZERCE V6-0906

V

pondělí 10. 10.
■ Zličínská x U Světličky
■ Malobřevnovská x Falcká
úterý 11. 10.
■ Radistů x Navigátorů
■ U silnice x Ke Džbánu
středa 12. 10.
■ U Silnice x Nová Šárka
■ José Martího
čtvrtek 13. 10.
■ Kafkova x Buzulucká
■ K Brusce x Na Valech
pondělí 17. 10.
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Jaselská
■ Dejvická x Na Hutích
úterý 18. 10.
■ Puškinovo nám. X Českomalínská
■ náměstí Interbrigády
středa 19. 10
■ Čs. Armády x Eliášova
■ Rooseveltova x Nár. obrany
čtvrtek 20. 10.
■ Terronská x Albánská
■ Kozlovská x Na Karlovce
pondělí 24. 10.
■ Šárecká x Na Pískách
■ Na Fišerce x Na Špitálce
úterý 25. 10.
■ Zengrova x Na Kvintusce
■ Kolejní x Zelená
středa 26. 10.
■ Koulova x Čínská
■ Šárecká x Mydlářka
Zdroj MČ Praha 6

Kontejnery na bioodpad
běr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů
zajišťuje a hradí odbor
ochrany prostředí pražského
magistrátu z rozpočtu hlavního
města.
Velkoobjemový kontejner bude
přistaven v určeném termínu na
maximálně 3 hodiny. Po naplnění kontejneru před koncem doby
přistavení dojde k jeho výměně.
Po celou dobu odborná obsluha
monitoruje naplňování kontejneru bioodpadem, eviduje počty
návozů a zodpovídá za čistotu
vysbíraného bioodpadu.
Velkoobjemový kontejner je
určen pouze pro trvale hlášené
občany v Praze.
Co do kontejnerů lze odkládat
komunální bioodpad především

INZERCE V6-0908

S

ze zahrad jako je listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu.
Co do kontejnerů nelze odkládat živočišné zbytky.
Sobota 8. 10. 9–12 hod.
■ Krohova x Nad Lesíkem
■ Říčanova x Řečického
Sobota 8. 10. 13–16 hod.
■ Na Ostrohu x Průhledová
■ U Ladronky x Dvořeckého
Sobota 15. 10. 9–12 hod.
■ Sestupná x Sbíhavá II.
Sobota 15. 10. 13–16 hod.
■ Na Okraji x Polní
Sobota 22. 10. 9–12 hod.
■ Macharovo náměstí
Sobota 22. 10. 13–16 hod.
■ Dělostřelecká x Spojená
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