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I když je dnešní sídliště Baba z hlediska
urbanismu i veřejných prostranství sta-
bilizovaným územím, trápí jej například

špatný stav a umístění podzemních sítí, jako
je kanalizace či vodovod. A to samozřejmě
nejsou jediné současné problémy tohoto síd-
liště.

Zachovat původní kouzlo
Aby byl zachován původní vzhled této uni-

kátní památkově chráněné vilové kolonie,
hlavní město Praha schválilo vznik koncep -
ční studie, která má osadu Baba chránit před
nekoordinovanými změnami.

„Ačkoliv je Baba významným a památkově
chráněným prostorem a architektura je zde
velmi dobře zachována, veřejná prostranství

uplynulými desetiletími přišla o své původní
kouzlo, poměrně zašla a chystá se jejich cel-
ková obnova. Koncepční studie byla zpra -
cována především z důvodu koordinace
veške rých zájmů v území, tedy památko-
vého, architektonicko-urbanistického a zá-
jmu míst ních obyvatel. Nyní můžeme kom-
binovat a koordinovat veškeré probíhající
paralelní projekty, zvýší se také efektivita
vyna ložených prostředků,“ říká 1. náměstek
primátora pro oblast územního rozvoje Petr
Hlaváček (STAN).

Rekonstrukce a moderní trendy
Koncepční studie předpokládá komplexní

rekonstrukci centrálního území zahrnujícího
městskou památkovou zónu Baba a dílčí zá-

Vilovou čtvrť Baba čeká rekonstrukce

Osada Baba patří mezi šest evropských kolonií Werkbund,
jejichž sídla byla propagací moderní funkcionalistické výstavby.
Na Babě se plánuje obnova povrchů, rekonstrukce sítí technické
infrastruktury i informační systém pro turisty.

sahy v blízkém okolí. Kromě zachování a roz-
voje historické hodnoty území a zkvalitnění
obytného prostředí pro místní obyvatele
je zde naplánovaná rekonstrukce sítí tech-
nické infrastruktury v souladu se soudobými
trendy, jako je třeba hospodaření s dešťovou
vodou.

Osadu dále čeká obnova povrchů a dalších
částí ulic a náměstí, a to takovým způsobem,
aby došlo k posílení charakteru místa, zvý-
šení bezpečnosti a bezbariérových cest pro
chodce a zkvalitnění propojení pro chodce
se sousedními částmi města.

Naučný okruh
Jedinečností studie je také vytvoření in-

formačního centra spolu s naučným okru-
hem, který bude sloužit turistům, a to včetně
navigačního systému a označení jednotlivých
vil. Architekti však budou dbát na to, aby
mís tu neuškodili, tedy aby vytvořili takové
zázemí pro návštěvníky sídliště, aby byli co
nejméně rušeni místní obyvatelé.

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 6

Programové priority, na kterých se
shodli koaliční partneři, jsou popsány
v koaliční smlouvě a následně budou

představeny v programovém prohlášení ra -
dy. Největší výzvy čekají Šestku v oblasti
školství – podpora výstavby nových škol,
a výstavby v Praze 6 obecně. „Jde například
o dostavbu Vítězného náměstí a rozvoj
území v oblasti dejvického nádraží. To, co
v nejbližších letech rozhodneme, bude defi-
novat následující dekády na Šestce. Občané
Prahy 6 budou ve všech našich rozhodnutích
na prvním místě,“ slíbil starosta Jakub Stá-
rek.

Z pozice starosty městské části bude Stá-
rek odpovědný za komunikaci s veřejností,
právní služby, zahraniční vztahy, informa-
tiku, digitalizaci a památkovou péči. Do funk -

ce statutárního místostarosty zvolili zastu-
pitelé Petra Prokopa (STAN s podporou Ze-
lených), který bude odpovědný za správu
majetku, hospodářskou činnost, koncepce
a strategický plán.

Praha 6 má dva místostarosty a jednu
místostarostku. Mariana Čapková (Praha 6
sobě) je odpovědná za školství a investice ve
školství. Václav Kožený (ODS a KDU-ČSL)
má v gesci územní rozvoj, evropské fondy
a oblast smart city. Marián Hošek (ODS
a KDU-ČSL) bude stejně jako v uplynulém
volebním období odpovídat za sociální věci,
zdravotnictví a prevenci.

Kompletní složení Rady městské části Pra -
ha 6 doplňují tři radní uvolnění pro výkon
funkce. Zdeněk Hlinský (ODS a KDU-ČSL)
je odpovědný za ekonomiku a finance, On-

dřej Matěj Hrubeš (ODS a KDU-ČSL) za do-
pravu a Petr Palacký (STAN s podporou Ze-
lených) má na starost oblast životního pro-
středí. Neuvolněným radním byl zvolen
poslanec a zastupitel Jan Lacina (STAN
s podporou Zelených), který byl předchozím
volebním období odpovědný za kulturu,
sport, volný čas. Tuto gesci bude spravovat
nadále a k tomu bude ještě zodpovídat za
bezpečnost. red

Šestka má nové vedení,
starostou je Jakub Stárek
Prahu 6 po následující volební období povede Jakub Stárek z ODS.
Na pokračování ustavujícího jednání zastupitelstva ho zvolilo
29 zastupitelů ze 42 přítomných. ODS s KDU-ČSL bude na Šestce
vládnout v koalici se STAN s podporou Zelených a Praha 6 sobě.
Koalice má těsnou většinu 23 zastupitelů z celkového počtu 45.
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V Podbabě je první pumtrack na Šestce
V Praze 6 se otevřelo začátkem
října první veřejné
pumptrackové sportoviště.
Okruh tvořený vlnami
a klopenými zatáčkami je
designovaný tak, aby jej mohli
využívat bikeři všech
výkonnostních úrovní, ale stejně
tak děti nebo skateboardisté.

Pumptrack vznikl na klidném místě
u Papírenské ulice v Podbabě, v těsné
blízkosti dětského hřiště a venkovní po-

silovny. Osmdesátimetrový uzavřený okruh
s asfaltovým povrchem tvoří pět klopených
zatáček a třináct vln. Určený je především
pro jízdu na kolech MTB a BMX, ale vhodný
je i pro ježdění na skateboardech, koloběž-
kách nebo bruslích. „Dráha je navržena pro
širokou veřejnost tak, aby sloužila uživate-
lům bez rozdílu věku a pokročilosti v jízdě.
Takže je vhodná například i pro děti na odrá-
žedlech,“ řekl radní Jan Lacina (STAN), který
byl předchozím volebním období v Praze 6
odpovědný za kulturu, sport, volný čas.

Projekt i stavbu zajistila na základě výbě-
rového řízení Česká mountainbiková asocia -
ce. Samotný nápad na vznik pumptracku
vzešel z projektu participativního rozpočtu
Nápad pro šestku, kde mezi takzvanými vel-
kými nápady získal podporu veřejnosti a ná-
sledně byl postoupen k realizaci městskou
částí. Participativní rozpočet v Praze 6 fun-
guje od roku 2017 a nápady veřejnosti v ne-
malé míře zlepšují využívání veřejného pro-
storu. Zejména pak v oblasti sportu. red Fo
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3 Zpravodajství z Prahy 6

INZERCE V6-1103

Vilovou čtvrť Baba čeká rekonstrukce

Ti byli zapojeni během příprav
podoby studie. Participace veřej-
nosti probíhala po celou dobu
přípravy koncepční studie až do
ledna letošního ro ku.

„Celý proces začal analýzou
oblasti, terénními průzkumy
a rozsáhlým dotazníkovým še-
třením, a to jak z řad odborníků,

tak především mezi místními
obyvateli. Podněty a připomínky
veřejnosti byly také sebrány na
komentovaných vycházkách
a při kulatých stolech s místními
aktéry. Výsledky byly zapraco-
vány do konceptu studie, který
byl opět projednáván s širokou
veřejností,“ komentuje zapojení
veřejnosti Ondřej Boháč, ředitel
IPR Praha. red

dokončení ze strany 1

● Ve 30. letech 20. století minulého století byl na okraji praž-
ských Dejvic postaven unikátní soubor funkcionalistických vil,
osada Baba. Ta byla jednou z šesti evropských experimentálních
kolonií, které vznikly jako ukázka moderního městského bydlení
v době po první světové válce. Na rozdíl od ostatních vilových
čtvrtí z té doby, které byly poničeny během 2. světové války, se
zachovala dodnes v původní podobě. Díky své jedinečnosti byla
osada Baba od roku 1993 vyhlášena městskou památkovou zó-
nou a v nedávné době byla jako součást sítě těchto evropských
kolonií také zařazena na seznam Evropského dědictví.

● Autorem urbanistického řešení kolonie a třiatřiceti funkcio -
nalistických vil různého typu byl známý architekt Pavel Janák,
který koncipoval plán vilové čtvrti situované v mírném jižním
svahu jako tzv. šachovnicovou výstavbu, kdy vily nestojí v řadách
přesně za sebou, takže se navzájem nezastiňují a nezakrývají
si výhled na Prahu.
● Pražská Baba byla jako jediná z ukázkových kolonií tvořena
výhradně individuálními domy, které vznikly ve spolupráci se
soukromými investory z řad tehdejších pokrokově smýšlejících
osobností pražské společnosti. Vily spojují stylově jednotné
prvky, především charakteristické ploché střechy se slunečními
terasami a pásovými okny. Domy si zde nechala postavit řada
známých osobností té doby, například grafik a designér Ladislav
Sutnar, malíř Cyril Bouda, historik Karel Herain či tehdejší ředi -
tel Národního divadla Stanislav Mojžíš.

Fotografie z výstavby osady Baba ve třicátých letech minulého
století.
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4Zpravodajství z Prahy 6

Radnice Prahy 6 žádá
pražský Dopravní
podnik, aby zařadil
plánované
nízkopodlažní
a klimatizované
tramvaje do vozovny
ve Vokovicích.
Dopisem, adresovaným
vedení dopravního
podniku, o to požádal
radní pro dopravu
Ondřej Matěj Hrubeš
(ODS).

Praha 6 má ze všech měst-
ských částí v Praze druhý
nejvyšší podíl obyvatel nad

65 let věku, a to 21,6 procent.
„Seniorům a lidem, kteří se ze
zdravotních důvodů obtížně po-
hybují, by rozšíření nízkopodlaž-
ních tramvajových spojů hodně
pomohlo. Ať už při cestování za

lékařem nebo na nákup, což je
pro mnoho z nás rutinní záleži-
tost, pro naše starší spoluobčany
však nikoliv,“ řekl Hrubeš. „Šest -
ka je rovněž místem k životu pro
řadu mladých rodin. Mamin ky
s kočárkem či s malými dětmi si
při cestách hromadnou dopra-
vou jistě zaslouží dostatečný
komfort, který moderní nízko-
podlažní tramvaje dokáží po -
skyt nout.“

Radní se proto obrátil dopisem
na vedení pražského dopravního
podniku. S ohledem na záměr
dopravního podniku nakoupit
nové nízkopodlažní a klimatizo-
vané tramvaje Hrubeš žádá, aby
tyto nejmodernější vozy byly za-
řazeny do vokovické vozovny,
a dopravně tak pokryly Prahu 6.

V současné době některé linky
tramvaje, které projíždějí Pra-
hou 6, postrádají od dopravního

podniku garanci většinového na-
sazení nízkopodlažních spojů.
Například na lince 26 jezdí v od-
polední špičce méně než polo-
vina spojů garantovaně nízko-
podlažních a na lince 22 totéž
platí po celý pracovní den. „Rádi
bychom dosáhli toho, aby nízko-
podlažní tramvaje obsluhovaly
Prahu 6 častěji, měly dostateč -
né vybavení, byly klimatizované
a čis té. Z celkem 93 tramvajo-
vých vozů ve vokovické vozovně
je pouze patnáct vybaveno kli-
matizací, to by se mělo změnit,“
sdělil Hrubeš.

Navýšení počtu nízkopodlaž-
ních spojů je podle radního žá-
doucí i vzhledem k novým tram-
vajovým tratím. V současnosti
probíhá stavba nového tramva-
jového spojení mezi Divokou Šár-
kou a sídlištěm Dědina, ve fázi
plánování je tramvajová trať Ná-
draží Podbaba – Suchdol a Pra -
ha 6 také po hlavním městě
dlouho době požaduje vybudovat
tra su tramvaje z Malovanky na
Strahov. red

Šestá městská část se proto
na jednání zastupitelstva
rozhodla schválit pro

všech ny rodiče, kteří o to požá-
dají, financování školních obědů.
Cílem je řešení, které maximálně
šetří důstojnost našich občanů.
Je si dobře vědoma, že řada rodin
nežádá o podporu z důvodu
admi nistrativní náročnosti, ně -
kdy je to prostě obyčejný stud,
přitom není žádný důvod. „Pova-
žuji za morálně neobhajitelné,
abychom vybírali vyšší daně a ty
nevra celi lidem, jejichž životní
úroveň nyní prochází největší
zkouškou od samotného vzniku

ČR,“ uvedl starosta šesté měst-
ské části Jakub Stárek (ODS).

Již od 14. listopadu mohou ro-
diče a zákonní zástupci na zákla -
dě čestného prohlášení prostřed-
nictvím školy žádat o úhradu
plného stravného na obědy
svých dětí. Po přijetí žádosti ne-
bude škola po rodičích požadovat
úhradu za obědy, ta bude uhra-
zena z dotace, o které 7. listopa -
du rozhodli zastupitelé Prahy 6.
„Jako starosta jsem hrdý na to,
že náš nový tým je schopen při-
jímat tak zásadní rozhodnutí pár
dnů po svém zvolení. Víme totiž
dobře, že pomáhat se musí hned.

Je třeba nepřešlapovat na místě,
ale konat. Respekt a díky patří
vel ké části opozice, která zahodi -
la politikaření a dala programu
šanci,“ řekl starosta.

Radnice pro tento účel vyhradí
ze své krizové rezervy dvanáct
milionů korun. „Smyslem této
dotace je pomoc včasná a přesně
cílená – tedy taková, jakou Pra -
ha 6 nabízela i v krizových si -
tuacích jako byly povodně, pan-

demie covid-19, či pomoc ukra-
jinským uprchlíkům. Šestkové
obča ny čekají tuto zimu mimo-
řádné náklady například s kon-
cem fixací energií. Proto chceme
teď umožnit všem rodičům, kteří
mají děti v šestkových školách
a projeví o to zájem, čestným
prohlášením požádat o úhradu
školních obědů. Nehodlám čekat,
až bude opravdu špatně,“ dodal
Stárek. red

Ulicemi Šestky, kde žije hodně seniorů a mladých
rodin, by měly jezdit nízkopodlažní tramvaje

Šestka nabízí obědy pro školáky zdarma
V posledních měsících zažívají občané dramatický
nárůst životních nákladů. Žádný občan, žádná
rodina, nemůže a nemohla být dlouhodobě
připravena na inflaci dvacet procent, a to ani
relativně bohatá střední třída Prahy 6. Vedle
sociálně slabých a seniorů je nejvíce ohrožena
kvalita života rodin s dětmi.
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5 Zpravodajství z Prahy 6

INZERCE V6-1104A

Výkladní skříně galerie
představují jednotlivé za-
niklé cihelny z území Pra -

hy 6, jejich historii a cihlářské
zboží, které v konkrétních pro-
vozech vznikalo. Veřejnost si
může prohlédnout historické fo-
tografie, mapy a plány, ukázky
dobových reklam a cihlářské li-
teratury, ale hlavně kolkované
cihly a další stavební prvky z pá-
lené hlíny z rozsáhlé sbírky Jana
Zavřela. Kolkem na cihlách vý-
robci podepisovali svůj produkt.
Někdy značil kvalitu, jindy dělal
reklamu. „Právě kvůli příznivým
geologickým poměrům byla Šest -
ka pro rozvoj cihlářského řeme -
sla předurčena, jak se teď lidé
mohou přesvědčit ve výkladních
skříních Skleňáku až do konce
listopadu,“ uvedl starosta Jakub
Stárek (ODS), který výstavu
vztahující se k historii Prahy 6
zahajoval.

„Spraš je nejběžnější cihlář-
skou surovinou a na ty speciální

výrobky prejzy, tvarovky se po-
užívaly spíše jílovitě zvětralé
břidlice, a na to vše je Praha 6
bohatá,“ doplnil autor výstavy
Jan Zavřel, který kolkované cihly
sbírá přes dvacet let. Zlomovým
momentem pro jeho sbírku byl
archeologický průzkum usedlos -
ti Kotlářka v roce 2006, kde bylo
nalezeno osm druhů kolků, které
se podařilo ztotožnit s majiteli
cihelny.

Výstavu doplňují také expo-
náty od sběratele Jaroslava
 Mrač ka, který pracuje jako stráž -
ník u městské policie Prahy 6
a cihly sbírá teprve pár let: „Z od-
borných publikací vím, že mi
chybí několik cihel z Prahy 6.
U některých mě mrzí, že jsem
přišel pozdě a stavby, kde by
mohly být, už zmizely nebo byly
zrenovované,“ řekl s tím, že s ci-
hlami je spojena řada zajíma-
vostí.

„Podle cihelen vznikaly názvy
ulic. A třeba Juliska má hřiště

a atletický ovál díky tomu, že se
tam brala hlína na výrobu cihel,“
dodal Mračka.

Galerie šesté městské části se
nachází v přízemí Skleněného
paláce na náměstí Svobody. Tak-
zvaný Skleňák je významnou pa-

mátkou funkcionalistické archi-
tektury, která patří mezi nej -
kvalitnější předválečné bytové
stavby v Pra ze. Samotným vý-
stavním prostorem jsou výkladní
skříně, výstavy je tedy možné
shlédnout kdykoli. red

Skleňák představuje
historické cihelny z Prahy 6
Na územní šesté městské části kdysi fungovalo třicet jedna cihelen.
Značný podíl geologického podkladu jejího území totiž tvoří zeminy
využitelné právě v cihlářství. Listopadová výstava v Galerii Skleňák proto
patří historii výroby stavebních prvků z pálené hlíny, kolkovaným cihlám
a jejich významu. Výstava za výlohami Skleněného paláce je k vidění
do 30. listopadu.

Značka neboli kolek na cihle označoval například kvalitu výrobku
nebo výrobce.
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6Zpravodajství z Prahy 6

BŘEVNOVSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ

LINHA SINGERS

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

Adventní koncert

13|12|2022 |19.00 | Kostel Církve československé husitské

Vstupenky v IK MÚ Praha 6, Bělohorská 110 a na portálu GoOut 

www.auramusica.cz

Chcete inzerovat ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.nasregion.cz

INZERCE V6-1101INZERCE V6-1107

Jeden z nejhezčích obrazů
z období 30. let od Emila
Filly, Zátiší s černou kytarou

z roku 1932, nabídne 8. prosince
od 18 hodin večerní aukce v Art -
house Hejtmánek. Aukce na-
bídne i vynikající obraz V éteru
naivisty Libora Vojkůvky, dílo
z rané tvorby Antonína Slavíčka,
Kytici Václava Špály i objekt
Jablko Jiřího Koláře.

Mezi díly nechybí ani kubis-
tické servisy na čaj a kávu Pavla
Janáka, starožitný nábytek, so-
chy a plastiky. K zajímavostem
patří prodej kreseb Josefa Lady,
Jiřího Trnky a Václava Špály
z pozoruhodného almanachu

sta ropražského vinárníka Karla
Nováka. V jeho podniku u Týn-
ského chrámu se počátkem
40. let scházeli malíři i básníci.
Ti majiteli podniku věnovali svá
rozverně pojatá díla s tématikou
vína a vinařství.

Aukce nabídne celkem 230 po-
ložek, jejich celková vyvolávací
cena dosahuje 15 milionů korun.
Předaukční výstava, při níž si lze
vedle dražených děl prohlédnout
i překrásnou vilu manželů Hejt-
mánkových ze 17. století, kde

bu benečský Arthouse sídlí, se
usku tečni od 28. listopadu do
7. prosince. red

Večerní aukce a výstava v Bubenči
nabídne řadu zajímavých děl

Josef Lada – Rozverně pojatý
list z almanachu vinárníka
Karla Nováka

Jiří Trnka – Taneční scéna
Emil Filla – Zátiší s černou
kyta rou

Vánoce se do Prahy 6 vrátí
po dvou letech v tradič-
ním oblíbeném formátu.

Nebude chybět kulturní program
s vánočními trhy v Šabachově
parku, vánoční programy v Pí-
secké bráně i v kulturním centru
Kaštan a na Vypichu se opět ote-
vře veřejné kluziště.

Vánoce na Šestce zahájilo
o prvním adventním víkendu
rozsvícení vánočních stromů
v pěti lokalitách – na Břevnově,
na Dědině, ve Vokovicích, v Dej-
vicích u Kulaťáku a u Písecké
brány. Od 9. prosince se po dvou-
leté pauze vynucené proticovido-
vými opatřeními vrátí tradiční
vánoce do Šabachova parku.
Kaž dý večer bude po dva týdny

vyplněn koncerty a hudebními
i divadelními vystoupeními na
pódiu, které doplní adventní trhy
plné vánočních dobrot, dekorací
nebo charitativních stánků. Čtr-
náctidenní program je v režii
spol ku Nerudný fest, který jej le-
tos pro Prahu 6 zajišťuje. Vy-
stoupí například Ivan Hlas Trio
nebo skupina Zrní. 

Podobně jako v předchozích le-
tech nabídne vánoční program
pro širokou veřejnost Písecká
brá na. Po loňské úspěšné pre -
miéře se například bude opakovat
Živý betlém. Pestrý program na-
bídne také břevnovské kulturní
centrum Kaštan. Lidé nepřijdou
v zimních měsících ani o tradiční
kluziště na Vypichu. red

Vánoce na Šestce budou opět se vším všudy
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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 plec bez kosti 159,90 149,90
Hovězí zadní vrchní šál 289,90 279,90
Krůtí šunka z prsou 259,90 239,90
Šunková klobása s medvědím česnekem 239,90 219,90
Sekaná 169,90 149,90
Játrový sýr 179,90 159,90
Ceny jsou uvedeny za 1kg a platí 21.11. – 2. 12. 2022 nebo do vyprodání
zásob!

Navštivte nás i v našich ostatních prodejnách v Praze nebo nakupte
na našem eshopu se závozem až k Vám domů www.masokrecek.cz

Těšíme se na vás!

INZERCE V6-1102INZERCE V6-1105

■ MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka
Nad Hradním vodojemem 642/14, Praha 6 – Střešovice
Tel.: 224 312 012, e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz.
Světově proslulé dílo významného architekta Adolfa Loose.
■ ROTHMAYEROVA VILA, kulturní památka
U Páté baterie 896/50, Praha 6 – Břevnov
Tel.: 224 312 012, e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz.
Vlastní vila architekta Otto Rothmayera, žáka a spolupracovníka
slovinského architekta Jože Plečnika.
Oba objekty mají otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v 10.00, 12.00,
14.00, 16.00. Prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max.
počet návštěvníků ve skupině je 7 osob. Vstupenky jsou k zakoupení
na eshop.muzeumprahy.cz. Možnost zakoupení dárkové vstupenky
a zvýhodněné společné vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily.

STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ CENTRUM NORBERTOV
Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6 – Střešovice,
tel. 224 312 012.
■ Badatelna: otevřena po předchozím objednání.
Galerie: otevřeno: út, čt, so, ne od 9:45 do 18 hod.
Tel.: 233 323 998, e-mail: vila.studium@muzeumprahy.cz.

VÝSTAVY
■ Architekt Adolf Loos – modely a fotografie,
Střednědobá expozice. Expozice architektonických modelů a foto-
grafií děl Adolfa Loose byla součásti retrospektivní výstavy ADOLF

LOOS SVĚTOOBČAN, kterou pořádalo Muzeum hlavního města
Prahy ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze u pří-
ležitosti 150. výročí narození architekta Adolfa Loose.
Unikátní kolekci architektonických modelů a fotografií postavených
budov i neuskutečněných projektů v Čechách a na Moravě, jsme se
rozhodli nadále zpřístupnit našim návštěvníkům v galerijním pro-
storu Studijního a dokumentačního centra poblíž nejvýznamnější
realizace tohoto významného architekta – Müllerovy vily. Expozice
se tak stane svébytnou součástí prohlídky vily.
■ …lepší architektura i život
8. 12.–31. 1. 2023
Muzeum romské kultury dlouhodobě usilovalo o rozšíření svých ak-
tivit na území Prahy. S touto myšlenkou vznikl projekt Centrum
Romů a Sintů v Praze. V roce 2019 dostalo Muzeum romské kultury
do správy objekt, v jehož prostorách vzniká sídlo centra. Konkrétně
se jedná o funkcionalistickou vilu na Velvarské ulici č. 1 v Praze-
Dejvicích. Tu si nechal postavit podnikatel židovského původu Ing.
František Leo Perutz podle návrhu Ernsta Mühlsteina a Victora Für-
tha v roce 1937. Budově vily, její architektuře, historii i plánech do
budoucna se věnuje výstava „...lepší architektura i život“, jejíž autor-
kou je historička Muzea romské kultury Petra Svobodová.

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
■ 24. 12. prohlídky pouze v 10.00 a 12.00 (Studijní a dokumen-
tační centrum otevřeno 9.45–13.00)
■ 25. 12. všechny prohlídky (10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 + Stu-
dijní a dokumentační centrum otevřeno normálně)
■ 31. 12. prohlídky pouze v 10.00 a 12.00 (Studijní a dokumen-
tační centrum otevřeno 9.45–13.00)
■ 1. 1. 2023 prohlídky pouze v 10.00 a 12.00 (Studijní a doku-
mentační centrum otevřeno 9.45–13.00)
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■ Sibiřské náměstí 4/12
■ Puškinovo nám 547/6
■ Ve Struhách 986/54
■ Terronská 985/51
■ Svatovítská 543/5
■ Šárecká 1962/5
■ Šárecká 1029/13
■ Na Ostrohu 1792/53
■ Krohova 2270/2
■ Horoměřická 2327/7
■ V Šáreckém údolí 332/44
■ Na Míčánce 1857/17
■ Sušická 856/40
■ Vokovická 32/3
■ Velvarská 1632/33
■ Zavadilova 2142/4
■ Kladenská 282/29
■ Náměstí Před Bateriemi
381/12
■ Střešovická 687/36
■ Na Petynce 716/48
■ Na Petřinách 369/30
■ Na Petřinách 1883/33
■ Na Okraji 331/45
■ Na Petřinách – 392/72
■ Boučkova 1821/19
■ Hošťálkova 1171/117
■ Heyrovského nám. 288/9
■ Zeyerova alej 898/45
■ Pod Marjánkou 1664/6
■ Bělohorská 201/150
■ U Ladronky proti č. 1181/48
■ Moravanů 2187/13
■ Haberfeldova 2216/15
■ Kralupská 66/23
■ náměstí Čs. povstání 228/2
■ Ledecká 85/3
■ Libocká 10/64
■ José Martího 378/10
■ Libocká 134/77
■ Vlastina 850/36
■ U Valu 862/2
■ Šmolíkova 899/58
■ Nad Šárkou 1718/9
■ Arabská 676/19
■ Africká 628/34
■ Na Okraji 439/46
■ Šlikova 2400/62
■ Bělohorská 1686/118
■ U Stanice 592/9

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

Zdroj MČ Praha 6

Velkoobjemové
kontejnery 

Kontejnery na objemný
odpad a bioodpad

pondělí 28. 11.
■ Václavkova
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Ja-
selská

úterý 29. 11.
■ Krupkovo náměstí
■ Českomalínská x Juarézova

středa 30. 11.
■ náměstí Interbrigády
■ Studentská x Zikova

čtvrtek 1. 12.
■ Kolejní x Zelená
■ K Brusce x Na Valech

pondělí 5. 12.
■ Patočkova x Junácká
■ Na Kuthence x Na Čihadle

úterý 6. 12.
■ Na Ostrohu x Průhledová
■ Koulova x Čínská

středa 7. 12.
■ Zengrova x Na Kvintusce
■ Šárecká x Mydlářka

čtvrtek 8. 12.
■ Africká x Kamerunská
■ Cukrovarnická x V Průhledu

Zdroj MČ Praha 6

Vrámci podzimního úklidu
komunikací 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.

Sobota 3. 12.
■ Vlastina x Častavina
■ V N. Vokovicích x U Vok. školy
■ Dělostřelecká x Spojená
■ Soborská x Nad Šárkou
■ Nad M. nemocnicí x Kukulova

Zdroj MČ Praha 6

■ 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
■ 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
■ Ledecká 85/3 Zdroj MČ Praha 6

Sběr použitých olejů
a kuchyňských tuků

Přerušení dodávky vody v oblasti
Praha 6 – Břevnov a Praha 6 – Ruzyně
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 29. 11. od 8 do 18 hodin bude přerušena do-
dávka pitné vody v oblasti Břevnova. Dne 1. 12. od 10 do 15 ho -
din bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Ruzyně.
● Výluka vody v oblasti Praha 6 – Břevnov se bude týkat od-
běrných míst v ulicích Heleny Malířové 285/2, 472/3, 411/4,
924/6, 400/7, 1910/8, 283/9, 727/10, 282/11, 401/12,
281/13, 279/14, 280/15, 278/16; Liborova 405/14; Šlikova
1316/1, 461/3, 549/4, 550/6, 190/7, 482/8, 1119/9,
1099/11, 286/14, 402/15, 403/16, 288/17, 404/18,
289/19, 287/20, 290/21, 291/23, 292/25, 293/27 a Za
Strahovem 548/10, 276/12.
● Výluka vody v oblasti Praha 6 – Ruzyně se bude týkat od-
běrného místa v ulici Fajtlova 1090/1.

Sběr kovových obalů
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