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Penta opět láme rekordy, stavební
povolení na Kulaťáku získala za 10 měsíců

Luxusní bytový dům Penty na Vítězném náměstí se už staví.
Sočasnému stavebnímu ruchu předcházelo nezvykle rychlé
vyřízení povolení, dohady o ceně pozemku i dary městské části.
d podání žádosti po vydání povolení
uplynulo přesně 10 měsíců a 15 dnů,
potvrdil mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.
„Prošli jsme normální povolovacím procesem. Snažíme se připravovat veškeré podklady tak, abychom v maximální míře předešli připomínkám, které znamenají práci
navíc – pro nás i pro úředníky. Stavební úřad
neměl důvod stavbu nepovolit, protože jsme
splnili všechny náležitosti,“ uvedl k tomu
mluvčí Penty Ivo Mravinac. „Pentě je ze stra-

O

ny města konstantně vycházeno vstříc, ať už
se jedná o prodeje pozemků bez řádného výběrového řízení nebo o jednání o textu
smluv,“ řekla zastupitelka Jana Kabelová (Piráti).
Připomeňme, že vyřízení povolení stavby
trvá v Praze dlouhé roky i v případě méně
rozsáhlých projektů. Penta už ale dříve ukázala, že umí zázraky. Od stavebního úřadu
Prahy 1 získala povolení v rekordním čase
pouhých dvanácti dní na projekt u Masary-

kova nádraží. „Vzhledem k tomu, že průměrná délka stavebního řízení je v České republice několik let, je to zázrak. Chci věřit
tomu, že stavební úřad tuto lhůtu aplikuje
v rámci rovnosti ve všech srovnatelných případech,“ řekl už dříve prezident Asociace realitních kanceláří JUDr. Miroslav Duda.

Dohady o ceně
O osudu proluky v zástavbě na Vítězném
náměstí se diskutovalo delší dobu. V roce
2010 přišla společnost PPF s plánem na její
vyplnění kontroverzním domem. Místní mu
přezdívali „Lední medvěd“ a odmítli jej. Následně do hry vstoupila Penta a uklidnila vypokračování na straně 4
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avedení takzvaných modrých zón
v šesté městské části v lokalitách
Baba a Liboc se zatím odsouvá až
na polovinu listopadu. Modré zóny na
Babě a v Liboci měly původně začít už
počátkem října letošního roku. „Legislativní proces skončil až koncem září,
tedy později, než se původně předpokládalo. Proto se jejich platnost musela odsunout o šest týdnů,“ vysvětlil zpoždění
v jejich zavedení místostarosta pro oblast dopravy Jiří Lála. Protože se ale
zpozdilo projednávání příslušného nařízení hlavního města, budou v Praze 6
zavedeny až od 15. listopadu. Na modré
zóně mohou bez omezení parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. K jeho získání je potřeba občanský
průkaz s uvedeným místem trvalého pobytu v Praze 6 a velký technický průkaz
vozidla. Kdo chce parkovat se služebním
vozem, musí doložit doklad o užívání
vozidla. Výdej parkovacích oprávnění
probíhá na adrese Uralská 4. Veškeré
informace najdete na webu www.parred
kujvklidu.cz.

Z

Podzimní úklid na Šestce
Praha 6 pořádá nad rámec
pravidelných pololetních úklidů
mimořádné podzimní čištění
chodníků, rabátek kolem stromů
a sběr psích exkrementů. Akce
se rozběhla začátkem října
a potrvá do konce listopadu.
Zaměřuje se především na
odstranění plevele a nečistot
z chodníků před zimou.

Foto Tsk-praha.cz

Modré zóny
se rozšíří v listopadu

ysoutěžená úklidová ﬁrma CDV služby zároveň pokosí travnaté pásy komunikační zeleně. „Nám v Praze 6
vždy záleželo na tom, abychom měli pěkně
uklizeno. Bohužel v posledních letech ale
hlavní město přestalo dostatečně uklízet
a sekat trávu na plochách, za které odpovídá,“ uvedl místostarosta Prahy 6 Jiří Lála
(ODS). „Narazit tak na dvoumetrový bodlák
nebo trávník plný igelitek nebylo bohužel nic
neobvyklého. Protože ale nejsme fandové
přebujelé ﬂóry a černých skládek, rozhodli
jsme se tomu učinit přítrž a to, na co pražský
magistrát kašle, bereme do vlastních rukou.

V

Obyvatelé Šestky si zaslouží čistotu a pořádek,“ doplnil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář
(TOP 09).
Moderní úklidová technika zamíří na předem vytipované pozemky ve správě hlavního
města, hlavně pak v Dejvicích, Bubenči a na
Břevnově. Úklidová ﬁrma nově pracuje
s technikou na elektrický pohon, která je tak
bezemisní a také méně hlučná. „Máme elektrický vysavač i elektrický vůz na převoz
techniky, také elektrické fukary i křovinořezy. Snažíme se, aby naše práce byla ekologická i tichá,“ řekl vedoucí dopravy CDV slured
žeb Jan Linhart.
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CHIRŠ BĚLOHORSKÁ

CENTRÁLA PRO PRAHU 6
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po–pá 10.00–18.00

CHIRŠ Bělohorská, Praha

belohorska@chirs.cz

Tel.: 299 144 444

KOUPÍM BYT
NA PRAZE 6
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PRONÁJEM MULTIFUNKČNÍHO
AREÁLU, PRAHA 6 – ŘEPY
Celková výměra pozemku je cca 7 250 m2.
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 333 190
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PRAHA 5 – MOTOL,
UL. JEŽOVSKÁ
Prodej bytu, DV, 64 m2 včetně sklepa.
Pob. Bělohorská
Tel.: 299 144 444
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PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,
UL. ZA MLÝNEM, HOSTIVICE
Celková výměra pozemku je cca 618 m2.
Pob. Bělohorská
Tel.: 737 780 071

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

let

INVESTICE MIMO PRAHU. Prodej
domu k rodinné rekreaci ve Vráži
u Berouna. Celková plocha je cca
100 m2, pozemek je 1.200 m2Pob. Bělohorská
Tel.: 777 333 190

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU
V OBCI CHOCERADY
Celková výměra pozemku je 1.130 m2.
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 022 290

PRAHA 10 – STRAŠNICE,
UL. U KOMBINÁTU
Prodej bytu 3+1/Terasa, DV, 87,5 m2.
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 333 190

PRAHA 6 – ŘEPY, UL. LAUDOVA
Prodej bytu 2+kk, OV, 39 m2 včetně
sklepa, 5. patro, klidná část obce.
Pob. Bělohorská
Tel.: 608 560 506

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
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Penta opět láme rekordy, stavební
povolení na Kulaťáku získala za 10 měsíců
hrocenou situaci kvůli zbylému dluhu na pozemku. „Urovnala spor mezi původním
vlastníkem a městskou částí Praha 6 tím, že
vyrovnala veškeré dluhy, které se k dotyčnému pozemku vázaly, tedy městské části
zaplatila 39 miliónů 404 tisíc korun,“ dodává
Mravinac.
Cena 120 milionů, za kterou radnice pozemek prodala, byla předmětem kritiky. K dispozici byly tři odhady – na 120, 150 a 200
milionů korun. „Detaily smluv v nás ovšem
vyvolávají zásadní pochybnosti. Týká se to
především ceny,“ kritizoval tehdy zastupitel
Šestky Petr Píša (Strany zelených).
Praha 6 nakonec prodala pozemek za nejnižší odhad. „Naprosto ostudné a nezvládnuté vyjednávání radničních zástupců s developery způsobilo, že Praha 6 se zbavila
svých pozemků doslova zadarmo. Zjednodušeně řečeno, městská část se zavázala odkoupit přízemí nové budovy za cenu, za kterou
celý pozemek prodala, tedy cca 120 milionů,“ říká šéf opozičních Pirátů na Praze 6
Ondřej Chrást. „Celkově je ze smlouvy patrné, že nejsou hájeny právní zájmy městské
části a jejich občanů. Je otázka, zda je to záměr nebo šlendrián,“ doplnila Kabelová.
„Samotná stavba Victorie Palace bude
městské části přinášet roční výnos, protože
v ní bude vlastnit retailové prostory,“ argumentuje Mravinac. Podle něj společnosti za
pozemek stejně zaplatily více než musely.

Vizualizace Penta Real Estate 2x

dokončení ze strany 1

Nový projekt ponese název Victoria Palace.
„Je to prostě obchod, kdy se město musí řídit
zákonnými pravidly. Prostě stály o pozemek
a dobrý vztah s městskou částí, což má svoji
cenu,“ poznamenal mluvčí Penty.
A Penta si dala na budování vztahů s městskou částí záležet. Prostřednictvím ﬁrmy Vítězné náměstí, kterou majetkově spoluovládá. „V roce 2018 darovala Praze 6 půl
milionu na společenský večer, kde se Praha 6
zavázala společnost Vítězné náměstí a její
společníky propagovat a nepomlouvat. V roce 2019 jí pak obdobně věnovala 250 tisíc

na slavnostní udílení čestného občanství,“
řekla Kabelová. „Nic z toho samozřejmě není
nelegální, ale pouze chucpe,“ myslí si.

Luxusní investiční byty
Bytů je v Praze nedostatek, dům Penty
obohatí Dejvice o dalších 97 bytů. Podle architekta a urbanisty Tomáše Vícha ale není
místo vhodné pro bydlení. „Problematické
je, že u jedné z nejrušnějších a prachem a exhalacemi postižených křižovatek v Praze,
nejsou přednostně kanceláře, ale předražené
investiční byty za inzerovaných 200 tisíc korun za metr,“ říká architekt Vích. „Rozumnější je u hlavních tříd soustřeďovat jako hlukovou bariéru nebytové domy,“ dodává.
Podle Víchy hrozí, že dům bude ve skutečnosti jen prázdnou klecí a termínovaným
účtem s vysokým zhodnocením.
Jitka Kačánová/Jan Štoll

Kauza Gorila
e důležité zmínit i věc, která se
zdánlivě rychlosti vydání stavebního povolení a darů Praze 6 netýká. Vysvětlení pro vstřícnost úřadů
může v budoucnu vyšetřovat policie,
stejně jako tomu bylo na Slovensku, kde
jeden ze spolumajitelů Penty Jaroslav
Haščák čelil obvinění v korupční kauze
Gorila. Šlo o podezření z uplácení vysokých slovenských politiků a úředníků
právě Pentou. Na konci srpna letošního
roku slovenský generální prokurátor
trestní stíhání Haščáka zrušil.

J

Budou byty v novém domě sloužit jako investice nebo k bydlení?

5
Opravy
v Horoměřické ulici
echnická správa komunikací
(TSK) mění v Horoměřické ulici
povrch vozovky a chodníků, konkrétně mezi křižovatkami s ulicemi
V Šáreckém údolí a Nebušická. Opravovat se bude vždy polovina silnice a kyvadlový provoz ve zbývající volné části
budou řídit semafory. Hotovo by mělo
být posledního listopadu. Kromě opravy
povrchů silničáři opraví i odvodnění
a obnoví v místě dopravní značení.
Stavební práce v této části Prahy 6 postupně navazují na opravu mostu přes
Nebušický potok a výstavbu kruhového
objezdu na křižovatce ulic Horoměřická
a Nebušická. Řidičům, kterým stávající
dopravní omezení zkomplikují život
TSK doporučuje využít objížďku přes
Evropskou na Pražský okruh a pak dále
ulicí Do Horoměřic a Hrdinů. Ve směru
do Prahy mohou řidiči jet po stejné trase
v opačném směru. Kvůli opravě již zmíněného mostu přes Nebušický potok
zůstává i nadále uzavřena Horoměřická
ulice v úseku mezi Nebušickou a Truhjik
lářkou ulicí.

T
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Studenti a senioři
žijí na šestce společně
Šestá městská část spustila od
října projekt mezigeneračního
soužití. Malometrážní byty ve
svých domech s pečovatelskou
službou nabídla studentům.
Protislužbou za výhodný nájem
bude dobrovolnická pomoc.
arsonku v Domě s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici bude obývat student 3. ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Do Domu
s pečovatelskou službou v Liboci se nastěhují
dokonce dva studentské páry.
O nových obyvatelích domu rozhodli radní
městské části, kteří si vybírali z přihlášených
zájemců. Podmínkou pro získání bydlení
v malometrážních bytech bylo pro mladé lidi
prezenční studium na vysoké nebo vyšší odborné škole, současně se přihlíželo k tomu,
jaký způsob pomoci nebo spolupráce se seniory studenti nabízejí. Praha 6 si od pilotního projektu mimo jiné slibuje zatraktiv-

G
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nění života pro seniory a snížení jejich izolace v domovech.
„Studenti od nás dostali příležitost bydlet
za dostupnou cenu a na oplátku nabídnou
obyvatelům pomoc nebo třeba zábavu,“ přiblížil záměr projektu radní Prahy 6 pro sociální politiku a zdravotnictví Marián Hošek
(KDU-ČSL) „Od starších lidí mohou studenti
čerpat životní zkušenost a jistý nadhled, přiblížit jim naopak mohou pohled mladých lidí
na současný svět, který se s všudypřítomnými technologiemi zdá být starší generaci
stále složitější,“ dodal Hošek. Spolupráce se
bude odvíjet od skutečných potřeb seniorů
a možností studentů.
„Mnoho našich obyvatel by ocenilo například pomoc s ovládáním počítače nebo mobilního telefonu. Těší se také třeba na společné procházky nebo předčítání knížek.
Mnohdy ale stačí si jenom popovídat a vzájemně si sdělit, co se děje kolem nás,“ přiblížila náplň soužití ředitelka pečovatelské
služby v Praze 6 Lucie Trnková. Vítá i to, že
studenti umí hrát na hudební nástroje a mohou si tak se seniory zahrát a zapívat. red
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Ani protipandemická opatření a s nimi spojené
zákazy nezabránily Základní škole
J. A. Komenského, aby obhájila titul EKOškola.
Znovuzískání titulu však bylo o něco složitější než
v minulosti.
kola se na obhajobu připravovala mnoho měsíců.
Elektronicky auditorům
dodala podrobné materiály a zorganizovala jejich hromadné online setkání jak s EKOtýmem, tak

Š

s pedagogickým sborem a ředitelkou školy.
Po náročné obhajobě se Základní škole J. A. Komenského
podařilo již popáté v řadě titul získat a slavnostně jej převzít z ru-

Foto Zonerama.com

Titul EKOškola popáté obhájila
Základní škola J. A. Komenského

kou Petra Daniše, ředitele vzdělávacího centra Tereza, při slav-

nostním ceremoniálu na Starored
městské radnici.

Šestka ocenila nejlepší učitele
Především jako poděkování učitelům za náročnou práci a zásadní podíl na
vzdělávání žáků v šestkových základních školách ocenila Praha 6 devět
nejlepších pedagogů za uplynulý školní rok. Do hodnocení se mimo jiné
promítlo, jak se v loňském roce vypořádali s náročnou distanční výukou.

„J

e to ocenění a poděkování za jejich těžkou roli
během pandemie. Řada
učitelů musela přehodnotit své
postupy, prolomit bariéru techniky, která byla leckdy přítěží,
a stejně těžké bylo motivovat
žáky, aby měli chuť se učit na
dálku,“ uvedla během slavnostního ceremoniálu v budově Če-

ského institutu informatiky, robotiky a kybernetiky radní pro
školství Marie Kubíková (ODS).
Titulem Vynikající učitel 2021
Praha 6 ocenila pedagogy, kteří
často pracují nad rámec svých
běžných povinností, podílejí se
na tvorbě vzdělávacích programů, zapojují žáky do kreativních programů, organizují kurzy

a soutěže, úspěšně začleňují do
kolektivu žáky se zvláštními
vzdělávacími potřebami, využívají moderní výukové metody
a podílejí se na dobrém hodnocení školy. „Ocenění je signálem
pro naše učitele, že si jejich poslání nesmírně vážíme, a zároveň
chceme motivovat i ty ostatní,“
dodala Kubíková. Vynikající uči-
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telé od Prahy 6 obdrželi pamětní
list, pamětní minci a ﬁnanční odměnu.
V letošním roce byla udělena
zvláštní cena radní pro školství,
kterou převzal kolektiv Mateřské
školy Libocká za mimořádný přínos v oblasti stravování. Kuchařky v této školce společně
s jejím vedením dlouhodobě zařazují do jídelníčku zdravé potraviny, vaří z primárních surovin, spolupracují s nutriční
terapeutkou a jsou inspirací pro
další kuchyně v šestkových školkách, pro které připravily vlastní
red
recepty.
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ruhý koncert sedmé sezóny Břevnovských hudebních setkání se
uskuteční v kostele Církve československé husitské ve středu 27. října
v 19.00 hodin. Na programu koncertu
věnovanému významnému svátku České republiky jsou skladby B. Martinů,
I. Kurze, J. Myslivečka a A. Dvořáka.
Koncert je pořádán ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou AMU, která
v těchto dnech slaví 75. výročí založení.
Vstupenky je možno zakoupit v Informační kanceláři Prahy 6 na Bělohorské
ulici 110 a před koncertem v místě kored
nání.

D

Další
komunitní zahrada
Liboci nad rybníkem Terezka,
kousek od kostela sv. Fabiána
a Šebestiána, se otevřela komunitní zahrada Libóza jako další z Nápadu
pro Šestku. Libóza má vše, co ke komunitní zahradě správně patří. Záhony, ve
kterých lidé mohou pěstovat zeleninu
a bylinky, kompostér, nádrž na dešťovou
vodu a spoustu nadšených lidí, kteří se
o komunitní prostor budou starat. Nápad pro Šestku je projektem participativního rozpočtu, který umožňuje veřejnosti ovlivňovat použití veřejných
zdrojů a stanovovat priority rozpočtové
red
politiky.

V

Slovinská budoucnost
bydlení ve Skleňáku
e výlohách Skleněného paláce si zájemci mohou prohlédnout vývoj
a trendy v moderní architektuře a designu Slovinska. Jednotlivé produkty vyjadřují funkčnost a vášeň současné designerské generace pro život a přírodu, snoubí
v sobě inovativní využití místních materiálů,
například dřeva, s novými výrobními postupy, které staví na regionální řemeslné
zručnosti a pokročilých technikách udržitelnosti. Výstava The Future of Living, věnovaná slovinské budoucnosti bydlení, je v galerii
Skleňák k vidění do 1. listopadu. Expozici
připravila Praha 6 spolu s ambasádou Slovinska při příležitosti jeho předsednictví Evropské unii. Slovinskou architekturu a urbanismus má většina lidí se jménem slavného
architekta Josipa Plečnika, který významně

V

Foto Joze-plecnik.cz

Koncert
pro republiku

Josif Plečnik se autorsky podepsal na Pražském hradě nebo na kostele Nejsvětějšího
srdce Pána na náměstí Jiřího z Poděbrad.
přispěl k současnému vzhledu Pražského
red
hradu nebo Prahy 3.

Šestka navýšila
podporu kultury
raha 6 vyhlásila dotace pro oblast kultury na příští rok. Celkem vyčlenila na
program Šestka kulturní I. čtyři miliony korun, což je v rámci jednoho dotačního
programu dosud nejvyšší suma. O příspěvek
mohou žádat subjekty a jednotlivci, šanci dotaci získat mají jednorázové i dlouhodobé
akce, kulturní zařízení, projekty uměleckého
vzdělávání nebo autoři jednotlivých děl. Důraz bude kladen na podporu nabídek pro
mladé publikum. „Posilujeme ﬁnancování
kulturních institucí, které tvoří páteř kul-

P

turní nabídky v Praze 6, a zároveň vytváříme
podmínky pro smysluplnou podporu co nejširšího spektra menších nebo jednorázových
kulturních a komunitních událostí a projektů. Vedle tradičních akcí chceme podpořit
i vznik úplně nových projektů např. pro mladé publikum, které bylo dosud trochu opomíjeno,“ vysvětlil předseda kulturní komise
Petr Prokop.Všechny žádosti kulturní komise posoudí a předpokládaný termín vyhlášení výsledků dotačního řízení je 3. ledna
red
příštího roku.

INZERCE V6-1012
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Kontejnery
na bioodpad

Velkoobjemové
kontejnery

elkoobjemový kontejner
bude přistaven v určeném
termínu na maximálně
3 hodiny. Po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejneru bioodpadem, evidovat počty návozů
a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu. Na místě nebude k dispozici mobilní drtič
nebo štěpkovač. Služba je určena
pouze pro občany Prahy.

V

V případě naplnění kontejnerů
bude zajištěna jejich pravidelná
výměna. Po svozu bude dodavatelskou ﬁrmou zajištěn úklid
každého stanoviště.
Do kontejnerů lze odkládat komunální bioodpad především ze
zahrad jako je listí, větve, neznečištěná zemina, kuchyňský bioodpad rostlinného původu. Do
kontejnerů nelze odkládat živoZdroj MČ Praha 6
čišné zbytky.

ontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data.
V místě přistavení je přítomný
obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty
odpady, pro které je tato služba
určena. VOK bude přistaven
v určeném termínu pouze na maximálně 4 hodiny

K

Do VOK je možné odložit nábytek, koberce, linolea, zrcadla,
vany a WC mísy, sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný, který lze vhodit do běžné
sběrné nádoby, bioodpad,nebezpečný a stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, lednice
Zdroj MČ Praha 6
a sporáky.

Sobota 30. 10. 9–12 hod.
■ Zeyerova Alej x Nad Alejí
Sobota 30. 10. 13–16 hod.
■ Na Větrníku x Dusíkova
Sobota 6. 11. 9–12 hod.
■ Bolívarova
Sobota 6. 11. 13–16 hod.
■ Ve Višňovce x K Mohyle

Sobota 13. 11. 9–12 hod.
■ Ruzyňská x Ledecká
Sobota 13. 11. 13–16 hod.
■ U Silnice x Ke Džbánu
Sobota 20. 11. 9–12 hod.
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
Sobota 20. 11. 13–16 hod.
■ Dělostřelecká x Slunná

pondělí 25. 10. 2021
■ Šárecká x Na Pískách
■ Na Fišerce x Na Špitálce
úterý 26. 10. 2021
■ Zengrova x Na Kvintusce
■ Kolejní x Zelená
středa 27. 10. 2021
■ Koulova x Čínská
■ Šárecká x Mydlářka
pondělí 1. 11. 2021
■ Břevnovská
■ Nad Šárkou x Na Kuthence
úterý 2. 11. 2021
■ Dělostřelecká x Spojená
■ Sibeliova x Na Hubálce
středa 3. 11. 2021
■ Cukrovarnická x V Průhledu
■ U V. nemocnice x U 3. baterie
čtvrtek 4. 11. 2021
■ Ve Střešovičkách x Pod Andělkou
■ Na Petynce
pondělí 8. 11. 2021
■ Na Větrníku x Dusíkova
■ Nad Alejí x Šantrochova
úterý 9. 11. 2021
■ Zeyerova Alej x Nad Alejí
■ Nad Hrad. potokem x Potoční

středa 10. 11. 2021
■ Libocká
■ Pod Královkou x Nad Kajetánkou
čtvrtek 11. 11. 2021
■ 8. listopadu x U Kaštanu
■ U Ladronky x Oddělená
pondělí 15. 11. 2021
■ Moravanů x Libovická
■ Rooseveltova x Národní Obrany
úterý 16. 11. 2021
■ Ruzyňská x Ledecká
■ Sestupná x Sbíhavá II
čtvrtek 18. 11. 2021
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Za Vokovickou vozovnou x U
Kolejí
pondělí 22. 11. 2021
■ V Nových Vokovicích x U Vokovické školy
■ Manská Zahrada
úterý 23. 11. 2021
■ Pod Mohylou x Chrášťanská
■ Bolívarova
středa 24. 11. 2021
■ Říčanova x Řečického
■ Anastázova

Mobilní sběrné dvory
● Mobilní sběrné dvory Aritma a Zličínská nebudou 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 občané s trvalým pobytem na Praze 6. Bude vyžadováno jméno,
adresa a případně SPZ vozidla. Provozní doba mobilního sběrného 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, a to od 27. do 28. listopadu.
● Na stanoviště budou kontejnery zavezeny vždy v pátek, nejpozději 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, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.
● Veškerý tento odpad přijímá sběrný dvůr Proboštská, ProZdroj MČ Praha 6
boštská 1, Praha 6.

nabízí zpracování
podvojného účetnictví,
jednoduchého účetnictví
a mezd

Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,
podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.
Praha 6 a blízké okolí.

Ing. Magdalena Říhová

Mobil: 602 650 114
e-mail: adu@cmail.cz

Mobil: 777 670 326

INZERCE V6-1015

Hájek-zednictví-malířství

INZERCE V6-1002

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

Přerušení dodávky
vody v části Veleslavín
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude 26. října od 8.00 do 15.00 hodin přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 6 – Veleslavín.
● Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.
Pod Petřinami lichá č.o. od 9/1 do 451/23, sudá č.o. od 10/8 do
45/10, parc.č. 465/10, U Zvoničky lichá č.o. od 26/1 do 10/7,
sudá č.o. od 12/4 do 40/8 a Veleslavínská 14/21.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává
zákaznická linka PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601
Zdroj PVK
274 274.
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MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK
◗ široká nabídka masa, uzenin a masných výrobků 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

 




129,90 Kč
109,90 Kč
104,90 Kč
224,90 Kč
199,90 Kč
169,90 Kč
199,90 Kč
169,90 Kč
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Z nabídky pro vás vybíráme:
Vepřový pečeně s kostí
Vepřový ocásek
Kuřecí prsa s kostí
Hovězí zadní předkýtí
Anglická slanina
Šunkový salám speciál
Párek učňovský
Játrový sýr



99,90 Kč
89,90 Kč
94,90 Kč
199,90 Kč
179,90 Kč
149,90 Kč
179,90 Kč
149,90 Kč

Akční nabídka platná od 25. 10. – 5. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Ceny jsou uvedeny za kg.

INZERCE V6-1013

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

INZERCE V6-1017

INZERCE V6-1014

INZERCE V6-1008

Těšíme se na vás!
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Duše a dušičky
v oboře Hvězda
iž 6. ročník oblíbené akce
pro děti a jejich rodiče se
uskuteční 30. října od 13.00
hodin v oboře Hvězda a jejím
předpolí. V předpolí obory Hvězda bude umístěn stánek, kde děti
obdrží soutěžní kartičky a vše
potřebné k tomu, aby si mohly
vyrobit svůj vlastní lampión
s elektronickou svíčkou na baterii.
Po hlavní cestě směrem k Letohrádku bude rozmístěno celkem sedm dobrodružných stanovišť, kde děti za splněný úkol
dostanou razítko do hrací karty.
Na konci Strašidelné stezky lesem obory, kde na děti budou čekat pohádková strašidla, obdrží
od „vlkodlaka“ podepsaný pamětní list a sladkou odměnu.
Součástí akce je sedm workshopů, kde si návštěvníci mohou
vydlabat dýni, vyrobit strašidlo,
ozdobit perníček nebo dotvořit
strašidelnou masku.

Setkání
s Františkem Křižíkem

uzeum městské hromadné dopravy v Praze
připravilo další setkání
s dílem českého vynálezce Františka Křižíka v historické Vozovně Střešovice včetně krátké jízdy
historickou tramvají.
Speciální program, který návštěvníky seznámí s Františkem
Křižíkem, jeho dílem a samozřejmě také s činností a myšlenkami,
které vedly ke vzniku první české
elektrické dráhy a nejen jí je při-

praven v historické Vozovně
Střešovice 9. listopadu od 17.30
hodin. Součástí programu bude
krátká jízda soupravou historickou tramvají Ringhoffer po okolí
Muzea městské hromadné dopravy.
Český inženýr, konstruktér
a vynálezce František Křižík se
narodil se 8. července 1847 a výrazně ovlivnil svět dopravy. Od
zdokonalení jeho první tramvaje
red
letos uběhlo 130 let.

M

Během celého odpoledne poběží na pódiu doprovodný program se soutěží o nejhezčí dýni,
divadelním představením, tanečním vystoupením a vyvrcholením bude ﬁreshow. Celá akce je
red
pro účastníky zdarma.

Domov sv. Karla
Boromejského
přijme

Psychoterapie

FINANČNÍ
A MZDOVOU
ÚČETNÍ
(úvazek dohodou).

Pomoc

Lze i distanční
setkání.

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY

Tel. 739 021 610

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

INZERCE V6-1016

OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39, Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

Výhodou je zkušenost
s prací v nezisku.
Pěkné prostředí a dobrý
kolektiv.

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

INZERCE V6-1011

INZERCE V6-1007

v obtížných
situacích.

Více o nás:
www.domovrepy.cz
Kontakt pro zaslání CV:
sestra Konsoláta
konsolata@domovrepy.cz

Telefon: +420 777 291 927
+420 603 485 331
E-mail: stepan.mollay@seznam.cz

INZERCE V6-1005

Nejstatečnější děti čeká na
konci Strašidelné stezky pamětní list a sladká odměna

INZERCE V6-1004

Foto Kudyznudy.cz

Foto Ciexpo.cz

J
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Elegantně jednoduchá kuchyně s vlastní udírnou - to je V Zahradě. Restaurace v Bubenči,
kterou najdete jen pár kroků od vstupu do Stromovky Gotthardskou Bránou.
Možnost uspořádání Vánočních večírků a svateb a narozeninových akcí.

Schwaigerova 59/3 Praha 6-Bubeneč
tel.: 723 698 288 l e-mail: restaurace@vzahrade.com
Otevírací doba:
11.30–23.00 (po–pá), 12.00–23.00 (so), 12.00–22.00 (ne)
www.vzahrade.com l Facebook: V Zahradě
INZERCE V6-1006

