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Výsměch radnice obyvatelům Šestky?
Nápad, pro který hlasovali, se nekoná!

Skvělý Nápad pro Šestku – obnova parčíku mezi stadionem Hvězda
a základní školou – skončil, aniž by vůbec začal. Podstatnou část
místa si totiž pro sebe zabrala sousedící škola a z připravovaného
projektu tak zbývá jen nevábné torzo. Jak mohla radnice
poskytnout stejný prostor na dva projekty?
anketě vyhlášené radnicí Prahy 6 Nápad pro Šestku byl spolu s dalšími jedenácti úspěšný také projekt Verici Pospíšilové Kordić a Matěje Pospíšila. Rozhodli
se v něm pro obnovu parčíku mezi stadionem
Hvězda a základní školou Na Dlouhém lánu.
Součástí projektu bylo vysazení zeleně, rekultivace pozemku a zahradnické práce,
nové lavičky nebo amﬁteátr. Než se ale jeho
předkladatelé vůbec dostali k samotné realizaci, na pozemku, na kterém měl plánovaný
parčík pro veřejnost vzniknout, se začala připravovat stavba oplocené zahrady pro sousedící školu. Ta ubere z pozemku původně
plánovaného pro projekt celou třetinu.

V

Úplně něco jiného
Radnice Prahy 6 přidělila část parku Montessori oddělení při této škole už v období,
kdy projekt obnovy parku procházel veřej-

ným hlasováním a následně úspěšným výhlášením. Autorům projektu ani veřejnosti
o tom ale nedala vědět. Radnice nicméně věří,
že tímto řešením se jí podařilo uvést do souladu potřeby jak školy, tak veřejnosti. „Jsme
přesvědčeni, že v prostoru mezi ZŠ Na Dlouhém lánu a hokejovým stadionem Hvězda
mohou vedle sebe vzniknout a dobře fungovat školní zahrada i revitalizovaný park. Zahradu bude škola využívat pro rozvoj výuky
Montessori tříd. Participační projekt pak najde uplatnění v přilehlém prostranství, a to
aniž by ztratil na své původní kvalitě,“ vysvětlil Našemu REGIONU Jiří Hannich,
mluvčí Prahy 6. „Takto navržený kompromis
je pro nás logickým vyústěním situace v dané
lokalitě s přínosem pro místní obyvatele,
stejně jako pro školu poskytující vzdělání dětem ze spádové oblasti. Ostatně sama škola
je nedílnou součástí života místní komunity

a nabízí veřejnosti zdarma využívání svých
sportovišť. Ohledně navrženého kompromisu jsme se školou v souladu a věříme, že
i autoři participačního projektu najdou porozumění pro vzdělávací potřeby dětí, které
místní školu navštěvují,“ dodal Hannich.

Proč?
Autoři projektu podle svých slov nemají
problém s tím, že škola využívá prostor
parku, ale s oplocením podstatné části parku
jako školní zahrady. „Oplocení totiž uzavře
střed a jádro dosud veřejně přístupného
parku a tím pádem daná lokalita bude mít
minimální přínos pro místní obyvatele. Když
bude škola využívat zahradu, tak maximálně
tři, čtyři hodiny denně, a to předpokládám
jen za hezkého počasí. Později odpoledne,
večer, víkendy, červenec, srpen, zimní měsíce
to bude pouze uzavřený prostor,“ myslí si
Pospíšil.
Předkladatelé projektu se ptají, proč o něm
vůbec nechala radnice hlasovat, když ve skutečnosti měla s pozemkem jiné plány. A podle
svých slov na tuto otázku nedostávají jasnou
odpověď. Nejprve se dopisem obrátili na
radní Prahy 6 pro školství Marii Kubíkovou
pokračování na straně 4
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Nové zóny placeného stání

Tramvajová trať
v Břevnově

d pondělí 15. listopadu se rozšířily
zóny placeného stání v Praze 6 o oblast Baby a část Liboce. Celkem bylo
v obou lokalitách zavedeno placené parkování u zhruba sedmi set míst pro autmobily.
Zóny platí ve všední dny vyjma času od 6 do
8 hodin, víkendy jsou zadarmo.
Radnice o aktivování zón požádala hlavní
město až na základě ankety mezi místními
rezidenty, kteří se vyslovili pro jejich rozšíření. „Jako asi jediná městská část nemáme
P+R parkoviště a tlak na parkovací místa pro
rezidenty je velký. Proto jsme o rozšíření zón
nechali rozhodnout místní obyvatele,“ vysvětlil radní Prahy 6 pro dopravu Jiří Lála
(ODS). Šestka uvažovala o spuštění zón placeného stání také na Malém Břevnově. Tam
byli ale obyvatelé proti, a zóny tam proto zavedeny nejsou.
Rezidenti v modré zóně zaparkují na základě parkovacího oprávnění, které si mohou
vyřídit na výdejně v Uralské 4 nebo online
prostřednictvím Osobních stránek uživatele
na webu parkujvklidu.cz. Za celoroční parkování v modré zóně zaplatí majitel auta
1200 korun, návštěvník ve smíšené zóně za
hodinu stání pak 20 korun. V nově zpoplatněných úsecích převažují modré zóny a smí-

ramvajová trať v Bělohorské ulici
na Břevnově se během následujících dvou let stane součástí vědeckého experimentu. Pražský Dopravní
podnik a vědci ze tří výzkumných organizací na ní budou testovat speciální
nové nízkoúdržbové travní koberce.
Travní pásy byly položeny na dvou místech tratě v úseku mezi zastávkami Drinopol a U Kaštanu. Koberce jsou osety
unikátní směsí travin, jetelovin a dalších
bylin, které by měly lépe obstát v náročných podmínkách městského provozu.
Testované rostliny pochází výlučně z tuzemských zdrojů a díky svému původu
z extrémních stanovišť by měly lépe snášet teplotní stres, sucho a zasolení. red

T

Foto MČ Praha 6

O

Nové modré zóny na Praze 6
šených ﬁalových je minimum. Rozsah zón
placeného stání včetně aktuálního rozšíření
je možno nalézt na Geoportálu Prahy 6 v sekred
ci doprava.
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CHIRŠ BĚLOHORSKÁ

CENTRÁLA PRO PRAHU 6

18

po–pá 10.00–18.00

Bělohorská 85, Praha 6

CHIRŠ Bělohorská, Praha

belohorska@chirs.cz

Tel.: 299 144 444

let

KOUPÍM BYT
NA PRAZE 6
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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

ZE
PRAHA 6 – VOKOVICE, UL. JEMENSKÁ
Pronájem bytu 2+1, OV, 52 m2,
2. NP panelového domu s výtahem.
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 333 190

ÍP
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AC
E

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,
UL. ZA MLÝNEM, HOSTIVICE
Celková výměra pozemku je cca 618 m2.
Pob. Bělohorská
Tel.: 737 780 071

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

PŘ
PRONÁJEM MULTIFUNKČNÍHO
AREÁLU, PRAHA 6 – ŘEPY
Celková výměra pozemku je cca 7 250 m2.
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 333 190

PRAHA 6 – BŘEVNOV, UL. BĚLOHORSKÁ. Prodej mezonetového bytu
4+kk+galerie+balkón (pavlač),
OV, 94 m2. 3. patro cihlového domu.
Pob. Bělohorská
Tel.: 737 780 071

V

RA
VĚ

PRAHA 6 – BŘEVNOV, UL. BĚLOHORSKÁ. Prodej bytu 1+1, OV, 44 m2.
3. patro cihlového domu.
Pob. Bělohorská
Tel.: 737 780 071

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

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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dokončení ze strany 1
(ODS), a když na jejich e-mail nereagovala, obrátili se s žádostí
o pomoc v řešení tohoto problému přímo na starostu Ondřeje
Koláře (TOP 09). „Projekt obnovy parčíku nebude realizován
v podobě, díky které získal podporu veřejnosti, a prvky, které
prostor mohli učinit zajímavým
a atraktivním jako mini amﬁteátr nebo altán nebudou realizovány,“ napsali v něm mimo
jiné.
Starosta jim prostřednictvím
své asistentky odepsal, že jde
o dobrý kompromis a že jejich záměr na kvalitě neztrácí. Při dalším pokusu o vyjasnění, že v tom
je právě problém – že kompromis dobrý není a projekt na kvalitě ztrácí, dostali odpověď, že
odpověď již dostali. Ani komunikace s Montessori oddělením
školy se Pospíšilovým příliš nedařila. Našemu REGIONU zástupkyně ředitele školy Hana
Paulová pouze sdělila, že ani oni
nerozumí tomu, proč byl pozemek svěřen současně jim i dalšímu projektu.

Jak na pískovišti
Na začátku celého příběhu
bylo několik nadšenců ochot-

ných dát dohromady kousek
místa, kde žijí, a poskytnout ho
k vyžití i svým sousedům. Teď je
ale mrzí jednání radnice, která
mohla buď celý projekt stopnout
už na samém začátku, nebo se
pokusit najít opravdu dobré řešení pro obě strany. Kompromis,
který jim radnice nabízí teď, je
pro ně kvůli uzavření centrální
části parku pro veřejnost nepřijatelný.
„Když jsme s našimi malými
dětmi trávili čas na pískovišti
a docházelo k přirozeným sporům o kbelíčky, bábovky či jiné
hračky, snažili jsme se děti přivádět k tomu, aby se místo trucovitých gest, uraženého mlčení
či používání síly, pokusili s druhou stranou dohodnout. Aby komunikace, ač plná emocí, byla
jasná a vedla k řešení,“ řekl Našemu REGIONU Pospíšil. „Mrzí
nás, že v případě komunikace
ohledně revitalizace parčíku,
jsme zase na pískovišti. Promarnila se a nadále se promarňuje
možnost společného konstruktivního dialogu mezi obyvateli
této oblasti, Radnicí Prahy 6
a Montessori oddělením ZŠ
Dlouhý lán. Dialogu, kterého je
bytostně potřeba, aby se nám
všem tady žilo lépe,“ dodal PoJitka Kačánová
spíšil.

Foto Napadyprosestku.cz

Výsměch radnice obyvatelům Šestky?
Nápad, pro který hlasovali, se nekoná!

Z původně plánovaného úspěšného nápadu pro Šestku teď
zbývá jen torzo. Radnice to považuje za dobrý kompromis.
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Firma Salon Alena, kadeřnictví, oslavila
dne 14.10. 2021 30 let od zahájení činnosti
Majitelka Alena
Suchomelová otevírala
první prostor v bývalé
prádelně v ulici Národní
obrany. V roce 1991
to nebylo vůbec
jednoduché, salon se
vybavoval, jak se dalo.
ábytek vyrobil manžel
a rekonstrukce prostoru
se také dělala svépomocí
až na elektrické a instalatérské
práce. Výhodou bylo, že salon byl
prvním soukromým kadeřnickým salonem na Praze 6. První
den se klienti jen hrnuli i jenom
ze zvědavosti. Další dny, měsíce
a roky se všichni museli hodně
snažit a pracovat, aby si své
dobré jméno na Praze 6 vybudovali. Klientela se postupně roz-

N

rostla tak, že prostor po 13 letech začal být malý.
Tak majitelka začala hledat
něco většího v Dejvicích, podařilo se a před 17 lety otevřela salon na Bachmačském náměstí,
kde bylo místo i pro další služby,
které do salonu patří kosmetika,
masáže, pedikúra, manikúra.
Salon Alena se v Dejvicích stal

jedním z nejvíc známým salonem a s velmi dobrými recenzemi. Je to také proto, že majitelka
měla a má kolem sebe lidi, kteří
svoji práci milují a dávají jí všechno. Od začátku pracují s materiálem od ﬁrmy L’Oréal Professionnel. Všichni se školí
v academii L’Oréal. Vzhledem
k tomu mají přehled o novinkách

v oboru. Před 9 lety ještě majitelka otevřela pobočku, Studio
Alena na Černokostelecké ulici
ve Strašnicích. I tam se velice
daří, studio je menší, ale také se
všemi službami.
I po 30 letech a po zavírání salonu v době covidové se na vás
těší kolektiv Salonu Alena a Stured
dia Alena.
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Originální neocube
Neodymové magnetické kuličky, ideální dárek pro vaše
blízké a známé. Z 216 magnetickych kuliček vytvoříte
stylové magnetické náramky a další tvary.
Cena od 269 Kč
www.nc.cz

Posuňte hranice tvoření
do další dimenze
a kreslete trojrozměrně!
Se 3D perem můžete snadno
vytvořit cokoliv, co vás jen
napadne. Šperky, květiny,
modely
staveb, dekorace či
EK013962-2
dárky v mnoha barvách.
Snadno, rychle a v pohodlí svého domova.
Je jen na vás, co s 3D perem vytvoříte – tak směle do
toho! U nás najdete širokou nabídku 3D per za nejlepší
ceny a také obrovsky vyběr barevnych strun.
Cena od 694 Kč
www.nc.cz

EK013962‑1
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Nový pavilon tropického
zemědělství.
dělství, ale i lidem z ostatních
pracovišť univerzity. Projekt
vznikal s ohledem na environmentální výzvy tak, aby byl provoz budovy do budoucna udržitelný z hlediska nákladů na
provoz i negativního vlivu lidských aktivit na přírodu. Fakulta
využila tepelná čerpadla, retenční nádrže na dešťovou vodu,
fotovoltaické panely či zelenou
střechu. Současně je vše navrženo s ohledem na potřeby výuky
red
a výzkumu.

INZERCE V6-1119

Dvě aleje soutěží o titul

Foto Alejroku.cz

adace Partnerství ocenila
nejlepší projekty reagující na problémy spojené
se změnou klimatu. Do 3. ročníku soutěže Adapterra Awards
2021 se hlásila více než stovka
realizací z celé republiky. Cenu
si odvezlo osm projektů, z toho
jeden přeshraniční v Rakousku.
Mezi vítězi jsou příklady šetrného hospodaření v lesích i na
zemědělské půdě, zelené bydlení
pro seniory, ekocentrum s unikátní biosolární střechou či dlouhodobý projekt výsadeb. Ocenění
v kategorii Pracovní prostředí získal nový Pavilon tropického zemědělství v kampusu České zemědělské univerzity využívající
tepelná čerpadla, zelenou střechu a fasádu, fotovoltaické panely či dešťovou vodu ke splachování toalet. Moderní prostory,
technologie a zázemí slouží zejména studentům a zaměstnancům Fakulty tropického země-

Foto Adapterraawards.cz

Cena pro Pavilon
tropického zemědělství

Alej u Břevnovského kláštera podtrhuje genius loci místa.
titul Alej roku bojuje
93 stromořadí ze všech
krajů republiky, z nichž
tři rostou v Praze, z toho hned
dvě na území šesté městské
části. Nominována je kulturně,
historicky a duchovně významná
lipová alej u Břevnovského kláštera, která podtrhuje genius loci
Břevnovského kláštera, a alej jinanů v ulici Dr. Zikmunda Win-

O

tra v Bubenči. Hlasování na
www.alejroku.cz začalo 2. listopadu a končí 11. ledna příštího
roku. Koncem ledna pak pořádající spolek Arnika vyhlásí jedenáctou Alej roku i nejoblíbenější
krajská stromořadí. Patroni ankety u letošního ročníku navíc
zvolí nejkrásnější fotograﬁi, jejíž
autor získá digitální zrcadlovku
red
značky Canon.
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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

Těšíme se na vás
Maso – uzeniny Miloš Křeček KK, s.r.o.
Bělohorská 1689/124,
Praha 6 – Břevnov
www.krecekkk.cz, eshop.krecekkk.cz
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kauti z Hanspaulky budou
letos, pokud to epidemiologická opatření dovolí, na
Hanspaulce a Ořechovce roznášet Betlémské světlo veřejnosti.
Půjde o společnou akci skautů
z hanspaulských středisek pplk.
Vally a Javor. Světlo vyráží 22.
12. 2021 v 16.30 z Hanspaulky
(před Tescem), v 16.50 bude na
Duchoslávce (u kaple sv. Michala), v 17.10 v Hadovce (v parku

S

pod panelákem) a v 17.30 na
Ořechovce (u kina).
Akce proběhne za podmínky
a v režimu dodržování aktuálně
platných vládních opatření, tedy
tradiční průvod bude jen pokud
to bude povolené, jinak skauti
prosí veřejnost o dodržování rozestupů, nošení roušek apod.
Pro převzetí světla stačí svíčka,
ale lepší je uzavřená lampička
red
kvůli větru.

Listopadové vlčí máky

Foto MČ Praha 6

Betlémské světlo
z Hanspaulky

Květy vlčího máku vyrobily děti z mateřských škol.

Nové dětské hřiště

P

está městská část si připomněla odkaz hrdinů
z bojišť první a druhé světové války. Na Den válečných
veteránů, tedy 11. listopadu,
představitelé Prahy 6 společně
s Armádou České republiky položili věnce u pomníků československých vojáků. Okolí těchto
pomníků vyzdobily děti z šestkových mateřských školek vlastno-

Š

Školy budou hřiště využívat
podle předem daného rozvrhu,
pro veřejnost bude prostor k dispozici po předchozí domluvě za
poplatek sto korun na hodinu.
Jeho návštěvu je možné domluvit na Základní škole Emy Destinnové na telefonním čísle 222
202 501.
Herní prvky hřiště jsou z akátového dřeva, ze kterého byly postaveny prolézačky, velká houpačka nebo kolotoč. Ve stejné
části hřiště je také umístěna tabule na kreslení, pískoviště a dvě
tabule s pexesem, nechybí ani
hmyzí domeček.
Na druhé polovině hřiště je položený travní koberec, na kterém
se dají hrát míčové hry v rámci
plánovaných hodin tělesné výchovy.
Hřiště doplňuje množství laviček podél opěrných zdí, které
jsou nově vymalované a brzy je
děti společně s výtvarnicemi dored
plní kresbami.

ručně vyrobenými vlčími máky,
symbolem válečných veteránů.
Praha 6 se rovněž připojila ke
sbírce ve prospěch Vojenského
fondu solidarity, který podporuje
vojáky a jejich rodiny v obtížné
životní situaci. Den válečných veteránů se koná jako připomínka
ukončení 1. světové války, která
oﬁciálně skončila 11. 11. 1918
podpisem mírových dohod. red
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raha 6 slavnostně otevřela
nové dětské hřiště mezi
ulicemi Chittussiho a Rooseveltova. Moderní herní prostor bude sloužit hlavně dětem
ze Základních škol Emy Destinové a náměstí Svobody. Hrát si
na něm budou moci také žáci
z prvního stupně v Českomalínské ulici i děti z nedaleké mateřské školky. Dopoledne bude travnatá plocha hřiště sloužit hlavně
k výuce tělocviku, odpoledne bude hřiště patřit družinám a dětem z nedaleké školky. „Obě blízké základní školy nové hřiště
opravdu nutně potřebovaly. Dosud neměly k dispozici žádné
a jeho vybudování dokonce bylo
podmínkou kolaudace jedné
z nich. Jelikož v obou školách
právě probíhá stavba, je toto
hřiště jediným místem, kde mohou jejich žáci trávit čas na čerstvém vzduchu,“ řekla radní Prahy 6 pro oblast školství Marie
Kubíková (ODS).

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY

http.//www.pohrustav.cz
http.// www.funeralprague.eu
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Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39, Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
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Zpravodajství z Prahy 6

Velkoobjemové
kontejnery

Objemný
odpad a bioodpad

ontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku od 16 do 20 hodin,
maximálně na 4 hodiny. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen.
Do kontejnerů lze vkládat
pouze ty odpady, pro které je tato
služba určena. Kontejner bude
přistaven v určeném termínu
pouze na maximálně 4 hodiny
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než ob-

rámci jarního úklidu komunikací budou stejně
jako v předešlém roce přistaveny velkoobjemové kontejnery na likvidaci zejména rostlinného odpadu ze zahrádek, ale
i na likvidaci objemného odpadu
z domácností ve vlastnictví fyzických osob.
Na jednotlivá stanoviště budou
kontejnery přistaveny pouze na
jeden den, nejpozději do 10.00
hodin. V případě naplnění bude
zajištěna jejich pravidelná výměna. Po svozu bude dodavatelskou ﬁrmou zajištěn úklid každého stanoviště.
Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich),
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, tele-

jemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.
pondělí 22. 11.
■ V Nových Vokovicích x U Vokovické školy
■ Manská Zahrada
úterý 23. 11.
■ Pod Mohylou x Chrášťanská
■ Bolívarova
středa 24. 11.
■ Říčanova x Řečického
■ Anastázova

V

Zdroj: MČ Praha 6

Mobilní sběrné dvory
Mobilní sběrné dvory Aritma a Zličínská nejsou v letošním roce
z ﬁnančních důvodů provozovány. V provozu zůstává bez omezení mobilní sběrný dvůr Drnovská a s omezením mobilní
sběrný dvůr Radimova.
● Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat pouze občané s trvalým pobytem na Praze 6. Provozní doba mobilního
sběrného Drnovská je v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a v sobotu
od 6.00 do 14.00 hodin. Ve středu pak od 6.00 do 17.00 hodin.
● Mobilní sběrný dvůr Radimova bude v provozu 22.–23. prosince.
Na stanoviště budou kontejnery zavezeny vždy v pátek, nejpozději do 12.00 hodin, odvoz v neděli do 22.00 hodin.

Sběr použitých
olejů a tuků
byvatelé mohou použité
kuchyňské tuky ukládat
do plastových nádob o objemu 240 litrů. Do sběrných nádob lze odevzdávat použitý olej
či další kuchyňské tuky v uzavřených plastových lahvích. Nádoba

O

Zdroj. MČ Praha 6

AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice

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

FINANČNÍ
A MZDOVOU
ÚČETNÍ
(úvazek dohodou).

Mobil: 777 670 326

 777 100 405
INZERCE V6-1117

Domov sv. Karla
Boromejského
přijme

Zdroj. MČ Praha 6

 224 314 361
www.vecar.cz
Svatovítská 7
u Kulaťáku
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vizory a pc monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.
Sobota 27. 11.
■ Ovocná (u č.p. 454)
■ Stochovská x Sobínská
■ V Podbabě proti č. 28
■ Fragnerova x Na Ostrohu
■ Kralupská x Dobrovízská
Neděle 28. 11.
■ Pod Drinpolem x Mládeže
■ Horoměřická (proti nemovitosti č. p. 2334)
■ Malobřevnovská x Falcká
■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Na Okraji x Polní
Sobota 4. 12.
■ Vlastina x Častavina
■ V Nových Vokovicích x U Vokovické školy
■ Dělostřelecká x Spojená
■ Soborská x Nad Šárkou
■ Nad Motolskou nemocnicí x
Kukulova

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

je umístěna ve sběrném dvoře
Jednořadá 2124 a na těchto stanovištích tříděného odpadu:
■ Rooseveltova 400/25
■ Šolínova 344/1
■ Velvarská 1654/1
■ Na Pískách 2091/136
■ Sušická 856/40
■ Na Beránce 2068/17
■ Africká 628/34
■ Půlkruhová 655/29
■ Střešovická 687/36
■ Nám. Před Bateriemi 381/12
■ Pod Marjánkou 1664/6
■ Bělohorská 1686/118
■ Tomanova 2192/10
■ U Silnice 405/44
■ Ciolkovského 858/8
■ Na Petřinách 392/72
■ Heyrovského nám. 288/9
■ Ledecká 85/3
■ Moravanů 2224/70
■ Nad Manovkou 309/67

Telefon: +420 777 291 927
Štěpán Mollay
+420 603 485 331
Malířské a lakýrnické práce
E-mail: stepan.mollay@seznam.cz
www.malirlakyrnik-praha.cz
Práce lze provést i v dílně
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Více o nás:
www.domovrepy.cz
Kontakt pro zaslání CV:
sestra Konsoláta
konsolata@domovrepy.cz

Najdete nás na
www.nasregion.cz

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
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