
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6

Teprve po nekonečných stížnostech
obyvatel Prahy 6, zejména těch, kteří
bydlí na Bělohorské a Patočkově ulici

každý den plné kamionů, se podaří odklonit
nákladní auta z této městské části. Ta doplácí
na nedokončený Pražský okruh. Kamiony
tak místo objezdu Prahy projíždějí hustě

obydleným širším centrem metropole. „Naše
městská část dlouhodobě trpí nadměrnou
tranzitní nákladní dopravou. Těžká nákladní
vozidla prakticky dennodenně projíždějí ob-
lastí, která je hustě obydlená, kde se nachá-
zejí školy nebo třeba Břevnovský klášter.
Širší centrum Prahy je přitom mnoho let vy-

Šestka chce zakázat kamiony

Kvůli tunelu Blanka a nedostavěnému Pražskému okruhu žijí
obyvatelé Prahy 6 v jejím okolí jak na dálnici a pod okny jim denně
projíždějí stovky hlučících nákladních vozů. Radnici Šestky se po
opakovaných stížnostech konečně podařilo najít s magistrátem
společnou řeč a od jara by měl být vjezd kamionů na Prahu 6
zakázán. Výjimku dostanou pouze nákladní auta, která jedou do
této městské části se zásobováním.

mezeno jako zóna zákazu vjezdu nákladních
automobilů – v naší městské části se to týká
částí Bubenče, Dejvic a Hradčan. Na tuto ne-
únosnou dopravní situaci jsme v minulosti
opakovaně upozorňovali,“ řekl Našemu RE-
GIONU místostarosta Prahy 6 pro dopravu
Jiří Lála (ODS). Podle něj se Šestce na spo-
lečném jednání s pražským magistrátem
a dotčenými orgány podařilo dospět k vše-
obecné dohodě na komplexním řešení.

Zákaz vjezdu
kromě zásobování

„Nákladní automobily nad 12 tun budou
mít zákaz sjezdu z Pražského okruhu, vý-
jimku tvoří pouze zásobování. Centrum,
včetně vnitřního Městského okruhu, bude

pokračování na straně 2
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mít zákaz bez výjimek. Kamion, který ne-
bude mít cíl cesty v Praze 6, se tedy automa-
ticky nedostane na druhý břeh Vltavy jinou
cestou, než objízdnou trasou. Bude tedy mu-
set využít, i když stále nedokončený, Pražský
okruh,“ vysvětlil Lála. Při jednání jeho účast-
níci také vytipovali kontrolní místa pro do-
pravní policii, která bude daná opatření vy-
máhat. „Nestane-li se nic mimořádného,
příslušný zákaz by měl být realizován na jaře
příštího roku,“ dodal.

Stávající nadměrný podíl těžké nákladní
dopravy v rezidenčních oblastech podle Lály
představuje zátěž pro životní prostředí i ži-
vot místních obyvatel, a proto doufá, že nová
opatření pomohou tuto neblahou situaci
zmírnit a ulehčí všem obyva telům Pra hy 6.
Náměstek primátora pro do pravu Adam
Scheinherr (Praha Sobě) v současné době
připravuje dopravní opatření, ke kterému se
vyjadřují například policisté nebo silniční
správní úřad. Po novém roce jej pak předá
ke schválení státní správě, které to může tr-
vat zhruba dva měsíce. Poté by si mohli oby-
vatelé Prahy 6 od nadměrné zátěže z ná-
kladní dopravy konečně oddechnout.

Virtuální válka
Dohodě mezi Šestkou a magistrátem před-

cházelo několik ostrých výměn mezi staros-
tou Prahy 6 Ondřejem Kolářem (TOP 09)
a právě již zmiňovaným Scheinherrem na
sociálních sítích. Kolář letos v červenci na
svůj facebook napsal: „Na Patočkově jsem
nedávno napočítal 71 kamionů za 20 minut.
Týdny a měsíce se snaží náš úřad s náměst-
kem primátora Adam Scheinherr situaci ře-
šit, žádné jednání ale nesvolal, komunikovat

s ním se taky nedaří, na dopisy neodpovídá,
a to dokonce ani na ‚stošestky‘.“ A o pár týd -
nů později dodal: „13,5 tisíce kamionů na
Patočkově. Fuj! Magistrát je povoluje, na-
místo toho aby je omezoval a povolenky skar-
tuje. Náměstek Adam Scheinherr to nechává
plavat.“ Podle Koláře do širšího centra města
kamiony nepatří, protože to jsou hlav ně
místa pro bydlení, ne dálnice. V odklonění
kamionů mimo Prahu 6 považuje klíčovou
dostavbu Pražského okruhu, protože bez něj
hrozí, že se problém jen přesune jinam.

Scheinherr na tehdejší Kolářovy stesky na
facebooku zareagoval s tím že výměna ná-
zorů by neměla probíhat přes sociální sítě
ale osobně. „Asi Vám jde jen o prezentaci zde

na facebooku, ale zde se věcně problémy ne-
vyřeší,“ rýpnul si do Koláře. Ten zase Schein-
herrovi mimo jiné vzkázal, že jeho nečinnost
bude mít za následek, že žádný příčetný ob-
čan Prahy 6 v nadcházejících komunálních
volbách hlas hnutí Praha Sobě, které Schein-
herr reprezentuje, hlas nedá. A na to Schein-
herr starostu obvinil, že chce vést jen poli-
tickou kampaň, ale že o věcné řešení mu
nejde. Po této ostré přestřelce ale nakonec
horké hlavy vychladly a oba politici si začát-
kem srpna na vzájemné schůzce, kde se
právě na zákazu kamionů v Praze 6 dohodli,
podali ruce.

Jako kapalina
Docent Zdeněk Lokaj z dopravní fakulty

ČVUT ovšem varuje, že zákaz kaminonů
v samotné Praze 6 může přinést komplikace
jinde. „Problematika nákladní dopravy
v Praze je velice aktuální problém a chápu,
proč Praha 6 chce takto razantní omezení,
nicméně je nutné řešit řízení dopravy a pří-
padná omezení pro celé území Prahy,“ řekl
Našemu REGIONU Lokaj. „Pokud bychom
zavedli omezení pouze na území Prahy 6,
pak bychom pouze problém přenesli do jiné
městské části. Dopravní proud se chová jako
kapalina, pokud mu někde přehradíme ces -
tu, tak se rozleje do okolních ulic a měst-
ských částí,“ vysvětlil Lokaj. Předpokládá,
že cílem této aktivity je tlak na urychlení vý-
stavby klíčových dopravních staveb, které
odvedou dopravu z centra města. Těmi jsou
městský okruh a navazující radiály – napří-
klad Radlická radiála a pro území Prahy 6
Břevnovská radiála – či silniční okruh kolem
Prahy, který odvede tranzitní dopravu mimo
metropoli. Jitka Kačánová

Šestka chce zakázat kamiony
dokončení ze strany 1

Konečné dohodě mezi starostou Šestky Kolářem a náměstkem primátora Scheinherrem
předcházela ostrá přestřelka na sociálních sítích.
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Potkat nákladní auto přímo na Kulaťáku – nic neobvyklého.
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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

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

OBEC PUCHVERK, HRÁDEK,
OKR. KLATOVY
Prodej stavebního pozemku 4 156 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

INVESTICE MIMO PRAHU 
Prodej areálu dvou rodinných domů,
Suš (Lipno). Pozemek cca 6 336 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 724 200 900

PRAHA 6 – BŘEVNOV, REZIDENCE
LA CRONE. Pronájem bytu 2+kk, OV,
93m2 vč. lodžie, sklep, garážové stání
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

PRAHA 5 – MOTOL,
UL. JEŽOVSKÁ
Prodej bytu 2+1/L, DV, 64 m2.
Lodžie, sklep.
Pob. Bělohorská Tel.: 602 614 440

CHIRŠ BĚLOHORSKÁ
CENTRÁLA PRO PRAHU 6       po–pá 10.00–18.00

Bělohorská 85, Praha 6

belohorska@chirs.cz

CHIRŠ Bělohorská, Praha

Tel.: 299 144 444

jsme tu

pro vás již 

18 let

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

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

Pro našeho klienta
hledáme ke koupi
VELKÝ BYT

4+KK NEBO 4+1
na Břevnově nebo

Petřinách, financování
z vlastních zdrojů.

Více info tel. 737 780 071

HOSTIVICE, UL. LITOVICKÁ
Pronájem bytu 3+kk se zahrádkou,
OV, 84 m2 + 50 m2 zahrada
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

REZERVACE

INZERCE V6-1204

Do šedých nádob na kovové
obaly je možné odkládat
nápojové plechovky, kon-

zervy od potravin, zvířecí kon-
zervy, tuby, uzávěry a víčka od
nápojů, jogurtů.

Do šedých nádob nepatří stla-
čené kovové nádoby od kosmeti -
ky a jiných sprejů, kovové obaly
od barev, benzínu a motorových
olejů.
Stanoviště, kde jsou umístěny
nádoby na kovové obaly:
■ 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
■ nám. 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

Sběr
kovových obalů

■ 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
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INZERCE V6-1206

Milostivé léto
nabízí pomoc dlužníkům

Šance na restart pro ty, kdo dluží veřejnoprávní instituci,
umožňuje akce Milostivé léto, která začala na konci října
letošního roku a potrvá do 28. ledna 2022. Dlužníkům

stačí zaplatit pouze jistinu dluhu, tedy původní nezaplacenou
částku, a poplatek exekutorovi. Nemusí už hradit veškeré
sankce, úroky z prodlení, penále a další náklady, které se na-
střádaly k dluhu. Ty budou v rámci Milostivého léta odpuštěny,
takže se výsledný dluh výrazně sníží.

Městská část Praha 6 na svých webových stránkách radí dluž -
níkům jak Milostivého léta využít, pražský magistrát kvůli po-
skytování podrobných informací k této akci zřídil pro veřejnost
bezplatnou telefonní linku 800 100 000. red
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Podoba lanovky z Podbaby
vzejde z mezinárodní soutěže
Pražský Dopravní podnik

vypsal dvě zakázky k plá-
nované lanovce Podbaba –

Troja – Bohnice. První je veřejná
zakázka na projektanta této vi-
suté lanové dráhy, jejíž předpo-
kládaná hodnota je 64,5 milionu
korun a současně tendr v hod-
notě 1,5 milionu korun na orga-
nizátora mezinárodní architek-
tonické soutěže na podo bu tří
stanic lanovky a pěti podpůrných
pilířů. Vítězové obou zakázek by
měli být známí do konce ledna
2022.

„Lanovka z Podbaby do Bohnic
je efektivní spojení dvou částí

Prahy oddělených Vltavou a pří-
krým svahem Trojské kotliny. Po
schválení záměru v Ra dě a Za-
stupitelstvu v minulém roce po-
kračujeme v přípravě projektu
a dalším krokem je soutěž pro-
jektanta a organizátora architek-
tonické soutěže, ze které vzejde
podoba stanic a podpěr lanové
dráhy. Zároveň probíhá proces
změny územního plánu, který
dokončíme v příštím roce. Do-
ufám, že za několik měsíců před-
stavíme výsledky architekto-
nické soutěže a následně se
naplno rozběhnou projekční
práce, které budou s výsledným

Vizualizace plánované lanovky Podbaba – Troja – Bohnice jsou
čistě ilustrační a sloužily pro potřeby technické studie. Skutečná
podoba stanic lanovky i sloupů vzejde teprve z mezinárodní ar-
chitektonické soutěže. 

architektonickým řešením už
počítat. Lidé z Šestky a Osmičky
se na kvalitní spojení načekali už
dost dlouho.

Když se dnes potřebujete do-
stat ze zastávky Krakov na síd-
lišti Bohnice na Vítězné náměstí
v Praze 6, musíte autobusem do
Kobylis, odtud metrem na Vltav-
skou a pak tramvají. Nebo z Ko-
bylis metrem do centra s přes -
tupem na Muzeu a pak zase
na  horu áčkem na Dejvickou. Obě
varianty zaberou 40 minut. La-

novkou zkrátíme cestu na 15 mi-
nut s ces tou k jejím zastávkám.
Pražané také nebudou muset
zbytečně jezdit přes vytížené
centrum,“ řekl náměstek praž-
ského primátora pro dopravu
Adam Schein herr (Praha Sobě).

Lanová dráha by měla mít tři
stanice: Podbaba, Troja a Boh-
nice. Její předpokládaná délka
bude přibližně 2,3 kilometru, ná-
klady na její výstavbu se odha-
dují na přibližně 2 miliardy ko-
run. red

mezistanice
Troja

stanice
Podbaba

plánovaný
vstup do zoo
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Firma z Prahy 6 přijme
do svého týmu technika pro
montáže mechanických
bezpečnostních systémů,
bezpečnostních dveří
a zámků, bezpečnostních
mříží. Práce probíhají v Praze
a okolí.
Požadujeme – praxi
v zámečnické oblasti,
řidičský průkaz sk. B,
fyzickou zdatnost a bez
úhonnost.
Nabízíme – nástupní plat
24 000,- Kč čistého,
možnost přivýdělku prací
přesčas a stravovací kartu.

Nástup možný ihned.
Kontakt 602 352 219.

Přeočkování seniorů proti nemoci co-
vid-19 třetí dávkou vakcíny je důležité.
Aby šestkoví senioři nemuseli cestovat

do očkovacích center nebo nemocnic, nabídla
jim radnice možnost nechat se přeočkovat
v Domě s pečovatelskou službou Šlejnická.
Nabídku na třetí dávku očkování využila
zhruba šedesátka seniorů, které na místo
zpravidla doprovodili rodinní příslušníci. 

Vakcinaci zprostředkovala městská část
ve spolupráci s mobilním očkovacím týmem
Ústřední vojenské nemocnice. „Podpůrná
tře tí dávka očkování je velice důležitá pro
důslednější prevenci nákazy či vážného prů-
běhu onemocnění. Je totiž známo, že ochra -
na po vakcinaci časem klesá, přičemž úbytek
obranyschopnosti se nejvíce projevuje hlav -
ně u starších lidí a také u chronicky nemoc-

ných. Proto jsme se – stejně jako u prvních
dvou dávek – na tyto rizikové  skupiny zamě-
řili a snažíme se jim co nejvíce usnadnit pří-
stup k očkování,“ řekl radní pro sociální
a zdravotní oblast Marián Hošek (KDU-ČSL).
Třetí posilovací dávku také dostali přímo oby-
vatelé domů s pečovatelskou službou a v lé-
čebně dlouhodobě nemocných. 

Společně s praktickými lékaři nadále po-
skytuje Praha 6 takzvané domácí očkování.
Senioři a lidé se zdravotním hendikepem se
tak mohou nechat očkovat doma. O tuto po-
moc lze zažádat u koordinátorky městské
části na telefonním čísle 778 116 642. Šestá
městská část zároveň pokračuje v pomoci
seniorům s dopravou do očkovacích center.
Také v tomto případě zájemci mohou kon-
taktovat koordinátorku Prahy 6. red

Šestka pomáhá s domácím
očkováním proti covidu-19

Rekonstrukce střechy Skleňáku
potrvá do jara

Skleněný palác na náměstí Svobody pro-
chází rekonstrukcí. Jako první se kom-
plexně opravuje střecha, na což upo-

zorňuje zdálky viditelný jeřáb. Oprava
střechy by měla skončit na jaře příštího roku.

Po osmdesáti letech existence si dům,
který je majetkem šesté městské části, vy-
žádal komplexní rekonstrukci střechy, tedy
výměnu střešního pláště, opravy komínů
a atik, zámečnických konstrukcí, blesko-
svodu a podobně. Postupuje se tak, aby bu-
dova po renovaci měla výrazně lepší tepelně
technické vlastnosti, kvalitní izolace proti
dešťové vodě a její bezpečné odvedení.
Kromě dalších oprav tady dojde i k pokládce
nové skládané dlažby, aby se mohlo na stře-
chu opět chodit a lidé ji mohli využívat k re-
laxaci jako v době po dokončení Skleňáku.

Funkcionalistická budova z roku 1937, kte-
rou navrhl architekt R. F. Podzemný, byla
velmi moderně zařízena. Na střeše vznikla
opalovací terasa s lehátky a krásným výhle-
dem na Pražský hrad nebo třeba i další ar-
chitektonicky povedenou lokalitu – osadu
Baba. Kromě lehátek a sluneční markýzy,
což není nic výjimečného, tady měli majitelé
pro osvěžení i sprchy a bar. „Vzhledem ke
skutečnosti, že budova je kulturní nemovi-
tou památkou, jsou veškeré práce průběžně
konzultovány a schváleny zástupci památ-
kové péče. Stejně tak budeme postupovat při
výměně výkladců v přízemí, rekonstrukci vý-
tahů a zdravotně technických instalací, které
by měly následovat,“ řekla radní Eva Smutná
(TOP 09), která má památkovou péči v gesci.

red
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Během září a října
proběhl zkušební
provoz projektu školní
ulice před Základní
školou Hanspaulka.
Mezi půl osmou
a osmou hodinou
nesměla před školu
vjíždět auta. Protože se
režim osvědčil a byl
kladně přijat i rodiči,
bude pokračovat
natrvalo.

Omezení provozu v ulici Na
Čihadle v úseku mezi uli-
cemi Finkovská a Na Han-

spaulce platilo půlhodinu před
začátkem vyučování. „Stačilo to,
aby se před školou předešlo ne-
bezpečným situacím spojeným
zejména s neobratným parková-
ním a vysazováním dětí z vozidel
v blízkosti vstupu do školy. Záro-
veň se zlepšily podmínky pro děti
jezdící do školy MHD, na kole

nebo přicházející pěšky,“ vysvět-
lil místostarosta pro dopravu Jiří
Lála (ODS).

Rodiče chtějí
školní ulici natrvalo

Celý projekt doprovázela ma-
sivní informační kampaň a vý-
zkum hodnotící zpětnou vazbu
žáků, rodičů, zaměstnanců a re-
zidentů z okolí na fungování pi-
lotní úpravy. Do dotazníkového

šetření se zapojilo 308 respon-
dentů, většina vyjádřila přání
pone chat školní ulici Na Čihadle
natrvalo.

Mezi zápory rodiče nejčastěji
zmiňovali zhoršenou situaci
u dolního vchodu do školy v ulici
Sušická, větší provoz v ulici Na
Hanspaulce, nebo že je u školy
větší zmatek v dopravě než před
zavedením opatření. Responden -
ti měli též možnost uvést jaký-

koliv další podnět týkající se to-
hoto opatření. 

Na základě vyhodnocení ce-
lého zkušebního provozu i an-
kety plánuje městská část zavést
školní ulici Na Čihadle natrvalo.
Současně se pracuje také na do-
končení dokumentace ke staveb-
nímu povolení na rekonstrukci
zmiňované ulice, ve které by
měly přibýt prv ky pro zklidnění
dopravy. red

Na Vypichu se letos opět bruslí

Projekt školní ulice Na Čihadle
zůstane natrvalo

Vstup na kluziště je umož-
něn v souladu s aktuálně
platnými nařízeními vlá -

dy. To znamená, že na kluziště
mohou pouze ti, kteří se prokáží
dokladem o očkování nebo pro-

děláním nemoci covid-19, děti od
12 do 18 let s platným negativ-
ním PCR testem, pro děti mladší
12 let omezení neplatí. Provozo-
vatelé také dohlíží na to, aby na
kluzišti nebylo v jednu chvíli více

než 100 osob. Návštěvníky klu-
ziště rovněž žádají o dodržování
hygienických pravidel a doporu-
čují nošení respirátorů.

Mimo provozní dobu je možné
si kluziště pronajmout v časech

od 6 do 9 a od 21 do 22 hodin.
Aktuální informace lidé nalez -
nou na webu kluzistevypich.cz
nebo na facebooku. Provoz klu-
ziště zajišťuje Dům dětí a mlá-
deže Prahy 6. red

V areálu dopravního hřiště na Vypichu u obory
Hvězda se letos opět otevřela ledová plocha pro
veřejnost. Za příznivého počasí by měla být
v provozu až do 28. února příštího roku. Na
Vypichu se bruslí zdarma každý den od 9 do
21 hodin. V provozním čase si návštěvníci mohou
zapůjčit brusle pro děti a dospělé, helmy nebo
hrazdičky pro děti. Věci si lze uložit do
úschovných boxů. V sousedství kluziště je
k dispozici také bezplatná parkovací plocha při
ulici Ankarská. Fo
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Praha podpoří další projek -
ty na podporu sociálních
služeb z pražského ope-

račního programu. Radní hlav-
ního města odsouhlasili investice
do devíti projektů, jejichž společ-
ným cílem je podpora komunit-
ního života, sociálního by dlení
nebo problematika lidí bez do-
mova. Projekty budou financo-
vány prostřednictvím Operační -
ho programu Praha – Pól růstu.

Finanční pomoc získá i Poby-
tové rehabilitační centrum pro
nevidomé Dědina v Praze 6 –
Ruzy ně, které je jediným středis -
kem v České republice poskytu-
jící rekvalifikační služby a re -
habilitace nevidomým a těžce
zrakově postiženým osobám.
„Středisko je perfektně vybaveno
kompenzačními pomůckami,
chod by mají vodicí linie, venkov -
ní zahrada je plochou pro nácvik
prostorové orientace, kde je
i cvič ná křižovatka se zvukovým

semaforem nebo nasimulovaná
stanice metra. Po 27 letech pro-
vozu je renovace budov a moder-
nizace sociálních služeb nutná.
O náklady ve výši téměř deset
milionů korun se podělí hlavní
město a pražský operační pro-
gram,“ řekla pražská radní pro
ob  last sociální věcí Milena Joh-
nová (Praha Sobě).

Pobytové rehabilitační a rekva-
lifikační středisko pro nevidomé
Dědina umožňuje nevidomým
a těžce zrakově postiženým
absol vovat kurzy v programu
sociál ní rehabilitace, terapeutic-
kých dílen a pracovní rehabili-
tace, na které navazuje rekvalifi -
kace s následným pracovním
uplatněním. Ke svým klientům
při stupuje individuálně a pracuje
v ma lých skupinách. Středisko
pomáhá zrakově postiženým na-
učit se žít a pracovat dle své
vlastní volby, samostatně a plno-
hodnotně. red

Pestrá a vyvážená strava
připravovaná z kvalitních
primárních surovin. Tak

by měl vypadat ideální oběd ve
školních zařízeních v Praze 6.
Městská část se proto rozhodla
pro spolupráci s nutričními tera-
peuty. A začíná od těch nejmen-
ších, dětmi ve školkách.

Obědy ve školách i školkách
jsou velké téma, které zajímá ro-
diče i děti. Ne všude jsou ideální
podmínky ke změnám, proto jim
jde městská část naproti. „Roz-
počty mateřských škol jsme na-
výšili tak, aby si mohly dovolit
najmout nutriční terapeutku
nebo nutričního terapeuta, kteří
jim budou s moderní a zdravou
výživou pomáhat,“ vysvětlila
rad ní pro školství Marie Kubí-
ková (ODS). Do projektu se
v úvodu zapojilo 13 z celkem 35
mateřských škol, a pilotně také
Základní škola Věry Čáslavské.

Další školy se budou moci po-
stupně zapojovat během násle-
dujících let. Návštěva terapeutky
rozhodně není žádnou revolucí
v kuchyni. „Práce našich kucha-
řek si velmi vážíme. Cílem je spí -
še nadchnout paní kuchařky pro
nové trendy a postupy,“ upřesni -
la Kubíková.

Spokojenost s kvalitou obědů
Praha 6 pravidelně zjišťuje tak-
zvanou Mapou škol. Jde o ano-
nymní dotazníkové šetření, další
dotazníkový průz kum si nechá
radnice udělat příš tí rok. Kvali-
tou a dostupným stravováním se
zabývá také dokument Koncepce
podpory a rozvoje pro období
2021 až 2030 Vzdělaná Šestka,
kterou letos schválili zastupitelé.
I v něm se městská část zavazuje
využívat nové trendy v oblasti
výživy a pro školní jídelny zajistit
cílenou spolupráci s nutričním
terapeutem. red

Děti se budou stravovat
zdravě a chutně 

Finance pro Pobytové
rehabilitační centru
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Při vánoční procházce s dětmi se
můžete zastavit i v některém
z kostelů v Praze 6. Ve většině
z nich totiž budou nejen děti
obdivovat kouzelné, mnohdy
unikátní, betlémy s dlouhou
historií.

Expozici unikátního perníkového bet-
lému s více než třiceti letou tradicí na-
jdete v kostele sv. Matěje v Dejvicích.

V roce 1972 tady začínal svou kněžskou čin-
nost P. Jan Machač, který zaopatřoval ma-
minku akademické malířky Heleny Horál-
kové. Ta mu z vděčnosti o Vánocích přinesla
pár perníkových figurek, aby je rozdal mini-
strantům. Jemu se ale zalíbily a dal je raději
vystavit v kostele. V dalších letech se nená-
padný dárek rozrostl do úchvatných roz-
měrů. V době největší slávy měly jesličky
přes 300 figurek zdobených autentickými
kroji. Současná podoba jesliček je dílem učně
paní Horálkové Daniela Zítky, který peče
a zdobí betlém od roku 2002. Jesličky nyní
čítají kolem 250 figurek. 

V kostele sv. Gotharda v Bubenči bývá na
levém bočním oltáři stavěn půvabný betlém
Františka Charváta z Kutné Hory. I když bet-
lém tohoto typu byl řezbářem dodán do více
kostelů v naší republice, vždy je nutno obdi-
vovat pečlivost řezby a ušlechtilý umělcův

záměr postavit scénický obraz vzácné chvíle
Kristova narození. Některé z figur nesou sig-
naturu autora řezby. Betlém pochází prav-
děpodobně z první třetiny 19. století. 

V dejvické kapli sv. Michala je vystaven pa-
pírový betlém, letos inspirovaný lokalitami
Slovácko a Haná. Jeho předlohu namalovala
již zmiňovaná výtvarnice Helena Horálková,
autorka slavného perníkového betlému pro
farní kostel sv. Matěje. Papírový betlém uka-
zuje národní kroje a typické stavby přísluš-
ného kraje. Pro kapli ho sestavila a instalo-

vala Jarmila Nováková. Betlém je instalován
za mříží v kapli v dohledné vzdálenosti.

Betlém instalovaný v kostele sv. Fabiána
a Šebestiána v Liboci pochází pravděpodobně
z konce 19. století, kdy byl na místě původ-
ního kamenného kostela vybudován kostel
nový. Dokdy a v jaké podobě byl zde vystavo -
ván, není známo. Jeho hlavní část zcela jistě
ležela dlouhou dobu zapomenutá v krabici
na kůru, kde byla nalezena až při jednom
z důkladných úklidů přibližně před 20 lety

red

Vánoční procházka za betlémy

Pohádka o mašinkách

Divadelní společnost ProDivadlo
po dvou letech opět hraje nejen
pro děti od 3 do 12 let jednu z nej-

oblíbenějších pohádek současnosti Nej-
lokomotivovatější lokomotiva. Unikátní
zpracování Pohádek o mašinkách se
sedmi vlakovými soupravami a marione-
tami uvádí v prostorách Českého vyso-
kého učení technického v Praze 6 –
Dejvi cích. Představení na modelové že-
leznici s vláčky LGB mohou diváci zhléd-
nout denně, kromě 24. a 25. prosince
ve všední dny od 16.30 a o víkendech od
10.00 a 15.00 hodin. red

Vánoce přinesou
Týden sportu zdarma
Každoročně v posledním týdnu roku zdarma otevírá své dveře
veřejnosti řada pražských sportovišť. Také v letošním roce mohou
zájemci využít pestrou nabídku sportů od plavání, bruslení, lezení
po spinning, squash, softball, florbal, tenis, jízdu na koni a dalších
aktivit. 

Pražané si mohou vybrat z tradičních
nabídek, nebo si vyzkoušet sporty,
které ještě nepoznali na vlastní kůži.

Na území šesté městské části si například
beach volejbal mohou zájemci zajít zahrát
do haly Beachclubu Strahov. Tělovýchovná
jednota Tatran Střešovice nabízí možnost
zahrát si badminton v hale, ve které je při-
praveno pět kurtů. Squashcentrum Strahov
připravil v rámci týdne sportu pro veřejnost
dva ze svých šesti kurtů k bezplatným re-
zervacím. Zájemci o stolní tenis nebo rico-
chet mohou zajít do haly sportoviště Sport-

centrum u Drahušky, milovníci bruslení na
stadion HC Hvězda Praha. V případě někte-
rých sportovišť je vzhledem k jejich kapacitě
vyžadována telefonická, e-mailová či online
rezervace. Přístup zdarma rovněž není vždy
po celou jejich vánoční otevírací dobu, ale
jen ve vybraných dnech a hodinách.

Vzhledem k tomu je dobré se na konkrétní
sportoviště v rámci Týdne sportu zdarma ve
vybraném areálu zarezervovat anebo se ales-
poň podívat na harmonogram na webových
stránkách www.prahasportov ni.eu/ty den-
sportu-2021. red
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Písnička uvízla v lockdownu,
aneb Projekt v době pandemie
Když se žákyně 2. ročníku
Střední odborné školy
pedagogické na Evropské
přihlásily v uplynulém školním
roce do projektu SiMo PRAACH
(Dětské písně a pohybové
aktivity pro děti z pražských
a cášských mateřských škol),
který je financován z programu
Erasmus+, netušily, s jakými
problémy se budou muset
potýkat. Do realizace projektu
totiž zasáhla covidová
pandemie a s ní spojená přísná
opatření.

„Projekt SiMo PRAACH byl původně
zamýšlený dvouletý projekt, na
kterém žákyně naší školy spolu-

pracují od roku 2019 se svými kolegy z cáš-
ské Käthe-Kollwitz-Schule. Bohužel ale už
v prvním projektovém roce do realizace
projek tu zasáhl covid-19 a práce na projektu
musela být pozastavena,“ řekla vedoucí
projek tu Olga Sedlářová. „Na začátku nové -
ho škol ního roku se žákyně 2. ročníku s vel-
kým odhodláním a chutí tvořit pustily do
další fáze realizace projektu, do níž však
ještě více zasáhl lockdown a s ním spojené
uzavření škol,“ pokračovala vedoucí projek -
tu. Projekt byl o rok prodloužen.

V prvním projektovém roce vybraly žá-
kyně lidové písně, které patří mezi dětmi
k nejoblíbenějším. Pořídily audiozáznam
kaž dé písně acapella i s klavírním doprovo-
dem a ke každé písni vypracovaly paletu vý-
tvarných, komunikačních a pohybových ak-
tivit. Následně měly vyjet na projektové
setkání do Cách a tam seznámit německé
děti s českými písničkami. Totéž mělo pro-
běhnout i opačně. Žákyně a žáci z Cách měli
přijet do Prahy a představit své písně praž-
ským dětem. Z důvodu covidové pandemie
však k těmto výjezdům nedošlo.

Ve druhém projektovém roce čekal účast-
níky nelehký úkol – zdramatizovat vybrané
lidové písně, napsat scénáře, vyrobit loutky,
nazkoušet a posléze i odehrát krátká di -
vadelní představení dětem v mateřských
školá ch v Cáchách a Praze. Za obvyklého,
předpandemického stavu úkol ne úplně jed-
noduchý, ale za pomoci vyučující dramatické
výchovy realizovatelný. V době zavřených

škol a nemožnosti osobního kontaktu úkol
takřka nesplnitelný. Děvčata z Evropské jsou
ale šikovná, velmi kreativní a navíc – nevzdá-
vají se. „Nejtěžší pro nás, a mluvím za všech -
ny ze třídy, bylo vyrobit loutky,“ svěřuje se
jedna účastnice. „Kde jsme měly sehnat ma-
teriál na jejich výrobu, když skoro všech ny
obchody byly zavřené?“ I s tímto problémem
si však dívky poradily na výbornou. Jedna
skupinka použila na výrobu hlaviček moli-
tanové míčky, další vycpané silonky, těla
a končetiny pak ušily z vyřazených kousků
vlastního oblečení. Jiná skupinka vytvořila
tzv. muppeťáky, figurky z ponožek.

Kdo zažil on-line výuku, dovede si před-
stavit, jak obtížná a zdlouhavá je komuni-
kace „přes obrazovku“ – časté výpadky WiFi,
opožděný zvuk, seknutý obraz, ne příliš kva-
litní technické vybavení, ruchy z okolí…
Dívky z Evropské dokázaly všechny tyto ná-
strahy překonat a nastudovaly krátká diva-
delní představení, která po návratu do školy
i odehrály. Ne však před dětským publikem,
jak bylo původně zamýšleno, to bohužel si-
tuace nedovolila.

„Musím říct, že jsem oprav du moc pyšná
na to, jak jsme si se spolužačkami poradily
a jak se nám divadelní před stavení povedlo.
Stálo nás to opravdu hod ně moc času, práce,
úsilí, nervů a záchva tů vzteku i smíchu,“
hodnotí svou práci na projektu Eliška a do-
dává, že si přeje, aby dal ší fáze projektu pro-
bíhala bez „covidových komplikací“ a poda-
řilo se zrealizovat závěrečné projektové
setkání v Cáchách i v Praze.

Práce  v posledním projektovém roce už
začala. Studentky vymýšlí na dané písně pří-
běhy a namalují k nim obrazový doprovod.
V lednu proběhne on-line setkání obou part-
nerských škol a na červen je naplánované

Vánoce na faře

V budově fary u kostela sv. Matěje
se 25. prosince od 18 hodin usku-
teční společenský večer Vánoce

na faře. Návštěvníci během večera
shlédnou představení slavného baletu
Petra Iljiče Čajkovského Louskáček
z londýnské královské opery Covent
Garden. Vstup je volný za dodržení ak-
tuálních epidemických opatření. red

Molydury
v Písecké Bráně

Vánoční koncert smíšeného pě -
veckého sboru Molydury se sbor -
mistryní Terezou Staňkovou se

bu de konat 21. prosince od 19 hodin
v Pí secké Bráně. Sbor Molydury zpívá
rozličné písně v různých jazycích, v dur
i v moll, od čardáše po spirituál, často
v originálních úpravách. red

osobní setkání v Cáchách a v Pra ze. „Děv-
čata, která se do projektu zapojila v obou
uplynulých letech, pracovala i přes ztížené
pracovní podmínky s opravdu velkým nasa-
zením. I proto mě velmi mrzí, že nebylo
možné uskutečnit projektová setkání. Kéž
nám do projektu v tomto školním roce za-
sáhne covid co nejméně a projekt zdárně zre-
alizujeme a ukončíme tak, jak jsme si ho
s cášskou kolegyní Ruth Fiand naplánovaly,“
přeje si Sedlářová. Renata Říhová
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Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

Mobil: 777 670 326

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

Telefon: +420 777 291 927
+420 603 485 331

E-mail: stepan.mollay@seznam.cz
Práce lze provést i v dílně

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

Svatovítská 7
u Kulaťáku

Domov sv. Karla
Boromejského
v Praze
hledá

VŠEOBECNOU
ZDRAVOTNÍ
SESTRU
do nepřetržitého provozu.

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

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

UNAVENÝM LÉKAŘŮM
NABÍZÍME KLIDNĚJŠÍ PRÁCI

V PĚKNÉM PROSTŘEDÍ.

Domov sv. Karla Boromejského
v Praze hledá pro lůžka následné
péče dalšího lékaře, abychom
nemuseli omezit péči.

Naše zařízení je vyhledávané pro
dobrou pověst, sehraný tým léka -
řů a zdravotníků, dlouhodobě
jsou spokojení pacienti i příbuzní.

Úvazek dohodou, pro mimo praž -
ské k dispozici služební byt.

Více o nás na
www.domovrepy.cz,

Kontakt pro zájemce:
sestra Konsoláta,
konsolata@domovrepy.cz,
tel: 776 25 79 11

Břevnovský
genofondový sad je
nyní pestřejší. Nedávno
se rozrostl se o pět
desítek starých
a krajových odrůd
slivoní, jabloní a hrušní.

Poslední letošní akci zamě-
řenou na výsadbu ovoc-
ných stromů starých od-

růd v sadu na Břevnově upořádal

Český svaz ochránců přírody.
Stromy podél páteřní cesty hor-
ního sadu sázeli dobrovolníci
v rámci projektu Péče o výsadby
ovocných stromů v Praze, který
podpořil pražský magistrát za
přispění generálního partnera
programu Oživení starých odrůd
Nadačního fondu Sberbank CZ.

V sadu na Břevnově porostou
odrůdy slivoní, které známe od
našich předků, jako jsou Duran-
cie, Kulovačka, Bílá trnečka, Br-
něnská, Chrudimská, Hama-
nova či Flotowova mirabelka.

Z jádrovin dobrovolníci vysadili
letní hrušeň Muškatelku pravou
či zimní jabloň Madame Galopin,
které přivítají jaro bílými květy.

V areálu Břevnovského kláš-
tera jsou jak původní velmi staré
ovocné stromy, tak i nově vysa-
zené staré odrůdy označeny eti-
ketou s číslem stromu, názvem
odrůdy a QR kódem, jehož pro-
střednictvím lze načíst podrob-
nější informace o odrůdě přímo
z Databáze starých odrůd Čes -
kého svazu ochránců přírody.

red

Šestka na jaře rozkvete

Půjde o smíšenou výsadbu
trvalek a letniček. Na Pe-
třinách v křižovatce Na Vě-

trníku se trvalkový záhon pře-
souvá na plochu, kterou má ve
správě městská část Praha 6.
Současné květinové záhony, kte -

ré se nacházejí na ploše spravo-
vané Technickou správou komu-
nikací hlavního města Prahy, bu-
dou postup ně rušeny, protože při
plánované rekonstrukci křižo-
vatky se s nimi v projektu nepo-
čítá.

Sad na Břevnově zdobí
nové ovocné stromy

Nové ovocné stromy vysadili
v areálu Břevnovského
kláštera dobrovolníci

Na území šesté městské části rozkvetou na jaře
nové záhony, jejichž přípravu v listopadu zahájil
odbor životního prostředí. Přibudou záhony
trvalek, letniček i nové květnaté pásy. Zcela nový
kruhový záhon vzniká u památníku Tycho de
Brahe a Johannese Keplera na Hládkově.

Levandulový záhon bude nově
ve středovém pásu Patočkovy
ulice na úrovni křižovatky s Bě-
lohorskou ulicí. Další novinkou
budou příští rok rozkvetlé třezal-
kové záhony podél Evropské –
v parku u Velvarské, u Thákuro -
vy ulice a Na Vlčovce.

Koukol, měsíček,
chrpy i krásnoočka

Pro všechny tyto akce využila
městská část dotační program
hlavního města. Z vlastního roz-
počtu pak Praha 6 realizuje pří-
pravu květinových pásů ve dvou

lokalitách. Jedná se o křížení Pa-
točkovy ulice s Radimovou a na
Vypichu nad točnou tramvají, při
odbočce do Ankarské.

Po odstranění travního drnu
bude navezena na budoucí zá-
hony kvalitní zemina a v jarních
měsících na přelomu dubna
a května dojde k výsevu travino-
bylinných směsí s obsahem let-
niček, například koukolu, měsíč -
ku, chrpy, ostrožky, krásnoočka,
sluncovky, lnu a dalších druhů,
které zatravněným plochám do-
dají v době květu atraktivní
vzhled. red
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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
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