
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6

Muzeum MHD se nachází ve střešo-
vické vozovně, která je nejstarší do-
chovanou vozovnou na území hlav-

ního města. „O rok starší je sice strašnická
vozovna, ale ta byla v průběhu své existence
přestavěna a z minulých let se prakticky nic
nedochovalo. Zato část objektu střešovické
vozovny je původní,“ říká Petr Malík, vedoucí
jednotky Historická vozidla Dopravního pod-
niku hl. m. Prahy (DPP) a člověk, který spo-
luorganizuje řadu historických akcí.

Se systematickým vytvářením sbírky his-
torických vozidel DPP začal už v šedesátých
letech minulého století, ale ještě hodnou
chvíli trvalo než byla tato sbírka k vidění
právě ve Střešovicích. Několik let se vysta-
vovalo ve vokovické vozovně, kde se konaly
dny otevřených dveří. Zlom přišel v roce
1993.

„Právě 14. ledna toho roku se pro návštěv-
níky otevřelo stávající Muzeum MHD ve stře-
šovické vozovně, kde se snažíme sbírku do-

Pražské Muzeum MHD
je otevřeno i v zimě

Staré tramvaje, trolejbusy, autobusy – kdo by si je nechtěl
prohlédnout? Ti starší si mohou zavzpomínat na doby minulé, pro
ty mladší je to zajímavá historie spojená s hlavním městem.
A nejde jen o prohlídku, cestování historickou tramvají si můžete
dopřát při nostalgických jízdách.

plňovat a restaurovat i vozidla, která byla ve
velmi špatném stavu,“ poznamenává Malík.

Perla mezi exponáty
Co všechno můžete v Muzeu MHD vidět?

A můžete si vyzkoušet, jak se v tehdejších
dopravních prostředcích cestovalo? Nejstar-
ším exponátem muzea je vůz koněspřežné
dráhy, který budí zaslouženou pozornost a je
jakousi lahůdkou mezi vystavovanými expo-
náty. To však neznamená, že další jsou méně
zajímavé. „Velkou pozornost také zasluhuje
unikátní primátorská tramvaj č. 200, kterou
navrhoval přední český architekt Jan Kotěra.
Své příznivce má i vůz č. 500 pro okružní
jízdy po Praze z roku 1913, jeho současným
následovníkem je tramvaj T3 Coupé, kterou
si zájemci mohou pronajmout,“ chlubí se Ma-

pokračování na straně 3
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„Praha 6 je odvážná
a sebevědomá měst-
ská část, stejně jako

lidé, kte ří v ní bydlí. A taková
by měla být i její značka, pre-
zentace navenek i komunikace
radnice. Jsem rád, že jsme se
s radními jednomyslně shodli
na soutěži o novou vizuální
identitu, a také že jsme se rozhodli pro sou-
těž otevřenou, kam se může přihlásit téměř
kdokoliv. Sám jsem velmi zvědavý, jaké ná-
vrhy se objeví, a těším se na diskuzi ohledně
toho, jaká vlastně naše městská část je a co
ji definuje,“ řekl starosta Šestky Ondřej Ko-
lář (TOP 09). Pra ha 6 byla první pražskou
městskou částí, která zveřejnila své vlastní
logo. Po sedm nác ti letech už ale neodpovídá
soudobému vizuálnímu stylu měst, na
mnoha místech a produktech se nedá využít
plně nebo je nečitel né. Aktuální logo je kvůli
tomu používané nahodile, částečně nebo je
nahrazované písmy všech druhů a barev. Vi-
zuální identitu městské části v současnosti
navíc tvoří jen samotné logo, bez dalších vi-
zuálních prvků, které by dohromady tvořily
jednotnou znač ku společně s organizacemi,
které k radnici patří.

K pořádání soutěže na novou vizuální
identitu Praha 6 přizvala organizaci Czech-
design, která zajistí profesionální vedení ce-
lého procesu a soutěž také zaštítí po odborné
stránce. Během ledna bude zahájena pří-
prava konkrétního soutěžního zadání a ná-

sledně i sestavená porota, ve
které vedle volených zástupců
městské části, včetně opozice,
zasednou renomovaní odbor-
níci. Samotná soutěž bude vy-
hlášena v polovině dubna prv-
ním kolem, do nějž se budou
moci přihlásit všichni zájemci
z řad grafických designérů

a studií. Do druhého kola následně postoupí
pět soutěžících. Vítěz bude znám v červnu
letošního roku.

Současná Praha 6 je místem pro každo-
denní život i sídlem významných univerzit,
ambasád nebo mezinárodního letiště. Mo-
derní umění ve veřejném prostoru a techno-
logie se staly její nedílnou součástí. Desig-
nerská soutěž by tak měla nastolit cestu
k vybudování vizuální identity, která bude
autenticky odrážet podobu největší pražské
městské části. Bude moderní, nadčasová, dů-
myslná a otevřená světu. Nová sjednocená
grafická podoba se pak postupně promítne
do celkové vizuální komunikace šesté měst-
ské části.

Dosavadní logo, kterým se Praha 6 pre-
zentuje, pochází z roku 2005 a jeho autorem
je Michal Kopecký. Logo je postaveno na prů-
niku dvou základních geometrických tvarů,
čtverce a kruhu. Spojení obou tvarů odka-
zuje ke konstruktivistické a funkcionalistické
architektuře třicátých let 20. století, která
nalezla zvláště na území Prahy 6 své maxi-
mální uplatnění. red

Praha 6 změní své logo
Šestá městská část změní v první polovině letošního roku vizuální
podobu své komunikace. Jednotný vizuální styl vzejde z otevřené
soutěže, v jejíž porotě zasednou respektovaní odborníci.

Zdroj
Praha6.cz

Úředníci fungují
i distančně

Vzhledem k přetrvávající pande-
mické situaci doporučuje vedení
šesté městské části veřejnosti,

aby osobní návštěvu úřadu volila jen
v nezbytných záležitostech. Úředníci
jsou občanům k dispozici na telefonu
nebo prostřednictvím e-mailu, řadu věcí
tak lze konzultovat či vyřídit distančním
způsobem. Úřední hodiny zůstávají na-
dále ve standardním rozsahu. Dostup-
nost jednotlivých pracovišť pro veřej-
nost, telefonní čísla odborů a další
in formace najdete na webu Šestky. Bliž -
ší informace také rádi poskytnou operá-
toři na infolince 800 800 001. red

Z Dejvic do
Fyzikálního ústavu

Na vycházku z Dejvic do Střešovic,
která bude zakončena prohlídkou
bý valé ho Výzkumného ústavu

cukro varnického, dnes Fyzikálního ús -
ta vu AV ČR, se mohou zájemci vydat
29. ledna. Sraz je ve 14 hodin u vchodu
do Vyšší odborné školy pedagogické, Ev-
ropská 33. Účastníci vycház ky se pro-
jdou kolem vily dvojice židovských ar -
chi tektů Ernsta Mühl steina a Victora
Für tha, nedaleko od ní budou míjet
funkcionalistickou vilu, kterou navrhl
architekt Jaroslav Čermák a dozví se
také něco o tzv. hereckém domě, kde žila
řada slavných umělců, a kde došlo k tra-
gédii v životě Stelly Zázvorkové. red
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lík. Ještě do podzimu bude v mu-
zeu k vidění plzeňská tramvaj
č. 18 z roku 1899, kterou vy -
robili pánové Brožík a Křižík.
„A v úno ru se dostane poprvé do
muzea nejstarší pražský trolej-
bus Praga TOT, který dlouho-
době opravujeme. Už je ve vysta-
vovatelném stavu, ale ještě není
provozuschopný na rozdíl od
všech ostatních exponátů,“ do-
dává.

Otevřeno celý rok
Dlouhá léta mělo muzeum jen

sezónní provoz a v zimě zůstá-
vala expozice zrakům návštěv-
níků skryta. To se však nedávno
změnilo a v současné době tu
zimní přestávka není – a tak mů-
žete přijít do muzea i za „sněhu
a mrazu“. „Otevřeno je víken-
dech od 9 do 17 hodin. Od února
začnou jednou měsíčně speciální
komentované prohlídky, při té
první se návštěvníci seznámí

s tarifem pražské MHD, v březnu
se zajímavými příběhy jednotli-
vých exponátů a v dubnu bude -
me mluvit o bezpečnosti,“ sdělu -
je podrobnosti Malík.

Také prozradil, že o posledním
březnovém víkendu se opět roz-
jedou historické tramvajové lin -
ky 41 a 42, a tak návštěvníci 
budou moci památky nejen ob -
divovat, ale také si budou moci
připomenout, jak se v Praze ces -
tovalo do roku 1974. Jednou
z nej  větších akcí muzea v roce
2022 bude průvod tramvají T3,
vozů, které jezdí pražskými uli-
cemi již 60 let. Průvod je pláno-
ván na 20. listopadu, tedy o ně-
kolik dní dříve, než se populární
„té-trojka“ rozjela s cestujícími
vůbec poprvé.

Svatba v tramvaji
T3 může posloužit také jako

překvapivé místo pro konání
svat by. Ještě vás to nikdy nena-
padlo? Jako velice originální mís -
to pro svůj svatební slib využili

Pražské Muzeum MHD je...
dokončení ze strany 1

INZERCE V6-0106

Jak se můžete svézt
historickou tramvají?

● Historické tramvajové linky se rozjedou 26. března, pokud
epidemiologická situace dovolí, a měly by jezdit až do konce
roku o sobotách, nedělích a svátcích.
● Od 1. června do 31. srpna bude jezdit linka 41 také ve středu
odpoledne, neboť právě v létě je muzeum otevřeno i ve středu
odpoledne od 13 do 18 hodin.

v minulém roce snoubenci spe-
ciálně vybavený vůz T3 cou pé,
kde je mimo jiné i pípa, takže sva-
tebčané během hostiny nemuseli
pít zlatavý mok z láhví.

K různým příležitostem si  ve
Střešovicích můžete pronajmout
i další historická vozidla městské
dopravy. „Máme k dispozici ně-
kolik motorových dvounápravo-
vých vozů z dob 1. republiky,
dá le tramvaje T1, T2, originál
T3, vyhlídkové vozy Měsíček
a Sluníčko a také již zmíněnou
T3 Coupé,“ vysvětluje Malík.
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MINIŠKOLKA KATKA
Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 155
a Říčanova 21

Polodenní i celodenní program
pro děti od 2 do 5 let

Hudební, výtvarné a sportovní aktivity,
pravidelné vycházky a pobyt v přírodě,
rodinné prostředí a individuální přístup

Přijďte se k nám podívat.
Kontakt:

mobil: 723 938 458, www.miniskolkakatka.cz
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G4S SECURE SOLUTIONS (CZ) a.s. 

hledá zaměstnance

OSTRAHA OBCHODNÍ PASÁŽE
PRAHA – BOŘISLAVKA

Náborový příspěvek 6 000,- Kč

Desítky akcí organizují lidé
ze své vlastní iniciativy
jako fyzické osoby, nebo

pod hlavičkou různých spolků,
církví, škol i jiných institucí. Še-
stá městská část je spolufinan-
cuje prostřednictvím dotačního
programu, který je vypisován
dvakrát do roka. Dotační pro-
gram Šestka kulturní I byl schvá-
len v prosinci 2021 hned po při-
jetí rozpočtu Prahy 6 na letošní
rok.

Zastupitelé souhlasili s podpo-
rou 33 projektů ve výši 3,75 mi-
lionu korun. O dotace žádalo 47
subjektů, šestkrát chtěli použít
peníze na celoroční provozy kul-
turních zařízení a 41 žádostí se
týkalo podpory jednorázových
projektů. „U podpory celoroční
činnosti kulturních zařízení ze
čtyřiceti procent rozhoduje kva-
lita předkládaného projektu, že
třiceti dosavadní činnost žada-
tele a třiceti posouzení projektu.
U podpory jednorázových kul-
turních akcí se hodnotí v poměru
šedesát ku čtyřiceti procentům
kvalita akce a posouzení roz-

počtu,“ popsal princip předseda
kulturní komise Petr Prokop. Na
podporu dosáhnou projekty,
které získají v hodnocení komise
alespoň 50 bodů ze 100, přičemž
prostředky se přidělují od nej-
lépe hodnoceného projektu až po
padesátibodovou hranici.

Druhý dotační program bude
vyhlášen v lednu, schvalovat se
bude na dubnovém zastupitel-
stvu. „Je určen pro doplnění kul-
turní nabídky v druhé polovině
roku. Stejně jako možnost získat
malé dary do výšky deset tisíc ko-
run na jednorázové akce, o které
lze žádat v průběhu roku kdy-
koli. Rozpočet na celý rok činí
250 tisíc korun,“ řekl místosta-
rosta pro kulturu Jan Lacina
(STAN).

V letošním roce například šes -
tá městská část 6 připravuje veli -
konoční provedení Orfovy Carmi -
ny Burany v Národní technické
knihovně, Velikonoce v Písecké
bráně, Čarodějnice na Ladronce,
jarní Festival ambasád: Food and
Culture, Letní kino u Keplera,
Operu v Šárce, populární Festi-

Šestka podporuje kulturní projek ty
Několik milionů korun je v letošním rozpočtu
vyhrazeno na dotace spolkům, školám a dalším
institucím na pořádání kulturních, společenských
a volnočasových aktivit. Doplňují tak nabídku
akcí, které pořádá přímo radnice. A výrazně ji
rozšiřují.

val malých pivovarů či přehlídku
volnočasových aktivit Ladron -
kafest. A také říjnové oslavy za-
ložení republiky, listopadové
Requ iem W. A. Mozarta, nebo
hu debně pojaté Vánoce v Praze 6

v Šabachově parku spojené s vá-
nočními trhy. Praha 6 se také
vrátila k financování Dejvického
divadla, kterému přispívá do 44
milionového rozpočtu dvěma mi-
liony korun každý rok. red
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Opera Národního divadle na svém vystoupení v přírodním diva -
dle v Šárce.
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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
26 000,- Kč čistého,
možnost přivýdělku prací
přesčas a stravovací kartu.

Nástup možný ihned.
Kontakt 602 352 219.

Grantovou výzvu na obnovu památek
vyhlašuje šestá městská část pravi-
delně a stejně tomu bude i v roce

2022. Lhůta pro podání žádosti o Památko-
vou dotaci začala 2. ledna a bude ukončena
15. února. V rozpočtu Prahy 6 na rok 2022
je na památkové dotace vyčleněno celkem
720 tisíc korun.

Peníze z dotačního programu je možné po-
užít jen na stavební a restaurátorské práce,
které povedou k zachování historické a pa-
mátkové hodnoty objektu, naopak z nich ne-
lze hradit například modernizaci vytápění,
zdravotně technických instalací a elektroin-
stalací, realizaci nástaveb a přístaveb ob-
jektů, ale ani pořízení průzkumů a projek-
tové dokumentace. „Památková ochrana
těch to objektů často majitele od rekonstruk -
ce spíše odrazuje. Požadavky na použité ma-
teriály, technologie a stavební postupy jsou
totiž mnohdy finančně i časově náročnější.
Proto i letos chceme finančně podpořit a mo-
tivovat majitele k jejich ochraně a obnově,“
řekla radní Eva Smutná (za TOP 09), která
má památkovou péči v gesci.

Dotační program na podporu obnovy pa-
mátkově či historicky významného objektu
či souboru radnice vypisuje už od roku 2008.
Praha 6 tak mimo jiné postupně přispěla na
obnovu Jurkovičovy vily v Bubenči, obnovu
vily od Josefa Gočára v ulici Tychonova, na
postupné stavební úpravy venkovské use-

dlosti v Ruzyni nebo objektu kaple Nejsvětěj -
ší Trojice na Hadovce. V roce 2021 částka
79 tisíc korun pomohla při opravě vstupu
a dvou oken v chodbě vily v ulici U Letohrád -
ku královny Anny 3. Na opravu vřetenového
dřevěného schodiště kostela sv. Gotharda šlo
172 tisíc a na havarijní opravu prejzové
střech y na západní straně kostela sv. Matěje
330 tisíc korun.

Zásady pro poskytování Památkové dotace
pro rok 2022 včetně veškerých formulářů
jsou zveřejněny na webových stránkách
měst  ské části. red

Kostel svatého Matěje
ve Skleňáku

Svatý Matěj v Dejvicích si v loňském
roce připomněl 250 let od své dostavby
a vysvěcení. Šestá městská část u této

příležitosti připravila výstavu v Galerii Skle-
ňák, která je za výlohami k vidění až do
konce ledna.

„Tenhle nádherný kostel je dominantou
Prahy 6 a to nejen z hlediska svého umístění,
ale svým duchovním i společenským rozmě-
rem. Na výstavě se mohou lidé dočíst o his-
torii tohoto kostela, potom uvidí nějaké ar-
tefakty z kostela, z bohoslužeb. Nechali jsme
udělat i krásný model, kde vidíme jeho umís-
tění nad Prahou 6,“ uvedla radní Eva Smut -
ná (za TOP 09), která má ve své gesci výstav -
nictví a památkovou péči. 

Kostel pravidelně v období Vánoc navště-
vují stovky lidí. Důvodem je perníkový bet-
lém, který tu je každoročně k vidění. „Je to
tradice, kterou založil můj předchůdce páter
Machač. Betlém vytvořila paní Horálková,
výtvarnice a specialistka na lidové kroje. Pan

Daniel Zídka po její smrti výrobu betléma
převzal a dělá to stejně skvěle jako ona a ne-
ustále to také rozšiřuje. Dává tam nové fi-
gurky, letos třeba přibyla figurka s rouškou,“
řekl místní farář, Matúš Kocian. Návštěvníci
kostela, který pochází z roku 1770, si mohou
povšimnout i opravené části střechy. Ta byla
zrekonstruována v letošním roce díky dotaci
městské části. „Kulturních památek si v Pra -
ze 6 velmi vážíme. Svatý Matěj je jednou
z nich, a proto jsme na opravu střechy for-
mou dotace přispěli částkou 330 tisíc,“ do-
plnila Smutná. red

Dotace na opravu
památkových objektů
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Živý betlém
pomohl potřebným

V rámci festivalu ZUŠ Open se poprvé
v Praze 6 uskutečnilo vánoční před-
stavení písní a koled s živým betlé-

mem, který vytvořily děti ze Základní umě-
lecké školy Jana Hanuše a Petřiny, Základní
školy Marjánka a Mateřské školy. Adventní
pásmo Cesta pastýřů nacvičily děti spolu se
svými učiteli. 

„Inspirovala jsem se v Roztokách a říkala
si, že i Praha 6 by si zasloužila dětský živý
betlém,“ řekla radní pro školství Marie Ku-
bíková (ODS), která celou akci iniciovala ve
spolupráci s ředitelkou festivalu Irenou Pohl
Houkalovou. Kouzelný večer, kdy děti před-
vedly své umění svým rodičům, se přitom
kvů li trvající koronavirové pandemii nerodil
vůbec lehce. „Stále se nám měnilo obsazení,
některé děti byly v karanténě, přišly za ně
náhradou jiné, ale nakonec kostýmy jsme
našli pro všechny a podařilo se to, ale nebylo
to vůbec jednoduché,“ dodala Marie Kubíko -
vá.  

Živý hudební betlém v Písecké bráně uká-
zal, že když se spojí tým šikovných dětí a za-
pálených dospělých, tak i v časech nejrůz-
nějších omezení a nejistot může vzniknout

projekt, na který jsou pak všichni z nich po
zásluze pyšní. Peníze, které lidé věnovali
jako dobrovolné vstupné při předvánočním
představení, rozdělila radnice potřebným.
Vybrala dvě organizace v Praze 6. Domov
svaté rodiny v Liboci, kde pečují o klienty
s mentálním nebo kombinovaným postiže-
ním a azylový dům pro muže K srdci klíč
v Bubenči, kde peníze použijí na předplacení
obědů klientům. red
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Šestka podporuje
kompostéry

Tři komunitní kompostéry byly
v rámci pilotního projektu umís-
těny v předem vytipovaných lo -

kalitách na sídlišti Červený Vrch, ve
vnitro bloku ve Velflíkově ulici a na Pe-
třinách. Zájemci, kteří se do projektu
přihlásili, mohou kompostovat bioodpad
a následně využít vzniklé hnojivo. Kom-
postéry Praha 6 rozmístila díky spolu-
práci s organizací Kokoza, která má na
šestce již dvě komunitní zahrady,
a s podporou hlavního města. Tříkomo-
rový kompostér je uzamykatelný a pří-
stup do něj mají pouze domácnosti,
které se do projektu přihlásily. Těch je
pro každou lokalitu padesát. Obrovský
zájem byl na sídlišti Petřiny, kde se vy-
tvořilo pořadí náhradníků, v Dejvicích
naopak ještě pár volných míst zbývá. Do
kompostérů mohou lidé přinášet svůj
bioodpad zdarma, následně budou moci
využít i vzniklé kvalitní hnojivo, které
se sklízí zhruba dvakrát do roka. Šestá
městská část věnovala v rámci projektu
komunitám i nářadí, aby se o vznikající
kompost mohly průběžně starat. red
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Obyvatelé mohou použité
kuchyňské tuky ukládat
do plastových nádob o ob-

jemu 240 litrů. Do sběrných ná-
dob lze odevzdávat použitý olej
či další kuchyňské tuky v uzavře-
ných plastových lahvích.

Nádoba je umístěna ve sběr-
ném dvoře Jednořadá 2124 a na
těchto stanovištích tříděného od-
padu:
■ 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
■ Ledecká 85/3
■ 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

Zdroj MČ Praha 6

Sběr použitých olejů
a kuchyňských tuků

Zákon o odpadech definuje
léky jako „nebezpečný od-
pad“ a podle toho je také

třeba s nimi zacházet.
V žádném případě tak není

mož né vyhazovat nepoužité léky
do popelnice společně s běžným
odpadem či např. splachovat do
WC apod. Při odložení do popel-
nice s komunálním odpadem
hrozí následné prosakování ne-
bezpečných látek do půdy, při
spláchnutí do WC je to podobné
– nebezpečné látky se mohou do-

stat do vody a je velmi obtížné je
z vody následně odstranit.

Jediným správným způsobem
je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvo -
ře, pokud nepoužitá léčiva při-
jímá. Každá lékárna je povinna
nepoužité léky převzít. Některé
lékár ny dokonce mají uvnitř pro-
storu lékárny dostupný uzavře -
ný a označený kontejner, do kte-
rého může veřejnost nepoužitá
léčiva sama odevzdat.

Zdroj SUKL

Jak správně
likvidovat léky
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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
eshop.krecekkk.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 pečeně bez kosti 159,90 Kč 99,90 Kč
Hovězí přední karb 199,90 Kč 189,90 Kč
Vepřové koleno zadní 99,90 Kč 79,90 Kč
Špekáčky 159,90 Kč 99,90 Kč
Sekaná 149,90 Kč 129,90 Kč
Šunkové koleno 199,90 Kč 179,90 Kč
Čajovka, čajový salám 179,90 Kč 159,90 Kč
Akční nabídka platná od 31. 1. – 11. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob. 

Ceny jsou uvedeny za kg včetně DPH.

Těšíme se na vás!
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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

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

Svatovítská 7
u Kulaťáku

úterý 1. 2. 
■ Václavkova – nádraží Dejvice
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Ja-
selská

středa 2. 2.
■ Krupkovo náměstí (u kostela)
■ Českomalínská x Juarézova

čtvrtek 3. 2.
■ náměstí Interbrigády
■ Ve Struhách x Ant. Čermáka

pondělí 7. 2
■ Studentská x Zikova
■ Kolejní x Zelená

úterý 8. 2.
■ K Brusce x Na Valech
■ Kozlovská x Na Karlovce

středa 9. 2.
■ Na Ostrohu x Průhledová
■ Koulova x Čínská

čtvrtek 10. 2.
■ Na Kuthence x Na Čihadle
■ Šárecká x Mydlářka

pondělí 14. 2.
■ Africká x Kamerunská
■ Arabská x Egyptská

úterý 15. 2.
■ Kladenská x K Lánu
■ Africká x Alžírská

středa 16. 2.
■ Tobrucká (parkoviště)
■ Vostrovská x Na Pernikářce

čtvrtek 17. 2.
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)
■ Horoměřická x K Vršíčku

pondělí 21. 2.
■ V Sedlci (proti č. 9/23)
■V Šáreckém údolí x V Podbabě

úterý 22. 2.
■ Kladenská x nám. Bořislavka
■ Dělostřelecká x Slunná

středa 23. 2.
■ Macharovo náměstí
■Pod Novým lesem x Nový lesík

čtvrtek 24. 2.
■ Na Bateriích (u č. 27)
■ Střední x Pod Petřinami

pondělí 28. 2.
■ Na Okraji x Krásného
■ Stamicova x Brixiho

úterý 1. 3.
■ Heyrovského náměstí 
■ Brunclíkova x Nad Alejí

středa 2. 3.
■ Zeyerova Alej x Nad Alejí
■ Sestupná x V Domcích

čtvrtek 3. 3.
■ Parléřova x Myslbekova
■ Pod Drinopolem x Mládeže

pondělí 7. 3.
■ Liborova x Šlikova
■ Kopeckého x Pod Věží

úterý 8. 3.
■ Hošťálkova x Štefkova
■ U Ladronky x Dvořeckého

středa 9. 3.
■ Šultysova x Pětipeského
■ Za Oborou x Pozdeňská

Zdroj MČ Praha 6

Velkoobjemové
kontejnery

Vpřípadě, že objem odpadu
přesáhne povolený limit,
doporučuje se odpad ode-

vzdat ve sběrném dvoře v Pro-
boštské ulici č. 1, Praha 6, který
je zajištěn Magistrátem hl. m.
Prahy. Ve sběrném dvoře v Pro-
boštské ulici mohou bezplatně
odevzdávat odpad občané s trva-
lým bydlištěm na území hlavního
města. Funguje zde i služba ob-
jednávkového odvozu odpadu do
sběrného dvora. Omezení jedno-
rázového návozu – možný vjezd
vozidel maximálně do 3,5 tuny.
Přijímá se: objemný odpad, suť
z bytových úprav v množství do
1 m3 za měsíc zdarma (nad 1 m3

za poplatek), dřevěný odpad, od-
pad z údržby zeleně, kovový od-
pad, papír, sklo, plasty, nápojové
kartony, nebezpečné složky ko-
munálního odpadu, pneumatiky

za poplatek 50 korun bez DPH
za jeden kus z osobního automo-
bilu a 100 korun bez DPH za
pneumatiku z nákladních auto-
mobilů. Dále vyřazená elektro-
zařízení.
Nepřijímá se: nebezpeč né slož -
ky stavebního odpadu (např. as-
faltová lepenka obsahující dehet,
azbest apod.).
Kontaktní osoba pan
Kubranský, tel.: 736 518 204
Provozní doba po dobu letního
času je od pondělí do pátku od
8.30 do 18.00 hodin, v sobotu od
8.30 do 15.00 hodin. Provozní
do  ba v zimním období je od pon-
dělí do pátku od 8.30 do 17.00
hodin a v sobotu od 8.30 do
15.00 hodin.
Ve státem uznané svátky jsou
sběrné dvory uzavřeny.

Zdroj MČ Praha 6

Sběrný dvůr MČ Praha 6
Jednořadá 2124

Na území šesté městské
části 6 je v provozu jeden
sběrný dvůr pro odběr vel-

koobjemového odpadu z domác-
ností. Bezplatné služby tohoto
sběrného dvora jsou určeny pou -
ze pro občany městské části Pra -
ha 6, nikoliv pro občany Řep, Ly-
solají, Nebušic, Přední Kopaniny
a Suchdola. Služby níže uvede-
ného dvora nejsou určeny pro po-
třeby podnikatelů nebo firem.
Přijímá se: odpad maximálně do
objemu 2 metrů krychlových
v jed nom týdnu od jedné osoby,
a to zdarma. Objemný odpad
(nábytek, zařízení domácnosti),
dřevěný odpad, kovový odpad, ve
vymezeném objemu listí a větve.

Nepřijímá se: stavební suť, ze -
mi na, pneumatiky a směsný od-
pad, nebezpečné odpady (bate-
rie, ole je a tuky, ředidla, barvy,
ky seliny a hydroxidy, lepidla
a pryskyřice, odmašťovací pří-
pravky, fotochemikálie, pestici -
dy, zářivky  a chladnič ky, televi-
zory a další elektronika).
Kontaktní osoba je paní
Pohlová, tel.: 733 317 288.
Provozní doba zůstává nezmě-
něna po celý rok. V pondělí je za-
vřeno, v úterý a ve čtvrtek je pro-
vozní doba od 8.30 do 18.00
hodin, ve středu od 8.30 do
16.00 hodin, v pátek a v sobotu
od 8.30 do 12.30 hodin a v neděli
od 13.00 do 17.00 hodin. 

Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Proboštská 1

Kontejnery jsou na stano-
višti přistaveny pou ze ve
vymezeném časovém úse -

 ku od 16 do 20 hodin, maximálně
na 4 hodiny. Po uplynutí této
doby bude kontejner odvezen. 

Do kontejnerů lze vklá dat pou -
ze ty odpady, pro kte ré je tato

služba určena. Do VOK je možné
odložit nábytek, koberce, linolea,
zrcad la, umyvadla, vany a WC
mísy,  spor tovní náči ní, autosklo
a kovové předměty. Naopak tam
nepatří živnostenský, stavební či
nebezpečný odpad.

Zdroj MČ Praha 6
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Zákazníci najdou svou no-
vou „Kávu s sebou“ v ob-
chodním centru Boři -

slavka na Evropské ulici 866.
Otevřena je každý den od 9:00
do 20:00. Zákazníci si zde mo-
hou koupit s sebou nejen prémi-
ovou kávu připravenou špičko-
vými baristy, ale dospělí kuřáci
či uživatelé bezdýmných alter-
nativ také zařízení na zahřívaný
tabák IQOS, nebo elektronické
cigarety IQOS VEEV včetně
náplní. Vedle toho si mohou zá-
kazníci ke kávě koupit i drobné
občerstvení. 

„Provozovna „Káva s sebou“
kombinuje profesionální IQOS
servis, a to včetně nabídky kom-

pletního portfolia produktů, s pr-
votřídními baristy a kávou, kte-
rou zde zákazníkům připraví.
Chceme, aby to bylo místo, kam
se budou naši zákazníci rádi vra-
cet,“ řekl, Roman Slavík, provo-
zovatel prodejny „Káva s sebou“
v obchodním centru Bořislavka.

Interiér provozovny navrhlo
designové studio Koncept 6, kte -
ré spolupracuje i s dalšími svě-
tovými značkami, jako jsou Adi-
das či Škoda Auto. Koncept sítě
prodejen „Káva s sebou“ vyvinu -
la společnost Philip Morris ČR.

Nový koncept provozoven „Ká -
va s sebou“ bude postupně roz-
šiřován do dalších míst České
repu bliky, již nyní funguje napří-

V obchodním centru Bořislavka se otevírá
nový koncept prodejního místa „Káva s sebou”
Bořislavka je první místo v Praze, kde se otevírá
nový typ provozoven „Káva s sebou“. Koncept
v sobě spojuje špičkový design provozovny,
prémiovou kávu a možnost zakoupit si
bezdýmnou alternativu IQOS včetně
doplňkového sortimentu. Jako na jednom
z prvních míst bude v této provozovně k dispozici
sběrný box na již „vysloužilá“ zařízení.

klad v Jičíně či Písku. Spojovat
je bude dokonalé řešení interi-
éru, skvělý baristický tým a celé
portfolio bezdýmných produktů
Philip Morris ČR.

Bořislavka – Jedno
z prvních míst, kde je
umístěn sběrný box 

Součástí specializované pro-
dejny „Káva s sebou“ v obchod-
ním centru Bořislavka je také
box na již nefunkční zařízení
IQOS. Společnost Philip Morris
tento nový koncept, který je sou-
částí jejího udržitelného pří-
stupu k podnikání, představila
v červenci v České republice a na
Slovensku. Bořislavka se tak
stává jedním z prvních míst, kde
je sběrný box umístěn.

„Naši zákazníci mají mezi se-
bou zařízení, která už nefungují,
protože IQOS vstoupil na český
trh již v roce 2017. Chceme je
motivovat, aby zařízení nevyha-
zovali do běžného odpadu, ale
aby nám je vrátili. V provozovně
„Káva s sebou“ v obchodním cen-
tru Bořislavka je k dispozici vi -
di telný sběrný box, do kterého
zákaz ník zařízení jednoduše
odevzdá a my se postaráme o je -
ho ekologickou recyklaci. Při-
bližně 80 procent zařízení lze to-
tiž recyklovat, zbytek se využije
pro výrobu energie. Udržitelnost
našeho podnikání je pro nás klí-
čová,“ řekla Klára Jirovcová Po-
spíšilová, manažerka komuni-
kace společnosti Philip Morris
ČR.
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