
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6

LEDEN
Vychází 30. 1. 2023

Podle městské části by mělo být jedno-
značné, že na Hradčanské vznikne od-
povídající občanská vybavenost, dosta-

tečné množství zeleně a veřejné instituce
celoměstského významu. Na těchto zása-
dách se shodli na svém mimořádném jednání
radní Prahy. Informoval o tom v tiskové
zprávě mluvčí radnice Prahy 6 Jiří Hannich. 

Budoucí výstavba
na Hradčanské

Dotčené jsou pozemky mezi železnicí
a ulicí Milady Horákové. „Dlouhodobě rozvoj
Hradčanské podporujeme, chceme si však
pohlídat, jak bude v budoucnu vypadat. Rádi
bychom, aby se k rozvoji tohoto místa přistu-

povalo komplexně a čitelně, tedy aby městská
část i veřejnost věděly, co zde vznik ne, a mo -
hly se vyjádřit ke konkrétním návrhům,“ sdě-
lil starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS). „Vý-
znam Hradčanské poroste, a to mimo jiné
vybudováním vlakového spojení na letiště.
Naším zájmem je, aby se z ní stala opravdu
moderní, kultivovaná a veřejně vybavená
čtvrť, která z urbanistického hlediska přiro-
zeně naváže na Dejvice a Bubeneč,“ dodal.

Na tahu je magistrát
Radní Šestky se shodli na tom, aby hlavní

město, které změny v územním plánu pro-
vádí, vypracovalo územní studii Hradčanské,
která bude následně sloužit jako podklad pro

Co bude s Hradčanskou? Šestka
chce územní studii k jejímu rozvoji

Městská část Praha 6 odmítla změnu územního plánu. Po
magistrátu jednoznačně požaduje, aby vypracovalo k rozvoji
Hradčanské podkladovou územní studii, aby bylo jasné, co
všechno ve výjimečné lokalitě Šestky vlastně bude.

změnu územního plánu. Na zadání a násled-
ném projednávání studie se chce Praha 6 po-
dílet. Podle usnesení radních musí Praha do-
statečně dokumentovat důvody požadované
změny územního plánu a její dopady na do-
tčené území.

„Chceme, aby hlavní město i investoři hráli
s Prahou 6 otevřenou hru a my mohli rele-
vantně ovlivnit, jak bude území vzdálené tři
sta metrů od Pražského hradu vypadat.
Proto požadujeme nové projednání změny
územního plánu až po vzniku územní stu-
die,“ řekl místostarosta Prahy 6 pro územní
rozvoj Václav Kožený (ODS).

Veřejná prostranství,
zeleň a vybavenost

Jednou z priorit městské části je, aby na
Hradčanské vznikla kvalitní veřejná pro-
stranství a občanská vybavenost. „Praha 6
má dlouhodobě napjaté kapacity ve školství.

pokračování na straně 3
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Budoucí výstavba na Hradčanské bude probíhat
na pozemcích mezi železnicí a ulicí Milady Horákové.
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Dopravní podnik hl. m. Praha
(DPP) zahájil v sobotu 28. ledna
výměnu tramvajových kolejí
v úseku zastávek Malostranská
– Újezd. S tím jsou samozřejmě
spojena dopravní omezení.
Opravy proběhnou po etapách
a potrvají do 31. března. Změny
v provozu MHD se po celou
dobu oprav dotknou i území
Prahy 6.

Výměna proběhne celkem ve čtyřech
etapách a má zajistit větší bezpečnost
i podstatně tišší provoz. Od 28. ledna

do 16. února jsou vyměňovány koleje od Klá-
rova na Malostranské náměstí. Od 16. února
do 4. března budou výměny probíhat v úseku
Malostranské náměstí – Hellichova a poté
budou na řadě dvě závěrečné etapy od 4. do
31. března, během kterých budou postupně
vyměněny koleje od Hellichovy ulice po Vítě-
znou. Během oprav bude v celém úseku mezi
Klárovem a Újezdem v centru Prahy obous-
měrně přerušen provoz tramvají. K dispozici
bude náhradní autobusová doprava. 

Vytížené koleje
ze začátku století

Úsek Klárov – Újezd patří v pražské tram-
vajové síti k těm nejvytíženějším. V pracov-
ních dnech jím denně projede v jednom
směru celkem přibližně 600 spojů na linkách
č. 12, 15, 20, 22, 23 a noční 97. Této provoz -
ní zátěži bohužel odpovídá i míra opotřebení
kolejnic a kolejových oblouků. Nejstarší ko-

lejnice jsou například na Újezdě v úseku
zhruba od křižovatky s Vítěznou ulicí po
Pražské Jezulátko. Pochází z roku 2001, tu-
díž jim letos bude 22 let. Jsou na hranici své
životnosti a dopravní podnik je jednoduše
musí vyměnit za nové, aby zde byl i nadále
zachován bezpečný tramvajový provoz.

V rámci opravy tramvajové tratě budou vy-
měňovány pouze ty nejopotřebovanější a nej-
starší kolejnice a oblouky, které jsou na hra-
nici životnosti. V celkovém součtu se jedná
o zhruba necelé dva kilometry tramvajové
tratě. Dělníci opraví také povrchy tramvajové
tratě a zálivky ve velké dlažbě. V poslední
etapě dopravní podnik vymění také část ko-
lejového rozvětvení v křižovatce Vítězné uli -
ce s Újezdem. Dokončí tím loňskou výmě nu
kolejových křížení na Andělu a na Újezdě ve
směru od Smíchova a od mostu Legií.

Jak se změny projeví v Praze 6
● Linka 12 bude vedena z Malovanky přes
zastávky Pražský hrad, Chotkovy sady, Le-
tenské náměstí a dále po své trase do koneč -
né na Výstavišti.

Linka 15 bude vedena ve směru od Olšan-
ských hřbitovů po své standardní trase do
zastávky Malostranská (u Strakovy akade-
mie), kde se změní na linku 20 a bude po-
kračovat po její pravidelné trase do konečné
v Divoké Šárce. Po zahájení prací na Evrop-
ské ulici, na stavbě nové tramvajové tratě Di-
voká Šárka – Dědinská, bude linka dočasně
zkrácena do konečné Červený Vrch.
●Linka 22 pojede v úseku Nádraží Hostivař
– Újezd po své standardní trase, dále bude
pokračovat směr Anděl, Smíchovské nádraží
až do konečné na Sídlišti Barrandov. V úseku
Bílá Hora – Malostranská DPP zavede linku
32, která pojede v trase linky 22, v oblasti
Malostranské zastaví nejdříve na nábřeží
Edvarda Beneše u Strakovy akademie, dále
pojede přes Čechův most, zastávku Práv-
nická fakulta a zpět přes Mánesův most na
Klárov a v trase linky 22 na Bílou Horu.
● Linka 23 bude jezdit v trase Královka,
Pražský hrad, Malostranská, Čechův most,
Strossmayerovo náměstí, Veletržní palác na
Výstaviště.
●Historická linka 42 bude vedena po trase
z Dlabačova, přes zastávky Pražský hrad,
Malostranská, Právnická fakulta, Čechův
most, Dlouhá třída, Náměstí Republiky, Ma-
sarykovo nádraží, Jindřišská, Václavské ná-
městí, Lazarská, Karlovo náměstí, Palackého
náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divad -
lo, Staroměstská, Malostranská a kolem
Pražského hradu zpět na Dlabačov.
● Noční linka 97 bude vedena z Bílé Hory
ve své obvyklé trase na Malostranskou, od-
kud bude pokračovat přes Staroměstskou,
Národní divadlo, Národní třídu, Karlovo ná-
městí a dále opět ve své původní trase na Ná-
draží Hostivař.

Kromě toho dopravní podnik zdvojnásobí
kapacitu na lince 2, která projíždí přes Petři -
ny, Střešovice a Hradčanskou. Na místo sólo
vozů budou na této lince po dobu oprav na-
sazovány soupravy dvou vozů. red

Oprava tramvajových kolejí na Malé Straně
ovlivní dopravu i na Šestce

Výluka ovlivní trasy tramvají 12, 15, 20, 22, 23 a noční 97.

Přes dva měsíce dlouhá výměna tramvajových kolejí ovlivní i dopravu v Praze 6.
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Co bude s Hradčanskou? Šestka chce...

Proto bychom rozvo je Hradčan-
ské rádi využili k to mu, aby zde
vznikla nová školská budo va,“
uvedla místostarostka Pra hy 6
pro školství Mariana Čapková
(Praha 6 sobě).

V úvahu je třeba brát i skuteč-
nost, že na Hradčanské se kříží
metro, tramvaje a do budoucna
bude posílena funkce příměstské
dopravy vybudováním elektrifi-

kované dráhy spojující Masary-
kovo nádraží s Kladnem. Proto
by radní chtěli, aby se v mís tě vy-
budovala i veřejná vybavenost
celoměstského význa mu, což by
mohla být například budova ná-
rodní knihovny, soudu nebo fi-
nančního úřadu.

Změny zatím
neodůvodněny

Městská část má zároveň vý -
hra dy k tomu, že v rámci projed-

návání aktuální změny územní -
ho plánu dosud nebyly dosta-
tečně odůvodněny a obhájeny
změny ohledně využití úze mí.

„Stávající návrh změny totiž
výrazně redukuje zeleň v území
Hradčanské a potenciálně umož-
ňuje výstavbu, jejíž výšková
hladi na by výrazně převyšovala
kontext navazující zástavby

Buben če a Dejvic,“ uvedl Petr Pa-
lacký (Ze lení), radní Prahy 6 pro
životní prostředí a klima.

„Stanovisko městské části Pra -
ha 6 ohledně transformace ploch
v okolí Hradčanské bude postou-
peno pořizovateli změn, tedy
Ma gistrátu hlavního města Pra -
hy,“ dodal mluvčí Šestky Jiří
Han nich. Táňa Pikartová/ ČTK

dokončení ze strany 1

● V Dejvicích má sídlo téměř čtyři a půl tisíce firem, je zde cel-
kem sto sedmdesát pět ulic a žije tu dvacet čtyři tisíc lidí. Souse -
dícími městskými částmi jsou Bubeneč, Hradčany, Střešovice,
Vokovice, Nebušice, Lysolaje a Sedlec.
●Historie moderních Dejvic jako městské čtvrti začíná ve 20. le-
tech minulého století. V této době byla celá čtvrť i s jejím cen-
trem, Vítězným náměstím, postavena najednou podle moderní -
ho urbanistického plánu architekta Antonína Engela. Zavedena
byla tramvajová doprava, těsně před válkou i trolejbusová.
● Další výstavba se z Vítězného náměstí postupně posouvala
na sever. V těchto místech byl také po válce postaven hotel In-
ternational reprezentující socialistický realismus.
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Šestka chce vědět, jak skutečně bude vypadat Hradčanská.
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Stavbu nové tramvajové trati
Divoká Šárka – Dědina provází
nedostatečná informovanost ze
strany investora stavby. Radní
pro dopravu šesté městské části
Ondřej Matěj Hrubeš (ODS)
vyzval dopisem pražský
dopravní podnik, aby zlepšil
informovanost veřejnosti
o výstavbě tramvajové trati
z Divoké Šárky na Dědinu. Na
základě toho vedení
dopravního podniku slíbilo
zveřejňovat více informací
o projektu na svém webu.

Výstavba nových kolejí omezuje tisíce
obyvatel Prahy 6, kteří žijí v lokalitě
Vlastina a sídliště Dědina. Ti se však

o plá novaných uzavírkách, dopravních ome-
zeních a změnách tras MHD dozvídají až
z médií nebo zprostředkovaně z webu měst-
ské části.

Na nedostatečnou informovanost ohledně
tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská
upozorňovala Praha 6 již v prosinci loňského
roku. Radní Hrubeš požádal vedení doprav-
ního podniku, aby zřídilo speciální web, na
němž by veřejnost našla komplexní infor-
mace o stavbě a zejména o dopravních ome-
zeních. „Současnou podstránku na webu do-
pravního podniku s omezeným množstvím
informací považuji za silně nedostatečnou.

Například chystaná trasa metra D má mno-
hem strukturovanější web, kde se lze dočíst
řadu konkrétních věcí, to u podstránky k Dě-
dině postrádám. Chybí zejména informace
o tom, jak probíhají jednotlivé fáze stavby,
jaký má tento projekt dopad na trasování
městské hromadné dopravy nebo kudy lze
projet automobilem,“ řekl Hrubeš. „Tato pod-
stránka navíc nemá v hlavním menu na we -
bu dopravního podniku vlastní položku. Je
tedy poměrně ukrytá a složitěji dohleda-
telná, což jen podtrhuje, že informovanost
veřejnosti o této dopravní stavbě není u do-
pravního podniku prioritou,“ dodal.

Na podnět radního Hrubeše reagoval do-
pisem generální ředitel pražského doprav-
ního podniku Petr Witowski, který slíbil vy-
lepšení podstránky o další položky – přímo
zmínil harmonogram stavby. Obdobný spe-

ciální malý web, takzvaný microsite, podle
něj vznikne i ke stavbě trolejbusové tratě
z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava
Havla Praha a k dalším probíhajícím stav-
bám.

„Tyto microsite budou tvořit novou polož -
ku v hlavním menu našeho webu s pracov-
ním názvem Nové stavby, kde si veřejnost
v na bídce vybere konkrétní projekt, který ji
zajímá. Spuštění vylepšené microsite ke
stavbě tramvajové trati Dědinská, trolejbu-
sové trati na Letiště Václava Havla Praha
i rozcestníku Nové stavby předpokládáme
na konci ledna 2023,“ napsal Petr Witowski. 

Šestá městská část také iniciovala vznik
pracovní skupiny k tramvajové trati na Dě-
dinu, která bude koordinovat hladký průběh
stavby. Členy jsou koaliční i opoziční zástupci
Prahy 6, Dopravního podniku i Ropidu. red

Málo informací o tramvajové trati na Dědinu

Dopravní podnik slíbil, že koncem ledna spustí na svém webu microsite s informace
ke stavbě tramvajové trati Dědinská.
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Šestka se z vlastní iniciativy zapojila do
programu RAPTOR Evropského ino-
vačního a technologického institutu

Urban Mobility financovaného z evropských
fondů. „Využili jsme možnost zdarma vy-
zkoušet nové technologie, které by pomohly
s řešením bezpečnosti dětí.  Vítězná startu-
pová společnost ze Slovinska nejprve moni-
torovací zařízení vyvíjela a nyní dle našich
požadavků ladí technické detaily, jako jsou
přesnost lokalizace, dobíjení nebo snadná
manipulace,“ uvedl místostarosta Prahy 6
pro oblast smart city Václav Kožený (ODS).

Do testovacího provozu se dobrovolně za-
pojily mateřské školy Motýlek a Bubeníč-
kova. Princip projektu spočívá ve vybavení
dětí lokalizátory, s nimiž učitelky chodí na
hromadné vycházky. Malý GPS lokalizátor
je umístěn do reflexních vestiček, učitelky
jsou vybavené chytrým telefonem s přísluš-
nou aplikací. Pokud se dítě s lokalizátorem
vzdálí za určitou mez od ostatních, aplikace
v mobilním telefonu upozorní učitelku a na-

vede ji k místu, odkud vychází signál. „Vy-
užití předpokládáme zejména u vycházek
a akcí, kde se pohybuje více lidí, typicky při
cestách hromadnou dopravou,“ doplnil Ko-
žený.

„Kromě zvýšení bezpečnosti dětí vidíme
přínos i ve snížení stresové zátěže pro uči-
telky, na které při vycházkách padá tíha toho,
že neustále přepočítávají děti,“ řekla k pro-
jektu místostarostka odpovědná za oblast
školství Mariana Čapková (Praha 6 sobě).
Pokud se zařízení osvědčí, může je městská
část následně pro školky nakoupit. Klíčovým
kritériem pro rozhodování bude spolehlivost
a přesnost dat.

Podle prvních reakcí učitelek se systém
ukazuje jako smysluplný a splňuje očeká-
vání. „Mně se ten nápad velice líbil. Do tes-
tování jsme šli dobrovolně, nikdo mě nepře-
svědčoval. Já si myslím, že v dnešní době
to to bude přínosem,“ řekla ředitelka školky
Motýlek Monika Janečková. Přestože projekt
neshromažďuje ani nezískává žádná data ani

osobní údaje o dětech, vedení školek požá-
dalo rodiče o souhlas s účastí na pilotním
projektu.

Do pilotního testování se zapojil také krou-
žek orientačních běžců při Domu dětí a mlá-
deže Prahy 6 (DDM). „Nápad je to velmi do -
brý, protože každý týden vypouštíme do
obory Hvězda na trénink orientačního běhu
až osmdesát dětí. Zajistit jejich bezpečnost
je pro nás velmi důležité, takže jsme rádi
tento projekt vyzkoušeli,“ sdělil vedoucí zá-
jmového útvaru DDM Praha 6 Jaromír
Prouza. red

Školky testují lokalizátory pohybu dětí
Šestá městská část vyvíjí a testuje lokalizátory pro pohyb dětí ve

veřejném prostoru. Inovativní projekt má pomoci s bezpečností

dětí při školních výletech, ale také třeba při sportu.
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Chcete inzerovat ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.nasregion.cz

„Průběžně jsme komu -
nikovali se zástupci
míst ních občanů a vní-

mali jejich pohled na situaci v lo-
kalitě. Současně chceme, aby se
Vokovice rozvíjely a jejich dříve
průmyslová část, která měla
skladové a výrobní funkce, zí-
skala nový život. Podařilo se tak
dojednat, že investor vedle sa-
motné výstavby bytů poskytne
poměrně rozsáhlé kompenzace,
z nichž místní budou moci těžit.
Je to velice cenná dohoda, za níž
chci všem účastníkům poděko-
vat,“ uvedl starosta Prahy 6 Ja-
kub Stárek (ODS).

V areálu bývalé továrny tak na
náklady investora vznikne ma-
teřská škola pro padesát dětí,
kte rá bude po kolaudaci bez-
úplatně převedena do vlastnictví
obce, a rozšíří tak stávající síť ma -
teřských škol v Praze 6. Projekt

počítá i s prostory pro služ by,
které dle anket Spolku pro Han-
spaulku mezi obyvateli Vokovic
dlouhodobě schází. „V rám ci no -
vé ho rezidenčního areálu vybu-
dujeme dle dohody i samostatnou
budovu vedle školky a zastávky
MHD, která bude urče ná pro ve-
řejné služby. Cílem je tyto pro-
story pronajmout například pro
obchod, ordinace léka řů, nebo
třeba kavárnu. Vše samozřejmě
bude sloužit obyvatelům celého
okolí,“ řekl ředitel společnosti
Crestyl Simon Johnson.

Dohoda se zabývá také otáz-
kou dopravní zátěže. V posled-
ních letech oblast tíží průjezd
automobilů převážně ze střed-
ních Čech, jejichž řidiči využívají
místní komunikace druhé a třetí
třídy, aby se částečně vyhnuli Ev-
ropské třídě. „Silnice ani křižo-
vatky ve Vokovicích ale na takové

Místo továrny budou ve Vokovicích
byty, obchody, ordinace a školka
Plánovaná výstavba rezidenčního komplexu
místo části bývalého průmyslového objektu
Aritma ve Vokovicích získala v prosinci loňského
roku klíčovou dohodu. Zástupci obyvatel Vokovic
s šestou městskou částí uzavřeli po několika
letech jednání dohodu s investorem, společností
Crestyl. Díky tomu se ve Vokovicích za striktně
daných podmínek postaví bytové domy
s komerčními prostory a ordinacemi. Investor
poskytne prostředky na výstavbu školky
a chytrých dopravních řešení na území celých
Vokovic.

objemy tranzitní dopravy nejsou
plánovány. Dopravní úpravy by
měly zabránit rozlití dopravy do
vnitřní části Vokovic a také snížit
objem dopravy v ulici Vokovic -
ká,“ sdělil místní obyvatel
a místopředseda Spolku pro
Hanspaulku Štěpán Gála. Podle
dohody bude na náklady inves-
tora vybudován inteligentní sy-
stém řízení provozu, který
umožní regulaci vjezdu do Voko-
vic. Pokud dojde k přetížení míst-
ních komunikací, další vozidla
budou muset čekat na křižovatce
mezi Horoměřickou a Na Krutci
tak, aby doprava nezatěžovala
prostředí obyvatelům Vokovic
a také lesní porosty, kterými tato
komunikace prochází. Spolu
s rozšířením Horoměřické ulice,
které plánuje pražský magistrát,
by v ulici Na Krutci mělo dojít
k omezení provozu.

Investor se v podepsané do-
hodě též zavázal přispět k rekon-
strukci křižovatky Vokovická –
Půlkruhová – Na Krutci a v ne-
poslední řadě k revitalizaci plo-
chy před vstupem do Šárky v ob-
lasti tenisového a fotbalového
klubu Aritma. Na základě studie
a podnětu Spolku pro Han-
spaulku investor také vybuduje
novou naučnou stezku v horní
části šárecké přírodní rezervace
s informačním průvodcem urče-
ným zejména dětem.

V rámci nového projektu na-
hradí současný průmyslový areál
bývalé Aritmy klidná a volně pří-
stupná rezidenční čtvrť s parko-
vými plochami. Vyroste zde osm-
náct viladomů s celkem 224 byty
a šest rodinných domů u hranice
s lesními pozemky. Přínosem
bude i otevření a zprůchodnění
celého areálu. red

Vizualizace rezidenčního komplexu ve Vokovicích
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Domov sv. Karla
Boromejského
v Praze-Řepích
hledá nové
spolupracovníky,
muže i ženy,
na pozici

KUCHAŘ
(zkušený, i pro zástupy

za vedoucího). 

❖ Velmi pěkné prostředí
❖ Moderní vybavení kuchyně
❖ Možnost ubytování pro ženy
❖ Přátelský a dobrý kolektiv

Pro zaslání životopisu prosím
použijte mail:
konsolata@domovrepy.cz.
Informace o našem Domově
najdete na:
www.domovrepy.cz.

Domov sv. Karla
Boromejského
v Praze-Řepích
hledá
pracovníka
či pracovnici
na pozici

ÚČETNÍ NA HPP,
se zkušeností
s účetnictvím pro
neziskovou organizaci. 

❖ Nabízíme pěkné prostředí
a přátelský kolektiv.

Životopisy zasílejte na:
Sestra Konsoláta
konsolata@domovrepy.cz,
www.domovrepy.cz

Prodám hrob
s pomníkem a orámováním
z leštěné žuly na hřbitově

v Praze 6, Bubenči.

Hezké místo.
Za odhadní cenu

22 tisíc Kč. 

Tel: 606 930 831

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

Od 2.900,- Kč
bez DPH měsíčně

Studentská 1 ■ www.garazedejvicka.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz

GARÁŽE
DEJVICKÁ
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HLEDÁME
nebytové prostory

(kancelář + sklad)
pro malé nakladatelství

v okolí Hradčanské.
Nejraději přízemí.

tel.: 603 429 198
e-mail: jalna@jalna.cz

Šestá městská část zahájila
koncem loňského listopa -
du revitalizaci Parku Ge-

nerála Lázaro Cardenase del Río
v Bubenči. Hotovo bude v květ -
nu. Omezení pohybu veřejnosti
oplocením stavby je řešeno pou -
ze v nutné míře, vždy podle ak-
tuální potřeby stavby.

Součástí revitalizace parku
jsou lavičky, pítko, stojany na ko -
la a odpadkové koše. Zpevněné
plochy dostanou nový povrch
a bu de do nich umístěna fon-
tánka. Úpravy se týkají středové
části tohoto veřejného prostoru,
vymezeného chodníky v ulicích
Antonína Čermáka, Terronská
a Maďarská a pěší diagonální
spoj kou kolem pomníku Simóna
Bolívara. Vzrostlá zeleň zůstane

zcela nedotčena „Veřejností oblí-
bený park bude zkvalitněn upra-
venými parkovými cestami
a zpevněnými plochami s novými
povrchy. Novinkou budou velmi
poptávané vodní prvky, které mu
dodají na atraktivitě a budou mít
pozitivní dopad na městské kli -
ma,“ řekl starosta Prahy 6 Jakub
Stárek (ODS). redNový kolotoč, houpačka

a kreslicí tabule potěší
děti v parku v ulici Na Či-

hadle. Pro dospělé jsou zde in-
stalovány nové lavičky a náletové
dřeviny nahradí kvetoucí keře.

Na dětském hřišti na Hans -
paulce nahradily houpačku, ko-
lotoč a houpadlo pro malé děti
nové herní prvky. Nejdřív došlo
k obnově pískového podkladu,
který byl téměř zarostlý trávou.
Do nového herního prostoru byla
instalována dřevěná houpačka,
kolotoč, kreslící tabule a hou-
padlo na pružině pro nejmenší.

Aby hřiště sloužilo i starším
dětem nebo se zde mohli protáh-
nout dospělí, přibyla dřevěná

hrazda. Renovací ale prošla celá
zelená plocha ohraničená uli-
cemi Na Čihadle, Na Kuthence
a Karasovská. Z parku byly od-
straněny náletové a nevhodné
dřeviny, zbývající pak ošetřil ar-
borista. Stávající zeleň doplnila
nová. Během roku zde návštěv-
níky potěší kvetoucí šeříky, ko-
mule Davidova nebo ořechokříd-
lec. Nahradit bylo třeba i původní
živý plot. Nový bude na jeho
místě a vytvoří ho tavolníky a pá-
melníky.

Hned zjara v trávníku pokve-
tou narcisy a tulipány, od kaž-
dého druhu jsou zasazeny tři
stovky. Úpravy se dotkly i okolí
nedaleké vodní pumpy. red

Hanspaulské hřiště
v novém kabátě

Bubenečský park
prochází obnovou

Zrenovovaný parčík Na Čihadle na Hanspaulce
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Sběr objemného odpadu
z do mácností pomocí vel-
koobjemových kontejnerů

(VOK) organizuje a hradí odbor
ochrany prostředí Magistrátu
hl. m. Prahy. VOK bude přista-
ven v určeném termínu pouze na
max. čtyři ho diny, v době od 16
do 20 hodin.

Po celou dobu odborná obslu -
ha monitoruje naplňování kon-
tejneru odpadem, eviduje počty
návozů a zodpovídat za čistotu
vysbíraného odpadu. VOK je ur-
čen pouze pro občany hlavního
města Prahy.

Do VOK lze starý nábytek, ko-
berce a linolea, zrcadla, umyvad -
la, vany a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové
předměty.

Do VOK nelze odložit živnos-
tenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, bar -
vy, rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad (tzn.
veškerý rostlinný odpad), sta-
vební odpad, dále pak pneuma-
tiky, elektrospotřebiče, televi-
zory a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.

pondělí 30. 1.
● Heyrovského náměstí
● Brunclíkova x Nad Alejí

úterý 31. 1.
● Zeyerova Alej x Nad Alejí
● Sestupná x V Domcích

středa 1. 2.
● Parléřova x Myslbekova
● Pod Drinopolem x Mládeže

čtvrtek 2. 2.
● Liborova x Šlikova
● Kopeckého x Pod Věží

pondělí 6. 2.
● Hošťálkova x Štefkova
● U Ladronky x Dvořeckého

úterý 7. 2.
● Šultysova x Pětipeského
● Za Oborou x Pozdeňská

středa 8. 2. 
● Malobřevnovská x Falcká
● Kralupská x Dobrovízská

čtvrtek 9. 2.
● Ruzyňská x Ledecká
● Radistů x Navigátorů

pondělí 13. 2.
● U Silnice x Ke Džbánu
● Na Padesátníku I. X Na Pade-
sátníku III.

úterý 14. 2.
● Vlastina x U Silnice
● U Silnice x Nová Šárka

středa 15. 2.
● José Martího
● Osamocená

čtvrtek 16. 2.
● V Nových Vokovicích x U Vo-
kovické školy
● K Brusce x Na Valech

pondělí 20. 2.
● Arabská (u gymnazia)
● Pod Kaštany x Jaselská

úterý 21. 2.
● Puškinovo nám. X Českoma-
línská
● Kafkova x Buzulucká

středa 22. 2.
● Čs. Armády x Eliášova
● Rooseveltova x Národ. obra ny

čtvrtek 23. 2.
● Terronská x Verdunská
● Kozlovská x Na Karlovce

pondělí 27. 2.
● Šárecká x Na Pískách
● Na Ostrohu x Fragnerova

úterý 28. 2.
● Na Fišerce x Na Špitálce
● Kolejní x Zelená

středa 1. 3.
● Koulova x Čínská
● Šárecká x Mydlářka

Zdroj MČ Praha 6

Velkoobjemové
kontejnery v Praze 6

Nádoby na sběr
kovových obalů

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.
● 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
● 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 6Fo
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INZERCE V6-0103INZERCE V6-0107

MASO UZENINY

MILOŠ KŘEČEK KK

Maso – uzeniny Miloš Křeček KK, s.r.o.
Bělohorská  1689/124, Praha 6 – Břevnov
www.masokrecek.cz
www.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 kýta 174,90 Kč 154,90 Kč
Kuře celé 94,90 Kč 84,90 Kč
Pivní salám 239,90 Kč 219,90 Kč
Anglická slanina 249,90 Kč 219,90 Kč
Eso párek 209,90 Kč 179,90 Kč
Šunkový salám speciál 169,90 Kč 149,90 Kč
Ceny jsou uvedeny za 1kg a platí 23. 1. – 3. 2. 2023 nebo do vyprodání
zásob!

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

Těšíme se na vás!

„Jsem velmi rád, že hlav -
ní město přistupuje
k úpra vám Litovicko-

Šáreckého potoka, které mu na-
vrací přírodní charakter. Na řadu
by nyní měl přijít úsek mezi Pří-
lepskou a Statenickou. V Praze 6
zároveň prověřujeme i další
mož nosti pro obnovu potoků,
zřízení nových rybníků anebo
mokřadů. V tuto chvíli se zdá, že
realizovatelné by mohlo být
obno vení Dejvického potoka
v areálu někdejšího Strnadova
zahradnictví anebo vytvoření

vodní nádrže v parku Hans paul -
ka – Kotlářka,“ uvedl radní Pra -
hy 6 pro životní prostředí a klima
Petr Palacký (Zelení).

Otevření a zejména zkapacit-
nění zakryté části Litovicko-Šá-
reckého potoka mezi zástavbou
nad Oborou Hvězda bylo realizo-
váno v délce 150 metrů. Revita-
lizace o jednu třetinu zvýšila
průtočnost, zvedly se ale i ekolo-
gické a samočistící funkce vod-
ního toku. Betonové zaklenutí
bylo zcela odstraněno a břehy
stabilizovaly železobetonové zdi

Litovicko-Šárecký potok
vykoukl z trubek opět na povrch
Další část Litovicko-Šáreckého potoka, který od
šedesátých let 20. století tekl v trubkách, je zpět
na povrchu. Hlavní město dokončilo revitalizaci
potoka v úseku mezi ulicemi Přílepská
a Jinočanská v Ruzyni. Ta spočívala v otevření
a zejména zkapacitnění zakryté části potoka mezi
zástavbou.

s kamenným obkladem. Soused -
ní nemovitosti dostaly nové oplo-
cení a v rámci revitalizace byla
vybudována i schodiště z jednot-
livých pozemků pro přístupy
k vo dě. Na jaře doplní revitalizaci
i výsadba stromů a mokřadních
rostlin.

Dno potoka je po vybourání be-
tonů ponecháno přírodní se sta-

bilizačními kamennými prahy.
Ve spodní části úseku, který na-
vazuje na Oboru Hvězda, jsou
místo zdí šikmé břehy opevněné
balvanitou rovnaninou.

Na Litovicko-Šáreckém potoce
byly podobné akce úspěšně reali-
zovány v minulosti, a to u ulice
Račická nebo podél Obory Hvěz -
da. red

Ústí Šáreckého potoka do Vltavy
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Akce je součástí dlouhodo-
bého záměru KKCG, aby
se z Bořislavka Centra

stal kulturní prostor a místo
pro setkávání lidí. V uplynulém
roce se ve foyer konala řada vol -
ně přístupných výstav (napří-
klad Czech Press Photo či Anti-
kódy Václava Havla) a koncertů
(v rám ci festivalu Dvořákova
Praha), venkovní piazzettu zase
oživilo letní kino. Interiéry kan-
celářských budov centra zdobí
díla významných současných če-
ských autorů a vedení skupiny
KKCG chce tyto významné uměl -
ce představovat i veřejnosti.
František Hodonský je právě jed-
ním z nich.

Hodonský se věnuje krajino-
malbě od 60. let a postupně se
stal předním českým tvůrcem.
Ačkoli nyní bydlí v Praze a na
cha lupu jezdí do západních Čech,
ve svých dílech se stále vrací
k rodné jižní Moravě. V minulosti
na plátnech barvami zachycoval
i inspirující zákoutí Beroun ky
a rybníky v okolí Bohdanče, ne-

přirostly mu však k srdci tak jako
jedinečná krajina jižní Moravy.

„Jižní Morava je krajina mého
dětství. Vznikaly tam i mé první
obrazy a vlastně jsem díky této
krajině s malováním začal. Můj
otec byl malíř a vodil mě na Pá-
lavu a do okolí a ukazoval mi in-
spirační zdroje. Bylo mi osm let
a na březích rybníků jsem malo-
val rákosí, vegetaci, vodu, ptačí
ostrůvky. To jsou témata, která
mi vydržela dodnes,“ vypráví Ho-
donský, jehož výstava s názvem
Tichá řeč krajiny potrvá na Boři-
slavce do 19. března.

Výraznou součástí Hodonské -
ho tvorby jsou i rozměrné dřevo-
řezy, kde je konečným dílem
nejen otisk, ale i jeho matrice,
kte rá se vlastně stává barevným
reliéfem. Na výstavě budou k vi-
dění také plastiky, které odkazují
na přírodu lužních lesů.

„Obrazy Františka Hodonské -
ho, naplněny vzrušením nad pří-
rodou, světem, stvořením, pros -
ty svazující starosti o formu, se
vzdávají jakéhokoliv zpodobo-

František Hodonský vystavuje
na Bořislavce obrazy jihomoravské krajiny
Jak lze zachytit tichou řeč krajiny, ukazuje
výstava předního českého malíře a grafika
Františka Hodonského. Návštěvníci se s jeho díly
zachycující převážně tematiku lužních lesů jižní
Moravy mohou seznámit ve foyer KKCG,
v pražském Bořislavka Centru. Výstava
s poetickým názvem Tichá řeč krajiny představuje
dvě desítky velkoformátových obrazů a několik
plastik a je volně přístupná.

vání. Jejich mocné sdělení spo-
léhá na sílu barvy, její struktury
i sugesci prozářených hmot, kte -
ré jako by nepodléhaly zemské
tíži,“ popisuje kurátor výsta vy
Ivan Neumann tvorbu Fran tiška
Hodonského.

V jeho malbách je dominantní
zelená barva a nejinak je tomu
i na nové výstavě. Ta je vykrys-
talizováním Hodonského celo -
životní tvorby. „Vystavené tu
bud ou tendence, které jsem ma-
loval v posledních letech. V prů-
běhu jsem se odpoutával od kra-
jiny jako takové a nacházel jsem
abstraktnější řeč. Ale základ je
pořád v přírodě,“ říká autor. „Na-
příklad obraz Moravský horizont

vznikl z mého stesku po morav-
ské krajině, kde jsem dlouho ne-
byl. Ve svém vědomí jsem si vy-
tvořil scenerii, jak jsem si ji
poskládal ze vzpomínek v dět-
ství. A tu pak přenášel na plátno.
Nakonec jsem to ale mnohokrát
přemalovával, než jsem s výsled-
kem byl spokojený,“ dodává.

Výstava bude volně přístupná
široké veřejnosti až do 19. břez -
na. Návštěvníci se sem dostanou
výtahem z nákupního centra
Boři slavka či přímo z Evropské
uli ce (vchod do KKCG a Sazky).
Prostor bude zájemcům o sou-
časné umění otevřen ve všední
dny od 10 do 18 hodin a o víken-
dech od 13 do 18 hodin. red
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