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pro Prahu 6

ÚNOR
Vychází 27. 2. 2023

Pražský dopravní podnik a společnost
Subterra zahájily 1. února další fázi
stavby tramvajové tratě Divoká Šárka

– Dědina. Stavební práce se postupně rozšíří
do Evropské ulice i na obratiště Divoká Šár -
ka. Kvůli stavebním pracím bude až do října
docházet k průběžným obousměrným ome-
zením jízdních pruhů. A v té souvislosti také
ke značnému přetížení této komunikace.

Čtyři etapy stavby
V rámci první etapy, která potrvá do 15. dub -

na, bude obousměrně přerušen provoz tram-
vají v úseku mezi smyčkou Divoká Šárka
a zastávkou Vozovna Vokovice. Současně
bude na Evropské ulici obousměrně snížen
počet jízdních pruhů na režim 1+1 v každém

směru v přibližně šestisetmetrovém úseku
od křižovatky s Vlastinou ulicí po křižovatku
s ulicí Za Vokovickou vozovnou.

V dalších etapách stavby už ale dojde
k omezením provozu tramvají jen během jed-
noho podzimního prodlouženého víkendu,
kdy se napojí trolejové vedení nové tratě do
stávající sítě.

Omezení pro automobily se zkrátí pouze
na úsek od křižovatky s Vlastinou ulicí po
křižovatku s Libockou ulicí. V rámci třetí
etapy, která potrvá zhruba měsíc od konce
května do konce června, bude však provoz
na Evropské ulici opět převeden na režim
1+1 v každém směru.

Od třetí etapy výstavby, která potrvá
zhruba od konce května do konce června,

Evropská jako zlatá žíla.
A velké staveniště

Staví se nová tramvajová trať, která však může zkomplikovat
dopravu na Letiště Vácalava Havla. Na Veleslavíně začala, také na
letiště, i stavba trolejbusové tratě.

bude na Evropské uzavřen úsek v jižní části
ulice, tedy do centra, doprava bude v režimu
1+1 převedena do severní části ulice, tedy
ve směru z centra. V této etapě nebude mož -
né z Evropské vjíždět do Libocké ulice, ani
z ní vyjíždět.

Komplikace pro letiště
Stavby tramvajové tratě Divoká Šárka –

Dědina bude po celou dobu velkou komplika -
cí pro letiště. „O této situaci budeme průběž -
ně informovat cestující všemi dostupnými
prostředky, například na webu, sociálních sí-
tích nebo v newsletterech. Zároveň aktuální
data sdílíme s našimi zaměstnanci, letec-
kými společnostmi, cestovními kancelářemi,
externími partnery působícími v areálu Le-
tiště Václava Havla Praha a další stranami,
kterých se tato omezení mohou dotknout,“
připomíná mluvčí Letiště Václava Havla Eva
Krejčí.

pokračování na straně 3
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Šestá městská část se ve
spolupráci s Městskou policií
hlavního města Prahy (MPP)
pustila do potírání přestupků
řidičů při parkování či stání.
Městští strážníci tak začátkem
února během dvoudenní
dopravně-bezpečnostní akce
v Dejvicích a Bubenči odhalili
v souvislosti s parkováním
vozidel přes 150 přestupků.

„Vnímáme stížnosti obyvatel na nepo-
volené parkování. Auta mnohdy
parkují mimo vyhrazená stání: na

chodnících, křižovatkách, poblíž přechodů
pro chodce a podobně. Tím obtěžují pěší, po-
tažmo ohrožují bezpečnost silničního pro-
vozu. Proto jsme se s městskou policií domlu -
vili na realizaci dopravně-bezpečnostních
akcí na území Dejvic a Bubenče, kde jsou tyto
přestupky nejčastější,“ vysvětlil radní Pra -

hy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš
(ODS).

MPP po dohodě s Prahou 6 provedla roz-
sáhlé kontroly se zaměřením na dodržování
dopravní kázně ze strany řidičů. Během
dvou dní, kdy se akce konala, strážníci od-
halili celkem 153 přestupků. K těm nejčas-
tějším patřilo nepovolené stání vozidel na
křižovatce, stání na chodníku, kde to není
povolené značkou, potažmo zastavení nebo
stání ve vzdálenosti kratší než pět metrů od
přechodu pro chodce.

„Přímo na místě naši strážníci řidičům
udělili 13 pokut v celkové výši 4500 korun.
Vypsali jsme také 132 oznámení o podezření
ze spáchání přestupku, v osmi případech
byla situace řešena domluvou. V zónách pla-
ceného stání jsme pak zkontrolovali 422 vo-
zidel, z toho u čtyř vozidel bylo nařízeno od-
stranění z pozemní komunikace,“ přiblížil
výsledky kontrol Zdeněk Kovanda, ředitel
Obvodního ředitelství Praha 6 MPP.

V dopravně-bezpečnostních akcích bude
městská policie na základě dohody s radnicí
pokračovat, a to i v dalších lokalitách na úze -
mí šesté městské části. red

Strážníci kontrolovali
parkování v Dejvicích a Bubenči 

Rekonstrukce
Wolkerovy ulice

Zdůvodu oprav je do 31. května le-
tošního roku uzavřena Wolkerova
ulice v Bubenči. Uzavírka se týká

úseku náměstí Borise Němcova –
Schwaigerova. V souvislosti s uzavírkou
komunikace dojde ke změně režimu
přednosti jízdy v křižovatce Bubenečská
x Sibiřské náměstí. Důvodem změny je
zvýšená intenzita dopravy v novém
upřednostněném směru vedeném obou -
směrně ulicemi Goetheho – Sibiřské ná-
městí – Bubenečská a dále směrem do
centra. Tento směr je významnou spoj-
nicí pro vedení mimopražské automobi-
lové dopravy s centrem metropole.
Takto upravený režim křižovatky bude
i po ukončení uzavírky komunikace tr-
valý. „Jsme rádi, že hlavní město reali-
zuje opravu povrchů v ulici Wolkerova,
která řadu let připomínala horskou
dráhu,“ řekl za Prahu 6 radní pro do-
pravu Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).

Opravy navazují na předchozí rekon-
strukční práce ze závěru minulého
roku, které se uskutečnily na náměstí
Borise Němcova. Plánované termíny
a postup prací lze sledovat na webu
opravujeme.to. red
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Evropská jako zlatá žíla. A velké...

„Plně si uvědomujeme, že Ev-
ropská ulice je jednou z páteř-
ních komunikací a jakékoliv ome-
zení na ní je nepříjemné pro
všech ny. 

Cestujícím, kteří pojedou na
Letiště Václava Havla Praha, do-
poručujeme, aby si nechali do-
statečnou časovou rezervu ales-
poň třicet minut. Řidiče prosíme
o trpělivost a ohleduplnost,“ do-
plňuje Jan Šurovský, člen před-
stavenstva a technický ředitel
DPP – Povrch.

Zdržení a zdražení
projektu

Podle projetu a původního har-
monogramu ke stavebnímu po-
volení měly práce na Evropské
začít už v loňském roce. „Bohu-
žel nám to ale ve finále nebylo
umožněno,“ komentuje zdržení
v realizaci stavby tramvajové
tratě Šurovský. „Vzhledem
k předsednictví České republiky

v Radě Evropské unie dostaly
priori tu státní zájmy, v tomto pří-
padě zajištění průjezdnosti
Evrop ské ulice pro zahraniční
delegace bez zbytečných ome-
zení, čemuž plně rozumíme.
Kaž dá mince má ale dvě strany.
Stavba se tím, bohužel, nespíše
prodlouží a zcela jistě prodraží.
Na její výstavbu získal dopravní

podnik z dotace EU. Prostředky
z ní lze ale využít pouze na in-
vestice zrealizované na této stav -
bě do konce letošního červ na. To,
co bychom prostavěli na Evrop-
ské ulici v loňském roce, bychom
mohli v dotaci uplatňovat. Tím,
že na Evropské začínáme až le-
tos, a i když se budeme snažit
celý projekt maximálně urychlit,

nikoliv však na úkor kvality, stav -
ba na Evropské potrvá minimál -
ně do podzimu,“ dodává.

Trolejbusová trať
na letiště

V polovině února začala na
pražském Veleslavíně také další
stavba spojení na Letiště Václava
Havla v Ruzyni. Práce na trolej-
busové trati potrvají zhruba pat-
náct měsíců a vyjdou na více než
tři sta padesát milionů korun. Na
nové trati bude jezdit jednadva-
cet vysokokapacitních trojčlán-
kových vozů dosavadní linky čís -
lo 119.

Trasa jedenácti a půl kilome-
tru dlouhé trolejbusové linky po-
vede z autobusového terminálu
Nádraží Veleslavín a Evropskou
ulicí, dále ulicí K Letišti, kde
bude ukončena před kruhovým
objezdem u Terminálu 3. Ve smě -
ru do města se trolejbusy k vede -
ní připojí v zastávce Terminál 3
a vedení povede až na ter minál
na Veleslavíně. Táňa Pikartová

dokončení ze strany 1

Až do ukončení stavby tramvajové tratě na letiště budou muset
být motoristé trpěliví.
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4Zpravodajství z Prahy 6

V oblasti příjmů si šestá městská část
díky vyšším dotacím ze strany hlav-
ního města polepší o 100 milionů ko-

run. Investovat bude letos Praha 6 do rozpra -
covaných a připravených akcí. „Rozpočet pro
rok 2023 je mezi rozpočtovými příjmy a pro-
vozními výdaji sestaven jako mírně přebyt-
kový,“ uvedl radní pro ekonomiku a finan ce
Zdeněk Hlinský (ODS), který rozpočet za-
stupitelstvu předkládal.

Sestavený rozpočet počítá zejména s ná-
růstem běžných výdajů o 94 milionů korun.
„Při jeho tvorbě jsme museli zohlednit ra-
zantní zvýšení energií, které se týká našich
příspěvkových organizací. Školy, školky, LDN
nebo domy s pečovatelskou službou – tam
všude musíme topit a svítit,“ vysvětlil Hlin-
ský. „V kapitálových výdajích jsou zařazeny
především akce, kde byla realizace zahájena
v předchozích letech, a u kterých jsou uza-
vřeny smluvní vztahy. Dále jsou do rozpočtu
na rok 2023 zařazeny akce, z nichž většina
byla již plánována v minulosti a z pohledu
řádného hospodaření je jejich realizace ne-
zbytná,“ doplnil radní. Jde například o do-
končení revitalizace parku Lazara Carde-
nase, stavba sportovního zázemí na

Macharově náměstí, rozšiřování kapacit škol
a školek nebo projektování přístavby Polikli-
niky pod Marjánkou a nové LDN v Ruzyni.

Prioritami rozpočtu jsou kromě úspor na
provozu úřadu zejména investice do školství
v absolutně rekordní výši 220 milionů. „Po-
dařilo se schválit rozpočet s rekordními in-
vesticemi do naší budoucnosti i v době, kdy
bojujeme s růstem cen energií a vysokou
infla cí. V roce 2023 rozběhneme řadu důle-
žitých investic, například výstavbu nové zá-
kladní školy Kocínka, rekonstrukci a přístav -
bu MŠ Libocká nebo rozšíření kuchyně v ZŠ
a MŠ Emy Destinnové, a také konečně dokon -
číme půdní vestavbu v ZŠ a MŠ Komenské -
ho,“ uvedla místostarostka Mariana Čapková
(Praha 6 sobě), odpovědná za oblast škol-
ství.

Významná částka 14 milionů korun má
podpořit sport v Praze 6. Část bude směřovat
na spolufinancování investičních akcí, pět
milionů si rozdělí sportovní kluby, aby doká-
zaly zvládnout energetickou krizi, a dalších
pět milionů radnice investuje do podpory
sportovní identity klíčových klubů. „Navý-
šení rozpočtu v oblasti sportu a volného času
o 14 milionů korun je zřejmě nejvýznamnější

změna oproti minulým letům. Reagujeme na
tíživou situaci sportovních klubů, na které
dopadá jednak nárůst cen energií, ale také
snížení podpory ze strany Národní sportovní
agentury, která letos nebyla schopna posílat
prostředky v obvyklé výši ani včas. Města
a obce ostatně zachránily český sport poté,
co sportovní svazy ztratily vliv na Sazku,
která ho kdysi spolehlivě financovala. Pod-
poříme tedy nejen investice do sportovní in-
frastruktury, ale budeme se podílet i na mi-
mořádných výdajích sportovních klubů
a ta ky chceme výrazněji podpořit ty z nich,
které nejvýznamněji podporují dobré jméno
a sportovní identitu naší městské části,“
upřesnil radní pro oblast sportu, kultury
a volného času Jan Lacina (STAN).

V případě krizových a nepředvídatelných
situací má Praha 6 připraveny tři finanční
rezervy v celkové výši 100 milionů korun,
a to jak v oblasti běžných výdajů, tak kapitá-
lových.

Rozpočet Prahy 6 si může veřejnost de -
tailně prohlédnout přes aplikaci CityVizor,
která je propojena s účetním systémem
městské části. red

Zahradními úpravami
a nezbytným kácením dřevin
začala několik let připravovaná
výstavba nové budovy
mateřské školy ve Vokovicích.
Díky ní již v příštím roce
přibydou další místa pro
předškolní vzdělávání dětí šesté
městské části.

Novostavba mateřské školy Vokovická
nabídne čtyři třídy o celkové kapacitě
sto dětí. Školka má moderně navr-

žený interiér s prostornou pobytovou střešní
terasou, společný prostor pro tvořivou čin-
nost a pohybové aktivity. „Touto novostavbou
vytváříme kapacitně nová místa ve školce,

která je v rámci Prahy 6 nesmírně oblíbená,
zaměřená na pedagogiku podle Marie Mon-
tessori, což je u rodičů velice vítaná vzděláva -
cí alternativa,“ řekla místostarostka pro škol-
ství Mariana Čapková (Praha 6 sobě). 

Součástí výstavby nové budovy školky
bude i kompletní revitalizace zahrady, která
bude vybavena zajímavými herními prvky.
Počítá se i s vysazením 18 stromů, 81 keřů
a 115 popínavých rostlin, které budou, stej -

ně jako zahrada, zavlažovány ze zachytáva -
né dešťové vody. V rámci výstavby oplocení
nového objektu dojde k přeložce stávající tra-
fostanice situované u ulice Vokovická, čímž
dojde k navýšení parkovacích stání o šest
míst. V současné době probíhá kácení

Výstavba nové budovy školky Vokovická,
včetně demolice stávající budovy, je naplá-
nována od letošního července do září příštího
roku. red

Vokovice se připravují na stavbu nové školky

Rekordní částku z rozpočtu
směřuje Šestka do školství
Šestá městská část bude v letošním roce hospodařit s příjmy
900 milionů korun, souhrnné výdaje budou činit jednu miliardu
363 milionů korun. Na investice půjde 473 milionů korun. Rozpočet
schválilo koncem loňského roku zastupitelstvo Prahy 6. Prioritami
rozpočtu jsou kromě úspor na provozu úřadu zejména investice
do školství.
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Nabízíme bohatý výběr stáčených a lahvových vín českých i zahraničních značek.
Na své si u nás přijdou i milovníci Frizzante či Cocktail Spritz. Kromě vína u nás
naleznete také bonboniéry, čokolády, olivy, artyčoky, chipsy.. ze kterých Vám
připravíme krásné dárkové koše pro Vás, nebo pro Vaše blízké. Jsme taktéž schopni
zajistit větší dodávky dárkových sad pro Vaše firemní akce a obchodní partnery.

10%
 SLEVA

na stá
čená vín

a.

Akce s kuponem

platí d
o 30. 4

. 2
023

Nově otevřená
vinotéka
Vína srdcem Řepy
v OC Řepy,
Makovského 1349,
Praha 163 00, 2. patro
po–so 10.00–20.00 hod.

tel.: 737 376 948
mail: repy@vinasrdcem.cz

Vína srdcem Řepy
vina_srdcem_repy

Poradit nebo pomoci s tím, jak se vyrov-
nat s rostoucími životními náklady, po-
třebují v současné době i lidé, kteří to

nikdy před tím nepotřebovali. Šestá městská
část pro ně připravila poradnu zdarma.

Praha 6 vychází vstříc svým občanům,
kteří se nevyznají v systému sociálních dá-
vek a problematice energií, a zřídila pro ně
poradenské a kontaktní centrum v přízemí
Skleněného paláce na náměstí Svobody. Ote-
vřeno je každou středu od 15.30 do 17.30
hodin.

„Zájemcům tady budou poskytnuty kom-
plexní informace o řešení problematiky byd-
lení, systému nepojistných sociálních dávek
či možnostech energetických úspor, a to ve
spolupráci s úřadem práce, který s naší měst-
skou částí bude na tomto pilotním projektu
poradenství úzce spolupracovat,“ řekl místo-
starosta pro sociální politiku Marián Hošek
(KDU-ČSL). „Úřad práce disponuje energo-
poradci, kteří občany nasměrují na příslušné
instituce nebo sdělí, jak vyřídit třeba žádosti
o dotaci v rámci programu Nová zelená úspo-
rám Light, který je tentokrát cílený na se -
niory,“ dodal.

Příspěvek na bydlení je určen především
lidem, kteří mají potíže s úhradou nákladů
na bydlení. Pokud domácnosti nestačí příjmy
na zaplacení bydlení ani po přiznání tohoto
příspěvku, může si požádat o dávky ze sys -
tému pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na
živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná
okamžitá pomoc.

Zatímco v roce 2021 vyplatil úřad práce
v rámci Prahy 6 celkem 1753 příspěvků na
bydlení v celkovém objemu 8,4 milionu,
v loňském roce to bylo už 2711 dávek v cel-
kové hodnotě 16,7 milionu korun. red

Ve Skleňáku funguje nové
poradenské místo pro bydlení 
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Dva autobusy pro
město Chmelnický

Do západoukrajinského města
Chmelnický, které je partner-
ským městem Prahy 6, zamířily

v polovině února dva autobusy. Jde o dar
pražského Dopravního podniku městu
postiženému ruskou invazí. Představi-
telé šesté městské části přidali vzkaz vy-
jadřující podporu obyvatelům.  

Oba autobusy z vozového parku praž-
ského Dopravního podniku jsou provo-
zuschopné a mohou ještě dobře poslou-
žit pro přepravu osob nebo materiálu.
„Děkuji hlavnímu městu Praze i doprav-
nímu podniku, že podobně jako Praha 6
hledají cesty, jak zmírnit nelehkou situ-
aci v lokalitách postižených válkou,“
uvedl šestkový radní pro dopravu Ond -
řej Matěj Hrubeš (ODS). Praha 6 do
svého partnerského města na západě
Ukrajiny pravidelně směřuje materiální
pomoc od počátku invaze. „Naposledy
to byly elektrocentrály a teplé zimní
oble čení, které jsme do Chmelnického
poslali prostřednictvím neziskové orga-
nizace Člověk v tís ni,“ řekl starosta Pra -
hy 6 Jakub Stárek (ODS). red
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Do Prahy 6 se vrací trolejbusy.
Pražský dopravní podnik
v polovině února slavnostně
zahájil stavbu trolejbusové tratě
z Nádraží Veleslavín na Letiště
Václava Havla Praha v rámci
projektu elektrifikace
autobusové linky 119.
Velkokapacitní tříčlánkové
bateriové trolejbusy by na nové
trati mohly jezdit na jaře
příštího roku.

Trolejbusová trať na Letiště Václava
Havla Praha je dlouhá zhruba devět
kilometrů. Trakční trolejové vedení

bude pokrývat zhruba 50 procent stávající
trasy autobusové linky 119, zejména stou-
pání z Nádraží Veleslavín až po Terminál 3,
ve zbylém úseku trolejbusy pojedou v režimu
na baterii. Trolejové vedení bude začínat ve
stávajícím autobusovém terminálu Nádraží
Veleslavín, kde Dopravní podnik hl. m. Prahy
(DPP) vybuduje průjezdnou a nabíjecí stopu.
Trolejové vedení bude dále z Evropské ulice
pokračovat ulicí K Letišti, kde bude ukon-
čeno před kruhovým objezdem u Terminá -
lu 3. Zde se trolejbusy odpojí a dále až na ko-
nečnou budou pokračovat na trakční baterie.
V opačném směru do centra se trolejbusy
k trakčnímu vedení připojí v zastávce Ter-
minál 3. Trakční vedení bude dále nepřeru-
šovaně pokračovat až na konečnou v auto-
busovém terminálu Nádraží Veleslavín.
Dopravní podnik pro budoucí trolejbusovou
trať na letiště vybuduje celkem 11,6 kilome-
trů trolejového vedení, včetně nabíjecích tro-
lejí v garáži Řepy a na obou konečných za-
stávkách linky 119.

Návrat trolejbusů na Šestku
Řešení pomocí bateriových trolejbusů je

s ohledem na plánované zařazení velkoka-
pacitních tříčlánkových vozidel efektivnější
nejen s ohledem na jejich lokálně bezemisní
provoz. Oproti klasickým elektrobusům totiž
odpadá nutnost řešit velké množství a kapa-
citu baterií, čímž je pozitivně ovlivněna cel-
ková váha vozidla, a tedy i jeho spotřeba
energie. Díky průběžnému nabíjení nižšími
proudy v konečném důsledku i celková život-
nost baterií.

„Linka 119 v současné podobě je přepl ně -
ný autobus, který není schopen důstojně pře-

pravovat turisty na letiště a zároveň obyva-
tele Prahy 6 z Liboce a Ruzyně. Proto se tě-
šíme, až zde budou jezdit na lince velkoka-
pacitní ekologické dopravní prostředky, které
zajistí cestujícím dostatečný komfort,“ řekl
radní Prahy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hru-
beš (ODS).

Trolejbusy v Praze 6 nepojedou poprvé,
před téměř devadesáti lety roku1936 začaly
jezdit první trolejbusy na lince ze Střešovic
přes Ořechovku na Hanspaulku. „Za občany
Prahy 6 chci vyjádřit spokojenost s tím, že
už brzy budou jezdit na Letiště Václava
Havla Praha kapacitnější vozidla, tříčlánkové
trolejbusy, které zvýší komfort cestování.
Z pohledu historického nás těší návrat tro-
lejbusů do Prahy 6. V návaznosti na připra-
vovanou elektrifikaci autobusové linky číslo
131 doufáme, že právě na Hanspaulku se ta -
ké za pár let trolejbusem opět svezeme,“
uvedl starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS).

Krok správným směrem
Vedení dopravního podniku potvrdilo, že

výstavba bude probíhat v úzké koordinaci
s aktuální stavbou prodloužení tramvajové
tratě na Dědinu, aby se co nejvíce využilo
stávajících dopravních omezení a nevytvá-
řela se zbytečně nová. Dopravní podnik také
při stavbě trolejbusové tratě na letiště vy-
užije většinu sloupů trakčního tramvajového
vedení na Evropské ulici. „Ty stávající do-
plníme výložníky, musíme k nim ale přivést
kabelové vedení. Nové sloupy budeme stavět
v úseku od tramvajové smyčky Divoká Šárka
po Terminál 3. Nicméně i tady budeme v ma-
ximální míře využívat sloupy veřejného
osvětlení, tedy bude to výměna starého za
nový kombinovaný,“ řekl člen představen-
stva a technický ředitel DPP – Povrch Jan
Šurovský. 

Trolejbusové spojení na Letiště Václava
Havla Praha považuje za krok správným
směrem i vedení letiště. „Jedná se komfort-
nější dopravu pro cestující i zaměstnance
a zároveň to zapadá do naší strategie ESG
s cílem snižovat uhlíkové emise a hluk na le-
tišti a v jeho okolí. Finálním optimálním ře-
šením dopravy z centra metropole na letiště
a zpět ale bude až realizace kolejového na-
pojení, jehož výstavba na některých úsecích
byla již zahájena,“ dodal předseda předsta-
venstva Letiště Praha Jiří Pos.

Přes 30 nabíjecích míst
a čtyři měnírny

Trolejbusy nasazované na linku Nádraží
Veleslavín – Letiště budou vypravovány z ga-
ráže Řepy, kde bude vybudována infrastruk-
tura pro noční nabíjení, balancování baterií
a předtápění nebo chlazení interiéru vozidel
před výjezdem na linku. Tato autobusová
a nově i trolejbusová garáž vloni oslavila již
40 let svého fungování. V rámci této inves-
tiční akce zde DPP postaví novou zděnou mě-
nírnu a nabíjecí místa až pro 21 tříčlánko-
vých bateriových trolejbusů. Nicméně už
nyní se v garáži Řepy připravuje dalších až
50 nabíjecích míst pro bateriové trolejbusy
typu Standard, které zde DPP vybuduje
v rámci výstavby dalších projektů elektrifi-
kace autobusových linek připravovaných
v levobřežní části Prahy. 

Dalších devět nabíjecích míst vybuduje
DPP také na konečné, v obratišti na Letišti
Václava Havla Praha. Vznikne zde také nová
kontejnerová měnírna. Třetí bude stát
v autobusovém terminálu Nádraží Velesla-
vín. Čtvrtou bude měnírna Dědina, která se
společně s novou tramvajovou tratí Divoká
Šárka – Dědina staví v Drnovské ulici v místě
budoucí tramvajové smyčky. red

Z Veleslavína na letiště
se staví trolejbusová trať 

Zahájení stavby trolejbusové tratě na letiště
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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

INZERCE V6-0203

ZÁMEČNICTVÍ – KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:
• klasické i automat. brány – vrata
• mříže do sklepů panelových domů
• dveře ocelové – vchodové, schodiště
• vchodové branky a vrátka
• ploty dle vašeho výběru
• regály – vinotéky, okrasné mříže
• kování oškrtů a majzlíků
• kované výrobky všeho druhu

TEL.:  777 148 506

INZERCE V6-0208

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.nasregion.cz

INZERCE V5-0207

Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Základem výstavy jsou ori-
ginály Sekorových slav-
ných i méně známých

knih, jeho novinové kresby a ka-
rikatury, ale i loutky vytvořené
podle Sekorových návrhů. „Po
výstavách tvorby Jeana-Jacque -
se Sempého, Radka Pilaře nebo
Jiřího Šalamouna přiblížíme dal-
šího významného ilustrátora
a veřejnosti nabídneme vedle Se-
korovy ikonické tvorby i jeho tak-
řka neznámá díla,“ uvedla ředi-
telka Galerie Villa Pellé Vladana
Rýdlová. 

Podívaná pro všechny
generace

Vizuálně atraktivní a informa-
cemi nabitá podívaná pro všech -
ny generace vznikla ve spolu-
práci s Moravským zemským
muzeem a obsahuje výpůjčky
z bohatých fondů několika sbír-
kotvorných institucí, ale i od
soukro mých sběratelů. Výstava
reflektuje všechny důležité
autorské polohy Ondřeje Sekory,
který nezanechal stopu jen v dě-
jinách české žurnalistiky a lite-
ratury pro děti a mládež, ale
i v oblastech sportu, divadla, au-
diovizuálních médií a komiksu. 

Návštěvníci Villy Pellé se tak

mohou těšit na Sekorovy ilu-
strace s ikonickou postavou sym-
patického mravence s červenou
puntíkovanou mašlí kolem krku,
ale i na dokumenty vztahujícími
se k jeho dalšímu novinářskému
působení. Překvapivé jsou ukáz -
ky scénografických projektů
a také Sekorova soukromá ma-
lířská tvorba, jejíž nejzajímavější
část byla inspirována dílem fran-
couzského výtvarníka Henriho
Rousseaua. „Sekorova všestran-
nost vždy poněkud komplikovala
plné docenění jeho díla. V každé
umělecké disciplíně byl vnímán
trochu jako vetřelec, mezi lite-
ráty jako píšící výtvarník, mezi
výtvarníky jako kreslící literát
a dost podobně i v dalších obo-
rech,“ řekl kurátor výstavy To-
máš Prokůpek a dodal: „Chceme
ukázat jak Sekorovu povědomou
tvář, tak připomenout polohy,
které jsou stále známé spíše jen
specialistům na dané oblasti.“

Součástí výstavy je i bohatý
doprovodný program, který za-
ujme malé i starší návštěvníky.

Ondřej Sekora se narodil
25. září 1899 v Králově Poli,
dnes městské části Brna. V roce
1918 byl odveden jako jedno-
roční dobrovolník do rakouské

V Galerii Villa Pellé
oslaví devadesátiny Ferda Mravenec
Před devadesáti lety otiskly Lidové noviny první
epizodu obrázkového seriálu Ferda Mravenec.
Autora legendární komiksové postavičky,
českého spisovatele, novináře, kreslíře
a ilustrátora knih pro děti Ondřeje Sekoru při té
příležitosti připomene výstava v pražské Galerii
Villa Pellé. Výstava s názvem Ondřej Sekora –
známý i neznámý bude veřejnosti přístupná od
1. března do 14. května.

armády. Po válce studoval práva
v Brně, ale studia nedokončil
a v roce 1921 nastoupil do br-
něnské redakce Lidových novin,
kam přispíval karikaturami,
kresleným humorem, obrázko-
vými seriály, ale i sportovními re-
portážemi. V letech 1923–1924
působil jako zahraniční dopiso-
vatel v Paříži, odkud referoval
o dění na letní i zimní olympiádě,
a v roce 1927 absolvoval jako re-
portér v doprovodném voze slav-
nou Tour de France.

Vřelý vztah ke sportu ho při-
vedl také k ragby, jako první pře-
ložil jeho pravidla, trénoval ně-
kolik týmů a působil také jako
rozhodčí. V Paříži, kde pobýval
i v letech 1927–1928, navštěvo-
val rovněž výtvarné kurzy v aka-
demii na Montparnassu a na pře-
lomu 20. a 30. let vytvořil první
cyklus olejů a pastelů inspirova-
ných Henrim Rousseauem.

Sekorův obrázkový seriál Fer -
da Mravenec začal v Lidových
novinách vycházet 1. ledna
1933. Původní komiksy byly ur-

čeny pro dospělé, až na popud
nakladatele jejich prvního kniž -
ního vydání vtiskl Ondřej Sekora
příběhům ladění blízké dět-
skému čtenáři. Úspěch knížek
s Ferdou Mravencem mu otevřel
dveře ke spolupráci s divadlem,
rozhlasem a filmem. V letech
1941–1942 byl ve filmových ate-
liérech ve Zlíně v režii Hermíny
Týrlové natočen první filmový
Ferda Mravenec. V té době už byl
Ondřej Sekora bez práce, výpo-
věď z Lidových novin dostal kvůli
židovskému původu své druhé
manželky Ludmily Roubíčkové
a sám byl na konci války interno-
ván v pracovním táboře. Po oku-
paci spoluzakládal satirický tý-
deník Dikobraz a v časopise
Ma teřídouška se vrátil k obráz-
kovému seriálu o Ferdovi. Od po-
čátku padesátých let se Ondřej
Sekora věnoval především kniž -
ní tvorbě. V roce 1964 prodělal
mozkovou mrtvici, která ukonči -
la jeho umělecké aktivity. Zemřel
4. července 1967.

Renata Říhová
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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

čtvrtek 2. 3.
■ Kladenská x K Lánu
■ Africká x Kamerunská

pondělí 6. 3.
■ Horoměřická x Vostrovská
■ Nad Šárkou x Na Kuthence

úterý 7. 3.
■ V Šáreckém údolí (před čís lo
84/1444)
■ Dělostřelecká x Spojená

středa 8. 3.
■ Macharovo náměstí
■ Sibeliova x Na Hubálce (před
zeď č. 23)

čtvrtek 9. 3.
■ U Vojenské nemocnice x U III.
Baterie
■Ve Střešovičkách x Pod Anděl-
kou

pondělí 13. 3.
■ Na Petřinách x Křenova
■Na Petynce (proti bývalému ba-
zaru)

úterý 14. 3.
■ Na Větrníku x Dusíkova
■ Zeyerova Alej x Nad Alejí

středa 15. 3.
■ Nad Hradním potokem x Po-
toční
■ Libocká (u č. 39)

čtvrtek 16. 3
■ Pod Královkou x Nad Kajetán-
kou
■ Patočkova x Junácká (chod-
ník)

pondělí 20. 3.
■ 8. listopadu x U Kaštanu
■ U Ladronky x Oddělená

úterý 21. 3. 
■ Břevnovská (u bývalého kina)
■ Moravanů x Libovická

středa 22. 3.
■ Ruzyňská x Ledecká
■ náměstí Čs. Povstání

čtvrtek 23. 3.
■ Sestupná x Sbíhavá II.
■ Brodecká x Únětická

pondělí 27. 3
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Ciolkovského x U Valu

úterý 28. 3.
■ U Stanice x U Kolejí
■ Za Vokovickou vozovnou x
U Kolejí

středa 29. 3.
■ Patočkova x Junácká
■ Na Okraji x Na Větrníku

středa 29. 3.
■ Patočkova x Junácká
■ Na Okraji x Na Větrníku

Zdroj MČ Praha 6

Velkoobjemové
kontejnery hl. m. Prahy

Trasa A, středa 15. 3. 
■ Křižovatka ulic K Brusce x U Písecké brány 15.00–15.20
■ Ulice Václavkova (u nádraží Praha-Dejvice) 15.30–15.50
■ Křižovatka ulic Puškinovo nám. x U zem. ústavu 16.00–16.20
■ Ulice Lotyšská (u dětského hřiště) 16.30–16.50
■ Křižovatka ulic Ve struhách x Čínská 17.00–17.20
■ Křižovatka ulic Zelená x náměstí Na Santince 17.30–17.50
■ Křižovatka ulic Šárecká x Natanaelka (parkoviště) 18.00–18.20
■ Ulice Krocínovská (za prodejnou potravin) 18.30–18.50

Trasa B, úterý 14. 3. 
■ Křižovatka ulic náměstí Bořislavka x Na dl. lánu 15.00–15.20
■ Křižovatka ulic Cukrovarnická x Západní 15.30–15.50
■ Křižovatka ulic nám. Před bateriemi x U VI. baterie16.00–16.20
■ Křižovatka ulic Talichova x Na Bateriích 16.30–16.50
■ Křižovatka ulic Kolátorova x Junácká 17.10–17.30 
■ Křižovatka ulic Za Strahovem x Šlikova 17.40–18.00 
■ Křižovatka ulic U Ladronky x Dvořeckého 18.10–18.30 
■ Křižovatka ulic Říčanova x Řečického 18.40–19.00

Praha – Přední Kopanina, Praha-Nebušice, úterý 14. 3. 
■ Křižovatka ulic Na Padesátníku I x Na Padesátníku III 15.00–15.20
■ Ulice K Padesátníku (u č. 118 – samoobsluha) 15.50–16.10
■ Křižovatka ulic K Noskovně x Nebušická 16.20–16.40
■ Křižovatka ulic U Pohádky x K Lažance 16.50–17.10
■ Křižovatka ulic Horoměřická x K Vršíčku 17.20–17.40
■ Křižovatka ulic Pokojná x V Šáreckém údolí 18.00–18.20
■ Křižovatka ulic V Šáreckém údolí x V Podbabě 18.30–18.50

Zdroj MHMP

■ 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
■ 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
■ Ledecká 85/3 Zdroj MČ Praha 6

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů 

Sběr použitých olejů
a kuchyňských tuků

Velkoobjemové
kontejnery Prahy 6

V rámci jarního úklidu ko-
munikací přistavuje MČ
Praha 6 pro své občany

velkoobjemové kontejnery na
likvi daci zejména rostlinného od-
padu ze zahrádek, ale i na likvi-
daci objemného odpadu z domác-
ností ve vlastnictví fyzických
osob.

Sobota 18. 3.
■ Vlastina x Častavina
■ Na Fišerce x Na Špitálce
■ Pod Drinpolem x Mládeže
■ V Sedlci (proti č. p. 9/23)
■Nad Hradním vodojemem (před
č. o. 8)

Neděle 19. 3.
■ Na Pastvinách x Půlkruhová
■ Na Pískách x Sušická

■ U 5. baterie – Náměstí Před
ba teriemi
■ U Letiště
■ Stochovská x Třebonická

Sobota 25. 3.
■ Stamicova x Brixiho
■ V Nových Vokovicích x U Vo-
kovické školy
■ Stochovská x Sobínská
■ Nad Višňovkou x K Mohyle
■ Sibeliova x Na Hubálce

Neděle 26. 3.
■ Na Bateriích u č. 27
■ Cukrovarnická (před číslo or.
77/896)
■ Osamocená
■ V Středu x Na Volánové
■Maďarská x Charlese de Gaulla

Zdroj MČ Praha 6

Služba mobilního sběru ne-
bezpečných odpadů a jed-
lých olejů je zdarma pro

občany s trvalým pobytem na
území hlavního města. Odpad
musí být předáván v takovém

stavu, aby nedocházelo k poško-
zení životního prostředí či ohro-
žení zdraví obsluhy vozidla. Ze-
jména kapalné odpady musí být
předány v pevně uzavřených ná-
dobách.
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INZERCE V6-0206INZERCE V6-0202

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:
Kuřecí prsa 159,90 Kč 149,90 Kč
Hovězí zadní vrchní šál 299,90 Kč 279,90 Kč
Bavorský sýrový párek 239,90 Kč 219,90 Kč
Šunkový salám speciál 189,90 Kč 169,90 Kč
Játrový sýr s brusinkou 169,90 Kč 139,90 Kč
Šunková tlačenka 229,90 Kč 199,90 Kč
Ceny jsou uvedeny za 1kg a platí 20. 2. – 3. 3. 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!

Postupné osazování zastá-
vek novými přístřešky má
na starosti městská společ-

nost Technologie hl. m. Prahy
(THMP). Nové přístřešky zastá-
vek MHD v celopražském de-
signu splňují vyšší kvalitu a jsou
odolnější vůči vlivům počasí. Vy-
tipované přístřešky mají navíc
proměnnou intenzitu podsvícení,
která se přizpůsobuje okolnímu
světlu. Do letošního března by
takto mělo být u zastávek MHD
v hlavním městě instalováno cel-
kem 690 nových přístřešků.

„Nové přístřešky jsou desig-
nově i z hlediska funkčního vy-

užití přínosem. Věřím, že jako ta-
kové pozvednou veřejný prostor
a cestujícím zpříjemní čekání na
tramvaj nebo autobus,“ řekl rad -
ní Prahy 6 pro dopravu Ondřej
Matěj Hrubeš.

„Je škoda, že nově platná nor -
ma, kterou se projektování zastá-
vek v současnosti řídí, zpřísnila
omezení pro umístění doprovod-
ného mobiliáře. Z toho důvodu
tak u některých zastávek chybí
lavičky a odpadkové koše, ačkoliv
tam doposud byly. Věřím, že se
tyto nedostatky podaří pořizova-
teli postupně také vyřešit,“ do-
dal.

Harmonogram plánovaných
výměn v rámci Prahy 6 je pře-
hledně zveřejněn na interaktivní
mapě v rámci šestkového geopor-
tálu. O výměně rozhodl pražský
magistrát poté, co ukončil smlou -

vu s předchozím koncesionářem.
Podoba nových zastávek je vý-
sledkem mezinárodní designer-
ské soutěže, autorem vítězného
návrhu je studio Olgoj Chorchoj.

red

Zastávky na Šestce
dostávají nové přístřešky
Cestování v Praze 6 bude zase o něco příjemnější.

Na vybraných zastávkách městské hromadné

dopravy totiž pokračuje výměna zastaralých

přístřešků za nové, modernější.
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Na přelomu milénia se ho-
vořilo o jeho zbourání,
teď by se Strahov mohl

proměnit. Zástupci minulého ve-
dení hlavního města totiž v září
loňského roku podepsali memo-
randum o spolupráci s vedením
Českého vysokého učení technic-
kého (ČVUT), zástupci Student-
ské unie i budoucími partnery
z řad podnikatelů. Zanedbaný
Strahovský stadion by měl
podstou pit rozsáhlou opravu
a proměnit se na centrum pro
inovativní firmy a testování nej-

modernějších technologií. Ze sta-
dionu by se tak opět stal světový
prostor, nyní pro nejnadějnější
podnikatele.

Strahov je synonymem pro
sportovní stadion, ale už brzy
zde vznikne nejmodernější tech-
nologické centrum, a to zejména
díky spolupráci pražského ma-
gistrátu a ČVUT. Opravené tri-
buny, původně až pro 250 tisíc
diváků, by měly nově nabídnout
dostatečný prostor pro testování
technologií, a to včetně fyzického
testování, například robotů.

„Plánujeme projekt postupně
roz víjet s partnery. Od menšího
prostoru ve východní tribuně až
po následnou opravu větších pro-
stor. Chceme k tomu zvát zá-
stupce významných firem. Jsme
už v počátečních jednáních a ná-
sledovat budou další,“ uvedla
prorektorka ČVUT Veronika
Kramaříková. Na Strahově bu-
dou vznikat národní i evropské
inovační projekty. Zároveň je
v plánu úzké propojení podnika-
telského a akademického pro-
středí, deset tisíc studentů v blíz-
kém sousedství stadionu tak
bude mít příležitost propojení
s inovativními firmami a podni-
kately z Česka i zahrani čí.

„Nabídneme studentům ko-
nečně prostor, kde se budou moci

seznámit a vyzkoušet nejmoder-
nější technologie, rozvíjet své ná-
pady a případně s nimi založit
i vlastní podnikání. Partneři pak
výměnou za to dostanou mož-
nost oslovit nové talenty. V Praze
vznikne ze zanedbaného sta -
dionu doslova na dohled od Praž-
ského hradu centrum ekono-
miky budoucnosti,“ řekl rektor
ČVUT Vojtěch Petráček.

Prostor po renovaci poskytne
studentům kvalitní zázemí pro
zkoušení technologií a začátky
podnikání. Inovativní pražské
firmy získají přímý přístup k vý-
zkumu, zahraniční podnikatelé
pak na Strahově najdou dosta-
tečný prostor pro své působení,
a to přímo v srdci Evropské unie.

red

Strahovský stadion
by se konečně mohl proměnit 
Hostil sokolské slety, spartakiády, mezinárodní
sjezd fanoušků motocyklů značky Harley-
-Davidson, koncerty Rolling Stones, Pink Floyd,
U2 a dalších, i papeže Jana Pavla II. Strahovský
stadion je rozlohou jedním z největších sportovišť
na světě, řadu let se ale hlavnímu městu nedařilo
najít jeho smysluplné využití a nad jeho
budoucností visel otazník. 

Druhý řepský masopustní průvod
Řepští sousedé ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 6 pořádají
druhý ročník řepského masopustního průvodu pro všechny věkové kate-
gorie.
V sobotu 4. března se návštěvníci akce mohou těšit na tematické tvoření,
veselení, muzicírování a ochutnávku masopustních dobrot. V 16 hodin
vychází společný průvod od Domu dětí a mládeže až k Sokolovně Řepy,
kde se bude vyhlašovat nejstrašnější maska.
Vstup na akci je volný.

Memorandum podepsali rektor ČVUT Vojtěch Petráček, prezi-
dentka Studentské unie ČVUT Ivana Dvořáková, v minulém vo-
lebním období pražský radní pro majetek Jan Chabr a zástupci
partnerů – výrobce 3D tiskáren Průša Research spolu s venture
studiem a investičním fondem DLTG.

Spartakiáda na Strahově v roce 1980
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