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do servisu

Doprava
Studie ukáže
dopady radiály

Josef Melen

Pětka je pro mě důležitá

PEČOVAT
JE NORMÁLNÍ
Zimní kontrola vozu
včetně baterie za 299 Kč

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu
Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. Provedeme
test autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího.
Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních kompletních kol a možnost
přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny.
Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako
bonus přibalíme 1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. Sháníte-li zimní
příslušenství nebo novou autobaterii, bude se vám hodit až 15% sleva.
Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na
www.porsche-smichov.cz.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 107 111
E-mail: info.smichov@porsche.cz
www.porsche-smichov.cz

editorial
Vážení čtenáři,
zatímco před měsícem jste se
mohli ještě opalovat u bazénu, teď jste museli navléknout zimní bundy. Podzim
vystřídal léto a následující
měsíce to lepší nebude. Zjistili jste, že nemáte teplé boty
nebo oblečení a potřebujete
doplnit šatník? Nezapomeňte ani na obutí pro své auto,
možná se vám zdá, že do
opravdové zimy je přece jen
ještě daleko, ale zdání klame. Jednak mohou klidně už
v říjnu přijít mrazy, jednak
servisy nestíhají a ty, kteří přicházejí na poslední chvíli,
si často musí počkat. Pokud nechcete trávit volné dny
nebo večery doma, vydejte se na festival o ekologických ﬁlmech, není to nuda, Ekotopﬁlm, který přijíždí poprvé do
Prahy, si připravil skutečně bohatý program, a to nejen
pro dospělé, ale i pro děti. Důležitá je pro obyvatele páté
městské části doprava, v tomto vydání magazínu Vaše 5
vám dopravních témat přinášíme hned několik. Starosta
městské části Radek Klíma v rozhovoru komentuje zavedení parkovacích zón, přinášíme vám přehled uzavírek
komunikací, které řidičům v následujících týdnech znepříjemní život a také novinky ohledně dostavby Radlické
radiály. Přejeme vám pěkný podzim.
Vaše Zuzana
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INZERCE V5-1008

VAŠE BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

NOVÝ CITROËN C4
1,2 PureTech 110 manuální 5-st.
Prodloužená značková záruka
EssentialDrive v ceně na 5 let
nebo 80.000 km.

VAŠE CENA

339 900
Kč s DPH

ZÁŽITEK ZA VOLANTEM JEDINEČNĚJŠÍ NEŽ KDY JINDY.
Za volantem Citroënu C4 budete ve městě i na dálnici překvapeni pocitem pohody. Nová řada Citroën C4 se opírá o přednosti a uznávané silné stránky vozu C4.
Je příslibem vysoké úrovně komfortu a jedinečného zážitku z jízdy. Nová C4 přináší lepší motorizace a užitečné technologie.

www.vase5.cz
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aktuality

Nová technika

Navštivte
fotografický workshop

pro policii
obilní telefony a náhlavní soupravy
se pro policii rozhodla zakoupit pátá městská část. Celkem na tento
nákup vyčlenila zhruba 115 tisíc korun.
Jde o šest mobilních telefonů a dvě náhlav-

M

ní soupravy, které jsou určeny pro vestavbu do helmy. „Dar přispěje k zlepšení
podmínek výkonu služby policistů a tím
i k vyšší bezpečnosti na území Prahy 5,“
řekl radní Prahy 5 Petr Lachnit (ANO).

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

Pětka uctí
památku veteránů
amátku veteránů a obětí válek bude
možné v páté městské části uctít
10. listopadu u pomníku padlých ve
2. světové válce na náměstí Kinských. Pietní akce se koná tradičně v předvečer Dne
válečných veteránů a obětí válek. Pietní akt

P

začne v 15.00 hodin. Setkání na náměstí
Kinských se zúčastní i vrcholní představitelé Armády České republiky, vojenští a letečtí přidělenci spřátelených států akreditovaní v České republice a představitelé
veřejného života Prahy 5.

Radnice má

N

F

Senior roku
2016
inálový slavnostní večer akce Senior roku 2016 se bude konat
19. prosince v Kongresovém sále
hotelu Hilton. Vyhlášeni budou vítězové třech kategorií, a to Senior roku
2016, Seniorka roku 2016 a Zasloužilý
senior 2016. Pro soutěžící je připraveno několik disciplín, a to rozhovor
s moderátorem, volná disciplína, video
medailonek nebo třeba promenáda ve
společenských šatech. Záštitu nad projektem převzal radní městské části
Praha 5 Petr Lachnit (ANO).

F

nového tajemníka
ového pověřeného tajemníka má
radnice páté městské části. Do funkce byl jmenován dosavadní vedoucí
Odboru živnostenského a občansko-správních agend Josef Žebera. Pověření bývalého tajemníka Jakuba Lapáčka bylo zrušeno s účinností k 21. září. „Rozhodl jsem
tak kvůli osobním problémům pověřeného

otograﬁcký workshop pojmenovaný Radost z hezkého smínku
se uskuteční ve středu 12. října
v pobočce městské knihovny na Smíchově. Příchozí účastníci se dozvědí
informace o pravidlech kompozice, expozice a kreativity, mluvit se bude
i o tom, jak se fotí pro velké společnosti
a na obálku knihy. Workshop povede
Richard Sklář, profesionální fotograf
a autor bestsellerové literatury a scénárista. Kurz začíná v 16.00 hodin
a vstup na něj je zdarma. Účastníci,
kteří si přinesou vlastní fotoaparát si
mohou nově získané dovednosti hned
vyzkoušet.

tajemníka,“ uvedl starosta Radek Klíma
(TOP 09). „Pozice tajemníka je zcela zásadní, de facto je manažerem, který zodpovídá za celý chod úřadu, včetně řízení
státní správy. Nemůžeme proto tolerovat
žádná pochybení. Nicméně děkuji panu Lapáčkovi za práci, kterou pro úřad vykonal,“ dodává starosta.
INZERCE V5-1030

Oslovte svou inzercí obyvatele v okolí Prahy

Věra Koláčková, tel.: 605 234 832, vera.kolackova@a11.cz

Náš REGION – ZÁPAD
Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, jiri.cermak@a11.cz

Náš REGION – JIH
Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, jan.kabrt@a11.cz

Náš REGION – SEVER
Anna Edit Doležalová, tel.: 775 042 208, edit.dolezalova@a11.cz
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aktuality
Připomínky
k provozu tramvají
vé připomínky ke změnám v provozu tramvají a změně autobusové dopravy na Barrandově, mohou podávat obyvatelé Prahy 5. Zaslat
je možné své názory na adresu
mhd@praha5.cz, a to do pátku 14. října.

S

Výstava
v Galerii Barrandov
ýstava Františka Janečková –
Výstava barevných obrazů se
uskuteční v Galerii Barrandov.
Začne 9. listopadu a potrvá měsíc. Součástí výstavy, která představí dílo malířky Františky Janečkové, budou i doprovodné programy pro školy.

V

Cesta kolem světa
za 80 minut
ohádkový les aneb Cesta kolem
světa za 80 minut se jmenuje zábavný den pro děti a rodiče, který
se bude konat 15. října v Kinského zahradě. Připraveny budou soutěže a zábava na dva kilometry dlouhé trase. Děti budou sbírat razítka a v cíli na ně
bude čekat odměna.

P

Malostranský hřbitov
v proměnách času
ýstava Malostranský hřbitov v proměnách času začne 24. října v Galerii Portheimka. Potrvá do 27. listopadu a hřbitov poznají návštěvníci na
šestnácti panelech, výstavu doplní sbírkové předměty a funerální plastiky restauro-

V

vané v Ateliéru restaurování výtvarných
děl sochařských prof. Petra Siegla, promítnut bude dále dokumentární ﬁlm. Konat se
budou i přednášky, workshopy a vlastivědné vycházky. Hřbitov je významnou památkou na území Prahy 5.

Projekt na podporu
bezpečnosti dětí
eden a půl milionu korun pošle hlavní
město do škol a školek na zvýšení bezpečnosti dětí. Zaplacena bude z peněz
práce policistů, hasičů a záchranářů, kteří
děti v rámci projektu Prevence dětem učí

J

v mateřinkách bezpečnosti. Projekt se věnuje prevenci úrazů, šikaně, negativním
vlivům přírodních živlů, ale také informování o tom, co dětem hrozí při kontaktu
s nebezpečnými osobami.

Pětka odmítá
výši příspěvku na obyvatele
výší příspěvku na obyvatele na rok
2017 nesouhlasí Praha 5. Starosta
Radek Klíma (TOP 09) se proto obrátil na magistrát. „Rada nesouhlasí s navrženým dotačním vztahem, který je stanoven na 2900 Kč na obyvatele. Požadujeme
jeho navýšení, a to na 3400 Kč.“ Městské
části z dotace hradí provoz a výkon přene-

S

sené státní správy, tedy agend, které úřad
musí vykonávat. „A bohužel do určité míry
dotovat, takže se pak musí omezovat jiné
výdaje. Nejde jen o klasickou „úředničinu“,
ale třeba i o oblast školství. Například povinný rok předškoláka v mateřské škole
přináší i ﬁnanční zatížení obcí, neboť je na
nich, jak si celou agendu zajistí.“

INZERCE V5-1032

INTERNET
OD 290 Kč
bez poplatků
a investic

VÍCE SE DOZVÍTE
WWW.AIRWAYNET.CZ
+420 245 00 65 65

INFOAIRWAYNET.CZ

www.vase5.cz
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Více vyřešených přestupků,

méně trestných činů
Zprávu o činnosti policie a městské policie
a o bezpečnostní situaci v páté městské
části dostali zastupitelé Prahy 5. „Souhrnně
můžeme říci, že bezpečnostní situace
v Praze 5 se stále zlepšuje,“ říká starosta
Radek Klíma (TOP 09).
odle zprávy Městské policie vyřešili strážníci v roce 2015 celkem 86 893
přestupků, což bylo o 8275 přestupků více oproti roku 2014.
Nejvíce přestupků se týkalo dopravy a veřejného pořádku. „Ze
zprávy mimo jiné vyplývá, že
Obvodní ředitelství Městské policie Praha 5 v rámci celé Prahy

P

zaujímá první místo v počtu odhalených přestupků spáchaných v rámci veřejného pořádku,“ uvedl radní Petr Lachnit
(ANO).
„Zpráva se odkazuje i na
Analýzu pocitu bezpečí 2015,
kterou nechal zpracovat Magistrát hlavního města Prahy.
Podle ní městská část Praha 5

INZERCE V5-1003
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patří mezi městské části, jejichž občané vnímají pocit bezpečí v místě bydliště jako velmi
vysoký. V rámci průzkumu na
otázku, do jaké míry se v místě
svého bydliště cítí bezpečně,
odpovědělo kladně 94 % procent korespondentů. Vyšší pocit bezpečí mají jen obyvatelé
Prahy 9, 16 a 22,“ dodává starosta Radek Klíma (TOP 09).

V Praze 5
pomáhají kamery
Zpráva o bezpečnostní situaci na území městské části
Praha 5, kterou zpracovala policie, uvádí, že trestných činů
bylo oproti roku 2014 spácháno o 14,47 % méně. „Ze zprávy
vyplývá, že došlo ke snížení

počtu vloupání do bytů, rodinných domů a krádeží věcí z motorových vozidel, snížil se i počet loupeží,“ upřesnil radní
Petr Lachnit.
Podle zprávy se nejvíc trestných činů týkalo majetkové
trestné činnosti, ve velkém odskoku jsou pak krádeže věcí
z vozidel a kapesní krádeže.
Zpráva zmiňuje i podíl městského kamerového systému na
objasňování trestné činnosti –
v loňském roce kamerový systém pomohl při vyjasnění 118
případů a při zadržení devatenácti pachatelů trestné činnosti.
Na území městské části Praha 5 je v současné době v provozu pětatřicet kamer.

INZERCE V5-1010

causa

Oživení smíchovské náplavky
ýhodou smíchovské náplavky je, že
nabízí možnost dopravy přívozem.
Ten linkou P5 spojuje Výtoň, Císařskou louku a právě náplavku. Za hodinu je
možné vypravit až deset spojů. Radnice má
plán, co si se smíchovskou náplavkou počít
a jak ji proměnit na atraktivní místo vhodné k trávení volného času. Koncepce má tři
body – prvním pilířem je architektonicko –
urbanistická změna, s kterou by měla pomoci zadaná objemová studie. Navázat by
na ni měla urbanisticko – architektonická
studie. Druhým pilířem je další podpora
volnočasových akcí, které se zde už nyní
konají. Jen v říjnu se na náplavce koná

V

hned několik volnočasových akcí, třeba Husobraní, Cider fest nebo akce pojmenovaná
Polívkování.
„Třetím pilířem je umístění stabilního
prvku, určité atrakce, která na náplavku
přitáhne lidi. Takovýmto výrazným prvkem by se do budoucna mohlo stát například vyhlídkové kolo, jehož realizaci nabídl
soukromý investor,“ poznamenává starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).
Vyhlídkové kolo by na Smíchovskou náplavku přilákalo nejen místní, ale pomoci
by mohlo i živnostníkům a podnikatelům
z Prahy 5. Kolo by stálo na pronajatém pozemku, jehož součástí by zůstalo oblíbené

dětské hřiště a kavárna. Podle nájemní
smlouvy by nájemce městské části platil
měsíční nájem více než 56 tisíc korun bez
DPH.
„Vyhlídkové kolo na Hořejším nábřeží je
jednou z mála pražských možností, kde
vůbec může být umístěné. Navíc tato výrazně technická stavba skvěle zapadá do
kdysi průmyslové lokality Smíchova
a k blízkému železničnímu mostu,“ poznamenal dříve starosta Radek Klíma.
„Oživení lze shrnout do tří bodů. Prvním
je dostupnost z centra Smíchova a prostupnost území od lihovaru přes Císařskou
louku, Smíchovskou náplavku a Dětský ostrov na Kampu. Tato plánovaná zhruba
čtyřkilometrová příjemná stezka, vhodná
pro cyklisty i pěší vycházky, by přímo vybízela k zastavení na půli cesty, to je na smíchovské náplavce,“ míní předseda výboru
životního prostředí páté městské části Zdeněk Doležal (ODS). Druhým bodem je
podle něho vytvoření příjemného místa pro
odpočinek u Vltavy a třetím pořádání společenských akcí. „Chceme-li lákat turisty,
není třeba nutit se do Disneylandů. Většina
návštěvníků jezdí do Prahy za unikátní
městskou kompozicí a smíchovská náplavka je její nedílnou součástí,“ míní zastupitel KDU-ČSL Josef Cuhra.
Co byste rádi našli na smíchovské náplavce? Co vám tady schází? Napište nám
na e-mail zuzana.purova@a11.cz.

INZERCE V5-1014

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!

pondělí a středa 14.00 - 18.00; úterý 10.00 - 14.00; čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz
www.vase5.cz
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PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, VIZUALIZACE TIMSBURY CAPITAL, S.R.O.

Atraktivní místo s velkým
potenciálem, které však
nyní nenabízí to, co by
mohlo. Smíchovská
náplavka potřebuje oživit.
Vedle volnočasových akcí
je třeba vyřešit
i architektonicko –
urbanistickou změnu.

politika

Oživení
smíchovské
náplavky
MUDr. Radek Klíma,
TOP 09,
starosta MČ Praha 5
Chceme nábřeží
otevřít lidem
Chceme nábřeží otevřít lidem a více jej
zakomponovat do pražského života. Koncepce rozvoje se v zásadě skládá ze tří pilířů. Prvním je architektonicko – urbanistická změna, určité nastavení vize pro
dlouhodobý rozvoj. Zadali jsme proto ke zpracování objemovou
studii, na níž později naváže urbanisticko – architektonická studie. S tím souvisejí i práce na revitalizaci Dětského ostrova či zadání vypracování projektové dokumentace na lávku na Císařskou
louku.
Druhým pilířem je podpora kulturních a sportovních aktivit,
kterých zde, za podpory radnice, probíhá stále více. A třetím pilířem je umístění stabilního prvku, určité atrakce, která na náplavku přitáhne lidi. Takovýmto výrazným prvkem by se do budoucna mohlo stát například vyhlídkové kolo, jehož realizaci
nabídl soukromý investor.

Jan Trojánek,
ANO 2011,
radní MČ Praha 5
Náplavky se mohou stát
centrem oddechu
Náplavky na naší straně Vltavy silně pokulhávají ve svém dosavadním využití za
stejným prostorem na protějším břehu. To
chceme změnit. Celkové uspořádání Smíchovského nábřeží bych rád pomohl změnit v místo, které bude příjemné a smysluplné navštěvovat. Smíchovské náplavky se mohou stát centrem oddechu této části
Prahy. Je zde dost prostoru jak pro různé sportovní a kulturní
akce, tak pro klidné chvíle odpočinku.
Jsem přesvědčen, že se kobky, umístěné ve stěně nábřeží, podaří revitalizovat na kavárny, cukrárny, případně zajímavé obchody, které přinesou do tohoto prostoru novou kvalitu trávení
volného času, a tak celé nábřeží ještě více oživí. O víkendech by
mělo toto místo sloužit i k setkání tradičních řemesel, hudebníků,
regionálních výrobců a vůbec místních podnikatelů a živnostníků.
O tom, že jsou změny pozitivní, svědčí i velká návštěvnost na Náplavce z řad zahraničních turistů, kteří její návštěvu již zařazují
hned vedle tradičních pražských turistických cílů. Náplavku doporučuje při návštěvě Prahy drtivá většina aktuálních turistických průvodců či cestovatelských magazínů. Jen je třeba se jejímu
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rozvoji věnovat s větší energií a smyslem pro dlouhodobá řešení.
Budeme se snažit, aby synonymem pro náplavku byly oba břehy
Vltavy.

Zuzana Hamanová,
Patrioti P5 a Demokraté J. K.,
zastupitelka MČ Praha 5
Smíchovská náplavka
je mnohem klidnější
Smíchovská náplavka má odlišné podmínky, než pravý břeh, je mnohem klidnější, večer dřív ve stínu, relativně daleko
od městské dopravy. A v budoucnu by měla
být součástí pěší a cyklistické trasy po
celém levém břehu řeky, která by i s pomocí ostrovů a nových
lávek měla vést prakticky od Barrandovy skály až na Kampu. Program, který náplavka nabídne, by měl podpořit to, čím je jedinečná, a kromě konzumace pití či jídla umožnit třeba zajímavou
kulturu.
Užší proﬁl plochy podél vody lze lokálně rozšířit například o variabilní pontonovou palubu, využívanou jako jeviště, místo pro
promítací plátno nebo naopak hlediště. Důmyslné letní kino nebo
letní scéna – částečně na vodě, částečně na suchu, s kulisou řeky
v pozadí, by mohly být tou aktivitou, pro kterou budou lidé na levobřežní náplavku rádi chodit

Mgr. Zdeněk Doležal,
ODS,
zastupitel MČ Praha 5
Vytvořme místo pro relax
i společenské akce
Smíchovská náplavka má svůj potenciál,
jen ho využít. Oživení lze shrnout do tří
bodů. Prvním je dostupnost z centra Smíchova a prostupnost území od lihovaru
přes Císařskou louku, Smíchovskou náplavku a Dětský ostrov na Kampu. Tato plánovaná zhruba čtyřkilometrová příjemná stezka, vhodná pro cyklisty i pěší vycházky,
by přímo vybízela k zastavení na půli cesty, tj. na Smíchovské náplavce. A tím se dostáváme k druhému bodu, vytvoření příjemného místa pro odpočinek u Vltavy. Architektonicky zajímavá
sezóní restaurace i kavárna se zahrádkou, půjčovna lodiček, dostatek laviček a čistá veřejná WC by tomu velice pomohla. Třetím
bodem oživení náplavky je pořádání oblíbených společenských
akcí. Jsem rád, že kulturních i sportovních akcí neustále přibývá,
a to pro děti i pro dospělé.

Lukáš Budín,
SZ,
zastupitel MČ Praha 5
Prosadili jsme
veřejné projednání
Smíchovská náplavka je jedinečným veřejným prostranstvím s obrovským potenciálem. Dlouho však sloužila jako bezplatné parkoviště. Díky zeleným se nakonec
podařilo automobily z náplavky vytlačit.

politika
Prosadili jsme veřejné projednání a participaci k využití náplavky.
V této politice pokračujeme i v opozici. Samotná koncepce oživení
náplavky musí probíhat v rámci široké veřejné diskuze. Ne jako
když si vedení Prahy 5 narychlo bez jakéhokoliv projednání s veřejností a v orgánech obce schválilo extrémně nevýhodnou smlouvu na pronájem pozemku na Hořejším nábřeží pro ryze komerční
projekt tzv. ruského kola. Náplavku je zapotřebí otevřít veřejnosti,
zamezit komercionalizaci, vybírání vstupného. Podpora akcí pro
veřejnost, prostor pro setkávání a lokálních či kulturních akcí, to
je cesta, kterou by se měla náplavka do budoucna ubírat. Vaše podněty a nápady nám můžete posílat na smíchovskanaplavka@zeleni.cz

cenově přístupné rodinám. Čistá veřejná WC. Molo pro přívoz
k Mánesu a na Výtoň. Půjčovna loděk a dostatek laviček. Chceme-li lákat turisty, není třeba nutit se do Disneylandů. Většina návštěvníků jezdí do Prahy za unikátní městskou kompozicí a smíchovská náplavka je její nedílnou součástí.

Jan Smetana,
ČSSD,
zastupitel MČ Praha 5
Příspěvek nedodal v termínu.

Josef Cuhra,
KDU-ČSL,
zastupitel MČ Praha 5
Není třeba nutit se
do Disneylandů
Náplavky jsou typickými stavbami druhé poloviny 19. století. Technická účelnost
se v nich snoubí s kvalitní architekturou.
Po jejich vybudování se nábřeží stalo městským veřejným prostorem v nejvlastnějším slova smyslu. Prolíná se zde práce s oddechem a město s řekou. Doby, kdy zde byly vykládány lodě, jsou pryč. Zůstal však
jedinečný prostor pro procházky a zastavení nad řekou. A takovou
si představuji náplavku i v budoucnu. Patří sem cyklostezka, navazující na lávku z Císařské louky. Dvě restaurace se zahrádkou,
INZERCE V5-1013
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osobnost Prahy 5
Když se řekne Pepa Melen, vybaví se několika generacím
desetiletý kluk, který prosí, aby ve škole nedostal pětku.
Hit Né, pětku né provází Josefa Melena celou kariérou
a on se za to nezlobí. Na hudbu nezanevřel, zpívá a skládá
dodnes, věnuje se ale i moderování. Teď se mu navíc splnil
sen, moderuje v Českém rozhlase vlastní pořad. O čem ale
ještě sní? „Přeju si vydat autorskou desku se svým tátou.
Je skvělý hudebník, a ačkoliv hudbu děláme spolu od
mého narození, nemáme společnou desku. To je asi můj
sen, ten bych si rád splnil. Je to jen na nás dvou…,“ říká
Josef Melen.

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV JOSEFA MELENA

Josef Melen:
Pětka je pro mě důležitá
● Vy máte k Praze 5 poměrně silný
vztah…
Donedávna, počítejme spíš týdny než roky, tam žila celá moje rodina. A pětka je pro
mě velmi důležitá. Za posledních dvacet let
tam funguji neustále.
● Co tady máte nejraději?
Mám rád tu část kolem Vltavy, akorát se
k ní člověk musí vždycky probojovat. Daleko lepší by bylo, kdyby hned vedle byla nějaká pěkná a velká pěší zóna a ne silnice,
která to všechno pěkné odděluje. Ale já to
mám rád i přímo na Andělu, můžu se tam
potkat s lidmi v restauracích, večerní posezení je tam příjemné, a najdu tam v okolí
jednoduše všechno, co potřebuji.
● A vadí vám něco na pětce?
Je tu hodně velký provoz. Spojení krásy
kolem Vltavy a zóny kolem Anděla je sice
lákavé a atraktivní, pro chodce ale velmi
těžko dostupné. Dojít z jedné příjemné části do druhé znamená proklestit si cestu kolonami aut.
● Vy jste se přestěhoval za Prahu, co vás
k tomu vedlo?
Vedlo mě k tomu za prvé to, že pocházím
z malé vesničky na severu Čech a za druhé
potřeba mít vlastní klid a prostor. Potřebuji
mít kolem sebe stromy, přírodu, já prostě
miluju svůj dům, kde mám kancelář a nahrávací studio a o patro výš najdu svoji rodinu. Za Prahou se mi daří spojit všechno
dohromady – rodinný i pracovní život na
jednom místě a s přírodou za zády.
● Odchod mimo město pro vás tedy
nebyl těžký?
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Ne, to vůbec ne. Plánoval jsem stěhování
poměrně dlouhou dobu. Ale trvalo, než se
nám podařilo najít místo, dům, který by
nás oslovil, aby nám to tam sedělo. Máme
za sebou desítky návštěv a prohlídek různých míst a domů. Spousta jich nás oslovila, ale nebylo možné tam žít trvale, někde
by to třeba v zimě bylo prakticky nemožné.
Nakonec se nám podařilo najít to naše vysněné místo, i když to trvalo tři roky.
● A schází vám něco z města?
Nechybí mi vůbec nic. Když potřebuji,
sednu do auta a jsem za chvíli ve městě, například na Andělu za pětadvacet minut.
● Jaký jste byl student?

Do jisté chvíle jsem byl premiant a od
druhého stupně i na střední jsem měl individuální plán a do školy moc nechodil. Trávil jsem spoustu času na koncertech a cestách. Přišel jsem o odpolední tělocviky,
o lyžařské výcviky, výlety…, ale myslím, že
jsem nebyl špatný student, i když dnes
vidím, že víc než škola mě toho naučil
život. To asi ale každého, ne?
● Co vám šlo?
Určitě matematika, na tu jsem měl hlavu, máme v rodině, že to umíme s čísly.
Děda s babičkou byli hoteliéři, já mám šrumec kolem čísel také rád. Ne že bych mohl
dělat účetního, ale v čislech se vyznám.

osobnost Prahy 5
● A co ve škole nebyl váš šálek kávy?
Já neumím vůbec malovat, výtvarná výchova, to nebylo nic pro mě. Jednou jsem
nakreslil stádo koz a učitelka se mě zeptala, proč jsem nakreslil kostel a vejminek.
To si dobře pamatuju a od té doby nerad
kreslím. A přiznávám, že s tělocvikem jsem
byl také na štíru.
● Zmiňoval jste, že jste byl premiant
a byl jste vzorňák nebo rebel?
Já mám celoživotně trošku problém
uznávat autority, které jako autority nevnímám. Když si někdo vynucuje něco, co
v sobě nemá, to je pro mě problém a setkal
jsem se s tím samozřejmě i ve škole. Do
jisté míry jsem byl zlatý kluk, ale byli určitě
učitelé, kteří mi nemohli přijít na jméno.
A mám to tak dodnes.
● Asi víte, proč se na školu ptám, nelze
nepřipomenout váš hit Né, pětku né…
Vzpomínáte na tuhle písničku?
Já ji beru jako dar. Dar možnosti, že si mě
po pětatřiceti letech lidé stále pamatují,
pořád vědí, že tuhle písničku nazpíval Pepa
Melen. Nechci být neskromný, ale spousta
jiných zpěváků přijde a po letech si nikdo
nevybaví, co zpívali. Já to vnímám jako privilegium. Byť písničce táhne na čtyřicet,
pořád je tady. Dřív jsem to neuměl využít,
teď už ano, zpívám tu písničku moc rád
hlavně na charitativních koncertech, kde
vím, že vlastně pomáhá, třeba jako nedávno pro ŽIVOT DĚTEM. V devadesátých letech jsem vůči „pětce“ měl velké výhrady.
Natočil jsem autorské album a ono nevyšlo,
protože jsem na něj odmítl zařadit jako
bonus remake songu Né, pětku né. Nikdy
jsem tuhle písničku studiově nenahrál s dospělým hlasem. Na CD Best of Josef Melen
z roku 2012 jde o nový hudební podklad,
ale původní dětský hlas. Mně tehdy přece
bylo deset? Dnes je mi přes čtyřicet.

● Plyne z toho, že na zpěv jste nezanevřel, ale jste také moderátor…
Kombinuji to, je to doplněk. Jsou místa,
kam jsem pozván jako Josef Melen zpěvák,
v poslední době jich je poměrně dost a já
jsem za to rád. Nevystupuji jen s písněmi
starými, hudbu dělám intenzivně pořád.
A s moderováním to souvisí, jsem vlastně
multifunkční moderátor, který může zazpívat. A jsem do jisté míry bavič, ne moderátor, který čte něco z papíru.
● Jak jste se jako kluk dostal ke zpívání?
Vlastně jsem neměl jinou šanci, vyrůstal
jsem s hudbou. Tatínek je hudebník, akordeonista a kytarista. Strýc baskytarista.
Táta doma cvičil, hudbu jsem měl denně ze
všech stran. Začal jsem mlátit do kastrolů
a v pěti letech jsem seděl za bicími v kapele
s tátou a strejdou. Nikdy jsem neuvažoval,

že bych šel jinou cestou. Mě učili hudbě
a nic jiného. Měl jsem jasno. Rodiče mi nastavili cestu a já měl výsledky. Hudbě se věnuji dodnes.
● A vychováváte stejně i své děti?
U mě je to složité. Když bylo prvnímu synovi osm let, rozvedl jsem se s jeho maminkou a už se mi jeho budoucnost ovlivňovala
velmi těžko. A druhý syn má sluchový hendikep. První tři měsíce jeho života jsme si
podávali malíček a koukali na sebe přes
sklo inkubátoru. Dnes jsme se ženou rádi,
že chodí do normální školy a přizpůsobili
jsme mu celý náš život.
● Josef Melen kluk zpěvák, Josef Melen
dospělý muž zpěvák a moderátor. Jak
jste se k moderování dostal?
Už v dobách, kdy jsem jezdil s rodinnou
kapelou po koncertech na začátku devadesátých let, jsem moderoval naše koncerty.

www.vase5.cz
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A i když hudební kariéru jsem
na čas přerušil a začal podnikat, moderování jsem neopustil
nikdy. Moderování mě láká, posouvá mě dopředu, baví mě
odezva lidí a okamžitá reakce
diváků. Dokonce jsem moderoval v několika rádiích. Teď mám
velikou radost, protože od října
moderuji svůj vlastní autorský
pořad o hudbě na Českém rozhlase Dvojce, jmenuje se Polední hrátky a vysílám každé
pondělí.
● To zní jako splněný sen…
Je to velmi potěšující, tvořivá
a příjemná práce. Český rozhlas Dvojka je opravdu můj splněný sen.
● Jako moderátor musíte být
dobře připraven…
Ono to moderování jako takové není jen herecká role, kterou se musím naučit do slova ze
scénáře. Samozřejmě potřebuji
vědět, o čem akce bude, kdo budou hosté, na to se nachystat
musím. Ale z pětadevadesáti
procent je to o improvizaci. Scénář funguje u přímých přenosů,

u živých vysílání, ale většinou
ne u akcí, kde vypadne elektřina, nedorazí host, nebo je potřeba kvůli počasí zrychlit. To je
improvizace, to mě baví. Dělám
atmosféru, reaguji na lidi.
Ostatně právě na principu bavení lidí je založena celá řada
preventivních projektů pro děti
i dospělé, kterých jsem autor,
a dohromady se jmenují Zážitková prevence. Moderováním
preventivních akcí mohu pomoci zachránit třeba jen jeden lidský život, a proto jsem se do
těchto aktivit pustil naplno.
● Máte nějaký další sen?
Já jsem spolupracoval se
spoustou skvělých lidí, z poslední doby byl fantastický duet
Petra Koláře a Karla Gotta, kde
hraju na klavír. Nejsem vidět,
nezpívám, ale mám tam své ruce. Ale…Přeju si vydat autorskou desku se svým tátou. Je
skvělý hudebník a ačkoli hudbu děláme spolu od mého narození, nemáme společnou desku.
To je asi můj sen, ten bych si rád
splnil. Je to jen na nás dvou…

INZERCE V5-1002
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PLÁNUJETE
MIMINKO?
Začněte GRAV-INem!

www.grav-in.cz

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující indol-3-karbinol, zinek a vitamín
B6. Hormonální rovnováha ženy je určující pro snadné a brzké otěhotnění. Proto vás GRAV-IN,
prostřednicvím zinku (přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně
přiblíží ke splnění vašeho přání.

Žádejte ve své lékárně.
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bydlení

Hledáte nové bydlení?
Vybírejte opatrně
Hledáte nové bydlení a nemůžete se
rozhodnout, zda chcete žít v novostavbě
nebo staré zástavbě? Ať už se rozhodnete
jakkoli, byt kupujte s velkou rozvahou.
Často jde přece o největší životní investici.
upujete-li novostavbu,
zaměřte se kromě toho,
kde vaše budoucí bydlení
vyroste a jak konkrétně bude
byt vypadat i na developera,
který za projektem stojí. Ideální je vybrat takového developera, který za sebou má historii
a ne jen jeden dva projekty.
Zajímejte se také o to, co
všechno bude k nemovitosti patřit, tedy jaké pozemky se budou po dokončení stavby převádět do společenství vlastníků
jednotek. Důležité je zejména
být spoluvlastníkem pozemků
pod domem.
Nezapomeňte se dále zeptat
na to, jak je to s přístupovou
cestou k vaší nemovitosti, nejlepší je, když také spadá do
vlastnictví společenství vlastníků jednotek.

K

Odborníci upozorňují na to,
že byty v novostavbách si často
musí projít „dětskými nemocemi“. Pokud je dům mladší, než
dva – tři roky, musíte být smířeni s prasklinami, odpadávajícími kachličkami, zatékajícími
terasami nebo garážemi a podobně. Jsou to nedostatky, které neminou žádnou novou budovu, ale které jsou v rámci
reklamace řešitelné. V tomto
ohledu méně starostí mají kupci bytu v o něco starších budovách.

Prověřte si
lokalitu i majitele
Jste do místa, kde jste si bydlení vybrali, úplně zamilovaní
a jiná lokalita pro vás nepřipadá
v úvahu? Než deﬁnitivně podepíšete kupní smlouvu, a to jak

na byt v novostavbě, tak i ve
starší zástavbě, ověřte si, zda
se v okolí neplánují nějaké velké
stavby, které by vaše komfortní
bydlení mohly do budoucna pokazit. Nahlédněte do územního
plánu.
Kupujete-li byt starší, ověřte
si důkladně, kdo je skutečně
jeho majitel. Nahlédněte do katastru nemovitostí. Zjistěte si
také, zda se k nemovitosti neváže nějaké omezení vlastnického práva, exekuce není
v dnešní době nic neobvyklého.

INZERCE V5-1016
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Před koupí také chtějte vědět, jak hospodaří bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek, jehož se po
koupi stanete členem. Abyste
nebyli překvapeni, zajímejte se,
jaké částky budete platit do
fondu oprav a zda společenství
či družstvo neplánují v blízké
době nějaké zásadní opravy,
které by mohly příspěvek do
fondu navýšit. Chtějte také
vědět, jak vysoké budete platit
v bytě, který vás zajímá, zálohy
na energie.

školství

Studenti mohou soutěžit

o nejlepší esej
Soutěžit o nejlepší esej mohou studenti z Prahy 5. Přihlásit se
mohou do klání, které pořádá Knihovna Václava Havla. Čas na
sepsání soutěžního eseje mají až do konce října.
outěž o nejlepší esej vyhlašuje Knihovna Václava
Havla už řadu let. Důvodem, proč byl zvolen tento žánr
je, že esej byl jedním z Havlových ústředních žánrů. Eseje
Václava Havla, jako je Moc bezmocných či Slovo o slovu, se
staly klasickými texty české literatury, byly přeloženy do desítek jazyků a patří k proslulým
výtvorům české kultury.
Letošní osmý ročník soutěže
Havlovy knihovny se koná v ro-

S

ce, kdy by poslední československý a první český prezident
oslavil významné jubileum –
osmdesáté narozeniny. Možná
i proto je letošní ročník trochu
jiný. Studenti, kteří mají zájem
o esejistické klání, mohou využít volného zadání, téma bylo
pojmenováno Milý pane prezidente. Podmínka je jen jediná,
esej musí být adresován přímo
Václavu Havlovi.
Kdo by chtěl zkusit štěstí
a nechat posoudit svůj esej po-

rotou, která bude tradičně složena z českých kulturních
osobností, které mají myšlenkově blízko Václavu Havlovi,
musí svoji práci sepsat do 31.
října a zaslat ji v elektronické
podobě na adresu esej@vaclavhavel-library.org.
Texty musejí být psány v českém jazyce, rozsah je pět až
deset normostran, přibližně devět až osmnáct tisíc znaků. Práce musí dále obsahovat jméno
autora, datum narození a ná-
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Outdoorová
kuchařka

zev střední školy, kterou přihlášený studuje.
Vítěz letošního ročníku bude
tradičně odměněn, první cenou
je patnáct tisíc korun, bez ceny
ale nezůstanou ani autoři, kteří
skončí na dalších příčkách,
druhé místo bude ohodnoceno
částkou deset tisíc korun, autor
třetího nejúspěšnějšího eseje
potom získá pět tisíc korun.
Kdo sepsal nejlepší studentský
esej, bude jasné letos v prosinci.

25 let s Vámi!

od rodinných výletů
po zimní horské expedice

Petra Pospěchová

Akce

NOVINKA
● Nepostradatelná knížka pro všechny, kdo vyrážejí na výlet
či trek a nespokojí se s instantními polévkami nebo konzervami.
● Přináší chutné, rychlé, lehké a výživné recepty na všechny
druhy výšlapů, shrnuje, jak jídlo nejlépe zabalit, naplánovat
jídelníček, případně jaké přirozeně léčivé potraviny s sebou
vzít pro případ zdravotních potíží. Petra Pospěchová léta
svých zkušeností z hor přetavila v příručku, která mapuje, jak
se po všech kulinárních stránkách připravit na víkendový
výlet do Jeseníků, zimní přechod ukrajinských hor či himálajské expedice, ale taky na jednodenní výšlap s dětmi.
K dostání na www.smartpress.cz za cenu 299 Kč
nebo přímo v redakci nakladatelství Smart Press,
Velflíkova 1417/12, Praha 6
(pouze po předchozí telefonické domluvě – tel: 233 320 075).

17 poboček po celé Praze!
PLZEŇ

jší 2390 Kč
nejprodávaně
2390 Kč

www.vase5.cz

2140 Kč
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školství
Novinek se v letošním školním roce dočkají děti a rodiče
v základních a mateřských školách v páté městské části.
Děti mají být ve větším bezpečí a mít širší nabídku aktivit,
rodiče potěší možnost poslat dítě do dětského klubu nebo
na tábor.

Novinky
ve školách a školkách
átá městská část získala dotaci
z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Služby péče o děti 1.
stupně ZŠ na Praze 5“. Projekt, který začal
letos v srpnu a potrvá dva roky, je spoluﬁnancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.
„Cílem projektu je podpořit rodiče
z městské části Praha 5, kterým dosavadní
podmínky neumožňují kvalitně harmonizovat rodinný a pracovní život,“ vysvětlil
zaměření projektu radní Vít Šolle (KDU–
ČSL), který má v kompetenci školství.

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO DREAMSTIME

P
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„V rámci tohoto projektu klademe důraz
na zvláště znevýhodněné osoby, především
na sociálně slabé domácnosti a matky samoživitelky,“ doplnil radní pro školství Vít
Šolle.
Projekt podpořený evropskou dotací rozšíří kapacity zařízení péče o děti formou
dětských klubů a příměstských táborů na
třech zřizovaných školách, a to základní
škola Drtinova, Waldorfská a Barrandov II.
Po dobu dvou let zde budou provozovány
dva dětské kluby a proběhne jedenáct turnusů příměstských táborů.

Mateřské a základní školy v Praze 5
mohou také plánovat aktivity pro děti, pátá
městská část totiž pro ně uvolnila více než
tři sta tisíc korun. Jde o aktivity, které školy
podniknou od září do konce letošního roku.
„Jedná se o různé aktivity, výlety, kurzy,
dílny či závody, které jako radnice rádi podpoříme,“ řekl radní Vít Šolle. Podle odhadů
může tři sta tisíc korun pokrýt náklady na
desítky akcí.
Novinka, kterou ocení opět spíše rodiče,
než děti, se týká bezpečnosti předškoláků.
V létě byly ve školách instalovány takzvané
videozvonky, které mají zajistit větší ochranu žáků. „Ochrana našich dětí, obzvlášť
v dnešní nebezpečné době, je pro nás prioritou. Nechceme ponechat nic náhodě,
proto momentálně zabezpečujeme svých
13 základních škol a počítáme i se školami
mateřskými. Například pomocí videozvonků a následného odemčení dveří z prostředí sborovny se dá předejít tomu, aby se po
škole procházel někdo cizí, bez vědomí zástupců školy,“ řekl dříve starosta Radek
Klíma (TOP 09).
Videozvonky umožňují vidět každého
vstupujícího do prostoru školy. „Instalaci
videozvonků považujeme za jeden z dalších dílů do mozaiky. Očekáváme, že v kombinaci s ostatními faktory se dostáváme na
vyšší úroveň zabezpečení dětí ve školách,“ dodal radní Viktor Čahoj (TOP 09).
Teď bude pětka s instalací bezpečnostních prvků pokračovat, a to ve svých mateřinkách. Radnice zadala ke zpracování
projektovou dokumentaci k realizaci případných bezpečnostních opatření v mateřských školách.
„Projekt posoudí aktuální stav bezpečnosti v mateřských školách, zřizovaných
městskou částí Praha 5. V návaznosti na
výsledky pak přijmeme případná opatření,“ doplnil Vít Šolle (KDU–ČSL). Projektová dokumentace by měla být hotova na
podzim.

veřejný prostor

Pětka řeší
novou zástavbu
Výstavbou obytných domů ve Werichově
ulici, stavbou viladomů Na Farkáně
a změnami v bytovém podniku se zabývají
v Praze 5.
rámci výstavby obytných domů Werichova by
měly vyrůst dva bytové
domy o dvou podzemních a devíti nadzemních podlažích,
s celkem 314 byty. Praha 5 ale
podala námitky k územnímu řízení. Vadí jí překročení limitů
pro čistě obytnou funkci plochy
a s tím spojená absence občanské vybavenosti a umrtvení ulice Werichova. „Stavba není
v souladu s Územním plánem
ani s jeho urbanistickou kon-

V

cepcí. Naopak je podle nás v přímém rozporu s urbanistickou
koncepcí rozvoje Barrandova,“
řekl starosta Prahy 5 Radek
Klíma (TOP 09).
Pětce dále vadí i řešení parteru do ulice Werichova. „Způsob řešení vytváří z Werichovy
ulice naprosto mrtvý dopravní
kanál, parter stavby absolutně
degraduje potenciál ulice na
městskou třídu. Navíc projekt
neumožňuje prostupnost veřejnosti ze sídliště ven do krajiny.

Domy by v podstatě vytvořily
hradbu,“ doplnil starosta Radek Klíma.
Radnice se zabývá i výstavbou viladomů Na Farkáně, jde
zejména o další případnou výstavbu. „Obě stavby, které již
mají vydané stavební povolení
a v současné době se staví, by
měly být dostaveny. Případné
další územní řízení ale bude ze
strany radnice pečlivě sledované, budeme tlačit na developera, aby eventuální navazující výstavba lépe zapadla do
architektonického rázu lokality,“ řekl Klíma. Radnice dokonce v září svolala na místo stavby
jednání s občany a developerem.
Nové výstavby se obávají
i obyvatelé domů Na Šmukýřce.
Radní minulý týden odvolali
z funkce likvidátora Bytového
podniku v Praze 5 Bohumila
Kose. Důvodem bylo to, že likvidátor v dražbě prodal parcely
v sousedství domů Na Šmukýřce, jejichž majitelé pozemky
dosud využívali jako zahrady

a protože jde o obytné území,
obávají se místní nové výstavby.
„Máme reálné podezření, že likvidátorem byla opomenuta
existence smluvního předkupního práva třetích osob k předmětu dražby,“ řekl radní Pavel
Richter (TOP 09). Osoby, kterým svědčí smluvní předkupní
právo, budou u soudu domáhat
vyslovení neplatnosti dražby,
radnice už jedná s právníky
společenství vlastníků jednotek
dotčených objektů.
„Podobné jednání je nepřípustné. Zareagovali jsme na
kritiku lidí na facebooku a okamžitě začali situaci řešit. Napříště by se měl celý systém
změnit. Přestože jde o prodej
státního majetku, to znamená,
že nejde o majetek městské části, budeme chtít být o všech prodejích informováni a tuto informaci postupovat dál veřejnosti.
Tak, aby se nestalo, že sousedi
prodávaných pozemků nebudou mít o dražbě informace,“
doplnil starosta Prahy 5 Radek
Klíma.
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ (POV)
PŘEDSTAVUJE DIGITÁLNÍ MAPU PŘÍSTUPNOSTI BUDOV A VEŘEJNÝCH
PROSTOR PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU.
Mapa semaforovým způsobem
(zelená, oranžová, červená)
kategorizuje jednotlivé objekty
na přístupné, částečně přístupné
a nepřístupné.
Celkem v současné době mapa
obsahuje 297 zmapovaných objektů.
V budoucnu se mapa bude i nadále
rozšiřovat.

...více na www.mapapristupnosti.cz

rozhovor
Více než měsíc fungují v páté městské části
zóny placeného stání. Mají své zastánce,
zejména z řad místních rezidentů, ale
i odpůrce. Mezi ty patří podnikatelé, kteří
sídlí v Praze 5 a také lidé, kteří zde nemají
trvalé bydliště. „Samozřejmě se objeví
i kritiky, porodní bolesti podobné změny
provázet musí, ale v zásadě máme od
našich obyvatel pozitivní reakce“, říká
starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).

Starosta Radek Klíma:
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV

Na parkovací zóny máme pozitivní reakce
■ Jak hodnotíte zavedení placeného parkování v Praze 5?
Na hodnocení je ještě brzy,
ale už teď máme indicie, že
zóny v Praze 5 jsou úspěšné.
Samozřejmě se objeví i kritiky,
porodní bolesti podobné změny
provázet musí, ale v zásadě máme od našich obyvatel pozitivní
reakce. Problém nastává v hraničních oblastech, kam se auta
přesunula. Zde to bylo očekávané a budeme s tím dál pracovat. Jsme proto rádi za reakce
a podněty lidí, které vyhodnotíme a následně přijmeme dílčí
úpravy
■ Jaké potíže jste zaznamenali?
Kromě zmíněných hraničních oblastí vnímáme i další
problémy, s nimiž se lidé setkávají. Jedná se především o výši
plateb za oprávnění pro podnikatele či za druhé vozidlo, nemožnost získat oprávnění v případě lidi žijících bez trvalého
bydliště v Praze 5, problém lidí
dojíždějících za prací či absence
koncepčních řešení parkování
a zastavení u mateřských a základních škol. Velkým problémem je i poskytování sociální
pomoci potřebným, nemůžeme
přece po lidech chtít, aby se starali o své blízké a lidi v okolí,
a zároveň jim situaci komplikovali.
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■ Víte už, co by se v systému
mělo změnit?
V polovině září došlo k určitému mediálnímu rozčeření
hladiny, kdy se začal hledat
„viník“ za zřízení zón. Jediným
smysluplným řešením bylo
okamžitě začít pracovat na řešení problémů. Vydal jsem proto prohlášení s pojmenováním
problémů a návrhem na jejich
koncepční řešení. Každému je
jasné, že Praze chybí záchytná
parkoviště. Měli jsme zmapovaná čtyři místa v majetku
hl. m. Prahy, kde by po drobných úpravách mohla ve velmi
krátkém čase parkoviště P+R
vzniknout, takže tento seznam
byl součástí prohlášení. Zároveň jsem vyzval k bezodkladné
reakci na názory a problémy občanů, které zmiňuji výše, a také
k okamžitému odstraňování
technických vad systému. Kromě toho je v prohlášení uvedeno, že je třeba vytvořit koncepční systém parkování v celé
Praze a pro všechny Pražany
a zabránit tak „přelévání“ zón
z městské části na další městskou část a také budovat záchytná parkoviště, a to jak na
území Prahy, tak Středočeského kraje, to vše za plné koordinace mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem. Krátce po
vydání prohlášení jsme zahájili

s Magistrátem hl. m. Prahy
i Technickou správou komunikací jednání, která jsou přínosná a konečně směrují k řešení
situace. S náměstkem primátorky Petrem Dolínkem jsme se
domluvili na možnostech řešení, zásadním bodem jednání
byla i dohoda, že se maximálně
urychlí příprava 2. etapy zavádění Zón placeného stání v Praze 5. Ta by se měla zásadně
zkrátit a realizovat ve výhledu
několika měsíců s tím, že bude
řešit problémy hraničních oblastí, kam se nyní přesunulo
parkování nerezidentů.
■ Máte už vytipována místa,
kde by mohla být vybudována
záchytná parkoviště?
V zásadě máme, jde o dva
okruhy. První řeší místa, která
jsou v majetku hl. m. Prahy.
Zde jsme vytipovali parkoviště
na Plzeňské ulici u hřbitova
a namísto odtahového parkoviště a na Barrandově málo využívané parkoviště Lamačova x
K Barrandovu. Na těchto místech může magistrát parkoviště
realizovat prakticky okamžitě.
Dalším naším tipem je možnost
vybudovat P+R u Smíchovského nádraží namísto prodejny
koberců, to už si vyžádá času
více. To vše jsme již s náměstkem Dolínkem i dohodli. Druhou oblastí jsou parkoviště,

která bychom mohli vybudovat
na pozemcích ve správě městské části. Ty řeší zpracovávaná
objemová studie, kterou budeme mít v nejbližších dnech.
Původně jsme parkoviště či parkovací domy chtěli realizovat
na náklady městské části, případně z dotací, po dohodě
s náměstkem Dolínkem však
městská část pouze připraví
projektovou dokumentaci, investici zajistí hl. m. Praha.
■ Měl by se na jejich budování podílet i Středočeský kraj?
Vzhledem k tomu, že pozemky leží na území hl. m. Prahy,
nevidím zde možnost, jak by
kraj mohl stavby spoluﬁnancovat, nicméně tohle by záleželo
na jednání mezi hl. m. Prahou
a krajem. Je ale bohužel fakt, že
Středočeský kraj zaspal, P+R
na svém území měl řešit už
dávno, poslední reakce jsou
v podstatě jen výkřiky do tmy.
■ Někteří odpůrci parkovacích zón z řad Pražanů by rádi zavedli plošnou pražskou
parkovací kartu. Byl byste tohoto návrhu zastánce?
Určitě ano – s tím, že městské části by si lokálně určovaly
detailní nastavení. Zde musí
fungovat samosprávná činnost
městských částí, které vědí, co
se na jejich území odehrává
a co je potřeba.

téma čtenářů

Placené parkování

v Praze 5
Za parkování se od srpna platí v Praze 5. Na
novinku si stále zvykají obyvatelé městské
části, někteří jsou pro, jiným modré zóny
podél chodníků vadí.
ydlím u stanice Spiritka,
kam bus 149 jezdí mimo
dopravní špičku jen
s dlouhými intervaly. Tato linka
nejede přímo k Andělu, tudíž
musíme přestupovat na Klamovce na další bus 191. Pro mě
(65 let) a další starší občany je
cestování a dvojí přestupování
ve vedrech, v dešti nebo při
velmi chladném počasí obtížné.
Mnohokrát jsme intervenovali
na vedení ROPID a zástupce
Městského úřadu, aby přihlédli

B

k naší situaci a aby k nám vrátili linku 191. Ta od nás do roku
2012 jela přímo do centra Smíchova, tj. Anděl, Knížecí. V oblasti Anděla jsou pro nás nezbytná zdravotnická zařízení,
nákupní možnosti, Městský
úřad apod., zatímco kolem Zdíkovské (horní část), kde bydlíme, žádná občanská vybavenost není. Proto jsem nesmírně
uvítala možnost si zaplatit parkovací povolení pro Prahu 5.
Nyní si mohu autem zajet dolů

k Andělu, kde díky modrým zónám v okolí snadno zaparkuji,
a mohu pak pokračovat dále do
centra metrem nebo tramvají.
V CNS je možnost parkování
zdarma pouze 3 hodiny. Děkuji
alespoň za tuto rozumnou alternativu a slevu parkovacího
povolení pro seniory. Každopádně se však nadále přimlouvám, aby situace kolem dopravní obsluhy oblasti Spiritka
a jejího přímého spojení s Andělem byla znovu posouzena.
Školáci, studenti a ani staří lidé
autem jezdit zkrátka nemohou.
Marta F.
avedení placeného parkování nic nezměnilo, stejně tady večer co večer
projíždí auta a řidiči hledají
volné místo. Jediná změna je
ta, že ti, kteří mají štěstí a mají
pětku v občance, zaparkují, po
volném místě pátrají ti, kteří
mají trvalé bydliště jinde. Rádi
bychom si s partnerem trvalé
bydliště v bytě, který máme

Z
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pronajatý, zřídili, ale majitel
bytu je proti. Můžeme to prý
udělat i bez jeho souhlasu, ale
ponechá nám poté byt v pronájmu, když nebudeme respektovat jeho přání? Na tohle asi
nikdo nemyslel. Takže máme
na výběr, buď budeme parkovat
daleko od domu, nebo se budeme muset přestěhovat.
Kateřina S.
lacenému parkování fandíme, přednostně mají výhody využívat ti lidé, kteří
v městské části žijí a platí vše,
co platit mají. Ale máme i výhrady. Ideálně by se měl systém
ještě pozměnit, aby byla místa,
kde může zaparkovat návštěva,
která přijela na několik dní.
Víme také o sousedech, o které
se starají děti, a když jim přivezou nákup nebo jim přijíždějí
s něčím pomoci, nemají možnost zaparkovat, aniž by je to
stálo spoustu peněz. Takže platit za parkování ano, ale chtělo
by to ještě nějaké vylepšení.
Miroslav N.

P
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy
Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici
výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

www.vase5.cz
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servis

Velkoobjemové
kontejnery

11. 11., 14.00–18.00 hod.
1. Nad Buďánkami II – u č. 9
2. Hlubočepská x Na srpečku
14. 11., 14.00–18.00 hod.
1. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská
15. 11., 14.00–18.00 hod.
1. Butovická x Mezi lány

odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.

Kontejnery společnosti
Regios a. s.

14. 10.–15. 10.
1. Nad Turbovou x Na Stárce
2. Pod Hybšmankou
21. 10.–22. 10.
1. Butovická x Pod Vidoulí
2. Musílkova x Schodová
28. 10.–29. 10.
1. Trojdílná x Nad Zámečkem
2. U Vojanky – u č. 30
4. 11.–5. 11.
1. Zahradníčkova x Brdlíkova
2. Česká x Urbanova č. 8
11. 11.–12. 11.
1. U Klikovky – proti č. 23
2. U Jinonického rybníčka
18. 11.–19. 11.
1. Na Hutmance x U Waltrovky
2. U Šalamounky x K Měchurce
25. 11.–26. 11.
1. Nad Klikovkou – u č. 11
2. Na Hřebenkách – u č. 13

ontejnery společnosti
Regios a. s. hrazené
z rozpočtu městské části
Prahy 5 budou přistavovány
vždy v pátek v dopoledních hodinách, nejpozději do 10.00 hodin a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude
probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách, nejpozději
v 15.00 hodin.
Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný

K

PRAMEN MČ PRAHA 5, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY

Kontejnery společnosti
Pražské služby a. s.
a každém stanovišti bude kontejner přistavený
pouze ve vymezeném
časovém úseku dle harmonogramu. Po uplynutí této doby
bude kontejner odvezen a již se
nebude vracet. Na každém stanovišti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat ukládání odpadů.
Obsluha dále zajistí, aby případně odevzdané využitelné
odpady bylo možné předat
k dalšímu využití. Obsluha
VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti
předána Městské policii.
Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
13. 10., 14.00–18.00 hod.
1. Zapova – proti č. 12
2. Devonská – u separace
14. 10., 14.00–18.00 hod.
1. Hlubočepská x Na srpečku
2. V Břízkách – proti č. 11

N
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17. 10., 14.00–18.00 hod.
1. Pekařská x Vidoulská
18. 10., 14.00–18.00 hod.
1. Grussova – za separací
19. 10., 14.00–18.00 hod.
1. Nad Zlíchovem x V Násypu
20. 10., 14.00–18.00 hod.
1. U Blaženky x Na Provaznici
2. Pod Šmukýřkou – u č. 4
21. 10., 14.00–18.00 hod.
1. Gabinova – slepá část
2. nám. 14. října x Preslova
24. 10., 14.00–18.00 hod.
1. U Malvazinky č. 24
25. 10., 14.00–18.00 hod.
1. Borského – u supermarketu
26. 10., 14.00–18.00 hod.
1. Pražského – u č. 608
27. 10., 14.00–18.00 hod.
1. Smrčinská x Na Císařce
2. V Klukovicích x Bublavská
31. 10., 14.00–18.00 hod.
1. U želez. mostu x Nádražní
1. 11., 14.00–18.00 hod.
1. U Dívčích hradů x Tetínská
2. 11., 14.00–18.00 hod.
1. Kroupova x Kutvirtova
3. 11., 14.00–18.00 hod.
1. Slivenecká x Kosořská
2. U Nesypky x U Plátenice
4. 11., 14.00–18.00 hod.
1. Třístoličná x Pod Lipkami
2. Vrchlického x Starokošířská
7. 11., 14.00–18.00 hod.
1. Ke Kotlářce č. 14
8. 11., 14.00–18.00 hod.
1. Pod Šmukýřkou – u č. 4
9. 11., 14.00–18.00 hod.
1. Plzeňská x U Zámečnice
10. 11., 14.00–18.00 hod.
1. Pod Kotlářkou – u hřiště
2. V Břízkách – proti č. 11

Bezplatné štěpkování
dřevního odpadu
Občané páté městské části mohou od 3. června 2016 využívat
novou službu štěpkování dřevního odpadu. Služba je k dispozici celoročně každý první pátek v měsíci od 12.00 do 18.00
hodin. Štěpkovat lze v Hlubočepské ulici proti číslu 32 (parkoviště u bývalého zdravotního střediska). K dispozici je zde
štěpkovač s obsluhou, obyvatelé Prahy 5 mohou službu využívat zdarma. Větve musí mít průměr do 22 cm (bez drátů, provázků či jiného než dřevěného materiálu) a je zde možný
i odvoz bioodpadu (tráva, listí). Lidé nesmějí nosit na stanoviště bioodpad po uvedeném termínu, odpad již nebude štěpkován ani odvezen.

servis

Sběrný dvůr Klikatá Sběrný dvůr
opět v provozu Puchmajerova
běrný dvůr Klikatá (Klikatá 1238/90C) je opět
v provozu. Určen je pouze pro potřeby občanů městské
části Praha 5. Sběrný dvůr provozuje na vlastní náklady radnice, a to proto, že v květnu
sběrné dvory v Praze 5 přestaly
od občanů brát odložené věci
a odpad. Důvodem bylo zastavení výběrového řízení, které
vyhlásil magistrát.

d června je v provozu
sběrný dvůr v Puchmajerově ulici v Praze 5 – Jinonicích. Provozovatelem sběrného dvora je společnost
Pražské služby a. s.
Využívat jeho služby mohou
bezplatně všichni obyvatelé
hlavního města Prahy, kteří
obsluze zařízení prokáží svůj
trvalý pobyt na území Prahy.
Hradí se pouze pneumatiky
a stavební odpad nad 1m3 za
měsíc. Pro ostatní uživatele je
odložení odpadu zpoplatněno

S

O

Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Letní čas
8.30–18.00
8.30–18.00
8.30–18.00
8.30–18.00
8.30–18.00
8.30–15.00

Zimní čas
8.30–17.00
8.30–17.00
8.30–17.00
8.30–17.00
8.30–17.00
8.30–15.00

INZERCE V5-1024

podle ceníku provozovatele zařízení. Nově lze ve sběrných
dvorech odevzdávat i použitý
textil, obuv a oděvy.
Ve sběrných dvorech však
nelze odevzdávat nebezpečné
složky stavebního odpadu, jako
je například asfaltová lepenka
obsahující dehet, azbest a podobně.
Ve sběrných dvorech je stanoveno omezení jednorázového návozu odpadů, možný je
vjezd vozidel maximálně do
3,5 tuny.

Otevírací doba
■ Všední dny od 8.30 do 17.00 hodin (v době platnosti letního
času do 18.00 hod.)
■ Sobota od 8.30 do 15.00 hodin
■ Neděle a svátky zavřeno
INZERCE V5-1009

VÁŠ FOTOGRAF

ANGELO PURGERT
f o t o g r a f

+420 776 120 100
fotoangelo@fotoangelo.cz
www.fotoangelo.cz
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doprava

Pozor na
uzavírky silnic
Řada uzavírek silnic čeká v následujících
týdnech řidiče v páté městské části. Někde
půjde jen o dočasné omezení, jinde však
bylo nebo bude třeba přistoupit
k dlouhodobějším uzavírkám celých
komunikací.
v ulici Ostrovského se pracuje
na inženýrských sítích, do 31.
října platí omezení v ulici Pod
Barvířkou, mezi křižovatkami
ulic Pod Brentovou a Ke Koulce.

V Nádražní
se opravuje vodovod
Už od srpna se pracuje v ulici
Nádražní, kde dochází k obnově

vodovodních řadů a je zde uzavřen jízdní pruh, jezdí se po
tramvajových kolejích a ve směru do centra nelze odbočit do
ulice Za Ženskými domovy.
Omezení potrvá do konce října.
Stejně dlouho je třeba počítat
i s pracemi na silnici v ulici
K Barrandovu. S částečným
omezením je tento týden třeba
počítat i v tunelu Mrázovka.

Kde čekat uzavírky

inulý týden začala uzavírka komunikace Kukulova a rampy mezi
ulicemi Kukulova a Plzeňská,
konkrétně její západní části.
Uzavírka potrvá do 30. října,
přičemž do 17. října se bude
pracovat na spodní části komunikace u mostu přes Plzeňskou
ulici včetně ramp.

M

Řidiči budou muset
jet po objížďce
Větší dopravní komplikace
pro řidiče bude znamenat další
fáze opravy komunikace Kukulova. Půjde o práce na středním
úseku ulice Kukulova mezi ulicemi Za opravnou a Šafránecká). Začnou 18. října a potrvají
až do 30. října. Dojde zde
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k zjednosměrnění komunikace,
a to ve směru od Vypichu. Opačný směr bude veden objízdnou
trasou přes ulici Zahradníčkova, V Úvalu, Roentgenova,
Šafránecká a Kukulova, a to
včetně autobusových linek.
Další dopravní změny jsou již
v platnosti v souvislosti se stavbou v ulici Nad Zámečnicí. Úplná uzavírka komunikace začala
už koncem září. Stavět se zde
bude ve dvou etapách, první začala na začátku září odstraněním chodníků. První etapa potrvá zhruba do 25. listopadu.
S druhou etapou stavby musejí
řidiči, chodci a zejména obyvatelé okolních ulic počítat v příštím roce. Téměř celý říjen je
potom třeba počítat s tím, že

■ Do 30. 10. 2016 dojde k zásadním uzavírkám komunikace
Kukulova a rampy mezi ul. Kukulova a Plzeňská (západní
část). Do 17. 10. 2016 budou prováděny práce na spodní části
komunikace u mostu přes Plzeňskou ulici (včetně ramp).
V termínu od 18. 10. 2016 do 30. 10. 2016 dojde k zjednosměrnění této komunikace, a to ve směru od Vypichu. Opačný
směr bude veden objízdnou trasou přes ul. Zahradníčkova,
V Úvalu, Roentgenova, Šafránecká a Kukulova, a to včetně
autobusových linek Pražské integrované dopravy.
■ Stavba v ulici Nad Zámečnicí si od 20. 9. 2016 vyžádá úplnou uzavírku komunikace. Stavba bude probíhat ve dvou etapách. Od 20. 9. je komunikace zcela uzavřena. Druhá etapa
stavby by měla probíhat v roce 2017.
■ Do 30. 10. 2016 – ulice Ostrovského, práce na inženýrských sítích.
■ Do 31. 10. 2016 – ulice Pod Barvířkou, mezi křižovatkami
ulic Pod Brentovou a Ke Koulce, uzavřeno, práce na inženýrských sítích.
■ Do 31. 10. 2016 – ulice Nádražní, stavební práce, obnova
vodovodních řadů- uzavírka jízdního pruhu, doprava zachována po tramvajovém tělese. Ve směru na centrum nelze odbočit do ulice Za Ženskými domovy.
■ Do 31. 10. 2016 – ulice K Barrandovu, nájezd na Barrandovský most, práce na silnici, oprava dilatace.
■ S omezením je tento týden třeba počítat i v tunelu Mrázovka. Už od minulého týdne zde probíhají udržovací práce.
Tento týden se omezení týká směru na Smíchov. Tunel je uzavřen vždy od 23.00 do 5.00 hodin.

auta
Teploty začínají pomalu klesat a stejně jako
my vytahujeme ze skříně teplejší oblečení,
na zimu je potřeba připravit také našeho
přítele na čtyřech kolech, tedy náš vůz.

Před zimou
zajeďte do servisu
ezapomeňte, že od 1. listopadu do 31. března
byste měli mít přezuto
na zimní pneumatiky. Zákon
sice hovoří zároveň o případu,
kdy je na silnici souvislá vrstva
sněhu a ledu, nebo lze takovou
skutečnost předpokládat, výměnu pneumatik se však nevyplatí odkládat a riskovat.
Zimní gumy na vlhké silnici
a při nízkých teplotách disponují mnohem lepšími vlastnostmi než letní obutí. Přezutí na
zimní pneumatiky není vhodné
nechávat na poslední chvíli. Odborníci doporučují přezouvat
již v polovině října. Jinak se
vám může stát, že na vás v servisu nebudou mít čas.
Druhým důležitým úkolem
před zimou je výměna letní
směsi v ostřikovačích za nemrznoucí zimní. Stejně tak by
měla být zkontrolována hladina

N

brzdové a chladicí kapaliny.
Zkrátka před zimou se vyplatí
navštívit autorizovaný servis,
pokud tak nečiníte pravidelně.
Zimní prohlídka se doporučuje
pro každý vůz bez ohledu na
jeho stáří. Nezabere vám moc
času, trvá zhruba dvacet minut
a kontroluje se stav chladicí kapaliny, baterie, pneumatiky, osvětlení vozu, doplňuje se nemrznoucí směs do ostřikovačů.
Některé autorizované servisy dělají zimní servis v rámci
zvýhodněných akcí. Myslete
také na to, že i pneumatiky je
třeba čas od času pořídit nové.
Nevýhodou zimních gum je to,
že směsi v nich používané mají
menší odolnost než ty používané v letních pneumatikách.
V servisu vám však výměnu
pneumatik doporučí.
Pokud se radujete, že s autem málo jezdíte a tudíž zůsta-

nou gumy déle zachovalé, pletete se. Pneumatiky totiž stárnou, byť autem nejezdíte a při
dlouhém stání může docházet
k jejich deformování. Poškodit
je může i nesprávné skladování
v době, kdy jezdíte na letních
pneumatikách.
Výměna pneumatik a kapalin
ale není vše, co pro sebe můžete před zimou udělat. Zvažte

také, zda by se vám nevyplatilo
se na zimu připojistit. Projděte
si nabídku pojišťoven. Některé
nabízí třeba možnost připojistit
si sportovní výbavu – hodí se to
v případě odcizení výbavy z auta, pojistit si lze i poškození nebo krádež nosičů a boxů nebo
i poškození vozidla, ke kterému
může dojít při nakládání zimní
výbavy.

Zimní výbava do auta
■ Na zimu by ve vašem autě určitě neměla chybět škrabka pro
odstranění sněhu a ledu z oken auta a smetáček.
■ Dobrým pomocníkem je škrabka spojená s rukavicí.
■ Sáhnout můžete i po různých rozmrazovacích sprejích na
skla nebo zámky.
■ Jestliže se chystáte do hor, přibalte do kufru také řetězy
a raději i lopatu na případné odhazování sněhu.
■ Za mrazu nejsou od věci ani startovací kabely.
■ Máte-li rádi teplo, můžete si pořídit vyhřívané potahy.
■ Tak jako tak je v průběhu zimy lepší mít v autě gumové koberečky, které se vám budou lépe udržovat.

www.vase5.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
na adresu vase5@a11.cz a jeden vylosovaný
obdrží tričko Sorry.

V tajence naleznete citát Denise Diderota.

Říjnové číslo časopisu Sorry
právě v prodeji.

Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)
Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček roční předplatné + tričko jen za 699 Kč
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Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

INZERCE V5-1029

doprava
Pátá městská část chce vědět, jaké dopady bude mít stavba
Radlické radiály na oblast Jinonic. Zadá proto zpracování studie
možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic včetně úprav
prostoru mimoúrovňové křižovatky Řeporyjská.

Studie ukáže
ýstupy ze studie by měly
posloužit coby podklad
pro aktualizaci dokumentace k územnímu řízení
Radlické radiály. Radnice proto
už má vybraného projektanta,
který by měl konečnou verzi
studie zpracovat do zhruba tří
měsíců od podpisu smlouvy.
„Chceme analyzovat předpokládané dopady stavby Radlické radiály na dopravu v oblasti Jinonic, zejména pak na ulici
Karlštejnskou. Studie navrhne
možnosti a opatření na dopravní zklidnění celé oblasti, se
zaměřením na omezení vlivů
nežádoucí tranzitní dopravy,“
řekl starosta páté městské části
Radek Klíma (TOP 09).
Studie se ale bude zabývat
i dalším dopravním tématem,
a to okolím mimoúrovňové křižovatky Řeporyjská, včetně variantních návrhů úprav urbanisticko–architektonického
a dopravně–provozního řešení
křižovatky. Výstupy by měly
sloužit jako podklad pro Aktualizaci dokumentace k územnímu řízení Radlické radiály,
kterou objednal odbor strategických investic magistrátu.
Magistrát také vybral dodavatele, který dopracuje Dokumentaci pro Územní rozhodnutí pro
stavbu radiály. Radní vybrali
sdružení PUDIS – SATRA, které má aktualizovat a zapracovat
do dokumentace pro územní
rozhodnutí připomínky občanských sdružení. Dopracování je
nezbytné pro podání žádosti
o územní rozhodnutí, bez kterého nelze v přípravě stavby
Radlické radiály postoupit dále
k její realizaci.

V

„Rada souhlasila s principy
územního a technického řešení
aktualizace, která reagovala na
již přednesené požadavky městské části Praha 5 a občanských
aktivit, tedy se zahrnutím těchto požadavků do konceptu.
Trváme však na některých zásadních připomínkách,“ řekl
k aktualizaci technické studie
radní Tomáš Homola (DJK).
Mezi ně patří varianta A řešení
MÚK Řeporyjská, řešení podjezdu Radlické mostní estakádou, vč. vytvoření kvalitního veřejného prostoru s přirozeným
osvětlením, prodloužení obou
tunelů u Tyršovy školy, založení
obslužné komunikace v potenciálně rozvojovém území západní části Jinonic.
Radlická radiála by měla ulevit dopravně přetíženému Smíchovu, Radlicím a Jinonicím.
Navázala by na Rozvadovskou
spojku a pokračovala až k Městskému okruhu na Zlíchov. Mo-

mentálně auta jedoucí směrem
od Plzně z končící dálnice D5
musí sjet na místní silnice. A lidé jsou tak denně vystaveni
nadměrné dopravní zátěži.
„Čím dříve se Radlická radiála dostaví, tím lépe pro Prahu 5 i pro celou metropoli. Její
výstavba odlehčí především
centrální části Smíchova, ale
i přilehlým oblastem, neboť odkloní značnou část dopravy,“
řekl před časem starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).

„Radlickou radiálu považuji
za jednu z klíčových infrastrukturních staveb, které potřebuje
Praha realizovat. Stavba má
podporu městských částí Praha 5 i Praha 13 a já věřím, že
Územní rozhodnutí získáme co
nejdříve, abychom mohli požádat o stavební povolení a představit horizont, kdy by mohla
tato radiála začít sloužit Pražanům,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu a sport Petr Dolínek.

Připomínky občanských iniciativ
■ Prověření nutnosti návrhu kruhové křižovatky RR a Řeporyjská.
■ Změna koncepce zadržení dešťových vod v úseku křížení RR s ulicí Schwarzenberskou (posun
retenční nádrže za ul. Schwarzenberskou + vybudování ochranného valu).
■ Změna propojení v oblasti Butovic (Novoveská ulice).
■ Spojení dvou krátkých hloubených tunelů do jednoho dlouhého.
■ Snížení nivelety „nové“ Radlické u Tyršovy školy.
■ Řešení parkování rezidentů a dopravní trasy po dobu výstavby.
■ Zrušení navrhovaného napojení území Dívčích hradů z ulice Mezi lány a řešení obsluhy území
z MUK Jinonice.
■ Navrhnout komunikaci přes areál Walter.
■ Zobousměrnění ulice Souběžná III.
■ Druhý výstup ze stanice metra Jinonice.
■ Realizace protihlukových stěn od Puchmajerovy ulice k portálu tunelu.
■ Opatření RR v úseku k MÚK Řeporyjská „řádnou“ protihlukovou ochranou.
■ Vyřešení bezpečného a nekomplikovaného přístupu obyvatel k metru Nové Butovice a ZZ Lípa.
Zdroj: MČ Praha 5

www.vase5.cz
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dopady radiály na Jinonice

volný čas
Nejstarší mezinárodní festival
dokumentárních ﬁlmů o životním prostředí
a udržitelném rozvoji na světě přijíždí do
Prahy. Pět festivalových dní, 81 ﬁlmů
z celého světa a řada besed a přednášek –
to je festival Ekotopﬁlm v číslech. Konat se
bude od 15. do 19. října v pražském Hotelu
Olšanka.

Do Prahy přijíždí

festival Ekotopﬁlm
kotopﬁlm je skutečně
nejstarší mezinárodní
festival dokumentárních
ﬁlmů o životním prostředí, jeho
první ročník se uskutečnil v bývalém Československu v roce
1974. Od té doby se tradičně
koná na Slovensku, letos zde
uspořádali už 43. ročník.
Návštěvníci se můžou těšit
na vybrané české i mezinárodní
ﬁlmy, které ukáží krásu, bohatost i v některých místech kritický stav přírody, představí
nejnovější technologie, vědecké
objevy či zajímavé projekty,
upozorní na závažné problémy
lokálního i globálního rozsahu
a povypráví také hluboké osobní příběhy se šťastným koncem.
Festival zavede diváky do odlehlých koutů světa, ale třeba
také do Modřan. Bude se promítat, jak se dá vařit z odpadu
a kde je zakopaný jaderný pes.
Filmová přehlídka s povídáním
ukáže, že jednání každého
z nás zdaleka nemá dopad jen
na náš osobní život.
První festivalový den, sobota
15. října, začne promítáním
bloku dětských ﬁlmů. Těšit se
mohou nejmenší diváci třeba
na snímek Medvěd a špaček,
který ukazuje, co spojuje dva
rozdílné živočichy při hledání
potravy. Krátký ﬁlm Muir zase
dětem představí přírodovědce
Johna Muira, který většinu své-

E
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ho života propagoval a hájil roli,
kterou divočina hraje v lidských
životech a usiloval o její ochranu.
Dětské snímky byly na festival zařazeny jednoduše proto,
aby byl i u dětských diváků probuzen zájem o témata udržitelného rozvoje. Součástí festivalu je proto i Junior festival.
Kromě ﬁlmů je připraven i doprovodný program, děti budou
moci v připraveném workshopu
zjistit třeba to, že z pouhých
pěti PET lahví je možné vyrobit
úplně nové tričko nebo se budou muset treﬁt recyklovatelným předmětem do správné popelnice.
Dospělý divák bude mít šanci
zhlédnout nepřeberné množství dokumentů v průběhu
všech pěti festivalových dnů, ať
už na téma těžby, klimatu,
ochrany žraloků před pytláky
nebo třeba snímek o Vysokých
Tatrách.
Festival ovšem není jen o ﬁlmech, protože nabízí i bohatý
doprovodný program v podobě
besed a přednášek. Do Prahy
přijedou přímo i někteří tvůrci
či hlavní ﬁlmoví aktéři, se kterými si o zajímavých tématech
můžou diváci po promítání ﬁlmu osobně popovídat.
Vystoupí také ekonom Tomáš
Sedláček, který se s návštěvníky zamyslí nad budoucností

naší Země. A bývalý prezident
Microsoft Europe a kouč úspěšných lídrů společností po celém
světě Jan Mühlfeit poradí, jak
nejlépe rozvíjet dětský potenciál.
Ekotopﬁlm je festival se vším
všudy, zasedne proto pochopitelně mezinárodní festivalová
porota v čele s proslulým ﬁlma-

řem Stevem Lichtagem. Porotci
vyberou nejlepší snímek a jejich
autoři si odnesou skleněné
ceny vytvořené oceněným
umělcem Achilleem Sdoukosem ze studia Fenix Glass.
Vstup na celý festival je zdarma, na přednášky je kvůli kapacitě nutné se předem zaregistrovat.

Ekotopﬁlm 2016
Sobota 15. 10.
■ Vaření z odpadu: tvoř jídlo, ne odpad
■ Everglades: Vodní divočina
■ Zelená jako dolarovka
Neděle 16. 10.
■ Ekvádor pohledem zavřených očí
■ Detektiv Los
■ Lidské tělo: Mikroskopické safari
Pondělí 17. 10.
■ Pouštní růže
■ Neúnosný růst
■ Čína zblízka: oběd zdarma
Úterý 18. 10.
■ Krvavá sklizeň Faerských ostrovů
■ Jedovaté podezření – etoxychin a jeho stopy
■ Tatry, nový příběh
Středa 19. 10.
■ Mobilní telefony: požehnání, nebo hrozba?
■ Baobaby mezi souší a mořem
■ Mrchožrout
Jde o příklady promítaných ﬁlmů. Celý program je k dispozici
na webu www.ekotopﬁlm.cz/program-praha.

veřejný prostor

Komunitní zahrada
Komunitní zahrady by měly v blízké době
začít vznikat na území páté městské části.
Jako první ji chce pětka nechat vybudovat
na kraji Prokopského údolí.
plochy s dočasnou stavbou.
„Chceme zde vybudovat komunitní zahradu. Naskýtá se zde
i řada dalších aktivit, například
vybudování naučné geo stezky,“ uvedl k plánům radnice páté městské části zástupce starosty Martin Slabý (ANO).
Pětka by ale v budování komunitních zahrad ráda pokračovala i na dalších místech, zejména potom v centrální části
Prahy 5. „Komunitní zahrada
v Prokopském údolí je ideální
spádová oblast zejména pro

onkrétně jde o území
v Prokopském údolí, při
křížení ulice Na Placích
a K Dalejím. V plánu je vedle vybudování komunitní zahrady
také obnova tamního arboreta.
Radnice páté městské části z toho důvodu požádala o svěření
pozemků Magistrát hlavního
města Prahy, kterému momentálně pozemky patří.
Jde celkem o 2154 metrů
čtverečních zahrady zemědělského půdního fondu a dalších
zhruba sto čtverečních metrů

K

Mediální agentura hledá

Chcete inzerovat
ve Vaše 5?
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Máme smlouvy
s pojišťovnami
VZP, VOZP, OZP,
CZP a RB.
Kontakt: 734 313 939
info@styledent.cz
a www.styledent.cz

INZERCE V5-1033
INZERCE V5-1019

do NOVĚ otevřené
zubní ordinace
Styledent na adrese
Zborovská 62, Praha 5.

INZERCE V5-1012

Více na
www.vase5.cz

PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY

INZERCE V5-1015

Volejte Věru
605 234 832

Najdete nás
i na internetu
www.vase5.cz

INZERCE V5-1035

INZERCE V5-1001

Telefon: 773 484 056

jako jsou štíty budov, ploty
a podobně k dlouhodobému
pronájmu na reklamní účely
Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

INZERCE V5-1026

Vhodné
reklamní plochy,

■

Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí, atd.
■ Naložíme a odvezeme
cokoliv.
■ Stěhování všeho
druhu.
■ Vše za rozumnou
cenu.

součástí pozemků i několik desítek let staré arboretum, to
bude obnoveno. „Obnovíme ho
a budeme dál udržovat,“ doplnil místostarosta Slabý. V momentálně neudržovaném arboretu roste například sekvojec.

obyvatele Barrandova,“ poznamenal k vybudování komunitních zahrad na území páté
městské části starosta Radek
Klíma (TOP 09). V Prokopském
údolí ale nejde jen o budování
komunitní zahrady, protože je

!! Odvoz !!
starého nábytku
na skládku

INZERCE V5-1028

PŘIPRAVILA RED, FOTO MČ PRAHA 5

na kraji Prokopského údolí

veřejný prostor

Moderní bydlení u metra?

Rezidence Waltrovka
Hledáte byt, láká vás život v novostavbě,
ale zároveň byste chtěli bydlení na
metru B? Stylová rezidenční čtvrť
Waltrovka právě uvádí do prodeje nové
byty z další etapy tohoto projektu.
d konce října budou nově
v prodeji byty v domě
A4. Dům navrhl slovinský ateliér Arhitektura Krušec.
V nižších patrech jsou k dispozici jednak komerční jednotky,
jednak menší byty s výhledem
na nové náměstí či do vnitrobloku. Ve dvou sedmipatrových
věžích jsou potom umístěny
větší byty pro rodinné bydlení
s lodžiemi a balkony.

O

Genius loci Waltrovka má.
Byty, rodinné domy, ale i administrativní budovy vyrůstají na
místě bývalé slavné továrny
Walter Motors a.s. Teď zde
vzniká nová moderní čtvrť, která má cíl nabídnout obyvatelům
nejen komfortní bydlení, ale
také veškeré pohodlí a služby.
Už jen dopravní spojení s Rezidencí Waltrovka je bezchybné – stanice metra B Jinonice je

Nová etapa – budova A4

Vzorový byt

vzdálená jen tři minuty chůze,
na Anděl to trvá asi pět minut
a cesta do centra Prahy zabere
zhruba deset minut. Poblíž
Waltrovky stojí Smíchovské nádraží, které čeká modernizace
a má se stát hlavní přestupní
stanicí pro cestu „ven z města“.
Ani cesta autem nezabere
moc času – rozvadovská výpadovka je za rohem. Poblíž je
motolská nemocnice, nákupní

centra na Smíchově nebo v Butovicích.
Zaujalo vás bydlení ve Waltrovce? Navštivte stránky projektu www.waltrovka.cz, nebo
si domluvte prohlídku nově otevřeného vzorového bytu. Uvidíte kompletně zařízený byt
3+kk. Standardy vybavení staví
na prověřených značkách. Vyznačují se především designem
a kvalitou zpracování.

INZERCE V5-1007

Celomasivní dubová postel SISI

V Oblouku 226, obchodní zóna Průhonice - Čestlice, telefon: 777 745 204
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OSLAVTE

DĚTSKÉ
NAROZENINY

V AQUAPARKU

Pro oslavence a jeho kamarády připraví naši animátoři:
• zábavný program ve Vodním světě
• nebude chybět ani narozeninový dort
• vystoupení balonkáře či kouzelníka
• tváře dětí ozdobíme malůvkami na obličej
• navíc všichni zúčastnění získají 15% slevu
ze vstupného do Vodního světa

Více na

Neváhejte a kontaktujte nás
na čísle 271 104 214
nebo e-mailem:
obchod@aquapalace.cz

www.aquapalace.cz

