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Vláda dále vyzvala obce, tedy i městské
části v Praze, aby uzavřely dětská
hřiště, a bránily tak shlukování lidí. Pi-

rátský primátor Zdeněk Hřib reagoval tím,
že když jsou zavřené školy a školky, jsou ven-

kovní hřiště jediným místem, kde mohou mít
děti pohyb na čerstvém vzduchu, a uzavření
nechal na jednotlivých městských částech. 

Radní Prahy 5 se rozhodli na rozdíl od ji-
ných „Prah“ na základě doporučení radního

Lockdown na pětce.
Hřiště zatím otevřena, na Andělu více policistů

Stejně jako zbytek Česka i obyvatelé Prahy 5 trpí dalším
lockdownem. Omezení volného pohybu platí do 21. března,
nouzový stav byl kvůli neustupující pandemii koronaviru
vyhlášen do 28. března. A protože součástí omezení pohybu
je  zákaz opustit území okresu, kde má člověk trvalé bydliště,
jsou Pražané v lehké výhodě oproti zbytku republiky. Praha
je totiž jeden okres. 

hlavního města pro oblast školství Víta Šim-
rala dětská hřiště neuzavřít. Naopak třeba
sousední Praha 6 či Praha 7 k uzavření při-
stoupily, pravdou však je, že část lidí nařízení
nedodržuje a na hřištích lidé pobývají i přes
uzavírku.

Neznamená to však, že dětské hrací plochy
fungují v Praze 5 bez omezení. „Hřiště jsou
1–2krát týdně dezinfikována horkou párou.
Hřiště jsou označena informačními letáky
s apelem na dodržování hygienických pravi-
del, monitorují je zástupci správcovské spo-
lečnosti CENTRA a strážníci městské policie.
Otevření hřišť je podmíněno dodržováním
pravidel a v případě jejich porušování bu-
dou hřiště uzavřena,“ upozorňuje na tuto

pokračování na straně 4
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Praha 5
má nového radního

Pátá městská část má nového radní -
ho, dosavadního radního Viktora
Čahoje z TOP 09 střídá ve funkci

radního pro oblasti financí, IT a EU fondů
jeho stranický kolega Jan Kavalírek. Ča-
hoj, který byl členem rady od roku 2014,
na svůj post rezignoval z osobních dů-
vodů. Nový radní Jan Kavalírek byl do za-
stupitelstva zvolen v posledních komu-
nálních volbách

Vypůjčit si knihu
lze z knihookna

Uzavřeny zůstávají všechny poboč -
ky pražské knihovny, i v páté
měst ské části je však možné vy-

půjčit si něco zajímavého nebo zábav-
ného na dny, kdy většina z nás tráví čas
doma, z knihookna. Přehled poboček
s otevírací dobou je k nahlédnutí na webu
www.mlp.cz/pobocky. 

Pětka
má portál občana

Portál občana Prahy 5 má pátá měst-
ská část, v první fázi od začátku
března nabízí přihlášení nebo od-

hlášení psů z evidence či uhrazení míst -
ního poplatku ze psa, to vše z domova.
Portál je dostupný na webových strán-
kách úřadu na adrese www.portalob-
cana.praha5.cz. Platit lze na Portálu ob-
čana převodem na účet.

V Jinonicích se staví
originální byty

Na Jinonickém zámečku nedaleko
metra Nové Butovice je i v dnešní
době živo. Za pečlivého dozoru pa-

mátkářů zde vzniká jeden z nejzajímavěj -
ších českých projektů záchrany národní
kulturní památky. Developer V Invest
celý zámeček rekonstruuje a přestavuje
na unikátní byty. Od malých 1 + kk s roz-
měry 39 m2 až po 5 + kk se 130 m2. Stov -
ky let staré historické prvky v nich budou
vhodně doplňovat moderní materiály.
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Praha 5 nebude maximálně do 30. čer v -
na 2021 sankcionovat nezaplacení mí-
stního poplatku za psa, užívání veřej-

ného prostranství, místního poplatku ze
vstupného a pobytových poplatků. Důvodem
je trvající nouzový stav a s ním spojené do-
pady na ekonomickou situaci občanů žijících
a podnikajících na území městské části Pra -

ha 5. Úleva se však týká pouze těch, kteří
uhradili místní poplatky ve lhůtě splatnosti
do konce roku 2020. Novinkou je i to, že
Praha 5 nebude v letošním roce posílat maji-
telům psů poštovní poukázky na uhrazení
místního poplatku za psa v březnu, ale až
v květnu. Splatnost poplatku za psa je sta-
novena na 30. června.

Úprava pravidel
pro úhradu místních poplatků

Několik uzavírek omezuje cestování po
páté městské části. Do 25. března pro-
bíhají práce na inženýrských sítích,

konkrétně na přeložce kanalizace v Radlické
ulici. Jde o zábor celého jízdního pruhu ve
směru z centra, doprava je zachována jedním
jízdním pruhem převedeným do protisměru.
Ve směru do centra je uzavřen levý řadicí
pruh a je znemožněno levé odbočení do ulice
Ke kostelu. Ulice na Hřebenkách je zúžená

na jeden jízdní pruh až do konce května, i zde
se obnovují inženýrské sítě. Ulice Duškova
je uzavřena ze stejného důvodu do konce
června, i zde je zúžení v jednom pruhu. Skon-
čilo naopak dlouhodobé omezení v Holeč-
kově, respektive na křižovatce ulic Kobrova
a Švédská. Tady se od loňského prosince také
pracovalo na obnově inženýrských sítí a řidiči
museli počítat s omezením provozu, kdy se
kyvadlově jezdilo jedním jízdním pruhem.

Pozor na
dopravní omezení

Češi se koncem března sečtou, začne
velká statistická akce Sčítání lidu,
domů a bytů, a to přesně o půlnoci

z 26. na 27. března. V první fázi poskytne
Český statistický úřad elektronické formu-
láře a mobilní aplikace, preferované on-line
sčítání bude probíhat do 9. dubna letošního

roku. Kdo se nezapojí on-line v první fázi,
má zákonnou povinnost od 17. dubna do
11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací
formulář. Historicky první československé
sčítání lide se konalo 15. února 1921. Ukáza -
lo, že na území dnešní České republiky bylo
tehdy 10 009 480 obyvatel.

Sčítání začne
koncem března

Dvouletý pilotní projekt rozjela pátá
městská část ve spolupráci s magis-
trátem. Tamní obyvatelé nově najdou

na deseti stanovištích tříděného odpadu ná-
doby na sběr použitých potravinářských olejů
a tuků z domácností. Pokud se test osvědčí,
plánuje město jejich rozšíření na více míst.
Jde o speciálně upravené zelené plastové
sběr né nádoby o objemu 240 litrů, které slou -

ží k umísťování použitých potravinářských
olejů a tuků. Odpad musí být výhradně v PET
lahvích nebo jiném plastovém obalu. Pokud
by byly oleje a tuky ukládány například do
skleněných nádob, igelitových pytlíků, ple-
chových obalů či do obalů od minerálních
olejů, bude tím znemožněno jejich následné
zpracování. Seznam míst, kde jsou kontejne -
ry umístěny, je na webu radnice.

Lidé mohou
třídit oleje a tuky
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Vítání občánků
zrušeno

Řadu termínů vítání občánků byla
nu cena v uplynulých měsících zru-
šit radnice páté městské části.

Nyní je jasné, že děti, zejména ty naro-
zené v rozmezí května až srpna 2020,
o slavnostní obřad přijdou. Praha 5 totiž
vzhledem k tomu, že se epidemická si -
tuace nezlepšuje, není schopna rodičům
nabídnout náhradní termín. Bude jim
však zaslán pamětní list. Další vítání ob-
čánků by se mělo týkat dětí narozených
v období září 2020 až březen 2021. Po-
kud se epidemiologická situace zlepší
a slavnost se bude konat, budou infor-
mace zveřejněny na webu.

Výluky tramvají
za Ženskými domovy

S omezením provozu tramvají je
třeba počítat za Ženskými domovy.
Týká se to tramvajových linek 7

a 21. K výluce bylo přistoupeno kvůli ha-
varijnímu stavu tramvajové trati. Linky
číslo 7 a 21 jsou v úseku Křížová – Zbo-
rovská odkloněny přes zastávku Anděl
v Plzeňské ulici. Náhradní autobusová
doprava není zavedena. Na Smíchově na-
víc pokračuje omezení v metru, z důvodu
výměny eskalátorů a revitalizace vesti-
bulu je na následujících několik měsíců
uzavře vstup a výstup ze stanice metra
Anděl ve směru Na Knížecí.

Na miliony korun dosáhnou pražské
městské části, získají je z investiční
rezervy magistrátu. Půl miliardy ko-

run se rozloží mezi 65 projektů v oblastech
školství, sociální problematiky nebo obnovy
veřejného prostoru a zeleně. Větší městské
části Praha 1 – Praha 22 si rozdělí v rámci

30 projektů 300 milionů korun, zbylých 35
menších radnic dostane dohromady 200 mi-
lionů korun na 35 akcí. V případě páté měst-
ské části například hlavní město přispěje na
novostavbu sloužící jako bydlení pro seniory
v Hlubočepích. O tom, zda projekt dostane
podporu, rozhodovala i jeho připravenost.

Městské části
dostanou miliony z rezervy

Dlouhodobě mimo provoz je cyklotrasa
EuroVelo 4/A1 v Praze v úseku ulice
Dostihová – Barrandovský most.

Ome  ze ní potrvá do konce letošního roku,
důvo dem je několik dlouhodobých uzavírek
frek ventované cyklotrasy, pracuje se zde na

rozšiřování Strakonické ulice. Objízdné trasy
pove dou po paralelní cyklotrase. První souvi -
slé uzavření cyklotrasy potrvá do 26. břez -
na 2021, objízdná trasa je vedena po pa -
 ralelní cyklotrase A111, tedy dopravně
zklidněnou komunikací Zbraslavská

Dlouhodobé uzavření
cyklotrasy podél Strakonické

Nové pruhy pro autobusy plánuje orga-
nizace Ropid. Celkem jich v Praze bu -
de vyznačeno jedenáct o souhrnné

délce zhruba 4,5 km. Co se páté městské části
týče, na jaře Technická správa komunikací
zahájí stavbu rozšiřování Strakonické ulice

v oblasti Malé a Velké Chuchle, kde vznikne
v příštích letech nejdelší ucelený autobusový
pruh v Praze, a to od Lahovického mostu až
za Barrandovský most, v délce zhruba 7 km.
Přednost autobusů je preferována proto, aby
byla hromadná doprava plynulá.

Ropid plánuje
nové pruhy pro autobusy

INZERCE V5-0305
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Krematorium Motol
Plzeňská 233, Praha 5
Tel. č.. 257 218 295

Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

http.//www.pohrustav.cz
http.// www.funeralprague.eu

Správa pražských hřbitovů, p.o.
POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY

Řádková inzerce ve Vaše 5 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!

Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz

Přijmeme inzertního manažera
prodej inzerce v lokalitě Prahy 5 ● vytváření

obchodních nabídek ● komunikace
s místními podnikateli ● práce v přátelském

kolektivu ● nadstandardní výdělek

Více informací na. a11.cz/kariera
nebo na tel.. 725 729 877
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Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁMEČNÍKA,
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE

NABÍZÍME. 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME. státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ. Praha, KONTAKT. personal@bis.cz, 224 235 496
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možnost Stanislav Brunclík z radnice páté
městské části.

Na Andělu
je víc narkomanů

Podotýká, že radnice je v úzkém kontaktu
s městskou i státní policí, a to i v dobách ne-
covidových. „Nemáme zprávy, že by dochá-
zelo k porušování protiepidemických opa-
tření. Individuální pochybení řeší zesílené
hlídky strážníků,“ doplňuje Brunclík.

Ten také vylučuje, že by, jak zmiňovala mé-
dia, došlo k přesunu narkomanů či lidí bez
domova z oblasti hlavního nádraží do lokality
Anděl. Připouští nicméně, že se na Andělu
vyskytuje více narkomanů od loňského listo-
padu, dává to však do souvislosti s uzavřením
stanice metra Na Knížecí a zároveň s přesu-
nutím přepravního uzlu autobusů do nástup-
ních stanic blíže Andělu. „Tato skutečnost
zásad ním způsobem ovlivnila cirkulaci ces-

tujících a koncentraci osob na Andělu, včetně
zvýšeného výskytu osob užívajících návykové
látky. V reakci na výše popsanou situaci zvý-
šila policie i městská policie v oblasti Anděla
svoji činnost, zejména v odpoledních a ve-
černích hodinách. Městská policie má přímo
na Andělu zřízenu stálou hlídku a stejně tak

i Policie ČR,“ vysvětluje za radnici Stanislav
Brunclík.

Za týden skoro
sedm tisíc porušení

Městští strážníci zjistili během prvního
týdne lockdownu přes 6700 porušení, a to
v rámci celé metropole. Lidé zaplatili za
707 pokut celkem 135 tisíc korun. Nejvíc lidé
v Praze porušovali povinnost mít zakryté
dýcha cí cesty, konkrétně ve více než 4,5 tisíce
případech, zákaz shlukování a vycházení po
21. hodině porušilo 303 osob, naopak mizivé
je porušení opatření související s provozov-
nami, restauracemi a bary – strážníci řešili
jen pět případů. Pro srovnání: za celý před-
cházející měsíc městská policie v Praze řešila
přes 9000 všech porušení.

dokončení ze strany 1

Dodržujete pravidla lockdownu?
Diskutujte na webu

nasregion.cz/p5-lockdown

Lockdown na pětce.
Hřiště zatím otevřena, na Andělu více policistů
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Právě do té doby potrvá
druh é kolo projektu. Jeho
smy slem je pomoci žákům

a studentům z ekonomicky slab-
ších rodin učit se za stejných
podmínek jako jejich vrstevníci
z rodin, které jsou na tom finan -
čně lépe. Kdo v projektu přispěje,

pomůže dětem, které už rok sedí
a učí se na dálku, po jejich ná-
vratu do školních lavic. Princi-
pem projektu splněná přání do
lavic je darovat školní pomůcky
a vybavení žákům z ekonomicky
slabších rodin. Projekt organi-
zuje pátá městská část, a to ve

Pandemie útočí na rodiče.
Na Pětce může pomoci kdokoli
Následky ročního boje s pandemií
onemocnění covid-19 pociťuje celý svět.
Těžce dopadl na sociálně slabé, ať už
v Americe, Itálii nebo v Česku. V Praze 5
pomáhají rodinám s dětmi od loňského
podzimu, a to projektem Splněná přání do
lavic. Veřejnost může pomoci do poloviny
března.

spolupráci s místní Základní ško-
lou Grafická. Do pro jektu jsou za-
pojeny všechny základní a mateř -
ské školy městské části Prahy 5.

„Loni v září jsme vycházeli ze
zkušeností, že začátek školního
roku je pro řadu rodin finančně
velmi náročný. A bylo to vlastně
ještě předtím, než další vlna co-
vidu silně zasáhla do ekonomic-
kých situací rodin. Mimo jiné
i pro to přicházíme s pokračová-
ním projektu s tím, že nejde ani
tak o nákup nových věcí, ale spí -
še o darování zachovalých věcí,
které mohou ještě posloužit jin -
de,“ vysvětluje iniciátorka pro -
jek tu, ředitelka Základní ško ly
Grafická Radmila Jedličková.

Podmínky účasti v projektu
jsou velmi jednoduché, dary mu -

se jí souviset buď se školní vý-
ukou nebo s volnočasovými akti-
vitami. Věnovat tak lze třeba i vy-
bavení na sportovní kroužky,
ja ko jsou například boty. Udělat
radost je možné vedle učebních
pomůcek třeba i knihou nebo
společenskou hrou, darované
před měty by měly být čisté a za-
chovalé.

Aby ale pomoc byla skutečně
účinná a děti nedostávaly v dobré
víře to, co nepotřebují, nebo co
jim nebude „sedět“, je nutné svá
přání specifikovat. Pro tento účel
je v provozu speciální emailová
adresa pranidolavic@praha5.cz.
Tam stačí zaslat dětská přání
a naopak ti, kteří chtějí pomoci,
sem mohou zaslat nabídku toho,
co by dětem rádi poskytli.
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veřejný prostorosobnost Prahy 5
PŘ

IP
R

A
V

IL
A

 Z
U

ZA
N

A
 P

Ů
R

O
V

Á
FO

TO
 A

R
C

H
IV

 K
A

R
LA

 N
A

V
R

Á
TI

LA ● Představte spolek Múzy dětem. Jak
a proč vznikl? 

Na sklonku roku 2002 jsme se rozhodli se
spoluzakladatelem Múz dětem Petrem Vo-
pelkou využít mých kontaktů mezi kumštýři
nejrůznějších profesí a s podporou jeho fi-
nancí založit neziskovku, která bude jezdit
do dětských domovů a nabídne dětem nové
spektrum zážitků, zpestří jim život, provětrá
tehdy hermeticky uzavřená zařízení, vnese
tam radost a bude snižovat bariéry, které v té
době mezi dětmi v ústavní výchově a vnější
společností byly vyšší a silnější než nyní.
A v březnu 2003 jsme jeli poprvé do dětského
domova.  
● Co je jeho náplní? 

Navštěvujeme s kumštýři dětské domovy
a snažíme se složit skupinu návštěvníků tak,
aby jel vždy někdo, kdo sníží dětem zako ře -
něný pocit vlastní nežádoucí jinakosti. Jezdili
s námi klimatolog a sbormistr z Konga,
zpěvá k a tanečník z Angoly, romská kapela,
stálým účastníkem návštěv je i muzikant
a pe dagog Marwan, Syřan, který mimo jiné
vyučuje vysokoškoláky češtinu. Poptávku
dětských domovů dnes nejsme z kapacitních
ani finančních důvodů naplnit. Těžiště naší
činnosti se ovšem postupně přesunulo (na
popud navštěvovaných zařízení) na přípravu
v ústavní výchově dospívajících na samo-
statný život. Také pořádáme pravidelně akce
pro děti z dětských domovů a veřejnost, které
mají velký integrační potenciál, vyvádějí děti
z izolace a ukazují, že děti z domovů jsou
stejné jako ty vychovávané v rodinách.  
● Povedlo se vám najít talentované děti? 

V letech, kdy byly návštěvy dětských do-
movů naší hlavní činností, jsme objevili řadu
talentů, někdy jsme jim pořídili hudební ná-
stroj, jindy doporučili nebo i zprostředkovali
umělecké vzdělání. V posledních letech sice

s talentovanými dětmi stále pracujeme,
zveme je na námi pořádané akce, ale těžiště
činnosti už je jinde.
●Máte zpětnou vazbu, víte o dětech, které
už v domovech nejsou, ale daří se jim a jste
v kontaktu?

Zpětnou vazbu máme nejpřesnější v rámci
projektu PATRON, ale často se ozvou i absol-
venti kurzů projektu Život nanečisto. Jinak
se dozvídáme o dalším životě dětí při návště-
vách domovů, s nimiž spolupracujeme po
léta. Ti úspěšnější, zejména děvčata, s do-
movskými dětskými domovy udržují pí-
semný styk, někdy tam jezdí na návštěvu.  
●Momentálně není možné za dětmi jezdit
a pořádat pro ně akce. Co teď ve spolku
děláte a na čem pracujete?

S mnoha dětskými domovy jsme aspoň
v telefonickém a mailovém kontaktu. Zájem
o jejich situaci je těší a posiluje zejména teď,
kdy je i instituce krom restrikcí opomíjejí.
Samo zřejmě se domlouváme i na další spo-
lupráci pro dobu, kdy to covid dovolí, a plá-
nujeme optimisticky akce už na jaro. Spolu-
práce v rámci projektu PATRON pokračuje,
jen ale v pozměněné podobě.
●A jaké máte plány na dobu, až bude zase
dobře?

Kromě tradičních návštěv dětských do-
movů připravujeme na 1. máj pilotní akci na
smíchovské náplavce. S partnerskou Asociací
regionálních značek chceme dětem z praž-
ských a středočeských dětských domovů
zpřístupnit různé řemeslné dílny. Múzy na
akci dodají i dílny výtvarní a hudební, včetně
drobných vystoupení lektorů. Samozřejmě
jen za předpokladu, že to pandemická situace
dovolí. To se týká i dalšího ročníku akce Na
dračích lodích k létu, jež by měla proběhnout
za účasti dětí z domovů celé ČR, snad i s pod-
porou MČ Praha 5, patnáctého května ve Žlu-

tých lázních. Obou akcí se zúčastní některé
patronské dvojice v rolích dobrovolníků po-
máhajících s organizací. Kromě toho stále
běží projekt PATRON, v němž momentálně
funguje na třicet partnerských dvojic a ak-
tuálně probíhá nábor a školení patronů a pat-
ronek ve většině krajů ČR i výběr a přihlašo-
vání dospívajících dívek a chlapců. A na
pod zim se snad opět uskuteční Sametové po-
svícení – průvod Prahou, jehož byla múzácká
klika složená z dětí přípražských „děcáků“
podvakrát velkou ozdobou.
● S kolika domovy spolupracujete?

Na propagačním letáčku máme mapku
s osmdesáti osmi domovy, s nimiž jsme spo -
lu pracovali v době jeho vzniku a kolem de -
vade sáti domovů je i v našem aktuálním sez -
na mu. Neradi jsme v posledních letech
zanedbávali dětské domovy z Moravskoslez-
ského kraje z důvodu finanční náročnosti
cest, ale i tam se snad začne díky PATRONu
blýskat na lepší časy 
● A kdo z umělců spolupracuje s vámi?

Patrony Múz dětem jsou Ivan Trojan a Lju -
ba Krbová, kmotrami Klára Vytisková a Míša
Maurerová, ale Ivanovi i dalším VIP přibyly
vlastní děti, takže na výjezdy nemají čas, ale
podporují nás i nadále. Ljuba například tak,
že do našich aukcí věnuje vždy nějakou svou
fotografii. Aktuálně s námi aktivně spolupra-
cuje například Petr Nikl, ale spolupracujících
umělců je celá řada. Stačí se podívat na na-
šich stránkách do rubriky Návštěvníci.  
● Máte i různé projekty – Patron, Život
nanečisto, Korálky dětem. V čem spočí-
vají?

Karel Navrátil: Nejkrásnější
pohled na Prahu je z Jiráskova mostu
Z Prahy 5 je bezmála dvacet let koordinována pomoc
a podpora dětem, které neměly v životě to štěstí, aby
vyrůstaly doma s rodinou. Jak a proč vznikl spolek Múzy
dětem, co je jeho náplní a jaké má plány na dobu
pocovidovou? „V letech, kdy byly návštěvy dětských domovů
naší hlavní činností, jsme objevili řadu talentů, někdy jsme
jim pořídili hudební nástroj, jindy doporučili, nebo
i zprostředkovali umělecké vzdělání,“ popisuje úspěchy
předseda a zakladatel spolku Karel Navrátil.
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Všechny jsou, či byly, zaměřeny na pří-
pravu dětí na dobu po opuštění dětských do-
movů. Podstatu přípravy dospívajících na sa-
mostatný život téměř ideálně naplňuje
projekt PATRON, který už devět let úspěšně
realizujeme s LOMem, Ligou Otevřených
Mužů. Prošlo jím a jeho účinnou pomoc vy-
užilo už na sto čtyřicet dospívajících chlapců
a dívek. V projektu vytváříme kamarádské
dvojice kluk chlap, děvče žena. V první fá zi
oba navazují vztah, dospělý si získává dů-
věru, kterou zúročí v době, kdy čerstvý do-
spělý odchází z ústavní výchovy a často i tro-
skotá. S pomocí patrona či patronky ovšem
nejrůznější průšvihy a pády zvládá nebo se
z propastí zvedá. PATRON postupně získává
renomé a podporu nejen v ústavní výchově,
ale i u OSPOD a krajů.  Minulý čas zatím  platí
pro Život nanečisto. Jde o cyklus zážitkových
pobytů simulujících situace, na něž po opuš-
tění ústavní péče mladí nejčastěji narážejí
a troskotají. Projekt je jedním z nejkvalitněj-
ších, děti i jejich domovská zařízení si ho
pochvalovaly a stále se ptají po pokračování,
ale protože jsme odmítli snížením nákladů
podstatně snížit jeho kvalitu, museli jsme ho
na čas hibernovat. Korálky dětem měly v do -
bě největšího rozmachu podobně velké am-
bice. Děti se učily za vedení lektorek šperka-
řek vyrábět a navrhovat šperky, samy je
nacenit a přes e-shop s naší pomocí prodávat.
Získané peníze nedostával domovský dětský
domov, ale děti samotné a v rámci projektu

jsme je také učili s financemi hospodařit. Oba
projekty ale postihl odklon ministerstev od
financování projektů NNO zaměřených na
děti v ústavní péči, takže jsme Korálky trans-

formovali na korálkové dílny během návštěv
domovů a na našich akcích, kde je o ně
enorm ní zájem. 
●Sídlíte v Praze 5, co tady máte rád a kam
se třeba rád vracíte? 

Nejkrásnější pohled na Prahu je pro mne
z Jiráskova mostu, odkud jsou vidět její
hlavní dominanty. Jako fotografující pejskař
mám ovšem rád všechny smíchovské parky
a náplavku. To, jak zdejší parky v posledních
letech vypadají, nám závidí řada Pražanů z ji-
ných čtvrtí.   
● A co byste rád vylepšil? 

Doufám, že se podaří zrekonstruovat Port -
heimku tak, aby byla  pulzujícím kulturním
centrem Smíchova a že i nepříliš vábná část
Nádražní mezi Andělem a Lihovarem se pro-
mění v pohostinné a půvabné končiny.
● V Portheimce měla být k vidění výstava
Múzy dětem, vzhledem k opatřením jsou
však galerie uzavřené. Je pravděpodobné
prodloužení výstavy?

Výstava je momentálně jak spící Šípková
Růženka a zda nebo na jak dlouho se ji podaří
ještě probudit, ví jen covid a pak snad radní… 
Co jste na ní představovali?

Už pojedenácté díla nejrůznějších, s Mú -
za mi spřátelených umělců, jež nám věnovali
na aukce ve prospěch činnosti Múz. Výtěžek
z prodeje slouží k realizaci návštěv Múz v dět-
ských domovech a částečnému financování
akcí, které pro děti pořádáme. Aktuální ka -
ta log je k vidění na http.//www.muzy -
detem.cz/_extra/katalog-aukce-2020/in-
dex.html.Nyní je spolek v kontaktu s dětmi on-line.

Se spolkem spolupracuje řada známých osobností.
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19. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Dívčích hradů x Tetínská

24. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Jinonická (proti č. 78)

25. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem)

26. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Smíchovského hřbitova x
K Vo dojemu

31. 3. 14.00–18.00 hod.
■ V Remízku x Voskovcova

1. 4. 16.00–20.00 hod.
■Holečkova (souběh s Plzeňskou)
■ Werichova (proti č. 17)

7. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Pekařská x Vidoulská

8. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Nový Zlíchov (u separace)

9. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Zdíkovská x Libínská

14. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Kováků x Na Zatlance (popř.
Plzeňská pod most)

15. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Ke Kotlářce č. 14

16. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Devonská (u separace)

21. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Hlubočepská (proti zastávce
BUS Michmovka)

22. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Štěpařská x Šejbalové

23. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Grussova (za separací)

28. 4. 16.00–20.00 hod.
■ U Blaženky x Na Provaznici

29. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Novoveská x Pod Vavřincem

30. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)

19. 3. – 20. 3.
■ Butovická x Pod Vidoulí (par-
koviště)
■ Donátova (u hřiště)

26. 3. – 27. 3.
■ Česká x Urbanova
■Brdlíkova (parkoviště u hřbito -
va)
■ U Jinonického rybníčka (proti
č. 7)

2. 4. – 3. 4.
■ Svornosti x Pod Tratí
■ Pod Hájem x U Pernikářky

9. 4. – 10. 4.
■ Na Homolce (u č. 17)
■ Na Hřebenkách (proti č. 12)
■ Pod Hybšmankou (proti č. 12)

16. 4. – 17. 4.
■ Na Farkáně II x Od Vysoké
■ Kobrova (u č. 6)

23. 4. – 24. 4.
■ Nad Klikovkou (proti č. 11)
■ U Šalamounky x K Měchurce
■ Za Zámečkem (proti č. 10)

30. 4. – 1. 5.
■ U Klavírky (proti č. 10)
■ Souběžná II x Na Vidouli

Velkoobjemové
kontejnery MHMP

Kam a jak
vyhodit roušku

Velkoobjemové
kontejnery Regios

Nepoužité léky do koše nepatří
■Léky jsou nebezpečný odpad a v žádném případě by neměli být
vhazovány do směsného odpadu. Nejjednodušším způsobem, jak
se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Kaž dá lékárna je
povinna nepoužité léky převzít.
■ Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva ode-
vzdat i ve sběrných dvorech hlavního města Prahy či v rámci mo-
bilního svozu nebezpečných odpadů.

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou ozna-
čující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyň-
ských olejů z domácností.
■Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■ Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
■ Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť a svo -
dy v domech.

Kontejnery společnosti Re -
gios a. s. hrazené z roz-
počtu městské části Pra -

ha 5 budou přistavovány v pátek
v dopoledních hodi nách, nejpoz-
ději do 10.00 a následně dle po-
třeby měněny. Poslední od voz
bu de pro bíhat vždy v sobotu od -

poledne, nejpozději v 15.00. Do
kontejneru je možné odložit ná-
bytek, koberce, zrcadla, umýva -
dla a WC mísy, autosklo a ko vové
předměty. Kontejner není určen
pro odkládání živnostenského
a stavebního od pa du, ne bez peč -
né ho odpa du, bioodpa du.

Použité roušky je nutné
vloži t do plastového pytle
s tloušť kou alespoň 0,2 mi -

limetrů, pytel zavázat a jeho po-
vrch vydezinfikovat.

Pytle o tenčí tloušťce je nutné
dát dva přes sebe. Tento pytel se

vyhazuje vždy a pouze do popel-
nic komunálního odpadu.

V žádném případě se tento
druh odpadu neodkládá mimo
čer né kontejnery, jinak by mohlo
dojít k ohrožení pracovníků svo-
zových společností.
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INZERCE V5-0303

PNEUCENTRUM MOTOL

AUTOSERVIS – PNEUSERVIS
RUČNÍ MYTÍ AUT a INTERIÉRŮ

AKCE:
SLEVA 10% NA PRÁCI!!!
Platí po předložení tohoto inzerátu. Nelze kombinovat s dalšími akcemi.

NAŠE SLUŽBY
–– AAUUTTOOSSEERRVVIISS –– OOLLEEJJEE,,  FFIILLTTRRYY
–– PPNNEEUUSSEERRVVIISS –– BBRRZZDDYY,,  PPOODDVVOOZZKKYY
–– GGEEOOMMEETTRRIIEE –– PPŘŘEEVVOODDOOVVKKYY,,  SSPPOOJJKKYY
–– KKLLIIMMAASSEERRVVIISS –– MMOOTTOORRYY,,  RROOZZVVOODDYY
–– PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  SSTTKK –– RRUUČČNNÍÍ  MMYYTTÍÍ

PNEUCENTRUM MOTOL
Plzeňská 317/215 G, 150 00 Praha 5 – Motol

tel.: 733 526 527, e-mail: info@alukola.cz

Více informací a online objednávky: www.pneucentrum-motol.cz
E-shop s pneu a koly: www.alukola.cz

INZERCE V5-0310

Dvorecký most přes Vltavu,
respektive jeho vítězný
návrh, vzešel od studií

ATELIER 6 a TUBES. Odkazuje
na tradici pražských oblouko-
vých mostů a kubismus, autoři
návrhu totiž při práci mysleli na
Františka Mencla, stavebního ra -

du, městského inženýra a projek-
tanta mostů pro Prahu v první
polovině 20. století.

Pod mostními oblouky mají
lidé najít kavárny a prostor pro
kulturu. A součástí projektu je
i jedno velmi známé jméno –
pouliční osvětlení má mít na sta-

Praha dostane nový most. 

Spojí pětku se čtyřkou
Most a umělecké dílo v jednom má mít do
roku 2025 Praha. Spojit by měl Pankrác se
Smíchovem a nepůjde o stavbu jen tak
ledajakou. Vítězný návrh totiž počítá
s kubistickou stavbou, kterou navíc ozvláštní
práce umělce Krištofa Kintery. Stavět se má
začít příští rok.

rost zná mý umělec Krištof Kin-
tera.

Nepůjde však zdaleka jen o to
dodat metropoli originální stav -
bu. Most by totiž byl zásadní pro
obě městské části Prahu 5 a Pra -
hu 4. Spojil by je mezi zlíchov-
ským a podolským nábřežím, vy-
lepšil by dopravu mezi Pětkou
a Čtyřkou. Změnil by i hro madné
cestování po metropoli, protože

by po něm jezdily tramvaje.
Územní plán z roku 2014 počítá
pouze s tramvajovou, autobuso-
vou, pěší a cyklistickou dopravu,
nikoliv automobilovou. V Praze 4
by nový most ústil u Žlutých láz -
ní, z druhé strany poblíž tram-
vajové zastávky Lihovar. Sou-
částí návrhu je i cyklotrasa.
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MASNA KRAKOV LIDICKÁ, S.R.O.

Lidická 400/39, Praha 5 – Smíchov

www.krecekkk.cz

◗ široká nabídka masa a masných výrobků z vlastní
výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání
◗ velký výběr lahůdek, salátů, obložených chlebíčků,
pečiva
◗ stále nové akční nabídky

Z nabídky pro vás vybíráme:
Vepřová krkovice s kostí 129,90 Kč 119,90 Kč
Vepřové ocásky 109,90 Kč 99,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 109,90 Kč 99,90 Kč
Játrový sýr 149,90 Kč 129,90 Kč
Křečkův párek 219,90 Kč 199,90 Kč
Šunka výběrová 229,90 Kč 209,90 Kč
Tlačenka šunková 169,90 Kč 149,90 Kč
Platnost akční nabídky 1. 4. – 30. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Ceny jsou uvedeny za kg.

Těšíme se na Vás!
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