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Cyklisté, chodci, tramvaje a autobusy
městské hromadné dopravy. A vozy in-
tegrovaného záchranného systému. To

jsou jediní budoucí uživatelé plánovaného

mostu, ostatním motorovým vozidlům bude
vjezd zakázán. Takový účel mostu určený
pouze pro MHD, cyklisty a pěší vychází ze
změny Územního plánu z roku 2014.

Praha hledá zhotovitele Dvoreckého mostu.
Stavět chce začít už příští rok

Magistrát vypíše veřejnou zakázku na výstavbu Dvoreckého
mostu spojující Prahu 4 a Prahu 5. Most klenoucí se mezi
Žlutými lázněmi a smíchovským lihovarem bude dlouhý
388 metrů a široký 16 metrů. Jeho cena se odhaduje na
necelou miliardu – 972 milionů korun. Při plánovaném zákazu
vjezdu pro osobní auta to jsou ale podle některých kritiků
jen vyhozené peníze. 

Procházka na mostě
už v roce 2024

Pokud půjde vše hladce, vítěz soutěže by
měl být znám již začátkem příštího roku
„Myšlenkou propojení zlíchovského a podol-
ského nábřeží novým mostem se pražští po-
litici zabývají už od roku 2003,“ prohlásil pri-
mátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib,
který hlavní zásluhy za most dává svému ná-
městkovi pro dopravu Adamu Scheinherrovi
(Praha sobě). „Jedná se o strategickou do-
pravní stavbu, která výrazně odlehčí pražské
hromadné dopravě, a přínosem bude i pro
cyklisty a pěší. Stavět by se mělo začít už

pokračování na straně 2
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příští rok,“ věří Hřib. Veřejnosti by měl most
začít sloužit v roce 2024.

„Pro pražskou MHD je budoucí Dvorecký
most jednou z nejzásadnějších staveb násle-
dujících let. Stane se zárodkem takzvané
jižní tramvajové tangenty propojující vý-
znamné tramvajové tratě vedoucí od Barran-
dova a Modřan. Městské části Praha 4 a 5 se
konečně dočkají kapacitního a komfortního
propojení. Některým tramvajovým linkám se
oproti zajížďce přes Palackého most zkrátí
cesta až o šest kilometrů,“ popsal budoucí
využití mostu Scheinherr. „Díky novému
mostu také budeme moct převést část auto-
busových linek z Barrandovského mostu
a desítky tisíc lidí už nebudou muset ve špič-
kách stát v kolonách mezi auty. Zlepšíme tím
průjezd autobusů mezi Novodvorskou, Pan-
krácem a Smíchovem. Velký přínos bude mít
most také z hlediska propojení páteřních cy-
klostezek, které jsou vedené po obou březích
a vznikne náhrada propojení přes rušný Bar-
randovský most,“ dodal. Při výběru zhotovi-
tele bude magistrát zvažovat více faktorů.
„Veřejná zakázka bude nastavena tak, aby
nezáleželo jen na ceně, ale také na délce zá-
ruční doby, délce stavby i odborné kvalifikaci,
aby nový most měl opravdu špičkovou kva-
litu. Součástí přihlášek budou i seznamy ho-
tových stavebních prací, seznamy techniků,
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
s popisem technického vybavení, se kterým
bude firma pracovat,“ popsal Scheinherr,

který doufá, že stavba Dvoreckého mostu tak
bude v dobrých rukou.

Kubismus a brutalismus
Autorem vítězného návrhu mostu, který

vzešel z architektonicko-konstrukční soutěže
pořádané v letech 2017 až 2018, jsou archi-
tekti ze studia ATELIER 6 a TUBES. „V ce-
lém projektu půjde funkce ruku v ruce
s kvalitní formou. Návrh mostu je elegantní
a odkazuje ke kubismu a brutalismu, které
mají v Praze velkou tradici. Podmostí, na
které se v podobných projektech často zapo -
míná, nabídne multifunkční prostor pro vol-
nočasové a kulturní vyžití včetně kavárny.
Se svou světelnou instalací se zapojí i Krištof
Kintera – jeden z nejvýraznějších součas-
ných českých umělců,“ přiblížil podobu no-
vého mostu Hřib. Jen pro zajímavost, na Kin-
terovu výstavu v pražském Rudolfinu v roce
2017 přišlo rekordních 160 tisíc návštěv-
níků. Kintera zpracovává prostor pod mos-
tem formou výtvarného díla, kde vznikne
multifunkční pomyslná kubistická krajina
a „botanická zahrada“ pouličního osvětlení.
Součástí projektu je kromě kulturní arény
také kavárna s občerstvením, pikniková zóna
nebo Kinterova autorská socha. 

Architektonická podoba mostu nemá kon-
strukci nad mostovkou, takže by měl nená-
silně zapadnout do vltavského údolí. Při hle-
dání tvarového řešení se autoři inspirovali
Františkem Menclem, který byl projektantem
mostů pro hlavní město Praha v první polo-
vině 20. století. Pro Mencla bylo důležité, aby

dokončení ze strany 1

Měl by most sloužit
i osobním autům?

Diskutujte na webu
nasregion.cz/p5-dvoreckymost

Praha hledá zhotovitele Dvoreckého mostu.
Stavět chce začít už příští rok

most dobře zapadl do okolní zástavby a měst-
ské krajiny a nenarušoval svým vzhledem
cenné panorama. Mosty podle něj měly re-
spektovat podobu těch starších, tedy svých
předchůdců či vzorů.

Předražený polomost
Plánovaný most má také řadu kritiků z řad

laické veřejnosti. Vadí jim třeba materiál
nebo architektonický styl. „Brutalismus je
odporný. Pokud se někomu líbí šedivý hra-
natý beton, na kterém se po pár letech usadí
vrstva mechu a špíny, a který po 20 letech
vypadá, jako by byl starý už 100 let, tak si
z něj klidně postavte dům, ale nestavte z něj
veřejné stavby! Proč nepostavit něco krás-
ného, moderního, co bude působit pozitivně
a elegantně?“ ptá se na facebooku primátora
František Vávra. Ještě radikálně se vyjádřil
další uživatel této sociální sítě Petr Voříšek,
kterému zase vadí, že na most nemůže indi-
viduální osobní doprava. „Most, který nedo-
volí vjezd autům, je na hov...  jak vyhodit ve-
řejné peníze z okna. Design pěkný, jinak je
to smutek. Zelená totalitní ideologie,“ vzká-
zal Hřibovi. Podobně jako Jan Maivald, který
napsal: „Bez aut, to jste se zbláznil?“ Podle
Lubomíra Šembery bude výstavbou mostu
zničena poslední závodní dráha pro vodní
sporty. Mezi diskutujícími je ale i spousta
hlasů pro – „Je to impozantně dokonalý pro-
jekt,“ píše například Jaroslava Sigmundová.
Nebo Eva Svobodová: „Odvážné. Moderní.
Tleskám!“.

Pěší, cyklisté a MHD. Ostatním vjezd zakázán!
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Výstava „lidí od vody“

INZERCE V5-0601

Řeka Vltava poskytovala už
od středověku živobytí
mnoha „lidem od vody“,

zejména takzvaným plavcům –
vorařům a šífařům. Doprava klád
a dalších surovin po vodě byla ná-
ročná a leckdy i nebezpečná, vy-
žadovala nejen fortel, ale i dobře
sladěnou vzájemnou spolupráci.
Plavci a ostatní „lidé od vody“

však stále více pociťovali chybě-
jící pomoc při zdravotních i život-
ních problémech, které jejich ži-
vobytí přinášelo. V červnu 1871
proto založili první vltavanský
spolek – vzájemně se podporují-
cího spolku plavců, rybářů a po-
břežných – Vltavan v Praze.

I když hlavní úloha Vltavanu
byla sociální, byl zároveň i výraz -

ným kulturním činitelem a repre-
zentantem stavovské hrdosti
svých členů. Vltavané se účast -
nili dobových akcí s národním
rozměrem, měli vlastní hudební
kapely a jejich členy a podporo-
vateli se také stávaly významné
osobnosti, jako byli například
podnikatel Čeněk Bubeníček,

ma jitel známé Čeňkovy pily na
Vydře na Šumavě, nebo pražský
primátor František Dittrich.
Vznik pražského Vltavanu inspi-
roval zrození dalších vltavan-
ských spolků v Davli, Štěchovi-
cích a jihočeském Purkarci. 

Výstava je otevřená až do
19. zá ří letošního roku.

V Národopisném muzeu Národního muzea
v letohrádku Kinských je otevřená výstava
Vltavané – tradice plaveckých spolků.
Expozice uspořádaná ke 150. výročí založení
spolku Vltavan představuje jednak různá
řemesla spojená s vodou a jejich vývoj
v průběhu staletí, ale i pozoruhodnou
kulturní a společenskou roli Vltavanů.
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INZERCE V5-0604

Závislí z celé Prahy i střed-
ních Čech se sjíždějí do
Pra hy 5 jednak kvůli oša-

cení, hygieně nebo jídlu, které
jim nabízejí kontaktní centra, jež
jim pomáhají zařadit se znovu do
společnosti, a jednak kvůli obrov-
skému množství lidí, kteří tu
kaž dý den procházejí. Můžou si
tak od nich snadno něco vyžebrat
nebo i ukrást. Použité „nádobíč -
ko“ pak pohazují po ulicích nebo
parcích v takovém množství, že
to místní nestačí uklízet.

Mrázovka – smetiště
použitých stříkaček

Například park Mrázovka je
přímo smetištěm injekčních stří-
kaček. „Protože tam je těch uži-
vatelů drog velké množství, tak
to uklidíte a během chvilky jsou

ty stříkačky v parcích znova, a to
je problém,“ řekla v rozhlasovém
pořadu Štěpánky Duchkové K vě -
ci starostka Prahy 5 Renáta Za-
jíčková (ODS). „I když to kro mě
Prahy 5 uklízejí i ta kontaktní
střediska a přibývají také FIX
pointy neboli popelnice určené
právě pro injekční stříkačky, tak
to nestačí,“ popsala situaci v Pra -
ze 5 Zajíčková.

Zátěž se musí
rozdělit mezi víc částí

Podle ní by bylo řešením vytvo-
řit v každé z centrálních měst-
ských částí kontaktní centrum.
„Těch uživatelů by na každé cen-
trum bylo míň a tím by se zvýšila
kvalita poskytovaných služeb.
Klientů těchto středisek neubý -
vá, naopak každý rok přibývá,

Smíchov láká drogově závislé. Praha 5
nemůže nést zátěž za celé město! nesouhlasí starostka
Rušná křižovatka Anděl, kde se koncentruje
velké množství lidí, láká drogově závislé.
Praha 5 je zároveň místem, kde jsou dvě ze
tří pražských kontaktních míst určených na
pomoc závislým. Zvýšený výskyt narkomanů
se projevuje enormním množstvím použitých
stříkaček a jehel ve smíchovských ulicích
a parcích.

navíc stárnou, a proto často po-
třebují komplexnější služby,“
uvedla starostka. Jenže řešení
vázne.

„Magistrát říkal už za minu-
lého vedení, že to chce, ale zatím

se nic neděje. Chce to odvahu,
pro tože žádný starosta nechce ve
své městské části kontaktní stře-
disko. Praha 5 ale nemůže nést
zátěž za celou Pra hu!“ povzde ch -
la si starostka Pět ky. 

Střediska pomoci drogově závislým v Praze 5:
■ Káčko, Na Skalce 819/15, tel: 605 240 501
■ Stage 5, Mahenova 294, tel: 257 217 871

Anděl – živé centrum metropole přitahuje i drogově závislé.
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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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AZY ANGLICKÉHO J

Umělecký projekt, který
má připomínat tři deká dy
od založení Visegradské

skupiny, vzniká současně ve čty-
řech metropolích zemí V4.
V Praze našla vhodný objekt rad-
nice Prahy 5. Ve spolupráci s Pol-
ským institutem v Praze dostane
zeď objektu Stroupežnického
493/10 velkoformátovou malbu
polské umělkyně Mag dy Miszc-
zak. Obraz, který realizuje umě-
lecká skupina Good Looking
Studi o z Varšavy, vyjadřuje myš-
lenku spolupráce zemí V4. „Spo-
lečně s kolegy z Polska se nám
podařilo najít vhodný objekt,
který má městská část ve správě.

Myslím si, že to ulici Stroupež-
nického oživí a lidi se na výtvarné
dílo přijdou rádi podívat. Pova-
žuji si toho, že mural bude v rám -
ci metropolí zemí V4 umístěn
v Praze právě na území naší
městské čás ti,“ řekl místostaros -
ta pro kulturu a obnovu památek
Pra hy 5 Lukáš Herold. Myšlenka
muralu k 30. výročí vzniku Vise-
gradské čtyřky je spjatá s probí-
hajícím předsednictvím Polska
ve V4. Stejné umělecké dílo
ozdobí také Varšavu, Bratislavu
a Budapešť. Na Smíchově jsou
i další muraly, například u ná-
draží mural Big Brother Is Wat-
ching You, děl z dílny Artwise.

Příměstský tábor se speciál-
ním uměním nabitým let-
ním programem připravilo

pro děti Museum Kampa a Mu-
zeum skla Portheimka. Každý
den čekají na děti nové zážitky,
ať už půjde o seznámení s malí-
řem Františ kem Kupkou v Mu -
seu Kampa, Janem Werichem ve
Werichově vile nebo s umělec-
kým sklem v letohrádku Port -
heimka. Zkušení lektoři Musea
Kampa garantují malé skupinky
do maximálního počtu patnácti
dětí, individuální přístup, kul-
turní rozvoj dětí v krásném a in-
spirujícím prostředí Werichovy

vily, Sovových mlýnů a barok-
ního letohrádku Portheimka
a hlavně spoustu zába vy a tvo-
ření. V ceně příměstského tábora
je oběd, sladké odměny a veškerý
výtvarný materiál. Základna
tábo ra, který se uskuteční od
19. do 23. červen ce, je v Muzeu
Kam pa, v týd nu od 9. do 13. srp -
na bude tábor hos tit Museum
skla Portheimka. Další informace
a přihlášky najdete na adre se lek-
torskeoddeleni@museumkam -
pa.cz. V návaznosti na právě ak-
tuální vládní opatření může být
akce zrušena či upravena její po-
doba.

Nový mural k výročí
vzniku Visegradské skupiny

Na Pětce odstartoval
pilotní provoz geoportálu

Muzeum skla Portheimka
slaví třetí narozeniny

Léto pro děti v Muzeích
Kampa a Portheimka

Radnice pátého obvodu
spustila pilotní provoz
geo portálu pro veřejnost.

Od občanů chce získat zpětnou
vazbu. Nynější verze Geoportálu
Prahy 5 prozatím obsahuje sedm
kategorií, které budou postupně
doplňovány dalším obsahem.
Sedm kategorií v pilotním pro-
vozu geoportálu přináší přehled
například o dětských hřištích
a jejich vybavenosti, školských

zařízeních a jejich spádovosti či
dopravních uzávěrách na území
Prahy 5. Veřejnost má teď mož-
nost posílat připomínky k jednot-
livým místům, v případě dět-
ských hřišť třeba k jejich
dovybavení. Uživatelé mohou po-
sílat i podněty, co by se časem na
geoportálu mělo ještě objevit.
Připomínky a podněty sdělujte
prostřednictvím e-mailu: geopor-
tal@praha5.cz

U příležitosti třetích naro-
zenin Muzea skla Port -
heimka bude v sobotu

26. června od 10.00 hodin pro
zájemce připraveno množství
tvůrčích workshopů zdarma.
Návš těvníci akce si pod vedením

zkušených lektorek v parku před
muzeem vyzkouší svoji kreati-
vitu a vytvořit vlastní umělecké
dílo. Letohrádek Portheimku,
ba  rokní perlu Smíchova, vysta-
věl v 18. století architekt Ki lián
Ignác Dientzenhofer.

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
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BASIC GOLF 6 – 9 LET 
5.900 Kč

PLAYER GOLF 9 – 15 LET 
7.900 Kč

PŘÍMĚSTSKÝ PRÁZDNINOVÝ

GOLF KEMP 2021

pod vedením profesionálních trenérů
8 TURNUSŮ 5. 7. – 27. 8.

UŽIJTE SI 

SKVĚLÉ 

PRÁZDNINY 

S GOLFEM!

Termíny (pondělí – pátek):
I. 5. 7. – 9. 7., II. 12. 7. – 16. 7.,  

III. 19. 7. – 23. 7., IV. 26. 7. – 30. 7., 
V. 2. 8. – 6. 8., VI. 9. 8. – 13. 8.,  

VII. 16. 8. – 20. 8., VIII. 23. 8. – 27. 8.

Golf Club Hodkovičky, z.s., Vltavanů 546, 147 00 Praha 4 
e-mail: tcm@hodkovicky.cz, 

tel.: +420 244 460 435, +420 737 284 377 
www.hodkovicky.cz

Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, li-
nolea, zrcadla, umyvadla,

vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové před-
měty. Do VOK nelze odkládat živ-
nostenský odpad, jiný odpad než
objemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad , bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory, po-
čítače, lednice, a sporáky.

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy.

Kontejnery hrazené
z rozpočtu MČ Praha 5

Kontejnery budou přistavová -
ny vždy v pátek nejpozději do
10.00 hodin a následně podle po-

třeby měněny. Poslední odvoz
bude probíhat vždy v sobotu
v 15.00 hodin.

25. 6 – 26. 6. 2021
■ V Cibulkách x Na Výši

25. 6 – 26. 6. 2021
■ Svornosti x Pod Tratí

Kontejnery hrazené
z rozpočtu MHMP

Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pouze ve
vymezeném časovém úseku po -
dle harmonogramu od 16.00 do
20.00 hodin. 

23. 6. 2021
■ Borského (u supermarketu)

24. 6. 2021
■ Janáčkovo nábřeží (proti č. 19)

25. 6. 2021
■ Lumiérů x Barrandovská

30. 6. 2021
■ V Břízkách (proti č. 11)

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
pro sběr BIO odpadu

sobota 3. 7. 9.00–12.00
■ Novoveská x Pod Vavřincem 

sobota 10. 7. 13.00–16.00
■ U Malvazinky č. 24 

sobota 24. 7 13.00–16.00
■ U Šalamounky x K Měchurce

sobota 31. 7. 9.00–12.00
■ V Klukovicích x Bublavská 

sobota 7. 8. 13.00–16.00
■ Na Farkáně II x Od Vysoké 

sobota 21. 8. 13.00–16.00
■Výmolova (u zahrádkářské ko-
lonie)

BIO VOK hrazené
z rozpočtu MČ Praha 5

neděle 27. 6. 9.00–12.00
■ V Remízku x Voskovcova 
■ Zahradníčkova x Brdlíkova 
■ Novoveská x Pod Vavřincem

BIO VOK hrazené
z rozpočtu MHMP

27. 6. 13.00–16.00
■U Dětského hřiště x Karlštejn-
ská neděle

Kontejnery jsou hrazeny
z rozpočtu hlavního měs -
ta Prahy a jsou určeny

pouze na bio odpady (listí, tráva,
větve, zemina, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu;
NE živočiš né zbytky).

Po celou dobu přistavení bude
u kontejneru odborná obsluha. 
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Festivalové městečko tak za-
bydlí prostor od parku na
Hořejším nábřeží až po

hladinu Vltavy. Scéna lodi Tajem-
ství kromě programu nabídne
také odpočinek s výhledem na
Vyšehrad. Nápadným prvkem
par ku bude tradiční mongolská
jurta katalánského souboru Los
Galindos, kteří se v Praze před-
staví úplně poprvé.

Festival nabídne především
představení Divadla bratří For-
manů a další, která vznikla ze
spolupráce s divadlem. Speciálně
pro ARENU je obnoveno kultovní

Obludárium. Zvlášť pro děti je
připraven Šťastný princ na mo-
tivy pohádky Oscara Wilda od
Matěje Formana a Divadla Lam-
pion. Ze spolupráce s Divadlem
bratří Formanů vzniklo i dílo Ilu-
zionista s Vojtou Švejdou v režii
Petra Formana, diváci uvidí i in-
scenaci Vraky snů od Holektiv &
Cink Cink Cirk.

Program
i mimo představení

Zajímavá bude i účast stu-
dentů z mezinárodní cirkusové
školy v Toulouse. Vstup do areálu

je po celou dobu konání festivalu
zdarma a za dodržení všech bez-
pečnostních a hygienických opa-
tření.

Vstupenky jsou v prodeji na
portálu GOOUT. Pro všechny
návštěvníky je připraven dopro-
vodný program v podobě dílen,

ARENA bude!

Čtvrtý ročník open air festivalu ARENA
Divadla bratří Formanů se uskuteční od
23. června do 3. července v Praze. Letos
poprvé se bude konat na nově
zrekonstruované smíchovské náplavce, kde
bude kotvit také loď Tajemství.

koncertů na souši i na lodi a prů-
běžných výstupů účinkujících
v areálu festivalu.

Svátek divadla,
cirkusu a radosti

Open air festival ARENA je
svátkem divadla, nového cirkusu,
hudby a současné vizuální tvorby.
Cílem festivalu je vytvořit další
prostor v centru Prahy, který mo-
hou návštěvníci využít ke kultur-
ním zážitkům i k relaxaci. Festi-
val se neopírá pouze o jeden svět
nebo žánr. Vedle takzvaného no-
vého cirkusu si dává za cíl před-
stavit i jiné formy divadla, které
odpovídají posunu doby a vzniku
nových médií, potřebám tvůrců
mladé generace i nárokům pub-
lika. „Festival ARE  NA 2021 není
jen přehlídkou divadelních před-
stavení, ale můžeme jej označit
za projekt, který oživuje veřejný
prostor Hořejšího nábřeží. Ve
svém rozsahu se jedná o ojedině-
lou a významnou akci na území
naší městské části a i proto jsme
se ji rozhodli podpořit,“ pozna-
menal k tomu mís tostarosta Pra -
hy 5 Lukáš Herold.

Více informací o festivalu na-
leznete na www.festival ARE -
NA.cz a facebookovém profilu
festivalu.Festival je i příjemným zastavením po uspěchaném dni.

Představení Vraky snů.
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OVOCNÝ SVĚTOZOR 
Nově v OC Nový Smíchov!
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