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Vyhnali policisté z Anděla dealery?

Foto Jitka Kačánová, A11

Starostka si na ně zavolala speciální tým.

Centrum Smíchova pořád bojuje s narkomany a dealery drog.
Starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková si povolala na pomoc speciální
policejní tým, který potírá drogovou kriminalitu a má zajistit
obyvatelům Smíchova maximální bezpečí. Je ale vůbec šance
drogově závislé a lidi bez domova z Anděla a jeho okolí vyhnat?
eřejný prostor Prahy 5 už dlouhou
dobu trápí nárůst drogové kriminality
a s ní spojené majetkové trestné činnosti. Aby radnice zajistila maximální ochranu občanům před pochybnými existencemi
potulujícími se smíchovskými ulicemi, oslo-
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vila speciální tým policistů, kteří tento problém už v minulosti řešili v centru metropole.
Speciální tým spojený s pořádkovou jednotkou i cizineckou policií provádí na Andělu
namátkové kontroly. Ačkoli se policisté bijí
v prsa, že na Praze 5 došlo ke snížení krimi-

nality, podivných živlů a ztracených existencí je v okolí Anděla a Na Knížecí stále až
zarážející množství. „Podle statistik, které
v současné chvíli máme, nedošlo ke zvýšení
trestné činnosti. Během krátké chvíle se policii podařilo zadržet více než desítku osob,
které se dopustily protiprávního jednání týkající se drogové problematiky,“ řekla Našemu REGIONU policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle starostky Renáty Zajíčkové (ODS)
ale došlo ke zlepšení jen pocitově. Dlouhodobé řešení vidí pouze v otevření více kontaktních center v dalších městských částech.
pokračování na straně 4
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o necelých 11 měsících stavebních
prací mohou cestující opět využívat
vestibul metra Na Knížecí. Dopravní
podnik zmodernizoval nejen celý veřejný
prostor vestibulu včetně eskalátorů či výstupů do uliční úrovně, ale především odstranil průsaky do stanice a zrekonstruoval
také neveřejné a technické prostory v této
části stanice metra Anděl.
Modernizací prošel samotný eskalátorový
tunel, napínací komora a strojovna eskalátoru, nákladní výtah, sdělovací technika, vytápění, vodovodní rozvody nebo přístřešky
výstupů. V celém vestibulu Na Knížecí jsou
repasované nerezové obklady a nové podhledy, nové rozvody, elektroinstalace, vzdu-
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chotechnika, protipožární dveře, u výstupů
odvodňovací žlábky i majáčky pro slabozraké. Vestibul dostal také nové, energeticky
úspornější LED osvětlení, jehož liniové uspořádání nyní více odpovídá původnímu architektonickému návrhu stanice. Současně
s modernizací tu Dopravní podnik vybudoval
i nové místnosti, jako například rozvodnu
osvětlení či sklad náhradních dílů pro eskalátory. Na závěr byly opraveny a vyčištěny
všechny kamenné obklady a dlažba vestibulu, a opatřeny speciálním antigrafﬁti nátěrem.
Modernizaci vestibulu realizovaly společnosti HOCHTIEF CZ a Syner. Celkové stavební náklady této investiční akce jsou 259

Foto Dpp.cz

Zmodernizovaný vestibul Na Knížecí

milionů korun, třetinu z nich pokryjí dotace
EU z fondu Operační program Praha – pól
red
růstu ČR.

Unikátní místo pro rozvoj talentů
ři příležitosti 120. výročí od založení
Smíchovské střední průmyslové školy
a gymnázia se ve čtvrtek 7. října slavnostně otevřelo coworkingové centrum Next
Zone. Nově vzniklé centrum je unikátní
svým technologickým zázemím pro startupy
a celou komunitu. Prostory Next Zone
vznikly rekonstrukcí bývalých školních dílen.
Po rozsáhlé renovaci je zde místo pro konání
technologických setkání, workshopů či konferencí. „V Praze rádi podpoříme každou činnost, skrze kterou dostanou středoškolští
studenti důvěru a prostor pro uskutečnění
svých nápadů. Na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu vzniklo unikátní
místo pro rozvoj talentu studentů, ze kterého si mohou vzít příklad i další podobně
zaměřené školy nejen v Praze,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib.
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Tento projekt je unikátní nejen v Praze,
ale i v celém Česku. Středoškolští studenti
zde mohou realizovat své technologické
a podnikatelské nápady, startupy zase rozvíjet know-how. Celou komunitu však spojuje
jedna věc, a to zájem o rozvoj a zjednodušení
činností pomocí digitalizace. První startupy,
které se staly součástí projektu, mají široká
spektra zájmu – od hydroponických farem,
přes kyberbezpečnostní aplikace, až po produkci nového typu suborbitálních raket.
„Opět jsem hrdý na své absolventy a studenty a na to, co dokážou vymyslet a poté
také zrealizovat. Jsem vděčný našemu zřizovateli za podporu a pevně věřím, že coworkingové centrum bude sloužit všem studentům Prahy a vytvoří se kolem něj tvůrčí
a samoučící se komunita. Co se týká 120 let
od otevření naší školy, ta přes svůj věk zůs-

tává stále mladá, ambiciózní, plná kreativity,
zároveň stále neklidná, hledající a experimentující. Jak se na vzdělávací instituci pro
21. století sluší,“ řekl ředitel Smíchovské
střední průmyslové školy a gymnázia Radko
Sáblík.
Středobodem centra Next Zone je tzv.
Event Space, který je jako jeden z mála prostorů v Praze připraven pro organizaci již
zmiňovaných hybridních akcí. Kdokoli
z technologické komunity či partnerů tak
může pořádat událost a zároveň ji díky zabudované videotechnice živě vysílat. Next
Zone také nabízí zázemí v rámci svého Inkubátoru startupů. Ten už stál u zrodu projektů týkajících se například virtuální reality
či vertikálního zemědělství. Zároveň se tu
nachází i tzv. Maker Space, tedy dílny vybared
vené moderními stroji.
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Pátá městská část ve spolupráci s Centrem
sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 zahájí
na podzim provoz dalšího projektu seniorského
bydlení. Prvním nájemníkům z řad seniorů se
otevře Raudnitzův dům v Hlubočepích.
rekonstruovaném Raudnitzově domě je nyní
22 malometrážních bytů
o velikosti 2+1 a 1+kk s bezbariérovou úpravou. Nájemníci budou mít možnost využívat přímo
v domě dalších služeb, jako je
pečovatelská služba, pedikúra
a masáže. V přízemí domu bude
ordinace praktického lékaře.
Otevřeno zde bude i komunitní
centrum, které nabídne aktivizační programy jak pro nájemníky domu, tak i pro veřejnost
z blízkého okolí. „Předpokládáme a vítáme účast místních
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spolků, rozvíjení sousedských
vztahů a mezigenerační setkávání. Budou zde k dispozici společenské sály s čajovou kuchyní
pro pořádání společenských akcí, zimní zahrada s posezením,
jižní dvůr nabídne venkovní posezení na nádvoří s vyvýšenými
záhonky pro pěstování okrasných i užitkových rostlin,“ uvedl
radní pro sociální oblast Petr
Lachnit (ANO)
Raudnitzův dům je považován
za historický skvost. Městská
část vybrala pro seniorské bydlení místo situované do chráně-

Foto Sefjo, Wikimedia Commons

Raudnitzův dům přivítá
první nájemníky z řad seniorů

ného území přírodních a kulturních památek Prahy 5. Zámeček
se nachází na místě tvrze, založené pravděpodobně roku 1571
Janem Kutovcem z Úrazu.
V roce 1623 objekt koupil Pavel
Michna z Vacínova. Jeho syn se
pak zadlužil a Hlubočepy získali
do zástavy jezuité, kteří v roce

INZERCE V5-1002

1669 objekt přestavěli na zámek. V průběhu své existence
měnil podobu, rozsah i využití
Jeho starší severní část sloužila
od sklonku 18. století jako panský hostinec, po přestavbě v 40.
letech 19. století jako soukromá
venkovská rezidence v pozdně
red
klasicistním stylu.
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Vyhnali policisté z Anděla dealery?
Starostka si na ně zavolala speciální tým.
dokončení ze strany 1
„To je však úkol pro vedení hlavního města.
Jako městská část s tím nic neuděláme.
Spolu s Prahou 1 a 2 jsme nedávno vyzvali
pražského primátora k aktivitě v oblasti protidrogové politiky,“ sdělila Našemu REGIONU Zajíčková.

I když byla speciální jednotka na potírání
drogové kriminality založena již před několika lety, s Prahou 5 spolupracuje až v posledním půl roce. Důvod, proč nedošlo k zásahu policie v oblasti Smíchova již dříve, nám
zůstává utajen. Nicméně policie i vedení
městské části právě před půl rokem zaznamenali zvýšený počet problémových osob
shlukujících se v blízkosti Smíchova a v okolí
Anděla. „Některé z nich jsou i uživateli drog,
ale především se jedná o osoby bez domova,“
vysvětlila mluvčí policie. Podle Zajíčkové řada lidí užívajících návykové látky přišla během opatření proti covidu-19 o příjmy a v důsledku toho i o ubytování. Bylo tedy logické,
že se přesunuli na ulici. Koncem října letošního roku by měla radnice společně s policií
vyhodnotit výsledky působení speciálního

Foto Dan Hromada, A11 2x

Praha situaci podcenila

Rušný Anděl přitahuje problémové osoby jako magnet.
týmu v ulicích Prahy 5 a případně dohodnout
další společný postup. Na selhávající systém
sociálních služeb pro pouliční uživatele drog

a osoby bez domova se snaží upozornit nedávná společná deklarace městských částí
Prahy 5, Prahy 1 a Prahy 2. Podle radnic vedení hlavního města situaci podcenilo, protože řešení vidí pouze v přepisování roky starých strategií. Starostové městských částí
jsou proto připraveni s magistrátem spolupracovat a vyzvali ho k jednání. „Lidé splácí
hypotéky a vychovávají děti, chtějí s nimi
chodit na hřiště a nebát se, pracovat, odpočívat. Pokud chceme omezit užívání drog na
veřejných místech, musíme okamžitě otevřít
odbornou debatu o tom, jak toho reálně
a rychle docílit,“ dodává starostka Prahy 5.

Obchodování se substitucí

V posledním půlroce se situace v Praze 5 podle policistů výrazně zhoršila.

Zajíčková si myslí, že její oblast je pod největším náporem drogové problematiky právě
proto, že na Smíchově se nachází hned dvě
nízkoprahová centra a ordinace nabízející
léčbu pomocí náhražky opiátů Subutex. Přitom dle policejní mluvčí je právě ilegální prodej této substituce častým problémem, který
musí policie řešit. Řada narkomanů totiž patří mezi „víkendové uživatele“ a nejsou tudíž
zapsáni v žádných léčebných programech,
kde by dostávali léky na zmírnění abstinenčních příznaků. Tito uživatelé drog musí tedy
shánět substituci nelegální cestou a Anděl
je jedno z míst, kde si ji, vedle heroinu nebo
pervitinu, mohou snadno pořídit. Je proto
otázka, jak za této situace bude Pětka i se
svým speciálním týmem v boji proti dealeKarolína Trávníčková
rům drog úspěšná.
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Vltavu rozčeří veslařský
závod osmiveslic

Další pozemek
pro Radlickou radiálu

istanční závod osmiveslic
centrem Prahy s jednou
otočkou Head of Prague
odstartuje 6. listopadu u Barrandovského mostu na podolské
straně řeky. Otočka závodu dlou-

lavní město by mělo brzy
uzavřít s Dopravním
podnikem kupní smlouvu o převodu vlastnictví k pozemku o výměře 158 metrů čtverečních v katastrálním území
Jinonice. Praha získá nemovitost
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 353 tisíc korun bez DPH. Záměr musí
ještě schválit zastupitelé hlavního města. Pozemek je nutné
vykoupit kvůli připravované výstavbě chybějícího úseku Radlické radiály. Konkrétně by
v tomto místě měla v budoucnu
vzniknout mimoúrovňová křižovatka Řeporyjská. Do doby realizace celé stavby však bude prostor využit pro dočasnou stavbu
záchytného parkoviště P+R Nové Butovice II, které bude jedním
z doprovodných projektů Radlické radiály.
„Schválili jsme výkup části pozemků pro Radlickou radiálu. Do

D

hého šest kilometrů je mezi Palackého a Jiráskovým mostem
a cíl na smíchovské straně u veslařského klubu Blesk, který je pořadatelem. Tamtéž se uskuteční
red
také afterparty.

Andělská matiné
jsou pro seniory zdarma

H

té doby tam vznikne plošné P+R
parkoviště pro 160 aut. Bude
u stanice metra Nové Butovice,
aby dojíždějící měli snadný přestup na MHD. Každé auto se počítá,“ řekl náměstek primátora
pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha Sobě).
Už v loňském roce získal magistrát také sousední pozemky.
Hlavní město tak vykupuje potřebné pozemky pro vybudování
Radlické radiály průběžně. Až do
současnosti získalo přes tři desítky pozemků, u dalších pěti je už
výkup předjednaný.
V současné době je v provozu
Radlická radiála v úseku mezi
Pražským okruhem a ulicí Bucharova, který byl postaven v letech 1976 až 1980. Její další pokračování v délce 5,5 kilometrů
dovede v příštích letech automobilisty až k napojení na vnitřní
Městský okruh v oblasti Smíred
chova.

INZERCE V5-1004

odzimní Andělská matiné
2021 nabízí koncerty
v různých náladách.
V Českém muzeu hudby se
19. října konečně naživo uskuteční loni streamovaný koronavirový koncert Na osmi strunách. V podání houslisty Luboše
Dudka a violoncellisty Eduarda
Šístka zazní skladby Wolfganga
Amadea Mozarta, Bohuslava
Martinů, Zoltána Kodály a Johana Halvorsena. Jana Semerádová na příčnou ﬂétnu, Dagmar
Valentová na violu a Monika
Knoblochová na forte-piano zahrají v Českém muzeu hudby 23.
listopadu koncert s názvem
Pocta C. Ph. E. Bachovi. Johann
Sebastian Bach byl ve své době
známý jako otec toho slavného
Bacha – Carla Phillipa Emanuela. Dnes se sice role obrátily,
ale synova hudba není zapomenuta.
V sále Komunitního centra
kostela Krista Spasitele na Barrandově, s možností následné
prohlídky nově postaveného kostela, proběhne 10. prosince koncert Chvála hoboje. Vladislav Borovka, hoboj a Divertimento

P

Quartett ve složení Luboš Dudek, housle, Libor Vilímec, housle, Ondřej Kameš, viola a Jan
Keller, violoncello uvedou sklady
Wolfganga Amadea Mozarta, Geralda Finziho, Benjamina Brittena Edwarda Elgara a Františka
Xavera Thuriho.
Koncerty jsou pro seniory
zdarma, je však nutné se na ně
předem registrovat – rezervace
míst probíhají buď emailem na
webové adrese andelskamatine@gmail.com nebo telefonicky
na čísle 723 117 050. Cyklus se
koná pod záštitou místostarosty
Lukáše Herolda (ODS).
První ročník koncertního cyklu Andělská matiné spustila
Praha 5 spolu se spolkem Pontes
musici v roce 2017. Koncerty
jsou co nejvíce přizpůsobeny potřebám seniorů, zároveň však
nabízí programy na vysoké umělecké úrovni. Jedná se o další projekt, který podporuje aktivní život seniorů, nabízí jim i možnost
navázat či posílit vzájemné vztahy. Koncerty začínají v 11 hodin,
odpadají tak nepříjemnosti
s pozdním návratem domů, sál
red
je většinou bezbariérový.
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Pětka nabízí rodičům s dětmi
výhodné koupání
odiče s trvalým bydlištěm v městské
části Praha 5 můžou díky radnici opět
využít výhodného koupání s dětmi
v Aquaparku Barrandov. Od úterý do pátku
v čase od 6 do 11.30 hodin zaplatí dospělá
doprovázející osoba pouze 45 korun, nikoli
běžných 85 korun na 100 minut vstupu. Děti
od 1 do 3 let mají vstup zdarma. Zvýhodněné
vstupné je určeno rodičům, kteří chtějí

R

Praha 5
četla dětem
o jedenáctého ročníku akce Týden čtení dětem od 4. do 10. října
se v Praze 5 zapojily mateřské
školy Kudrnova, Lohniského 830,
Peroutkova, Podbělohorská, Trojdílná,
U Železničního mostu a základní školy
Drtinova, Chaplinovo náměstí a Základní škola U Tyršovy školy. Akce Celé
Česko čte dětem vznikla v roce 2006.
Zapojilo se do ní více než čtyři tisíce škol,
školek, knihoven, rodinných a mateřských center, měst, obcí, nemocnic či
jednotlivců, kteří se registrovali online
a přihlásili se tak k myšlence důležitosti
red
předčítání dětem.

D

umožnit dětem využít vnitřní a za teplého
počasí i venkovní dětské brouzdaliště. Nižší
cenu za vstup do Aquaparku Barrandov mohou rodiče uplatnit po předložení tak zvané
plavenky, kterou dostanou na úřadu městské
části na náměstí 14. října 4, v kanceláři
č. 213, v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin.
Rodiče mohou nahlásit další 3 dospělé osoby,
red
na které bude plavenka přenosná.

Výstava mladých sklářek
v Muzeu skla Portheimka

Foto Museumportheimka.cz

Na Kotlářce vznikne
dobíjecí stanice

ová výstava s názvem Hra. Hra? Hra!,
která je k vidění až do 5. prosince
v Muzeu skla Portheimka prezentuje
práce dvou v současnosti nejvýraznějších
a profesně velmi úspěšných představitelek
mladé autorské sklářské tvorby v České republice. Autorkami výstavy jsou Barbora Štefánková a Luba Bakičová. Není to pouze ma-

N

terie skla, co obě autorky spojuje, ale též talent, zkušenosti ze zahraničí a pozitivní
ohlas profesionální i laické veřejnosti na jejich díla. Obě jsou dynamickými a spontánními osobnostmi, kreativitu cítíme z každé
jejich realizace, které rozvíjejí obě naprosto
originálním způsobem, v němž nechybějí
red
provokace, humor či emoce.

Investice Pětky
v první polovině letošního roku
rvních šest měsíců letošního roku
Praha 5 investovala zejména do rekonstrukcí a modernizace školských zařízení. Téměř 30 milionů šlo také do městské
zeleně a ochrany životního prostředí. „Za
první pololetí letošního roku jsme z rozpočtu
vyčerpali celkem 378 milionů korun. Z této
částky šlo na investice téměř 86 milionů, a to
primárně do školství a domů pro péče o seniory. Jsem rád, že naše investiční činnost
je velká, “ řekl radní pro oblast ﬁnancí Jan
Kavalírek (TOP 09). Velké množství investičních akcí se navíc začíná realizovat nyní,
a to nejen do oprav školských objektů a domů
s pečovatelskou službou, ale i do rozvoje
parků, oprav komunikací, rekonstrukce dět-

P

ských hřišť nebo infrastruktury města. „Vypíchnul bych třeba i náš Chodníkový program, který ﬁnancujeme z příjmů ze zón placeného stání. Do konce roku plánujeme na
opravy chodníků věnovat přes 10 milionů
korun. Chodníky jsou sice ve správě Technické správy komunikací hlavního města, ale
na některé opravy bychom čekali neúměrně
dlouho. Proto si některé chodníky opravuje
sami,“ dodal Kavalírek. Celkové výdaje městské části dosáhly skoro 380 milionů korun,
z čehož tvořilo 290 milionů korun běžné výdaje, které byly čerpány asi na 37,5 procenta.
Podle Kavalírka se Pětka snaží maximálně
ušetřit na běžných výdajích, aby zbylo co nejred
více prostředků právě na investice.

limatický závazek hlavního
města i evropský Green deal sází
na bezemisní dopravu a na elektromobily. Pražské služby proto ve spolupráci s Pražskou energetikou rozšiřují
síť nabíjecích stanic. Dvě byly zprovozněny v areálu Pražských služeb ve Vysočanech, třetí získal provoz Nové Mlýny v Praze 1. Do její podoby a umístění
promluvili i pražští památkáři. Další nabíjecí stanice vzniknou v areálu Zařízení
na energetické využití odpadu Malešice,
v areálu Pražských služeb na Kotlářce
a na stanovišti U Bulhara. Zmíněné stanice by měly být v provozu do poloviny
red
příštího roku.

K

Na Dukle přivítají
děti s diabetem
portovní den pro diabetické děti
z Prahy 5 proběhně 30. října Na
Julisce, v areálu sportovního klubu Dukla Praha v Dejvicích. Na děti, kterých může být nanejvýš šedesát, čekají
různé atletické disciplíny, které si budou
moci vyzkoušet na vlastní kůži, pro jejich rodiče je připravený workshop
„Sport s DM1 – jak na to?“ a doprovodný
program ve formě odborných přednášek
či konzultací s motolskými diabetology.
Ambasadorem akce je zlatý olympionik,
mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy
v desetiboji Roman Šebrle a jeho manželka Eva, kteří se sportovního dne
red
zúčastní také.

S
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Super den Helppes

Areál RC Tatra Smíchov
čeká rekonstrukce
ražští radní odsouhlasili
investiční záměr projektu
rekonstrukce sportovního
areálu Rugby Club Tatra Smíchov Národní sportovní agenturou. Spoluﬁnancování investičních projektů rozvoje sportovní
infrastruktury ve vlastnictví
hlavního města je v souladu se
strategií Plánu rozvoje sportu
a sportovních zařízení v hlavním
městě v letech 2021 až 2032.
Pro tento rozvoj má město příští
rok v plánu dát ze svého rozpočtu 40 milionů korun.
„Současná podoba sportovního areálu je zastaralá a neodpovídá standardům moderních
sportovišť, a to jak svojí kapacitou, tak zejména úrovní vybavení pro sportovce i jejich fanoušky. Stárnoucí sportovní
infrastruktura v hlavním městě
a potřeba nutných investic vyžadují koncepční a systematický
rozvoj sportovní infrastruktury.

Foto Helppes.cz

P

sobotu 18. září se v areálu výcvikového centra neziskové organizace Helppes v Plzeňské ulici slavilo.
Konala se tu nejen již tradiční
promoce devíti čtyřnohých absolventů Vysokého Učení Helppsího, kateder Asistenčních psů
a Signálních psů ročníku
2020/2021, ale společnost Helppes při té příležitosti oslavila

V

i své dvacáté narozeniny. Promující asistenty a jejich novopečené
majitele, lidi s handicapem, přišla na devatenáctý ročník Super
dne Helppes podpořit spousta
známých osobností. Patrony nových asistenčních psů se stali
Marta Jandová, Marta Kubišová,
Jakub Kohák, Adam Mišík, Viktor Sodoma, Václav Vydra nebo
red
Jan Potměšil.

Nové centrum
pro aktivní seniory

D

a vzdělávacími aktivitami v něm
otevřela organizace Elpida, která
má se seniorskými službami
dlouhodobé zkušenosti a pestrou
nabídku služeb, například její
kurzy navštívilo přes 60 tisíc seniorů.
Nové centrum Na Bělidle otevřela v září. „Mám radost, že se
dům podařilo vrátit seniorům.
Srdečně všechny zvu na návštěred
vu,“ řekla Johnová.

IHEIBA@A?>?=;I:87654?3@21074/E?IH.-E5A,E,+?
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???3$# ?   $
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ům Na Bělidle 34 měl
sloužit seniorům už od
roku 2015. Služby bývalého nájemce v něm ale využívalo
minimum lidí a po ukončení dotací z pražského magistrátu nájemce přestal platit nájemné.
Radní Milena Johnová (Praha
Sobě) a Jan Chabr (TOP 09)
proto smlouvu vypověděli a díky
soutěži nyní dům znovu ožil. Seniorské centrum s kulturními

A právě její technický stav, vybavenost a účel jsou klíčové oblasti
pro rozvoj sportu a dalších sportovních aktivit,“ uvedl radní pro
oblast sportu Vít Šimral (Piráti).
Sportovní areál se nachází na
pražském Smíchově, v lokalitě
Císařka nedaleko Strahovského
stadionu. „Účelem investičního
záměru je technické zhodnocení
a výstavba sportovního areálu
RC Tatra Smíchov. Jedná se
o areál, jehož součástí je rugbyové hřiště, tribuna s kapacitou
kolem 350 osob, venkovní tělocvična a zázemí klubu s šatnami
a sociálním zařízením,“ doplnil
radní pro oblast správy majetku
a majetkových podílů Jan Chabr
(TOP 09). Cílem projektu je vybudování regionálního sportovního centra s parametry splňujícími požadavky pro pořádání
mezinárodních utkání reprezentace mužů, žen a všech mládežred
nických kategoriích.

???0$ ?$# ?   $
???$#?! ?#$"? !
$#      # 
      www.zkousky-nanecisto.cz.

Správa pražských hřbitovů, p.o.

INZERCE V5-1007

INZERCE V5-1006

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
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
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Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
pro sběr BIO odpadu

bjemný odpad můžete
zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů
hl. m. Prahy. Tato služba je pro
občany s trvalým pobytem na
území města bezplatná. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je
stanovena za naloženía za ujeté
kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat
v jakémkoliv sběrném dvoře
hlavního města Prahy.
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umývadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad , bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.
Další informace poskytuje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5.

ontejnery jsou určeny
pouze na bioodpady (listí,
tráva, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
původu; NE živočišné zbytky).
Po celou dobu přistavení bude
u kontejneru odborná obsluha,
která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu. Pokud dojde k naplnění kontejneru před
uplynutím doby přistavení, bude
přistaven kontejner nový. Další
informace poskytuje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5. Kontaktní osoba
Milan Tikal, telefon 257 000
307, e-mail milan.tikal@praha5.cz.

Stanoviště hrazená
z rozpočtu MČ Praha 5
Kontejnery společnosti Regios
a. s. budou přistavovány vždy
INZERCE V5-1001

Psychoterapie

Pomoc

v obtížných
situacích.
Lze i distanční
setkání.

Tel. 739 021 610

Stanoviště hrazená
z rozpočtu MHMP
Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pouze ve
vymezeném časovém úseku podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat ukládání
odpadů a 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.
20. 10. 14.00–18.00
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiště
21. 10. 14.00–18.00
■ Jenišovská x Peroutkova
22. 10. 14.00–18.00
■ Pod Šmukýřkou u č. 4
27. 10. 14.00–18.000
■ Hlubočepská x K Dalejím
29. 10. 14.00–18.00
■ Pražského (u č. 608)
3. 11. 14.00–18.00
■ U Dívčích hradů x Tetínská
4. 11. 14.00–18.00
■ Jinonická (proti č. 78)
5. 11. 14.00–18.00
■ U Nikolajky (za stadionem
u separace)
9. 11. 14.00–18.00
■ Na Pomezí (proti č. 17)
10. 11. 14.00–18.00
■ U Smíchovského hřbitova x
K Vodojemu
11. 11. 14.00–18.00
■ V Remízku x Voskovcova
12. 11.14.00–18.00
■ Holečkova (souběh s ulicí PlZdroj: MČ Praha 5
zeňská)

K

BIO VOK hrazené
z rozpočtu MČ Praha 5
neděle 24. 10. 9.00–12.00 hod.
■ U Šalamounky x K Měchurce

Foto Kokoza.cz

O

v pátek nejpozději do 10:00 hodin a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu v 15:00
hodin.
22. 10. – 23. 10.
■ Na Homolce (u č. 17)
29. 10. – 30. 10.
■ Naskové x Vejražkova
5. 11. – 6. 11.
■ Brdlíkova (parkoviště)
12. 11. – 13. 11.
■ Nad Koulkou x Na Neklance
19. 11. – 20. 11.
■ Urbanova (parkoviště)

neděle 31. 10. 9.00–12.00 hod.
■ Holyňská x Na Srpečku
neděle 7. 11. 9.00–12.00 hod.
■ Prosluněná x V Násypu
neděle 14. 11. 9.00–12.00 hod.
■ Na Farkáně II x Od Vysoké

BIO VOK hrazené
z rozpočtu MHMP
sobota 23. 10. 13.00–16.00 hod.
■ Nad Husovými sady x Fráni
Šrámka
Zdroj: MČ Praha 5

Sběr olejů a tuků
peciálně upravené zelené
plastové sběrné nádoby
o objemu 240 litrů slouží
k umísťování použitých potravinářských olejů a tuků a to pouze
v PET lahvích nebo jiném plastovém obalu. Pokud umístíte použité oleje a tuky do skleněných
nádob, igelitových pytlíků, plechových obalů či do obalů od minerálních olejů, znemožníte tím
následné zpracování odpadů.
V případě opakovaného nedodržování kázně při sběru bude
dané stanoviště zrušeno a nádoby odvezeny.

S

Stanoviště tříděného odpadu
s nádobami na sběr použitých
potravinářských olejů a tuků
z domácností:
■ K Závěrce × Pod Děvínem
■ Pod Lipkami × Třístoličná
■ nám. Na Farkáně
■ Na Homolce (u domu č. 19)
■ Beníškové × Průchova
■ U Klavírky (u domu č. 10)
■ Pechlátova (proti domu č. 1)
■ Svornosti (u domu č. 1)
■ V Botanice (za Komerční bankou)
■ Nepomucká (u domu č. 9)
Zdroj: MČ Praha 5

Přerušení dodávky vody
v ulici Plzeňská
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 20. října od 8.00 do 15.00 hodin přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha 5 – Smíchov v ulici Plzeňská.
Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici Plzeňská
č.p./č.o. 2273/134, 2272/136 a parc. č. 3976.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává
zákaznická linka PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274
Zdroj: PVK
274.

