
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 5

Klub Za starou Prahu začal kvůli poni-
čenému kostelu sv. archanděla Micha-
ela v zahradě Kinských na pražském

Petříně bít na poplach. Podle předsedy klubu
Richarda Biegla totiž hrozí, že další zimu už

kostelík nepřežije. „Ve stavu, v jakém je stav -
ba dnes, se dá ještě zachránit její podstatná
většina. Čím víc se ale bude její oprava od-
kládat, tím je větší riziko, že nakonec bu-
deme mít už jen kopii původního díla. To je

Torzo kostela sv. Michaela
prý další zimu nepřežije

Loňským požárem poničená kulturní památka ze 17. století se nedočkala opravy ani za rok od
ničivého ohně. Je sice do jisté míry zajištěná proti vlivu počasí, nicméně Klub Za starou Prahu se
obává, že nadcházející zima může být pro tento dřevěný kostelík poslední. Magistrát, jeho vlastník,
přitom plánuje začít s opravou vzácné budovy nejdříve v květnu příštího roku.

velice nepamátkové řešení a mělo by být až
tím nejzazším,“ řekl Našemu REGIONU Bie -
gel, který je přesvědčený o tom, že času není
nazbyt. Do dřevěného torza kostela se totiž

pokračování na straně 3
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Během prvních tří listopadových týdnů
mají lidé možnost v ulici Štefánikova,
na prostranství před kostelem sv. Vác-

lava, spatřit velké kovové srdce určené pro
sběr prázdných plechovek. V České republice
je konzumace nápojů z plechovek populární,
ale velká část obalů bohužel nekončí tam,
kde by měla, tedy v šedém kontejneru. Ple-
chovky jsou vyrobeny z hliníku, proto jsou
stoprocentně recyklovatelné. Stačí je vyhodit
do šedého kontejneru na kovy a tím zajistíme
jejich recyklaci. Pražské služby mají moderní
linku na roztřídění železného a hliníkového
odpadu. Hliník je poté odvezen do slévárny,
odkud se hliníkové pláty odvážejí do firem
na výrobu plechovek přímo v Česku. Celý
proces recyklace trvá okolo osmi týdnů. Ko-
vové srdce umístěné ve spolupráci s nezisko-
vou organizací Každá plechovka se počítá
před kostelem sv. Václava má na toto upo-
zornit a vyzvat občany, aby do něj přišli vho-
dit prázdné plechovky. Společným naplně-
ním srdce se budeme navzájem motivovat

Srdce pro plechovky
bije ve Štefánkově ulici

Švandovo divadlo uvádí hru
o smrti agenta Litviněnka

Kovové srdce určené pro sběr prázdných
plechovek před kostelem sv. Václava.

Příliš drahý jed, inscenaci o případu
otravy Alexandra Litviněnka, agenta
ruských i britských tajných služeb,

uvádí ve Velkém sále Švandovo divadlo. Hra
britské dramatičky Lucy Prebble na motivy
knihy Luka Hardinga měla světovou premi-
éru v srpnu 2019 v londýnském Old Vic
Theatr e v režii Johna Crowleyho a vzbudila
zaslouženou pozornost. Čeští diváci ji uvidí
v režii Thomase Zielinského, tvůrce úspěšně
zavedeného na českých i německých scé-

nách. Ten inscenaci pojatou jako divadelní
rekonstrukci doplnil online projekcemi,
umožňujícími publiku sledovat příběh kromě
hlavního jeviště i z dalších prostor divadla.
Litviněnka hraje hostující Petr Lněnička,
jeho ženu Marinu ztvární Anna Stropnická,
jako Vladimir Putin se představuje Robert
Jašków. V dalších rolích se objeví téměř celý
herecký soubor Švandova divadla. Premiéra
proběhla 6. 11., reprízy jsou naplá no vány
například na 24. 11. a na 10. a 21. 12. red

Petr Lněnička, Anna Stropnická a Robert Jašków na zkoušce inscenace Příliš drahý jed

k třídění odpadu a k recyklaci obalů. Obojí
patří k základním hodnotám moderního
města. red

Pětka v příštím roce
rozšíří zóny
placeného stání

Modré parkovací zóny čeká roz-
šíření na celou lokalitu sídliště
Barrandov, Starých Hlubočep,

Žvahova a Zlíchova. Přinesou větší kom-
fort pro rezidenty a z parkovacích míst
zmizí takzvaná nepohyblivá vozidla. Pe-
níze ze zón placeného stání navíc měst-
ská část investuje zpátky do dopravní
infrastruktury. „Zóny placeného stání
jsou dnes prakticky jediným rychlým
opatřením, které dokáže zajistit větší
pohodlí při parkování rezidentům ze-
jména v lokalitách, jako je sídliště Bar-
randov, kterého se aktuální změna dot -
kne nejvíce. Zkušenosti z jiných sídlišť
ukazují, že situace s parkováním se za-
vedením zón výrazně zlepší,“ vysvětlil
předseda dopravního výboru Jan Panen -
ka (ODS). Rozšíření zón placeného stání
reaguje mimo jiné i na efekt „přelévání“
automobilů z dosavadních modrých
zón, kvůli kterému je dnes situace s par-
kováním na Barrandovském sídlišti kri-
tická. Peníze vybrané z parkovného
Praha 5 investuje především do oprav
chodníků a zvyšování parkovacích ka-
pacit. „Máme Chodníkový program a po-
stupně revitalizujeme chodníky větši-
nou téměř v havarijním stavu, které
jsou sice ve správě Technické správy ko-
munikací hl. m. Prahy, ale čekací lhůty
na jejich opravu ze strany metropole
jsou neúměrně dlouhé. Efekt je tedy
dvojí. Jednak dostupnější parkování pro
rezidenty a investice do veřejného pro-
storu, který to třeba právě na Barran-
dově v některých částech už nutně po-
třebuje,“ dodal Panenka. Změny začnou
platit v únoru příštího roku. Praha 5
chystá pro obyvatele těchto lokalit na
přelomu roku informační kampaň. red

Den pro zdraví
seniorů v Radlicích

V rámci Národního programu pro
ozdravění populace České repu-
bliky se ve sportovním areálu

v Radlicích uskuteční 20. listopadu od
9 hodin Den pro zdraví seniorů. Zájemci
z řad seniorů se mohou těšit na řadu ak-
tivit jako například plavání, cvičení ve
vodě, fotbal v chůzi, trénink paměti,
nordic walking, test chůze nebo test po-
hybové reakce. Vstup na akci je zdarma.

red
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Torzo kostela sv. Michaela prý další zimu...

může dát plíseň nebo dřevomor -
ka.

Čekání do jara
Požár této starodávné dřevěné

stavby vyvolal mezi Pražany
ohromnou vlnu solidaritu a na
opravu pravoslavného chrámu
se poměrně brzy vybraly téměř
dva miliony korun. Ještě počát-
kem letošního roku byla stavba
obestavěna proti povětrnostním
vlivům a na jaře odborníci pod
dohledem Národního památko-
vého ústavu připravili koncept
její obnovy. Odbor hospodaření
s majetkem hlavního města
Prahy však zatím podle Biegela
na tento koncept nereagoval.

Radní pro majetek města Jan
Chabr (TOP 09) ale tvrdí, že kos-
tel je proti zkáze zabezpečený.
„Konstrukci kostela náš odbor
neprodleně po požáru zakryl,
v místě probíhaly vyklízecí práce
za dohledu památkové péče

a místo se průběžně kontroluje.
Poškození konstrukce tudíž vy-
lučujeme,“ řekl před několika
dny deníku Blesk Chabr. Podle
něj v místě probíhá stavebně
technický průzkum a do května
roku 2022 by město mohlo začít
s opravou.

Práce na rekonstrukci nabraly
podle Renáty Zajíčkové (ODS),
starostky Prahy 5, skluz kvůli or-
ganizačním změnám na magis-
trátu. „Mrzí mě zbytečné prů-
tahy způsobené přehazováním
kompetencí ve vedení hlavního
města. Doufám, že další postup
prací se už obejde bez zbyteč-
ných, politických průtahů,“ řekla
Našemu REGIONU Zajíčková.

Poškození nehrozí
Památkáři kostel sledují ne-

přetržitě. „Důležité je, že kostel
je na zimu připraven, je zakryt
a chráněn před povětrnostními
vlivy, zároveň tato mechanická
ochrana nepoškozuje historic-
kou konstrukci. Další poškození

kvůli počasí, pokud nebude su-
perextrémní, což by ublížilo
i zdravé stavbě, tedy nehrozí,“
uklidňuje veřejnost mluvčí Ná-
rodního památkového ústavu
Andrea Holasová. „Dřevo – zá-
kladní materiál však potřebuje
co nejrychleji odborně prozkou-
mat nezbytnými expertizami:
průzkum mykologický, statický,
stavebněhistotický a podobně.
Bez těchto průzkumů nelze řád-
nou obnovu zahájit. Všechny
tyto průzkumy musí zadat, vy-
soutěžit, vlastník památky,“ vy-
světlila Našemu REGIONU Ho-
lasová. Projektant rekonstrukce
kostela je podle ní již vysoutě-
žený, jen právě potřebuje mít
k tvorbě projektu výše zmiňova -
né odborné průzkumy jako pod-
klady.

Pravoslavný chrám sv. Michae -
la vyhořel minulý rok přesně na
svátek Československa – 28.
října. Podle vyšetřování policistů
šlo tehdy o cizí zavinění. Redakce
Našeho REGIONU získala od
svého spolupracovníka fotogra-
fie z místa činu pořízené jen ně-
kolik hodin před vypuknutím po-
žáru.

Jsou na nich dva muži, kteří si
z drahocenné budovy udělali
noclehárnu, a není vyloučené, že
právě oni mají v jejím vyhoření
prsty. Policie ovšem na základě
těchto fotografií ale ani dalších
indicií a informací od veřejnosti
nedokázala pachatele najít, a pří-
pad proto v létě uzavřela. Pokud
muže z fotografií poznáváte,
kontaktujte prosím policii.

Jitka Kačánová

dokončení ze strany 1

Chrám sv. archanděla Michaela
● Dřevěnou stavbu z poloviny 17. století v roce 1929 prodali
Rusíni z obce Medvedovce za 32 tisíc korun Praze, která byla
v té době jejich hlavním městem.
● Kostelík rozebrali, pečlivě očíslovali jeho jednotlivé části a po
převozu ve čtyřech vagónech jej na podzim roku 1929 opět složili
a slavnostně předali Praze. Od roku 2008 jej užívali každou ne-
děli a pondělí pravoslavní věřící.
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Krátce před požárem se u kostela uvelebili bezdomovci.
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Velkoobjemové
kontejnery

Objemný odpad můžete
zdarma odložit v někte-
rém z 16 sběrných dvorů

hl. m. Prahy. Tato služba je pro
občany s trvalým pobytem na
území města bezplatná. Ve sběr-
ných dvorech je možné si domlu-
vit zajištění odvozu odpadu. Ce -
na této nadstandardní služby je
stanovena za naloženía za ujeté
kilometry. Odvézt je možné ve-
škerý odpad, který lze odevzdat
v jakémkoliv sběrném dvoře
hlavního města Prahy.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umývadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty. Do VOK ne-
lze odkládat živnostenský od-
pad, jiný odpad než objemný jako
je např. směsný komunální od-
pad, který lze vhodit do běžné
sběrné nádoby, nebezpečný od-
pad, bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospo-
třebiče, televizory a monitory,
počítače, lednice a sporáky.

Další informace poskytuje Od-
bor správy veřejného prostran-
ství a zeleně MČ Praha 5.

Stanoviště hrazená
z rozpočtu MČ Praha 5

Kontejnery společnosti Regios
a. s. budou přistavovány vždy
v pátek nejpozději do 10:00 ho-
din a následně dle potřeby mě-
něny. Poslední odvoz bude pro-
bíhat v sobotu v 15:00 ho din.

19. 11.–20. 11.
■ Urbanova (pod č. 20)

26. 11.–27. 11.
■ U Jinonického rybníčka

3. 12.–4. 12.
■ Nad Turbovou x Na Stárce

10. 12.–11. 12.
■ U Nikolajky x Na Březince

17. 12.–18. 12.
■ Nádražní (proti č. 68)

Stanoviště hrazená
z rozpočtu MHMP

Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pouze ve
vymezeném časovém úseku po -
dle harmonogramu. Na stanoviš -
ti bude přítomna obsluha, která
bude koordinovat ukládání od-
padů a zajistí, aby případně ode-
vzdané využitelné odpady bylo
možné předat k dalšímu využití.
Obsluha VOK bude vybavena
fotoa paráty a veškerá jednání
mimo pravidla budou zdoku-
mentována a v případě nutnosti
předána Městské policii. 

18. 11. 14.00–18.00
■ Werichova (proti č. 17)

19. 11. 14.00–18.00
■ Pekařská x Vidoulská

24. 11. 14.00–18.00
■ Nový Zlíchov (u separace)

25. 11. 14.00–18.00
■ Zdíkovská x Libínská

26. 11. 14.00–18.00
■ Kováků x Na Zatlance

30. 11. 14.00–18.00
■ Borského (u supermarketu)

Zdroj: MČ Praha 5

Kontejnery
pro sběr BIO odpadu 

Kontejnery jsou určeny
pouze na bioodpady, ne
na živočišné zbytky.

Mezi bioodpad patří listí, trá -
va, plevel, zbytky ovoce, zeleni -
ny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, větve,
dřev ní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spa-
dané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel, jedlé oleje, kosti, maso,
kůže, uhynulá zvířata, exkre-
menty masožravých zvířat, zne-
čištěné piliny a všechny další bio-
logicky nerozložitelné odpady.

Po celou dobu přistavení bude
u kontejneru odborná obsluha,
která zamezí odložení nespráv-

ného druhu odpadu. Pokud do-
jde k naplnění kontejneru před
uplynutím doby přistavení, bude
přistaven kontejner nový.

Další informace poskytuje Od-
bor správy veřejného prostran-
ství a zeleně MČ Praha 5. Kon-
taktní osoba Milan Tikal, telefon
257 000 307, e-mail milan.ti-
kal@praha5.cz.

BIO VOK hrazené
z rozpočtu MČ Praha 5

neděle 21. 11. 9.00–12.00
■ Butovická x Pod Vidoulí (par-
koviště)

neděle 28. 11. 9.00–12.00
■ Ke Smíchovu x Lipová alej

Zdroj: MČ Praha 5

Speciálně upravené zelené
plastové sběrné nádoby
o objemu 240 litrů slouží

k umísťování použitých potravi-
nářských olejů a tuků a to pouze
v PET lahvích nebo jiném plas-
tovém obalu. Pokud umístíte po-
užité oleje a tuky do skleněných
nádob, igelitových pytlíků, ple-
chových obalů či do obalů od mi-
nerálních olejů, znemožníte tím
následné zpracování odpadů.
V případě opakovaného nedodr-
žování kázně při sběru bude
dané stanoviště zrušeno a ná-
doby odvezeny.

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 ban-
kou)
■ Nepomucká (u domu č. 9)

Zdroj: MČ Praha 5

Sběr olejů a tuků

Jak nakládat s olejem
●Oleje z fritovacího hrnce nebo
třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou
umístěny nádoby s nálepkou oz -
načující, že jde o nádoby urče -
né k odkládání použitých ku-
chyňských olejů z domácností.
●Olej musí být zbavený zbytků
jídla a musí být v uzavíratel-
ných 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 svody v domech. Zdroj: Pražské služby

Kam s použitým respirátorem
a sadou na Covid 19

●S použitým respirátorem je to stejné jako s rouškou. V případě
vyhazovaných respirátorů v domácnostech nebo na pracovištích
bez rizika infekce platí stejná manipulační pravidla jako pro na-
kládání s použitými rouškami.
● Použité jednorázové ochranné pomůcky, ať už jsou to respi-
rátory, zdravotní obličejové masky či rukavice, patří jedině do
směsného komunálního odpadu. Předtím je potřeba je umístit
do sáčku, ten pevně zavázat, a pak dát do pytle se směsným ko-
munálním odpadem a ten opět zavázat.
● Použité ochranné pomůcky se nikdy netřídí a neodkládají do
kontejnerů na tříděný odpad. Ochranné pomůcky se rovněž ne-
odkládají mimo kontejnery na směsný komunální odpad.
● Sady, určené pro sebetestování osob bez asistence zdravot-
ního personálu, lze v souladu se zákonem o odpadech rovněž
řadit mezi směsný komunální odpad. Zdroj: Pražské služby
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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
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Celorepubliková soutěž
Stav ba roku je největší
soutěžní přehlídkou archi-

tektury a stavitelství v Česku.
Hlavní tituly prestižní soutěže
letos získalo celkem deset sta-
veb, mezi jinými i čtyři z Prahy.
Titul Stavba roku 2021 byl udě-
len stavbě kostela Krista Spasi-
tele s komunitním centrem na
Barrandově za výjimečnou archi-
tektonickou čistotu pojetí novos-
tavby kostela i za celkovou reali-
zaci a stavební provedení, včetně
uměleckých prvků a stavebních
detailů. Kostel je soudobou stav-
bou s řadou progresivních a při-
tom zcela účelných prvků, proto

i kon strukční řešení je prove-
deno moderní technologií. Mini-
malistická stavba nového kostela
vznikla podle návrhu architektů
Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause
a zahrnuje i komunitní centrum
se sálem, klubovnami a kavár-
nou. Kostel jednoduchých geo-
metrických tvarů s bílou fasádou
zapadá do prostředí tvořeného
převážně panelovými domy,
nachá zí se blízko lesa a v těsné
blízkosti Prokopského údolí. Má
tradiční jednolodní půdorys, vý-
razný portál a věž se zvony. Inte-
riér vybavili liturgickými prvky
sochaři Petr Váňa a Stanislav Ko-
líbal. red

Před nejkrásnějšími svátky
roku jsou v zookoutku
Malá Chuchle na sobotu

11. prosince od 14.00 hodin při-
praveny Zvířátkové Vánoce. Náv-
štěvníkům se otevřou brány do
výběhů a budou mít příležitost
předat zvěři malý dárek, třeba
ve formě jablíčka. Lesní zookou-
tek v Malé Chuchli je celoročně
volně přístupný areál u hájovny
v Chuchelském háji, kde se náv-
štěvníci mohou z bezprostřední
blízkosti seznámit se zástupci če-
ské přírody. Je detašovaným pra-
covištěm Záchranné stanice
hlavního města pro volně žijící
živočichy, ve kterém pečují o více
než 30 druhů živočichů, kteří se
kvůli svému trvalému zdravot-
nímu či jinému handicapu již ne-
mohou vrátit zpět do volné pří-
rody a v zookoutku nacházejí
důstojný náhradní domov. Mezi
obyvatele zookoutku patří napří-
klad daněk skvrnitý, prase di-

voké, rys ostrovid, liška obecná
nebo výr velký. Zájemci se mo-
hou stát jejich adoptivním rodi-
čem a přispět tak na jejich péči.

red

Zvířátkové Vánoce
v zookoutku

V soutěži Stavba roku
uspěl kostel
na Barrandově

Součástí budovy kostela, který na Barrandově postavil
Metrostav, je kavárna, komunitní centrum s klubovnami
a společenský sál pro volnočasové a vzdělávací aktivity.
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