
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 5

Jen na snížení byrokracie, počtu úřed-
níků a externích spolupracovníků ušetří
městská část přes dvacet milionů korun.

Dalších deset milionů pak na správě úřadu,
provozu kanceláří, konzultačních službách

a poradcích pro politiky. Další výrazné škrty
jsou v oblasti PR a propagačních akcích, re-
prezentačních výdajích či na provozu IT.
„Úspory se týkají oblastí, kde si musí umět
úřad poradit, aniž by klesla četnost a kvalita

Pětka se chlubí, jak ušetří.
Opozice ji ale nechválí

O sto milionů korun nižší provozní výdaje v roce 2022 prosadil
radní pro oblast financí Jan Kavalírek (TOP 09). Šetřit se bude
například na propagaci městské části, jednotlivých politiků
i provozních výdajích úřadu. Opozice šetrnost radnice oceňuje,
nicméně kritizuje její neschopnost investovat nebo ji podezírá, že
si chce z veřejných peněz platit volební kampaň.

jeho služeb. Jsem přesvědčený, že v každé
veřejné instituci jsou rezervy, které je třeba
v těžších dobách využít, i když to nikdy není
populární opatření,“ uvedl radní Jan Kavalí-
rek s tím, že rozpočet Pětky naopak posílí
příjmy z investic volných finančních zdrojů.

I přes rozpočtové škrty Pětka naopak na-
vyšuje investice na částku přes 350 milionů
korun. Mezi největší akce patří zateplení Po-
likliniky Barrandov, vybudování dvou domů
pro seniory – Poštovka a Hlubočepy nebo re-
vitalizace Chaplinova náměstí na sídlišti Bar-
randov. Řada investic je plánována do oblasti

pokračování na straně 3
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Pomoc strážníků
ve svízelné situaci

Člověk se někdy dostane do situa -
ce, která by se dala nazvat pre-
kérní. Přesně to se stalo řidičce,

které začátkem ledna navečer, už za
tmy, došel benzín uprostřed komuni-
kace. Ocitla se tak se dvěma malými
dětmi v sedačkách v neznámé ulici, ruš -
ný autoprovoz kolem. Naštěstí si ne-
šťastná že na vzpomněla na tísňovou
linku 156. Operátor linky Městské poli-
cie hl. m. Prahy ji nejdříve uklidnil a po-
žádal o adresu. Jenže tu žena neznala,
věděla jen, že se nachází někde na Pra -
ze 5. Nakonec se se ženou spojili telefo-
nicky přímo strážníci z pátého obvodu
a stojící blikající auto nalezli v ulici Dob-
říšská. Problém byl vyřešen za několik
minut. Na benzinové pumpě jí strážníci
koupili kanystr benzínu a řidička s dět -
mi mohla nakonec sťastně odjet domů.

red

Zapojování veřejnosti,
strategické řízení, rozvoj města
a budování místního
partnerství. To je jenom krátký
výčet, jak se dá podle pravidel
místní Agendy 21 zlepšit kvalita
veřejné správy. Radnici Prahy 5
se to úspěšně daří. Městské
části se totiž podařilo koncem
minulého roku posunout na
třetí pozici, tedy z kategorie D
na C. Mezi důležité podmínky
pro postup je podle kritérií
potřeba uspořádat několik
osvětových kampaní
a veřejných setkání, mít aktuální
informace na webových
stránkách a také mít schválenou
finanční podporu aktivit místní
Agendy 21.

„Všechno toto plníme. Pětka se k míst -
ní Agendě 21 přihlásila už před ne-
celými šesti lety. V posledních dvou

letech, kdy to opravdu rozjíždíme, se nám
ale daří úspěšně posouvat a plnit daná hod-
notící kritéria,“ řekla starostka Prahy 5 Re-

náta Zajíčková (ODS) s tím, že pro naplňo-
vání místní Agendy 21 je potřeba také ak-
tivně komunikovat s obyvateli, podnikateli
a neziskovým sektorem. „Od října na naší
rad nici také oficiálně funguje poradní orgán
rady, a to Komise pro místní Agendu a udr-
žitelný rozvoj. Členy komise jsou nejenom
politici, ale i zástupci úřadu a veřejnosti,“
dodala Renáta Zajíčková.

Místní Agenda 21 je oficiální metoda zvy-
šování kvality veřejné správy, která je zalo-
žena na principech otevřenosti, transparent-
nosti a zodpovídání se veřejnosti. Nástrojem
pro měření a hodnocení je sada kritérií.
Úspěšnost v jejich naplňování pak rozděluje
zúčastněná města do pěti kategorií. 

Jedním z velkých přínosů místní Agendy
21 pro pátou městskou část je také to, že
vznikl komplexní dokument Strategie roz-
voje 2030+. „Jedná se o dlouhodobý plán roz-
voje naší městské části, který vychází z již
dostupných analýz a dokumentů, dále z de-
mografické studie i dotazníkového šetření
potřeb našich obyvatel,“ řekla starostka pá-
tého obvodu. A získávání zpětné vazby od
obyvatel stále probíhá. „Od prosince mohou
obyvatelé v takzvané Pocitové mapě označo-
vat místa v naší městské části, která se jim
líbí a kde to mají rádi. Vyznačit tam lze i mís -
ta, která se jim naopak nelíbí a kde by bylo
možné například něco zlepšit,“ vysvětlila
Zajíč ková a vyzvala, aby každý navštívil
Geopor tál Prahy 5. Jeho prostřednictvím to-
tiž probíhá sběr pocitů, a to až do konce dub -
na letošního roku. red

Geoportál ve službách
obyvatel Prahy

Geoportál Prahy 5 spustila radnice
do ostrého provozu v květnu loň-
ského roku. Webová mapa na jed-

nom místě umožňuje obyvatelům vyhle-
dat projekty realizované městskou částí,
služby, dětská hřiště, školy, ale i mnoho
dalšího. „Geoportál Prahy 5 je velkým
po mocníkem v orientaci po městské čás -
ti. Zaneseny jsou zde informace, které
běžná mapa nenabízí. Na jednom místě
totiž poskytujeme veřejnosti informace
z Pětky a já jsem nadšená, že po několi-
kaměsíčním fungování se nám podařilo
zanést to nejdůležitější. Od našich oby-
vatel dostávám samé pozitivní ohlasy,
a to mě velice těší,“ řekla starost ka Pra -
hy 5 Renáta Zajíčková (ODS). A dodala:
„Portál nám umožňuje nejenom jedno-
duše informovat, ale slouží i jako obou-
stranná komunikaci mezi radnicí a oby-
vateli, například formou různých anket,
soutěží a jiných zpětných vazeb.“ Inte-
raktivní mapa neslouží jenom pro obča -
ny, ale i pro úředníky. „Tímto krokem
přibližujeme náš úřad lidem, ale i na-
opak. My nechceme jenom odkazovat
na úřední desku, a proto geoportál bude -
me dále zdokonalovat a přidávat další
informace,“ doplnila tajemnice úřadu
Kateřina Černá. Mapa by měla v budouc -
nu obsahovat například také harmono-
gramy zimní údržby či sečení travna-
tých ploch. red

Pětka úspěšná
v místní Agendě 21
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školství. Zvýší se kapacity někte-
rých škol a třeba ZŠ Weberova
čeká rekonstrukce bazénu. Při-
pravuje se i rekonstrukce hřiště
na Hořejším nábřeží, v Hluboče-
pech a dalších sportovišť. „Nejde
o peníze, kte ré bychom takzvaně
projedli, ale o investice, které se
nám vrátí. V lepších životních
podmínkách, moderním vzdělá-
vání dětí nebo v péči o zeleň,“
tvrdí Kavalírek.

Volební kampaň
na účet Pětky?

Opozice seškrtání rozpočtu
vítá. Má ovšem určité výhrady.
„Po letech bezbřehého rozhazo-
vání peněz získaných prodejem
majetku obce, nejprve pod vede-
ním ODS, pak TOP 09 a ANO, ko-
nečně někdo prosadil aspoň
snahu o rozumnější rozpočet,“
řekl Našemu REGIONU Daniel
Mazur (Piráti), opoziční zastu-
pitel Pětky a její bývalý starosta.
Snížení provozních výdajů o té-
měř 100 milionů je podle něj
krok správným směrem. „Stále
ale na pokrytí provozních výdajů
chybí 44,5 milionu. Celkový na-
vržený schodek včetně investic
je pak dokonce o 2 miliony vyšší

než loni, celkem činí 414,5 mili-
onu,“ vypočítal Mazur.

Ke snižování počtu úředníků,
kterým se pochlubil Kavalírek,
pirát doplnil, že Praha 5 má ze
všech městských částí nejvíc
plně placených politiků – šest -
náct. Poukázal i na nárůst vý-
dajů v PR oddělení o 425 tisíc.
„Nepochybujeme o tom, že je to
z důvodu blížících se komunál-
ních voleb. Nelze v tom nevidět
záměr platit takto část voleb ní
kampaně z veřejných pe něz,“
upozorňuje Mazur. Slo va o navý-
šení částky na investice se obje-
vují každý rok, ale Pra ze 5 se
pod le něj investiční plány dlou-
hodobě plnit nedaří. „Vedení rad-
nice není schop no proinvestovat
ani získané dotace za několik let
zpět. Třeba dotace od HMP na re-
konstrukci parku Mrázovka leží
na MČ už od roku 2017. Investič -
ní plány tak ani v tomto rozpočtu
nejsou uvěřitelné,“ dodal Mazur.

Úředníci jsou
přetížení už teď!

Odlišný názor na zeštíhlený
rozpočet má i další opoziční za-
stupitel strany Prahy 5 Josef
Cuhra (KDU-ČSL). „Hledání ús -
por ve veřejných rozpočtech je
momentálně mimořádně popu-

lární politické téma. V tomto
směru tedy chápu snahu před-
kladatele rozpočtu vyjít tomuto
trendu vstříc a oceňuji i preciz-
nost s jakou se to svého předsev-
zetí pustil. Na rozdíl od něj však
nevnímám rozpočet jako nějaký
simulátor ekonomických pro-
cesů, který lze různě mačkat, až
z něj vypadne žádaný výsledek,
kterým je úspora,“ řekl Našemu
REGIONU. Smyslem rozpočtu je
podle něj především zabezpečit
finační rámec pro služby, které
musí obvod podle zákona posky-
tovat a pro dlouhodobý smys-
luplný rozvoj. „Stále se ukazuje,
jak nízká je schopnost Prahy 5
realizovat investice a zabezpečit
i řádné fungování některých klí-
čových úřadů v přenesené pů-
sobnosti, například stavebního
úřadu. Z tohoto důvodu se mi
jeví jako nelogické snižovat v zá-
jmu úspor počty zaměstnaců,
když klíčová pracoviště jsou již
nyní přetížená a nejsou schopna
řešit svou agendu včas,“ argu-
mentuje Cuhra. Drobnou úsporu
na mzdových nákladech navr-
huje hledat spíše prostřednic-
tvím  auditu práce uvolněných
zastupitelů, který by mohl vést
ke snížení jejich počtu.

Jitka Kačánová

Pětka se chlubí, jak ušetří.
Opozice ji ale nechválí

dokončení ze strany 1

Jan Kavalírek (TOP 09)

Daniel Mazur (PIRÁTI)

Josef Cuhra (KDU-ČSL)

Fo
to

 P
ra

ha
5.

cz
Fo

to
 T

op
09

.c
z

Fo
to

 P
ra

ha
5.

cz



4Zpravodajství z Prahy 5

Letošní rok bude znamenat pro stavbu
mezi Prahou-Smíchovem a Prahou-Ra-
dotínem velké finále. Poslední část sta-

vebních prací zde skončí během prosince.
Modernizace bude mít značný dopad zejmé -
na na zlepšení dopravní situace v okolí velmi
vytížené železniční trati na hranicích Prahy.
Dojde k navýšení kapacity dráhy a ke zvýšení
traťové rychlosti i bezpečnosti železničního
provozu. Klasické soupravy budou moct do-
sahovat rychlosti až 130 km/h, soupravy
s na klápěcími skříněmi až 140 km/h. Sou-
částí této stavby je také kompletní proměna
stanice v Radotí ně, kde se začne budovat
i nová odbavovací ha la. Celko vé investiční
náklady dosahují 3,6 miliardy korun, stavba

je spolufinancována Evropskou unií z pro-
gramu CEF.

Ke změnám dojde také na zastávce ve
Velké Chuchli, která se přesouvá k tamnímu
čtyřkolejnému přejezdu blíže k centru měst-
ské části. U krajních kolejí se budují vnější
nástupiště s mimoúrovňovým přístupem
skrze podchod. Vložením kolejových spojek
zde navíc vznikne stejnojmenná odbočka.
Dosavadní souběh dvou dvoukolejných tratí
směřujících do Radotína od Krče a od Smí-
chova tak nahradí regulérní čtyřkolejná trať.
Namísto samotného přejezdu ve Velké
Chuchli se počítá s výstavbou nadjezdu,
která bude součástí samostatné druhé etapy
stavby. red

Zásilky z Cyklodepa
rozváží elektrokola

Po úspěšném provozu Cyklodepa
Florenc na pražském Těšnově ote-
vřela Praha druhé Cyklodepo An-

děl na Smíchově. První kola se do ulic
metropole rozjela 8. prosince a další pře-
pravci se během ledna přidávají. Cyklo-
depa slouží k rozvozu zásilek v širším
centru Prahy. Po pravém břehu Vltavy
se díky Cyklodepu Anděl obslouží pro-
střednictvím nákladních elektrokol
i levý břeh řeky. Praha chce rozšiřová-
ním cyklodep ulevit veřejnému pro-
storu, snížit dopravní zátěž a přispět
tak ke zkvalitnění života obyvatel v cen-
tru města. Cyklodepo funguje jako pře-
kladiště zásilek z dodávek, které je do-
praví ze skladů společností na okraji
města do skladového kontejneru kon-
krétní logistické společnosti v depu. Zde
si je kurýr vyzvedne, uloží je do nákla-
dového prostoru elektrokola a poté je
rychle a s nulovými emisemi dopraví
k příjemcům v širším centru. Za jeden
den dokážou kurýři z jednoho depa do-
ručit až sto zásilek. red

Brožura pomáhá
cizincům s komunikací

Praha 5 se dlouhodobě řadí mezi
nejlidnatější městské části. Podle
dat Českého statistického úřadu

žije na jejím území přes devadesát tisíc
obyvatel. Mezi nimi jsou nejenom Češi,
ale také cizinci. Radnice proto nechala
na webové stránky přidat jazykové
muta ce a vydala pro cizince informační
brožuru v rámci projektu „Podpora
vzdě lávacích a sociokulturních aktivit
smě řujících k integraci cizinců v roce
2021 na území městské části Praha 5“,
který je spolufinancovaný minister-
stvem vnitra. „Vyřešit praktické životní
situace ve styku s úřadem musí neje-
nom Češi, ale i cizinci, kteří v dané obci
žijí. Bohužel dost často dochází k jazy-
kové bariéře. To by ale nyní mělo být mi-
nulostí. Snažíme se totiž usnadnit život
všem nově příchozím obyvatelům Pra -
hy 5, a proto bylo přeloženo to nejdůle-
žitější, co by měl cizinec vědět,“ řekla
tajemnice úřadu Kateřina Černá. We-
bové stránky i brožura, která je do-
stupná na recepcích úřadu, byly přelo-
ženy do anglického jazyka, ruského
jazyka, ukrajinštiny a vietnamštiny.
Všechny jazykové mutace obsahují zá-
kladní informace a kontakty. red

Záslužné medaile Rady městské části
Praha 5 získala koncem roku dvacítka
zástupců integrovaného záchranného

systému, a to za vzorné plnění služebních
povinností. Tím může být například čin,
který se vymyká rámci běžné služby, nebo
osobní aktivity mimo službu šířící dobré
jméno policistů, strážníků, hasičů i zdravot-
níků. „Kvůli koronavirové situaci se tradiční
slavnostní akt na radnici Prahy 5 nekonal.
Vzhledem k tomu se předání uskutečnilo in-
dividuálně, cestou ředitelů policií, hasičů
a záchranné služby,“ uvedl radní pro bezpeč-
nost Petr Lachnit (ANO). red

Pětka ocenila
policisty, strážníky,
hasiče i záchranáře

Modernizace tratě
Praha-Smíchov – Radotín
míří do finále

Vyznamenání pro pracovníky složek
integrovaného záchranného systému.

Nádraží Praha-Smíchov

Nádraží Praha-Radotín
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Nového stálého hosta
ověnčeného mnoha
divadelními cenami
přivítalo od ledna
Švandovo divadlo.
Program jeho studiové
scény tak letos obohatí
pět inscenací souboru
JEDL, profilujícího se už
víc než deseti let jako
autorské, alternativní
a nezávislé divadlo.
Tvorba umělců JEDLu
vychází ze spolupráce
Jana Nebeského, Lucie
Trmíkové a Davida
Prachaře.

Ti se propojují i s dalšími
tvůrci a performery z ob-
lasti divadla, tance, hudby

i výtvarného umění. Ke Švan-
dům přenese soubor JEDL celý
svůj repertoár; do konce sezóny
plánuje na Smíchově uvést také
dvě premiéry.

„JEDL vnímám blízce – jak lid-
sky, hodnotově, tak svobodnou
imaginací, spojenou s hledáním
živého v tématu,“ řekl Martin
Františák, umělecký šéf Švan-
dova divadla. Ten JEDLu připi-
suje i „jistou nepokojnou dráždi-
vost v hledání řádu“, což je podle
něj princip progresívnímu uva-
žování Švandova divadla velice
blízký. „Určující je také režijní
osobnost Jana Nebeského – mít
jej v domě prý přináší štěstí,“ do-
dal Františák s tím, že příchod
JEDLu vnímá jako něco součas-

ného a přirozeného. To potvrzuje
za JEDL i Lucie Trmíková. „Jak-
koliv naše soubory zůstávají na
sobě nezávislé, kamenná a expe-
rimentální scéna si nejsou kon-
kurencí. Mohou se navzájem
obo hacovat jak nahlížením na
fungování procesů, tak v samot -
né tvůrčí a umělecké činnosti.
Chceme být součástí mís ta, které
poskytne širokou škálu pohledů
na důležitá celospolečenská té-
mata,“ uvedla Lucie Trmíková.

Již 10. ledna uvedlo Studio
Švandova divadla Soukromé roz-
hovory, bergmanovskou variaci
o manželství a ztrátě víry, s Lucií
Trmíkovou, Martinem Pechlá-
tem a Zdeňkem Maryškou alter-
nujícím s Martinem Dohnalem.
19. ledna následuje Manželská
historie, komorní příběh geniál-
ního autora, jeho manželky a její
přítelkyně, v podání Lucie Trmí-
kové, Davida Prachaře a Anny
Fia lové. Diváci se mohou těšit
i na Médeiu, jeden z nejkrutěj-
ších příběhů lásky, zrady a pom-

Čtecí babičky na Hřebenkách

Příspěvková organizace Centrum sociální a ošetřovatelské
pomoci Praha 5 zahájila na podzim minulého roku v dět-
ských skupinách Hřebenka projekt Čtecí babička. Do dět-

ských skupin přijde dvakrát měsíčně vybraná babička a po obědě,
když se děti uvelebí v postýlkách, jim přečte pohádku. Některé
babičky se do projektu zapojily samy, některé se přihlásily z Ko-
munitního centra Louka, kam chodí na kurzy a programy. red

Švandovo divadlo
má nového stálého hosta

sty. Stejně jako předchozí tituly
ho režíruje Jan Nebeský a exce-
luje v něm mimo jiné Lucie Tr-
míková. Médeia je na programu
26. led na. Poslední lednový den

David Prachař a Lucie Trmíková v inscenaci Manželská historie

Saša Rašilov v inscenaci
Zahradníček / Vše mé je tvé

uvede JEDL ještě inscenaci Za-
hradníček / Vše mé je tvé, která
vypráví mimořádný příběh bole-
stného i láskyplného manželství
básníka Jana Zahradníčka a jeho
ženy Marie. Suverénní režii Jana
Nebeského doprovázejí opět
výbor né herecké výkony Saši Ra-
šilova v roli pronásledovaného
básníka a Lucie Trmíkové v roli
jeho ženy Marie. red
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„Bylo mi velkou ctí, že jsem mohla
předat pěti významným osobnos-
tem čestné občanství Prahy 5.

Jsou to totiž lidé, kteří dosáhli výrazných
úspěchů v některém oboru lidské činnosti
a proslavili nejen své jméno, ale i místo, kde
žijí. Jsme na ně právem proto hrdi a všichni
si tento titul zaslouží,“ řekla starostka Za-
jíčková. Titul se uděluje od roku 2015 a jeho
držiteli je v současnosti už dvacet pět osob-
ností. Kdo jsou noví čestní občané Prahy 5?

Vlasta
Diblíková
První česká pilot ka
dopravních letadel
Diblíková získa la
v patnácti letech pi-
lotní průkaz na vět-
roně, rok předtím
popr vé absolvovala
let v Bla níku L-13.
Od roku 1996 létá
u ČSA na dopravních letadlech, začínala jako
druhá pilotka na strojích ATR a v roce 1998
přesedlala na stroje typu Boeing. V březnu
2003 se vrátila na stroje typu ATR a usedla
vlevo do kapitánského křesla. Nyní létá na
velkokapacitních letadlech typu Airbus. Ve
své profesní dráze pilotky dopravních letadel
létala po celém světě, mimo jiné i do Kanady,
USA, Venezuely, Mexika, Dominikánské re-
publiky nebo na Kubu či Dálný východ. Ze
všech destinací a zemí, kam létala, jí nejvíce
učarovala Indie.

Jáchym Topol
Významný básník,
prozaik, hudebník
a žurnalista se na-
rodil 4. srpna 1962
v Pra ze. V říj nu
roku 2017 se stal
za román Citlivý
člověk laureá tem
Státní ceny za lite-
raturu. Jeho vý-

znamná díla jsou Sestra, Noční práce, Chlad -
nou zemí, Kloktat dehet. V jeho klubovém
bytě v Radlicích tehdy proběhlo pásmo lite-
rárně-dramatických pořadů. Od roku 1991
je spisovatelem z povolání. Do roku 1993 byl
šéfredaktorem časopisu Revolver Revue. Byl
členem redakce týdeníku Respekt od jeho za-
ložení v roce 1990 do roku 2007. V letech
2009–2011 působil v redakci deníku Lidové
noviny, nyní pracuje jako dramaturg Kni-
hovny Václava Havla.

Zdeněk Lux
Bývalý vrchní slá -
dek pivovaru Staro-
pramen Lux se na-
rodil 21. července
1972 a je absol -
ventem Vyso ké ško -
ly chemic  kotech -
nologické v Pra ze.
Více než čtvrtsto-
letí působil v Pivo-
varech Staropramen. V roce 2007 přešel
z pozice vrchního sládka Braníku do postu
dvacátého vrchního sládka Pivovarů Staro-
pramen a jeho velkým dílem bylo přestěho-
vání výroby z Braníka do smíchovského pivo -
varu. Stál také za modernizací a rozšířením
produkce na Smíchově.

Ferdinand
Peroutka
– in memoriam
Český spisovatel,
dramatik a publi-
cista se narodil 6.
února 1895 v Pra -
ze, zem řel 20.
dubna 1978 v New
Yorku. Bývá pova -
žován za jednoho
z nej vý z namnějších před stavite lů české
předválečné demokratické žurnalistiky. Je
autorem díla Budování státu, pojednávají-
cího o vzni ku a prvních letech Českosloven-
ska. Svoji novinářskou kariéru započal hned

Praha 5 má
nové čestné občany

Starostka Renáta Zajíčková (ODS) spolu s dalšími radními
předali v prosinci minulého roku v Museu skla Portheimka
čestná občanství městské části. Novými nositeli tohoto titulu
jsou první české pilotka dopravních letadel Vlasta Diblíková,
básník Jáchym Topol, bývalý vrchní sládek Staropramenu Zdeněk
Lux a herec Miroslav Donutil. Jedno čestné občanství bylo uděleno
in memoriam, a to spisovateli Ferdinandu Peroutkovi, které
převzala jeho vnučka Terezie Kaslová.

po maturitě v roce 1913 příspěvky do Her-
benova časopisu Čas. Po komunistickém
únorovém převratu roku 1948 odešel do
exilu. Byl oceněn řádem Tomáše Garrigua
Masaryka.

Městská část chce spisovatelům odkaz při-
pomenout rovněž památníkem Ferdinanda
Peroutky, na jehož vytvoření vyhlásila vý-
tvarnou soutěž. „Umělecké díla by mělo při-
pomínat osobnost spisovatele a publicisty
Ferdinanda Peroutky, který bydlel a tvořil
v domě v Matoušově ulici v blízkosti parku
Portheimka,“ vysvětlil místostarosta pro kul-
turu a obnovu památek Prahy 5 Lukáš He-
rold (ODS). „Oceněni budou tři nejlépe vy-
stihující díla, které budou nejlépe připo mínat
odkaz Ferdinanda Peroutku. První oceněný
dostane 90 000 korun, druhý 50 000 a třetí
30 000 tisíc korun,“ dodal Herold. Základní
informace o výtvarné soutěži včetně podmí-
nek a přesného zadání lze nalézt na webu
městské části.

Miroslav
Donutil
Český herec, mode -
rátor, bavič a zpě -
vák vy stu doval
brněn skou Janáč -
kovu akademii mú -
zických umění. Již
za studií hrál v Di-
vadle Hu sa na pro-
vázku v Br ně, kde
působil od roku 1973 až do roku 1990. Poté
se stal, do ro ku 2013, členem souboru Čino-
hry Národního divadla. Miroslav Donutil s ro-
dinou bydlí na Praze 5 v Hlubočepech spo-
kojeně již 20 let. Renata Říhová
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Čestní občané Prahy 5
Již dříve v této mětské části získali
čestné občanství například:
●Režisér, herec, zpěvák, tanečník a sce-
nárista Ondřej Havelka, známý svou lá-
skou ke swingu a jazzu, ale také celove-
černím filmem Hastrman. Syn herečky
Libuše Havelkové.
● Mim, herec, režisér, scenárista, vyso-
koškolský pedagog a představitel české
pantomimické školy Boris Hybner, otec
herečky Vandy Hybnerové.
●Někdejší disident, římskokatolický du-
chovní a pomocný biskup pražský Vác-
lav Malý. V širší povědomí veřejnosti
vstoupil během demonstrací za Same-
tové revoluce v roce 1989.
● Spisovatel, autor více než devadesáti
titulů Eduard Petiška. Jeho knihy byly
přeloženy do několika desítek jazyků
a celkové prodeje jeho děl přesáhly hra-
nici osmnácti milionů kusů. Mezi jeho
nejznámější díla patří Staré řecké báje
a pověsti a příběhy o Krtkovi.
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Kontejnery hrazené
z rozpočtu MČ Praha 5

Jak správně
likvidovat léky

21. 1. – 22. 1. 2022
■ Na Farkáně II x Od Vysoké 

28. 1. – 29. 1. 2022
■ V Botanice (za Komerční ban-
kou)

4. 2. – 5. 2. 2022
■ U Šalamounky x K Měchurce

11. 2. – 12. 2. 2022
■ Pod Hybšmankou (proti č. 12)

18. 2. – 19. 2. 2022
■ U Klavírky (proti č. 10)

25. 2. – 26. 2. 2022
■ Na Hřebenkách (proti č. 12)

Zdroj: MČ Praha 5

Kontejnery hrazené
z rozpočtu MHMP

Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pou -
ze ve vymezeném časo-

vém úseku dle harmonogramu.
Na stanovišti bude přítomna

obsluha, která bude koordinovat
ukládání odpadů a zajistí, aby
případně odevzdané využitelné

odpady bylo možné předat k dal-
šímu využití.

Obsluha VOK bude vybavena
fotoaparáty a veškerá jednání
mimo nastavená pravidla budou
zdokumentována a v případě
nutnosti předána Městské poli-
cii. 

Kontejnery společnosti Re-
gios a. s. budou přistavo-
vány vždy v pátek nejpoz-

ději do 10.00 hodin a následně

podle aktuálního naplnění nádob
budou vyměněny.

Poslední odvoz bude probíhat
vždy v sobotu v 15.00 hodin.

19. 1. 14.00–18.00
■ Borského (parkoviště u super-
marketu)

20. 1. 14.00–18.00
■ Pekařská x Vidoulská

21. 1. 14.00–18.00
■ Kroupova x Kutvirtova

26. 1. 14.00–18.00
■ Trojdílná x Nad Zámečkem

27. 1 14.00–18.00
■ Janáčkovo nábřeží (proti č. 19)

28. 1. 14.00–18.00
■ Baldové x Vejražkova

Zdroj: MČ Praha 5

Spoužitým respirátorem je
to stejné jako s rouškou.
V případě vyhazovaných

respirátorů v domácnostech ne -
bo na pracovištích bez rizika in-
fekce platí stejná manipulační
pravidla jako pro nakládání s po-
užitými rouškami, která Minis-
terstvo životního prostředí defi-
novalo již v minulém roce.

Použité jednorázové ochranné
pomůcky, ať už jsou to respiráto -
ry, zdravotní obličejové masky či
rukavice, patří jedině do směsné -
ho komunálního odpadu. Před -
tím je potřeba je umístit do sáč -
ku, ten pevně zavázat, a pak dát
do pytle se směsným komunál-
ním odpadem a ten opět zavázat.

Použité ochranné pomůcky se
nikdy netřídí a neodkládají do
kontejnerů na tříděný odpad. Po-
užité ochranné pomůcky se rov-
něž nikdy neodkládají mimo kon-
tejnery (nádoby) na směsný
ko munální odpad. Testovací sa -
dy, určené pro sebetestování
osob bez asistence zdravotního
personálu, lze v sou ladu se zá-
konem o odpadech rovněž řadit
mezi směsný komunální odpad.

K prevenci před rizikem, že
testovaná osoba je SARS-CoV-2
pozitivní, je však vždy třeba ve-
škerý odpad z testovacích vý-
robků ukládat do pevného plas-
tového pytle určeného na tyto
odpady. Zdroj. Pražské služby

Kam s použitým
respirátorem

Zákon o odpadech definuje
léky jako „nebezpečný od-
pad“ a podle toho je také

třeba s nimi zacházet.
V žádném případě tak není

možné vyhazovat nepoužité léky
do popelnice společně s běžným
odpadem či např. splachovat do
WC apod. Jediným správným
způsobem je odevzdání  léků v lé-

kárně, příp. ve sběrném dvoře,
pokud nepoužitá léčiva přijímá.

Každá lékárna je povinna ne-
použité léky převzít. Některé
lékár ny dokonce mají uvnitř pro-
storu lékárny dostupný uza-
vřený a označený kontejner, do
kterého může veřejnost nepo-
užitá léčiva sama odevzdat.

Zdroj SUKL

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. Použité oleje a tuky
ve skleněných nádobách, igelito-
vých pytlících, plechových oba -
lech či obalech od minerálních
ole jů zne  možňují následné zpra-
cování.

Stanoviště s nádobami na sběr
použitých  olejů a tuků:
■ 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)
■ Nepomucká (u domu č. 9)
■ V Botanice Zdroj: MČ Praha 5

Sběr olejů a tuků

INZERCE V5-0101
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