
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 5

Nadace chce historicky citlivě opravit
stávající budovy usedlosti a přistavět
novou budovu, kde se bude nacházet

zdravotnická část. Tu budou využívat děti
s život ohrožujícím onemocněním a jejich ro-
diny, a děti, jejichž léčba byla již vyčerpána

a potřebují tzv. paliativní péči na sklonku ži-
vota. „Návrh prezentuje pietní obnovu his-
torické usedlosti se současně citlivě řešenou
novou zástavbou, která původní historickou
usedlost nezastiňuje a neumenšuje. Zároveň
je nová zástavba kultivovaně zapojena do vý-

Usedlost Cibulka
se promění v dětský hospic

Novou podobu pražské usedlosti Cibulka, kde Nadace rodiny
Vlčkových plánuje vybudovat dětský hospic, navrhne
architektonické studio Petr Hájek Architekti, které si nadace
vybrala v architektonické soutěži. Dlouho chátrající usedlost
koupila nadace generálního ředitele antivirové firmy Avast
Ondřeje Vlčka a jeho manželky Kataríny začátkem loňského roku.
Hospic plánuje otevřít v říjnu 2026.

chodní zahrady, kde splývá s terénem,“
uvedla porota soutěže k vítěznému návrhu.
Kvůli citlivému navázání na vývoj usedlosti
s kořeny ve čtrnáctém století byli k výběru
od začátku přizváni a na všech jednáních pří-
tomni i zástupci Národního památkového
ústavu.

Duch místa, příroda i funkčnost
„Základní věcí pro nás bylo, jak se podařilo

skloubit historického ducha místa, který ta -
dy nepochybně je, s funkčním účelem, který
sem chceme vtisknout,“ uvedl k návrhu Vl-
ček. Dodal, že všech pět finálních návrhů
bylo kvalitních a výběr byl náročný. „Přišlo
nám, že to je největší propojení historie, pří-

pokračování na straně 3
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Pět zastávek městské hromadné do-
pravy v Praze, jejichž názvy vychází
z ukrajinského místopisu, přebarvil

začátkem března pražský Dopravní podnik
do ukrajinských barev. Modro žlutá zastáv-
ková tabla si také mohou zájemci zakoupit
a přispět tak na pomoc obyvatelům Ukrajiny.

Tabla zastávek, jako například Zborovská,
Krymská, Volyňská nebo Ukrajinská, a k to -
mu zastávka na Náměstí Míru jsou nově za-
barvené v ukrajinských barvách. A to jak ta
skutečná v ulicích Prahy, tak ta, která jsou
určena k charitativnímu prodeji. Veškerý vý-
těžek z jejich prodejů bude zasílán na ve-
řejný sbírkový účet Charita pro Ukraji nu.

Cena jednoho tabla je 379 korun, sada
všech pěti, tedy Krymská, Volyňská, Ukrajin -

ská, Zborovská a Náměstí Míru je 1.499 ko -
ru n. Tabla je možné zakoupit na webu Fan -
sho pu Dopravního podniku nebo v jeho Info -
centrech ve stanicích metra Anděl,
Hradčanská, Můstek, Nádraží Veleslavín, na
Hlavním nádraží, na pražském magistrátu
nebo na Letišti Václava Hav la Praha. 

„Vedle gest jako jsou vlaječky na tramva-
jích, tabla na zastávkách a přemalované zá-
bradlí v barvách Ukrajiny před ruskou am-
basádou podnikáme s DPP, ROPIDem a TSK
konkrétní kroky pomoci i v dopravní gesci.
Lidé prchající před válkou mají v Praze MHD
zdarma a s TSK vytipováváme okrajová
méně obsazená parkoviště pro parkování
zdarma,“ uvedl náměstek pražského primá-
tora Adam Scheinherr (Praha Sobě). red

Zborovská se přebarvila
do barev Ukrajiny

Radní páté městské části schválili po-
kračování programu drobných oprav
chodníků na území jednotlivých loka-

lit Prahy 5, který se už osvědčil v loňském
roce. Pro ten letošní vyčlenila radnice na
opravy dva miliony korun.

„Jde o lokální opravy drobných výtluků,
které mají dvojí efekt. Jsou rychlé a zamezí
rozšíření poškození chodníku a tedy i nut-
nosti mnohem větších a nákladnějších oprav
v budoucnu,“ řekl člen zastupitelstva a před-
seda Výboru dopravního Jan Panenka
(ODS). Chodníky jsou v majetku pražského
magistrátu a ve správě Technické správy ko-
munikací Praha, která ale na drobné a rychlé
opravy nemá kapacity. Praha 5 opravy finan-
cuje z Fondu rozvoje dopravy, kam míří pe-
níze z modrých parkovacích zón. „Od začát -
ku říkáme, že peníze z modrých zón vrátíme
zpět do infrastruktury na Pětce. Investice do
oprav chodníků má pozitivní ohlas a jsem
rád, že v tom můžeme pokračovat,“ dodal
Panenka.

Modré parkovací zóny jsou na území Pra -
hy 5 od února rozšířeny na celou lokalitu síd-
liště Barrandov, Starých Hlubočep, Žvahova
a Zlíchova. red

Peníze z modrých zón
jdou do oprav chodníků
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Modré parkovací zóny u kostela Krista
Spasitele na Barrandově

Klubovna skautů
na Okrouhlíku

Zrekonstruované prostory skaut-
ské klubovny na Okrouhlíku
umož ní nově pohodlné sklado-

vání herních pomůcek a nabízí i zázemí
pro relaxování a odpočinek. Součástí
přestavby byla také technická obnova
objektu od elektroinstalace až po fasády
a venkovní schodiště. Revitalizace
skautské klubovny je dalším dílkem do
skládačky mnoha investičních projektů
páté městské části do volnočasových ak-
tivit mládeže a zvelebení veřejných pro-
stor. Stavební úpravy vyšly v tomto pří-
padě na 3,5 milionu korun. „Investice
mimo jiné umožnila vybudování oddě-
lených sociálních zařízení pro dívky
a chlapce, a celkově lepší hygienické zá-
zemí. Nezapomněli jsme ani na zvele-
bení nejbližšího okolí, kde přibyly napří-
klad nové lavič ky,“ vypočítal přínosy
rekonstrukce místostarosta Prahy 5 Lu-
káš Herold (ODS). red

Pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny

Pátá městská část vytvořila koor-
dinační pracovní skupinu na po-
moc uprchlíkům z Ukrajiny. Do ní

jsou zapojeni zástupci odborů krizového
řízení, sociálního, bytového i zástupce
odboru školství. Skupina se schází tři-
krát týdně. Nyní je primárně zaměřena
na přípravu bytů pro uprchlíky. Další
možnosti se nabízí v ubytovacích míst-
nostech na Ženských domovech nebo
v klubovně místního spolku Junák – če-
ský skaut, který nabídl klubovnu k pře-
chodnému ubytování uprchlíků. První
dva vybavené byty již byly nahlášeny
Krajskému asistenčnímu centru pomoci
Ukrajině a jsou připraveny k přijetí uby-
tovaných. Další byty musejí být vyba-
veny základním nábytkem a vybavením,
které umožní jejich obývání, jako jsou
například postele, stoly, židle, osvětlení,
sporáky nebo vařiče a pračky. Byty, ve
kterých budou ubytovány rodiny s velmi
malými dětmi, novorozenci nebo bato-
laty, budou ještě dovybaveny dětskou
postýlkou a dalším vybavením a zaříze-
ním nezbytným pro péči o malé děti.
„Chceme se dobře postarat o uprchlíky
z Ukrajiny, kteří budou ubytováni na
naší městské části. Budeme je navště-
vovat a dle potřeby doplníme zařízení
bytů,“ řekla tajemnice úřadu Prahy 5
Kateřina Černá. red
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rody i funkčního uspořádání,“ doplnila k je-
jich konečné volbě jeho manželka Katarína.

Dodala, že zásadní pro výběr bylo napří-
klad i to, aby každý pokoj hospice měl vlastní
terasu nebo zahrádku a přímý přístup do za-
hrady. Vnitřní prostory pak musely nabízet
zároveň dostatek společných prostor a sou-
kromí. Nové křídlo s hospicem bude přímo
u parku. „Chceme umožnit, aby se děti dívaly
do korun stromů, mohly co nejsnáze a bez
jakýchkoliv bariér několikrát denně vyjít
nebo i na kolečkovém křesle či s postelí na
kolečkách vyjet do přírody. Tyto děti totiž
většinou žijí v bytech, ze kterých je výprava
do přírody velmi náročná, proto doma větši-
nou dlouhé dny a týdny koukají jen do stropu
svého pokoje,“ sdělila ředitelka Nadace rodi -
ny Vlčkových Ivana Plechatá. 

Ke stavbě bude nutná změna územního
plánu, kterou nedávno doporučili ke schvá-
lení zastupitelé Prahy 5. Stávající budovy bu-
dou po rekonstrukci sloužit jako kanceláře
Nadace rodiny Vlčkových a organizace Zlatá
rybka, kterou manželé také provozují. Vznik-
nou tam i pokoje pro rodiče, místnosti na te-
rapie, bistro či přednáškový sál.

K narozeninám Hohensteina
Nadace již v areálu uskutečnila stabilizační

práce, ve kterých bude letos i příští rok podle
hlavního architekta projektu Františka
Brych ty pokračovat. Stavební povolení na
novostavbu by pak chtěla nadace získat
zhru ba za rok až rok a půl. Stávající dvůr
a budovy mají zůstat v podstatě v nezmě-
něné podobě. „Jediný nový prvek má být spo-
jovací můstek, který propojí stodoly a tak

trošku oživí původní uspořádání usedlosti,“
řekl Brychta.

První významné změny čekají domek za-
hradníka u hlavního vchodu do usedlosti,
který by měl být kompletně opraven příští
rok a vznikne tam kavárna pro veřejnost
a dočasné sídlo nadace. Celý opravený areál
chce nadace otevřít 22. října 2026, což bude
přesně 200 let od úmrtí biskupa Thun Ho-
hensteina, který usedlost nechal za začátku
19. století přestavět do stávající podoby.

O osudu dlouho prázdné usedlosti se jedná
od 90. let minulého století, několikrát ji ob-
sadili squatteři. Bývalý majitel Oldřich Vaní-
ček předloni oslovil radnici Prahy 5 s nabíd-
kou prodeje, poté ale změnil názor a začal

jednat s jiným zájemcem. Tím se ukázala být
právě nadace Vlčkových. Manželé Ondřej
a Katarína Vlčkovi do své nově vzniklé na-
dace vložili aktiva v hodnotě 1,5 miliardy ko-
run s cílem vybudovat dětský hospic a pali-
ativní středisko.

Vlčkovi navazují na aktivity své šest let
fungující charitativní organizace Zlatá rybka,
jejímž posláním je plnit přání dětem, které
mají život ohrožující onemocnění. Aktiva je-
jich rodinné nadace pocházejí z Vlčkova čtvrt
století trvajícího působení v Avastu, ze kte-
rého se za tu dobu stala úspěšná globální
softwarová společnost. Jeho žena Katarína
je lékařka působící v mobilním hospici Cesta
domů. čtk / jik

Usedlost Cibulka se promění v dětský...
dokončení ze strany 1

Nadace chce ze zanedbané usedlosti vybudovat příjemný prostor pro nemocné děti.
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První milník výstavby
Smíchov City označila glajcha
Výstavba největšího projektu
v moderních dějinách Prahy má
za sebou další významnou
kapitolu. Po roce a půl od
zahájení ozdobila nejvyšší bod
prvních budov tzv. glajcha,
která dle tradice symbolizuje
významný milník stavby. 

Prvními dokončenými objekty jsou kan-
celářská budova SM1 a rezidenční
SM2. Glajcha označuje dokončení hru -

bé stavby obou objektů. Ty už nyní čekají
další práce, které zahrnují rozvod instalací,
zateplení stropů, montáž skladby střešního
pláště. Brzy se chystají také instalace oken
a práce na fasádě, aby budovy podle plánu
mohly uvítat své první obyvatele a návštěv-
níky. 

Na hrubou stavbu kancelářské budovy
SM1 a rezidence SM2 bylo použito 23 500 m3

betonu a 3 245 tun armatury. Zastavěna byla
plocha v rozloze 5 300 m2. Umístění glajchy

proběhlo ve slavnostní atmosféře, nechyběl
u něho výkonný ředitel Sekyra Group, a. s.,
Leoš Anderle a předseda představenstva
zhotovitele stavby STRABAG a.s. Ondřej No-
vák a další zástupci společností, které se na
pro jektu podílí. Šlo totiž o symbolický oka-
mžik, který shrnuje dlouhou cestu. 

Před samotným zahájením stavby se pro-
jekt Smíchov City pečlivě připravoval a plá-
noval patnáct let. Promítly se do něj názory
místních obyvatel a veřejnosti, stejně jako
odborníků z celého světa. Podobu nové čtvr -
ti, která už pomalu roste před očima, před-
určily hned dvě mezinárodní architektonické
soutěže, do nichž se zapojily stovky archi-
tektonických studií z celého světa. Myšlen-
kou projektu totiž bylo dosáhnout různoro-
dosti typické pro přirozeně rostlé město
a zdůraznění tradice v rámci Prahy. Výmluv -
ně to symbolizuje zachování objektu i fun-
gování místními obyvateli oblíbené Radlické
kulturní sportovny. 

„Jde o významný celogenerační projekt.
Věříme, že na konci téhle cesty bude atraktiv -
ní městská čtvrť, ve které se bude dobře žít
i pracovat,“ podtrhuje Leoš Anderle smysl,

jenž bude Smíchov City mít pro celou Prahu.
S tím souhlasí i ředitel Institutu plánování
a rozvoje Prahy (IPR) Ondřej Boháč. „Těší
mě, že se nám postupně daří zacelovat jizvy
Prahy. Smíchov City je v tomto ohledu první
brownfield, který se promění v živou a funk -
ční čtvrť,“ zdůraznil už při zahájení stavby.

Přestavba jednoho z nejatraktivnějších
pražských brownfieldů, území kolem nádra -
ží na Smíchově, se tak stane symbolem pro-
měny města v 21. století. Vznikne zde téměř
400 000 m2 bytových, administrativních, ob-
chodních či veřejných ploch včetně kilome-
trového pěšího bulváru, jenž bude těžištěm
celého projektu. Nebude chybět ani škola
nebo rozsáhlé plochy zeleně a parky. Právě
nový bulvár by měl dokonce sloužit jako nové
centrum Prahy. „Ambicí je, aby kilometrová
pěší zóna, která protne celý projekt, vytvo-
řila kulturu korza, kulturu pěšího bulváru
jako komunikační osy, ale i městotvorného
místa setkávání a občanských aktivit,“ vysvě -
tluje Luděk Sekyra, předseda představen -
stva Sekyra Group. Přeje si, „aby jeden z no -
vě vzniklých parků měl charakter Hyde
Par ku a stal se jejich těžištěm“.
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Právě důraz na veřejný prostor je tím, co
Smíchov City odlišuje od předchozích rozsá-
hlých developerských projektů na území me-
tropole. „Je tím nejcennějším, co můžeme
měs tu nabídnout,“ zdůrazňuje Luděk Se-
kyra a upozorňuje na jeho dvojí interakci –
jak s prostorem soukromým, tak s veřejným
životem, s občanskou společností. „To je pod-
statou naší filozofie. Tím se lišíme od mno-
hých investorů, kteří zpravidla maximalizují
objemy na úkor ploch s veřejnou funkcí,“ vy-
světluje Sekyra. 

Dobře to ilustruje pozoruhodný konsen-
zus, jenž vznik projektu Smíchov City do-
provází. V dlouhém procesu územního a sta-
vebního řízení nedošlo k žádnému odvolání
ani zpochybňování významu, který nová
čtvrť bude podle plánů mít.

„Dovoluji si říci, že takto připravený pro-
jekt na toto rozsáhlé území nově vznikající
městské čtvrti je ukázkovým příkladem pr-
votřídního urbanismu, kvality veřejného pro-
storu i architektury samotné. Vím, že za ce-
lým projektem a procesem je ohromné
množství práce. Tento projekt by měl být pří-
kladem pro všechny městské projekty vel-
kého měřítka v Praze v novém tisíciletí a měl
by udávat správný směr pro revitalizace
brownfieldů a kvalitu tvorby vystavěného
prostředí vůbec v hlavním městě i v celé Če-

ské republice,“ vyjádřil svou spokojenost
i 1. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr
Hlaváček.

Umístění glajchy je významný milník, ale
dlouhá cesta Smíchov City tím ještě zdaleka
nekončí. Do dokončení celého projektu, je-

hož celková investice dosáhne 20 miliard ko-
run, stále zbývá téměř jedenáct let. Pak by
tu mělo žít na 12 tisíc lidí, pro které se Smí-
chov City stane novým domovem, pracoviš-
těm nebo místem pravidelné zábavy, rela-
xace, sportu i kulturního vyžití. pr
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Kontejnery hrazené
z rozpočtu 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
nut nosti předána Městské poli-
cii. Zdroj MČ Praha 5

23. 3. 14.00–18.00
■ Pražského (u č. 608)

24. 3. 14.00–18.00
■ U Dívčích hradů x Tetínská

25. 3. 14.00–18.00
■ Jinonická (proti č.78)

30. 3. 14.00–18.00
■ U Nikolajky (za stadionem)

31. 3. 14.00–18.00
■ U Sm. hřbitova x K Vodojemu

1. 4. 16.00–20.00
■ V Remízku x Voskovcova

6. 4. 16.00–20.00
■ Holečkova

7. 4. 16.00–20.00
■ Pekařská x Vidoulská

8. 4. 16.00–20.00
■ Werichova (proti č. 17)

13. 4. 16.00–20.00
■ Nový Zlíchov (u separace)

14. 4. 16.00–20.00
■ Zdíkovská x Libínská

20. 4. 16.00–20.00
■ Kováků x Na Zatlance 

21. 4. 16.00–20.00
■ Ke Kotlářce č. 14

22. 4. 16.00–20.00
■ Devonská (u separace)

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

ha 5 budou přistavovány vždy
v pátek nejpozději do 10.00 ho-
din a následně podle aktuálního
naplnění nádob budou vymě-
něny.

Poslední odvoz bude probíhat
vždy v sobotu v 15.00 hodin.

25. 3.–26. 3.
■ U Mrázovky x Na Cihlářce
■ Nad Koulkou x Na Neklance

1. 4.–2. 4
■ Holyňská x Na Srpečku
■ Svornosti x Pod Tratí

8. 4.–9. 4.
■ Pechlátova (u č. 16)
■Urbanova (parkoviště pod č. 20)

15. 4.–16. 4.
■Nad Výšinkou x Na Hřebenkách
■ U Nikolajky x Na Březince

22. 4.–23. 4.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Kobrova (u č. 6)

Zdroj MČ Praha 5
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Kontejnery
pro sběr BIO odpadu

Kontejnery jsou hrazeny
z rozpočtu hl. města Pra -
hy a jsou určeny pouze na

bioodpady.
Po celou dobu přistavení bude

u kontejneru odborná obsluha,
která zamezí odložení nespráv-
ného druhu odpadu.

sobota 19. 3. 9.00–12.00
■ Zdíkovská x Libínská

sobota 26. 3. 9.00–12.00
■ U Mrázovky x Nad Bertram-
kou

Objemné odpady i bioodpady
je možné předávat ve sběrných
dvorech hl. města Prahy. Nebez-
pečné odpady je možné předávat
opět ve sběrných dvorech a dále
také ve sběrnách nebezpečných
odpadů. Zdroj MČ Praha 5

Stabilní sběrny
nebezpečného odpadu
■ Areál spol. Pražské služby, a.s., Ke Kotlářce 4, Praha 5

Provozní doba pondělí až pátek od 6.00 do 14.00 hodin
Telefon 284 098 476

■ Areál spol. Pražské služby, a.s., Klikatá 1238/90c, Praha 5
Provozní doba pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hodin
Telefon 731 663 582 

■ Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice 
Provozní doba pondělí až pátek od 8.30 do 17.00 hodin
(v letním období do 18 hodin), sobota od 8.30 do 15.00 hodin
Telefon 251 612 343 Zdroj MČ Praha 5
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