
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 5

„Mezi největší problémy Prahy pa-
tří velmi drahé bydlení, které je
nedostupné už i pro střední pří-

jmové skupiny občanů. Dostupné družstevní
bydlení s účastí hlavního města Prahy před-
stavuje jednu z významných součástí bytové
politiky hlavního města, které tím pomůže
zaplnit mezeru na trhu s byty. Praha zároveň

navazuje na stoletou tradici družstevního
bydlení v Praze, ale i v Čechách a na Moravě.
Projekt je v tuto chvíli připraven, jakmile vy-
soutěžíme partnera, společně založíme by-
tové družstvo. Již jsme zaznamenali stovky
zájemců o tento typ bydlení z řad občanů
a budeme rádi, když těmto lidem pomůžeme
získat cenově dostupnější bydlení,“ říká

V Radlické vznikne nové 
dostupné družstevní bydlení

Projekt počítá s výstavbou dvou set šedesáti bytů, z nichž přibližně
pětaosmdesát bude mít k dispozici město. Budou určené pro
bydlení lidí pracujících v profesích potřebných pro chod města,
jako jsou učitelé, zdravotníci nebo hasiči a policisté. Zbývající byty
budou určeny Pražanům, kteří nemají možnost pořídit si vlastní
bydlení. 

radní Hana Kordová Marvanová (STAN).
Hlavní výhodou družstevního bydlení je, že
si zájemci nemusí brát hypotéku, ale vý-
stavba domu bude financována z úvěru,
který si na výstavbu vezme družstvo. Jed-
notliví družstevníci budou tento úvěr splácet
v rámci měsíčních plateb formou nájemného. 

Dostupnější bydlení
Dalším benefitem je nižší marže develo-

pera a fakt, že díky podpoře hlavního města
nemusí družstevníci na začátku platit poze-
mek. Pozemky určené pro družstevní byd-
lení poskytne město a družstvu na těchto po-
zemcích zřídí právo stavby až na 99 let. Po
splacení úvěru na výstavbu bude mít druž-

pokračování na straně 3
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Dlouhodobý požadavek
městských částí na ve-
dení hlavního města, aby

byly do procesu více zapojeny,
nebyl vyslyšen. A přitom samo-
správy městských částí mají
hlubší znalost území a problémů
vyplývajících z pozice účastníka
územních řízení v procesu povo-
lování staveb. 

Aktuálně představený návrh
by měl být upravený o připo-
mínky podané v rámci jeho spo-
lečného projednání, které pro-
běhlo již v roce 2018. V rámci
tohoto projednání zastupitelé

Prahy 5 schválili a pátá městská
část podala 467 připomínek, na
jejichž přípravě se podílela od-
borná pracovní skupina. Jednalo
se z větší části o připomínky zá-
sadní, se snahou ochránit ze-
jména zeleň, veřejnou vybave-
nost i charakteristické vilové
čtvrti a jednoznačně nastavit
pravidla, podle nichž se o rozvoji
území rozhoduje. „Společně s tý-
mem odborníků posoudíme, zda
a jakým způsobem byly zásadní
připomínky městské části zapra-
covány. Jsme připraveni znovu
formulovat relevantní připo-

mínky k tomuto zásadnímu do-
kumentu územního rozvoje,
i když čas na jejich zpracování je
velmi omezený,“ řekl radní pro
oblast územního rozvoje Zdeněk
Doležal (ODS).

Připomínky k Metropolitnímu
plánu mohou podat samostatně
všichni občané, instituce i spolky.
Podávání připomínek je možné
do 30. června, a to prostřednic-
tvím online aplikace, Portálu
Pra žana nebo přímo v Centru ar-
chitektury a městského pláno-
vání, kde také do 30. června pro-
bíhá výstava To je Plán!

K metropolitnímu plánu
se může vyjádřit každý

„Vše se dá zvládnout tak,
aby dopady na běžný ži-
vot Pražanů byly v rám -

ci možností co nejmenší. Nikdo
nezpochybňuje nutnost prová-
děných oprav včetně rekon -
strukce Barrandovského mos tu.
Ale zásadně postrádáme dlouho-
dobější komunikaci a hlav ně ko-
ordinaci s dotčenými městskými
částmi. Nakreslit u kancelářské -
ho stolu sérii oprav umí každý,
ale domyslet veškeré dopady už
tak snadné není. Stejně jako ko-

legové z dalších městských částí
jen říkáme, že víc očí víc vidí. Ale
říkáme to léta marně,“ vysvě tlila
postoj Prahy 5 starostka Renáta
Zajíčková (ODS).

Naráží tak mimo jiné i na opra -
vu kolejového svršku křižovatek
na Andělu, která probíhala od
konce března celý měsíc. Běžně
jsou přitom takto rozsáhlé zá-
sahy do dopravní infrastruktury
plánované na období letních
prázdnin. Mimo to začaly i pří-
pravné a doprovodné práce na

vratné rampě u Lihovaru či
úprava sjezdu k Modřanské ulici,
které samy o sobě výrazně kom-
plikují dopravu na území celé
městské části. K tomu ještě ne -
zříd ka probíhají opravy či rekon-
strukce v ulicích objízdných tras,
jako je tomu například v uli ci Ko-
váků.

„Několik let voláme po zřízení
funkce koordinátora dopravních
staveb, který by měl jediný, ale
zásadní úkol. Plánovat veškeré
dopravní stavby a úpravy tak,

aby se v maximální možné míře
udržela alespoň nějaká únosná
průjezdnost Prahy. Člověk, který
by byl spojkou mezi hlavním
měst em, městskými částmi
a dal šími společnostmi jako jsou
TSK, PVK a Dopravní podnik
HMP. Jednu takovou funkci by
magistrát určitě ještě zvládnul
,uživit‘ a na rozdíl od řady jiných
by se to i vyplatilo,“ doplnil za-
stupitel Prahy 5 a předseda vý-
boru dopravy Jan Panenka
(ODS). red

Radnice Pětky volá
po koordinaci dopravních staveb

Dlouho připravovaný dokument, který má nahradit stávající Územní plán
sídelního útvaru hlavního města pořízený v roce 1999 a nastavit směr
rozvoje Prahy na další desetiletí, je od 26. dubna zveřejněn
k připomínkování. Veřejné projednání a informační tour Metropolitního
plánu je klíčem k získání obyvatel Prahy a vyvolání diskuse.

Výstava, jejímž kurátorem je
architekt Martin Hejl ze studia
Loom on the Moon, probíhá
v obou sálech Centra architek-
tury a městského plánování.
V Černém sále se návštěvníci se-
známí s pěti základními principy
plánu. Přístup k tématům, jako
je klimatická změna, dostupnost
bydlení, veřejná prostranství
nebo vybavenost města, je zná-
zorněn pomocí podlahových pro-
jekcí. Panoramatická stěna pro-
střednictvím ručně malované
animace rozhýbává Prahu tak,
jak ji dnes známe. Ve druhém,
Bílém sále, je představen samot -
ný návrh Metropolitního plánu
v aktualizované verzi. red

Oprava Barrandovského mostu, jedné
z nejdůležitějších dopravních tepen v metropoli,
zásadně omezí dopravu páté městské části
především v lokalitě Smíchova a jeho širšího
okolí. Vedení Prahy 5 tak znovu upozorňuje na
nedostatečnou komunikaci hlavního města
s městskými částmi, kterých se rozsáhlé dopravní
stavby bezprostředně dotýkají. Fo
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stvo nárok si pozemek od města
odkoupit. Tím se náklady na po-
řízení bydlení rozloží na velmi
dlouhou dobu. Díky poskytnutí
pozemků Prahou a dalším výho-
dám projektu by měly být tyto
družstevní byty levnější až o tři-
cet procent ve srovnání s tržními
podmínkami, a tím také cenově
dostupnější.

„Projekt Dostupné družstevní
bydlení je inovativní řešení s vy-
sokou mírou právní jistoty, kte -
ré kromě zvýšení finanční do -
stupnosti bydlení pro občany
nevyžadu je ani velké jednorázo -
vé investice města,“ uvedl ve-
doucí odborného týmu, advokát
Jiří Kučera. „Bydlení vnímáme
v rámci tohoto projektu jako pro-
středek uspokojení základní lid-
ské potřeby bydlet, nikoliv jako
investiční nástroj. Dostupnost je
zajištěna jednak prostřednic-
tvím nižší marže družstevních
developerů a jednak odložením
platby za pozemek. Pro občana
je velkou výhodou, že k uspoko-
jení potřeby bydlet nemusí žádat
o hypotéku.“

Pětka jako první
První městská část, kde se

bude projekt realizovat, je Pra -

ha 5. „Byt v Praze dnes stojí asi
tolik, kolik dříve stála menší py-
ramida v Egyptě. Podporujeme
všechny formy bydlení, které po-
mohou rozhýbat předražený trh
s bydlením a nemovitostmi. Těší
mě, že právě v Praze 5 vzniká
pilot ní projekt družstevního byd-
lení. Připravujeme i další pro-
jekty, které dají mladým rodinám
perspektivu dostupného bydlení.
V ulici Nad Koulkou se například
plánuje dalších asi čtyřicet

družstev ních bytů,“ dodává sta-
rostka Prahy 5 Renáta Zajíčková
(ODS). 

Pro vstup do družstva bude po-
třeba být občanem České repu-
bliky s trvalým pobytem na
území hlavního města Prahy
a doložit bezdlužnost vůči státu
a metropoli. Převod podílu na
osoby nesplňující podmínky
členství je vyloučen a k vystou-
pení z družstva bude potřebné fi-
nanční vypořádání podílu ve výši

splacených členských vkladů
a příspěvků do fondu HMP, která
také má předkupní právo k podí-
lům ostatních členů a má kon-
trolu nad tím, kdo se stane čle-
nem. Vyloučené jsou v tomto
typu bydlení podnájmy včetně
poskytnutí bytu na platformách
typu airbnb.

Časový harmonogram výstav -
by družstevních bytů v Radlické
počítá od založení družstva do
předání bytů družstevníkům se
třemi až čtyřmi roky. Odhado-
vaná cena výstavby, kalkulovaná
v letošním roce, činí 835 milionů
korun.

Nové byty v Praze
rapidně zdražují

Letos v zimě byla průměrná
cena za metr čtvereční téměř sto
padesát tisíc korun. Důvodů zvy-
šující se ceny bytů je víc, jednak
jejich nedostatek, inflace a výše
hypoték, jednak zdražení staveb-
ních prací, materiálů a energií. 

Vzrostly i ceny starších bytů,
jejichž prodejní cena se nyní po-
hybuje zhruba od sto třiceti tisíc
korun za metr čtvereční. Lidé
proto volí spíš pronájem než
koupi bytu. Realitní kanceláře
zaznamenávají nyní nárůst poč -
tu pronájmů bytů až o dvacet
procent. Táňa Pikartová

dokončení ze strany 1

V Radlické vznikne nové 
dostupné družstevní bydlení

Hana Marvanová Kordová (STAN)
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Pražští radní
odsouhlasili záměr na
výstavbu nového
objektu tělocvičné haly
Gymnázia Na Zatlance.
Financování bude
hrazeno z rozpočtu
hlavního města
v předpoklá dané výši
necelých 86 milionů
korun. 

Předmětem veřejné zakáz -
ky je výstavba nového ob-
jektu tělocvičné haly v pro-

storách vnitřního dvora. Obvyklý
provoz tělocvičny bude určený
pro jednu třídu, kapacita pro pří-
padné studentské turnaje v rám -
ci školy jsou dvě třídy s počtem
64 studentů. Pro tuto kapacitu
jsou dimenzovány i šatny. Dí -
ky zajištěnému samostatnému
vstu pu bude mimo školní výuku
možný i pronájem tělocvičny ve-

řejnosti. Hala bude se stávající
školou propojena pomocí kry-
tého můstku a nekryté lávky při
jižní stěně přístavby. Objekt bude
mít tři nadzemní podlaží. V pro-
storách bude umístěna i školní
jídelna sloužící pou ze pro výdej
dovážených teplých obědů. Před-
pokladem je, že by stavba měla
být hotova do konce roku 2023. 

„Zatlanka je jedno z nejvyhle-
dávanějších pražských gymná-
zií, přesto se do této doby potýká
s problémy při výuce tělocviku
kvůli nedostatečným prostoro-
vým kapacitám. Plánovaná in-
vestice má tuto nepříjemnou si-
tuaci napravit, aby děti ze školy
nemusely chodit cvičit jinam.
V objektu vznikne i nová jídelna,

což zase zvýší komfort učitelů
a žáků při stravování,“ uvedl
pražský radní pro oblast školství
a sportu Vít Šimral (Piráti).  

V loňském roce byl pro Gym-
názium Na Zatlance odsouhla-
sen i záměr pro rozšíření stáva-
jících prostor, který by měl
vy řešit problém s nedostatkem
vhodných výukových prostor
a vytvořit odpovídající zázemí
jak pro studenty, tak i učitelský
sbor.

„Zatlanka je škola, jež si svým
inovativním přístupem ke gym-
naziálnímu vzdělávání udělala
jméno nejen v Česku, ale i ve
světě, což se projevuje na stále
se zvyšujícím počtu přihlášek.
Zateplení půdního prostoru
a stropu bylo třeba vyřešit i z dů-
vodu optimalizace energetické
náročnosti budovy, které se po-
zitivně projeví při snížení pro-
vozních nákladů. Gymnázium
touto vestavbou získá potřebné
prostory pro výuku, technické
zázemí, ale i bezbariérový pří-
stup,“ doplnil Vít Šimral. red

Studenti z Gymnázia Na Zatlance
budou sportovat v nové hale

Mimořádná rada městské
části schválila zřízení
detašovaného pracoviš -

tě v objektu Poštovka a tím za-
jistila potřebná místa pro spádo -
vé děti v této lokalitě. „Je to
do časné řešení, než postavíme
úplně novou školu pro potřeby
Košíř a zejména lokality Cibulka.
Měli jsme ve hře několik variant,
ale tato se nakonec ukázala jako
nejrychlejší. Budovu bývalé ma-

teřinky spravuje městská část
a my jsme se rozhodli ji školství
dočasně vrátit. Objekt má veške -
ré parametry školní budovy jako
například dostatečné sociální zá-
zemí nebo velikost tříd. Podle po-
třeby připravíme jednu nebo dvě
třídy včetně výdejny obědů,“
řekla starostka Prahy 5 Renáta
Zajíčková (ODS).

Košíře patří v posledních le-
tech k nejdynamičtěji se rozvíje-

Pětka má dost míst
pro všechny prvňáčky
Pátá městská část zajistí na svém území dostatek
míst pro všechny prvňáčky. Základní škola
Nepomucká v Košířích, která se v posledních
letech jako jediná ze škol dostává při zápisech
prvňáčků na hranici své kapacity, bude moci
přijmout všechny spádové děti. 

jící lokalitě Prahy 5. V minulosti
se přitom vedle masivní bytové
výstavby zaspalo v budování po-
třebné infrastruktury včetně za-
jištění dostatečných kapacit spá-
dových škol. Právě nepopulární
losování mezi prvňáčky o přijetí
do spádové školy bylo terčem
oprávněné kritiky rodičů. „Jako
matka i jako dlouholetá kantorka
to naprosto chápu. Jako starost -
ka jsem zároveň odpovědná za
gesci školství a zajištění dosta-
tečných kapacit je od začátku
mojí prioritou. Jsem ráda, že ře-
šení s Poštovkou kolegové v Radě
podpořili. Škola je dobře dostup -
ná s parkováním pro osobní auta,
a přitom nejde o dopravně fre-
kventované, nebezpečné místo,“
dodala starostka.

Budova Poštovky se tak do
doby otevření nového objektu
v ulici Na Výši, na kterém se již
pracuje, vrátí na seznam škol-
ských zařízení Prahy 5. Stavební
úpravy, nákup nutného vybavení
učeben a vybudování zázemí
jsou naplánované tak, aby Poš -
tovka mohla bez problémů prv-
ního září přivítat místní prvňáč -
ky ve školních lavicích. Městská
část navíc zajistí každodenní
ranní svoz prvňáčků z celé loka-
lity Cibulka. red

Základní škola Nepomucká
v Košířích
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Domov sv. Karla
Boromejského
v Praze
hledá

PRACOVNÍKA
MUŽE NEBO ŽENU
NA RECEPCI.
Požadujeme vlídné,
profesionální chování,
spolehlivost a schopnost
komunikace.

Dvanáctihodinové směny
denní a noční.

Vhodné pro důchodce.

Prosím, životopisy posílejte
na:
konsolata@domovrepy.cz

Lékárna 
Rudná u Prahy

přijme

lékárnici/lékárníka
laborantku/laboranta

Mgr. Mária Fišarová
Tel.: 603 205 625, 603 174 628

maria.fisarova@centrum.cz

ZÁMEČNICTVÍ – KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:
• klasické i automat. brány – vrata
• mříže do sklepů panelových domů
• dveře ocelové – vchodové, schodiště
• vchodové branky a vrátka
• ploty dle vašeho výběru
• regály – vinotéky, okrasné mříže
• kování oškrtů a majzlíků
• kované výrobky všeho druhu

TEL.:  777 148 506
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V březnu byla zahájena
dlou ho očekávaná revita-
lizace Chaplinova náměs -

tí, které nese jméno oblíbeného
herce a filmového tvůrce. Rad-
nice Prahy 5 tak plní slib daný
občanům sídliště Barrandov, že
z tohoto veřejného prostoru chce
vytvořit kultivované a veselé
mís to pro zábavu i odpočinek
v duchu svého patrona Charlieho
Chaplina.

Na pod zim 2021 bylo zahájeno
zadávací řízení na výběr zhoto-
vitele projektu a v březnu 2022
byl vybrán zhotovitel projektu,
společnost Gardenline z Lito -
měřic. „Veřejný prostor Pra hy 5

není vedení radnice lhostejný,
proto věnuje jeho zvele bování
nemalou pozornost. V pří mé ko-
munikaci s občany barrandov-
ského sídliště byly čas to poklá-
dané otázky týkající se právě
revitalizace Chaplinova náměstí.
Často si stěžovali na stav chod-
níků, nedostačující osvětlení,
místo trávy zde byla škvára a hlí -
na,“ uvedl mís tosta ros ta Prahy 5
Lubomír Brož (ANO).

Veřejnost má možnost získat
další informace o plánovaném
projektu prostřednictvím infor-
mačních billboar dů, umístěných
na více místech Chaplinova ná-
městí, které ukazují budoucí po-
dobu tohoto veřejného prostoru.
Požadavkům občanů bude mož -
né vyhovět doplněním odpočin-
kových míst náměstí o mobiliář.
Dlouho kritizovaný prostor před
základ ní školou tak konečně zís -
ká novou podo bu. „Charlie Cha-
plin je ústředním motivem Cha-

plinova náměstí a přilehlé zá-
kladní školy. Citlivou revitalizací
prostoru si důstojně tohoto svě-
toznámého komika připomene -
me. Bohužel vstup do Základ ní
a mateřské školy Barrandov
I. sídlící v těsné blízkosti náměstí
byl v poslední době v neutěše-
ném stavu. Po dešti se zde tvořily
kaluže vody, lavičky již byly om-
šelé. Revitalizací náměstí tak do-
jde k vytvoření moderního a ve-
selého prostředí nejen pro děti
ze školy, ale i pro rodiče čeka jící
na své ratolesti. Díky atraktiv-
ním herním prvkům zde budou
moci strávit příjemné chví le, což
jistě ocení i všechny rodiny žijící

na sídlišti Bar randov.“ řekla sta-
rostka Pra hy 5 odpovědná za ob-
last školství Rená ta Zajíčková
(ODS).

Na projektu pracovala řada od-
borníků. Mezi nimi také odbor-
níci na dendrologii. Březen byl
začátkem samotné realizace pro-
jektu. S tím souvisí také vyčiš-
tění stávajícího prostoru, což se
neobešlo bez pokácení stromů.
Proto odborníci přistoupily k tak-
zvané „probírce“ a vyhodnotili,
které stromy je nutné odstranit,
což proběhlo do 31. března, kdy
končí vegetační období a je mož -
né stromy pokácet.

V projektu se počítá s vysaze-
ním nových stro mů, jako jsou
ambroně, jabloně, třešeň, duby
a z habrů bude vytvořený živý
plot. Předpokládaný termín do-
končení revitalizace Chaplinova
náměstí a následné předání ná-
městí k užívání veřejnosti je plá-
nované na měsíc říjen. red
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Zdánlivě obyčejný tablet,
připojení k internetu a po-
můcka, která výrazně us-

nadňuje komunikaci s lidmi se
sluchovým či kombinovaným po-
stižením, je na světě. Radnice
Prahy 5 se na provozu Tiché lin -
ky domluvila s organizací Tichý
svět, která se problematice vě-
nuje od roku 2006.

Tichá linka je sociální služba
tlumočení znakového jazyka
a přepisu mluvené řeči do textu
online. Je určena lidem se slu-
chovým nebo kombinovaným po-
stižením a umožňuje jim komu-
nikovat se slyšícími lidmi bez
bariér. Klient při použití zvolí
vhodnou službu. Pokud komuni-
kuje ve znakovém jazyce, vybere
si online tlumočení a spojí se
s tlumočníkem prostřednictvím
videohovoru. Pokud komunikuje

v českém jazyce, zvolí službu
pře pisu a spojí se s přepisovate-
lem skrze textové okno. Ten po-
tom zprostředkuje telefonickou
nebo osob  ní komunikaci či upra -
ví ne bo přeloží text. 

Tichá linka je také dostupná
na zhruba 300 místech po celé
České republice. Ročně se přes
Tichou linku uskuteční více než
20 tisíc požadavků. Služba a po-
třebná podpora je zdarma a non-
stop. Online tlumočnická služba
získala mimo jiné nominaci na
cenu Mosty, vyhlašovanou každý
rok Národní radou pro zdravotně
postižené České republiky. Tato
cena je určena pro projekty, kte -
ré dlouhodobě, cíleně a systémo -
vě podporují osoby se zdravot-
ním postižením. Svět neslyšících
a slyšících propojuje Tichý svět
od roku 2006. red

Pětka má Tichou linkuChaplinovo náměstí
se mění na hravé

Předání tabletů
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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 živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

Kontejnery hrazené
z rozpočtu MČ Praha 5

Kontejnery hrazené z rozpoč -
tu MČ Prahy 5 se nyní přistavují
v pátek od 16.00 do 20.00 hodin
a v sobotu od 10.00 do 14.00 ho-
din. Na stanovišti bude přítomna
obsluha, která bude koordinovat
ukládání odpadů. 

20. 5. – 21. 5
■ U Hrušky (parkoviště)
■ Pod Hybšmankou (proti č. 12)

27. 5. – 28. 5.
■ V Botanice
■ Nad Turbovou x Na Stárce

3. 6. – 4. 6.
■ Na Homolce (u č. 17)
■ Brdlíkova (u hřbitova)

10. 6. – 11. 6.
■ Pechlátova (u č. 16)
■ U Mrázovky x Na Cihlářce

17. 6. – 18. 6.
■ Ke Smíchovu
■ Na Pomezí (u č. 4)

24. 6. – 25. 6.
■ Nádražní (proti č. 68)
■ Zahradníčkova (proti č. 16)

Kontejnery hrazené
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 fo-
toaparáty a veškerá jednání mi -
mo nastavená pravidla budou

zdokumentována a v případě
nut nosti předána Městské policii. 

18. 5., 16.00–20.00
■ V Klukovicích x Bublavská

19. 5., 16.00–20.00
■ U železnič. mostu x Nádražní

20. 5., 16.00–20.00
■ U Nesypky x U Plátenice

25. 5., 16.00–20.00
■ Vrchlického x Starokošířská

26. 5., 16.00–20.00
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiš tě

27. 5., 16.00–20.00
■ Plzeňská x U Zámečnice

1. 6., 16.00–20.00
■ Pod Kotlářkou

2. 6., 16.00–20.00
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)

3. 6., 16.00–20.00
■ Musílkova x Schodová
■ Kloudova č. 10

8. 6., 16.00–20.00
■ U Malvazinky č. 24

9. 6., 16.00–20.00
■ Janáčkovo nábřeží (proti č. 19)

10. 6., 16.00–20.00
■ Kroupova x Kutvirtova
■ Holečkova

15. 6., 16.00–20.00
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)

16. 6., 16.00–20.00
■ Baldové x Vejražkova

17. 6., 16.00–20.00
■ Nad Zlíchovem x V Násypu
■ Pod Vidoulí x Butovická

22. 6., 16.00–20.00
■ Holubova x Pechlátova

23. 6.
■ Zahradníčkova (proti č. 34)

24. 6., 16.00–20.00
■ Na Pomezí (proti č. 17)
■ Zapova (proti č. 12)

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služ ba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bez-
platná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-
vozu odpadu. Cena této nadstan-
dardní služby je stanovena za
nalo žení a za ujeté kilometry. Od -
vézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy.

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

Zdroj MČ Praha 5

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
pro sběr BIO odpadu

Sběr olejů a tuků

Kontejnery jsou určeny
pou ze na bioodpady (listí,
tráva, větve, zemina,

příp. kuchyňský bioodpad rost -
lin ného původu; ne živočišné
zbyt ky). Po celou dobu přistavení
bude u kontejneru odborná ob-
sluha, která zamezí odložení ne-
správného druhu odpadu. 

Pokud dojde k naplnění kontej-
neru před uplynutím doby přista-
vení, bude přistaven kontejner
nový. Další informace po skytuje
Odbor správy veřejného pro-
stranství a zeleně MČ Praha 5.
Kontaktní osoba Milan Tikal,
tele fon 257 000 307, e-mail mi-
lan.tikal@praha5.cz.

Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
■ Svornosti x Pod Tratí neděle 22. 5. 10.00–13.00
■ Baldové x Vejražkova neděle 22. 5. 10.00–13.00
■ U Dívčích hradů (proti č. 8) neděle 29. 5. 10.00–13.00
■ Prosluněná x V Násypu neděle 29. 5. 10.00–13.00
■ U Palaty x Na Hřebenkách neděle 5. 6. 10.00–13.00
■ U Šalamounky x K Měchurce neděle 5. 6. 10.00–13.00
■ Urbanova (parkoviště) neděle 12. 6. 10.00–13.00
■ Na Srpečku x Holyňská neděle 12. 6. 10.00–13.00
■ V Cibulkách x Na Výši neděle 19. 6. 10.00–13.00
■ V Klukovicích x Bublavská neděle 19. 6. 10.00–13.00
■ U Malvazinky č. 24 neděle 26. 6. 10.00–13.00
■ Zahradníčkova x Brdlíkova neděle 26. 6. 10.00–13.00
Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MHMP
■ Kroupova x Kutvirtova neděle 22. 5. 9.00–12.00
■ Ke Smíchovu x Lipová alej neděle 29. 5. 9.00–12.00

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 použité oleje
a tuky do skleněných nádob, ige-
litových pytlíků, plechových oba -
lů či do obalů od minerálních
olejů, znemožníte tím následné
zpracování odpadů. V případě
opakovaného nedodržování káz -

ně při sběru bude dané stanoviš -
tě zrušeno a nádoby odvezeny.
■ 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

Přerušení dodávky vody
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 17. května od 8. do 19 hodin bude přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha–Slivenec. 
● Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích K Loch-
kovu 579/19, 982/20, 377/22, 379/24, 802/26, 336/28, 71/30,
168/32, parc. č. 1458/2 a Od rozcestí 796/1, 306/3, 307/4.
● 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 601 274 274. Zdroj PVK
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Rodina Homolkových spo-
lečně vyráží na výlet do
lesa. Bodrý suverén děda,

přísně starostlivá babi, životem
zklamaná Heduš, podpantoflák
Ludva i zlobivá dvojčata si pří-
rodu užívají. Ze sváteční idylky
jsou však nepříjemně vyrušeni.
Odehraje se zbytek dne ve zna-
mení urputných hádek? Spraví
jim náladu řízky k obědu? Vezme
Ludva Heduš a děcka na dosti -
hy? Rodina je přece základ státu.
A v neděli má zůstat pohromadě!

Zatímco černobílý film zobra-
zoval často až dokumentárním
způsobem skutečnost 60. let, re-
žijní tandem Jankovcová–Svozil
na rodinu Homolkových pohlíží
z dnešního hlediska. A satirický
tón komedie podtrhuje výraznou
stylizací typickou právě pro di-
vadlo. Inscenace se tak nebojí ba-
rev, znaků, nadsázky i vtipných
zkratek.

I proto babi Homolkovou hraje
nejmladší členka souboru Na-
taša Bednářová, v níž Švandovo
divadlo získalo vynikající kome-

diální herečku. Neméně hu-
morné postavy dědy Homolky se
ujal zkušený člen smíchovského
ansámblu Tomáš Petřík. O gene-
raci mladší semetriku Heduš
s uťápnutým manželem Ludvou
s gustem ztvárňují Natálie Řeho-
řová a Jan Grundman. Dvojčata
ztělesňuje jediný herec, hostující
Marek Frňka. V roli mileneckého
páru mileniálů, které hlučná ro-
dinka neustále vyrušuje, uvidí -
me Annu Stropnickou s Petrem
Kultem. A zahraje si i Spálený ří-
zek…

Výpravu, včetně „obézních“
kostýmů ústřední čtveřice, na -
vrhla scénografka Adriana Čer -
ná. Její výtvarné pojetí vychází
ze tří základních barev – červe -
né, modré a žluté. Byt Homolko-
vých tak ne náhodou připomíná
tři kóje „domácího vězení“, do
nichž se umíněná rodina po-
stupně uzamyká. Autorem hud -
by je oceňovaný skladatel Jakub
Kudláč. Jeho hudba cituje dobo -
vý styl, zůstává však moderní
a hravá.

Rodina Homolkových
se představí ve Švandově divadle
Babi Homolková, děda Homolka, Heduš, Ludva
i nezbedná dvojčata se vrací. Osmapadesát let od
natočení slavného filmu Ecce homo Homolka
Jaroslava Papouška se hašteřivá rodinka poprvé
objeví na divadelní scéně. Inscenace Ecce homo
Homolka v režii mladé tvůrčí dvojice Kristýny
Jankovcové a Adama Svozila bude mít premiéru
28. května ve Velkém sále Švandova divadla.  

Premiéra inscenace Ecce ho -
mo Homolka je 28. května ve Vel-

kém sále, reprízy jsou 30. května
a 10. a 25. června. red

Ústřední role v komedii Ecce homo Homolka ve Švandově divadle
ztvární Nataša Bednářová, Tomáš Petřík, Natálie Řehořová a Jan
Grundman.
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