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pro Prahu 5

ZÁŘÍ
Vychází 26. 9. 2022

Svá oblíbená místa tu mají jenom rybáři,
kteří se tady hojně u vody scházejí, a to
jak na straně Berounky, tak u Vltavy,

a stejně tak lidé, kteří mají rádi zdejší ro-
mantická místa s meandrující řekou. Oblast,
která je rozdělena mezi pět městských částí
hlavního města Prahy a středočeského města
Černošice, je z většiny tvořena záplavovým
územím bez možnosti běžného stavebního
rozvoje. Současně ale dává velkou příležitost
pro rozvoj příměstské rekreace, udržitel-
ného zemědělství a přírodně vysoce hod-
notné říční krajiny.

„Oblast, o které se bavíme, je v současné
chvíli rozpadlá na několik částí a trpí absencí
dlouhodobé koncepce rozvoje. Soutěž, kte-
rou jsme vyhlásili, pomůže tento opomenutý
prostor začlenit zpět do života nejen Pra-
žanů,“ doufá Petr Hlaváček (STAN), první
náměstek primátora pro oblast územního
rozvoje.

Obnova krajiny
Součástí projektu Příměstského parku

Soutok by měla být i obnova rozsáhlého okolí
obou řek, také protipovodňová ochrana Li-

Příměstský park Soutok
bude desetkrát větší než Stromovka

Jde o kultivaci říční krajiny na soutoku Berounky a Vltavy v Praze
o rozloze přes tisíc hektarů, která dosud neměla jasnou
krajinářskou koncepci ani pravidla rozvoje. O jeho podobě
rozhodne mezinárodní urbanistická soutěž. Ta má za cíl vybrat tým
zpracovatelů, který navrhne podobu této říční krajiny a její
dlouhodobý rozvoj jako příměstského parku.

penců a Dolních Černošic, rekonstrukce stá-
vajících a návrh a výstavba nových lávek,
dále vybudování parkovišť pro spoje městské
hromadné dopravy. Jde i o návrh bezpečného
propojení Zbraslavi a Radotína pro pěší a cyk-
listy.

„Tuto iniciativu určitě vítáme. Jde o cennou
říční krajinu, která je potenciálně význam-
nou rekreační oblastí pro občany,“ zmiňuje
Eva Tylová (za Piráty), místostarostka měst-
ské části Praha 12.

„Za projekt Příměstského parku Soutok
jsem velice rád, a to hned ze dvou důvodů.
Za prvé se jedná o významnou přeshraniční
spolupráci mezi Středočeským krajem a Pra-
hou a za druhé zde v rámci revitalizace pro-
běhne krajinářské řešení rekonstrukce lávky
v Dolních Černošicích. Co je však důležité,
že se tak poprvé stane v souvislosti s okolním
prostředím. Vstupní bod Černošice přinese
kromě rekonstrukce lávky také zastávku PID

pokračování na straně 3 
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Říční krajina na soutoku Berounky a Vltavy se promění díky mezinárodní urbanistické soutěži.
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„Park Sacré Coeur je oázou zeleně
a klidu nad rušnou křižovatkou
u nákupního centra a dlouhodobě

se snažíme tuto oázu zvelebovat. Před ne-
dávnem jsme vybrali zhotovitele altánku,
který bude lákat i k večerním návštěvám
parku. Novou obřadní síň si obyvatelé Pra -
hy 5 už zasloužili a věřím, že si užijí svůj
svatební den v tomto malebném prostředí,“
řekl místostarosta pro kulturu Lukáš Herold
(ODS).

Odborná porota vybírala ve dvoukolové
soutěži z 19 návrhů, do druhého kola po-

stoupilo pět finalistů. Zvítězil návrh archi-
tekta Václava Škardy, jehož pavilon byl vy-
soce hodnocený zejména za kvalitní usazení
v parku. Objekt má lapidární podélnou kom-
pozici, jež umísťuje síň k severu, do klidové
partie parku, naopak kavárna má jižní a ji-
hovýchodní výhledy na mírném terénním vy-
výšení. Osa přístupové cesty směřuje do pro-
skleného foyer s průhledem na Prahu. Návrh
zaujal porotu i ohleduplností vůči okolním
stromům a zeleni.

„Odborná porota hodnotila architekto-
nicko-urbanistické a krajinářské řešení, pro-

vozně-funkční řešení a efektivnost konstruk -
ce a energetického konceptu. Zásadní pro
nás bylo citlivé začlenění stavby do organis -
mu parku a také jistá udržitelnost z hlediska
provozních nákladů,“ vysvětlila členka po-
roty a předsedkyně Výboru pro územní roz-
voj Prahy 5 Zuzana Hamanová (STAN). 

Vítěze soutěže čeká dopracování návrhu
stavby a příprava dokumentace pro vydání
společného územního rozhodnutí a staveb-
ního povolení. Investorem stavby bude Pra -
ha 5 a první snoubenci by mohli být v parku
Sacré Coeur oddáni v roce 2025. red

V parku Sacré Coeur
vyroste svatební pavilon
Radní páté městské části schválili vítěze otevřené architektonické
soutěže na novou svatební síň. Ta vyroste v horní části parku Sacré
Coeur v místě, které je územním plánem určené pro veřejnou
vybavenost. Nový svatební pavilon chce radnice využívat i pro
další společenské a kulturní akce.

Příkladů využití „mrtvých míst“
v Praze inovativním způsobem
je v hlavním městě čím
dál víc. Nejnovějším přírůstkem
je ambiciózní projekt
skateboardové „Katedrály“ pod
klenbou barrandovské estakády,
který má uspokojit rostoucí
poptávku po sportovištích
tohoto typu. Majitelkou
pozemků určených pro stavbu je
bývalá první dáma Dagmar
Havlová.

„V největší skateboardingový park
v Česku, kde najdou vyžití stovky
sportovců a který bude umožňovat

i mezinárodní soutěže. Bude pro nejen pro
skateboardisty, ale samozřejmě i pro brus-
laře a koloběžkáře,“ uvedl radní Prahy 5 Da-
vid Dušek (STAN), který projekt inicioval.

Dagmar Havlová podepsala s Prahou 5
memo randum o záměru sportovní park po-
stavit a radnice již zahájila jednání se spolu-

investory. Název budoucího skateboardo-
vého svatostánku vznikl na základě mo-
hutné betonové klenby zespoda mos tu, který
se nad prostorem budoucího sportovního
parku klene. 

Dagmar Halová při podpisu memoranda
řekla: „Do spolupráce jsem šla především

pro to, že Davida Duška znám od jeho dětství,
protože jeho rodina z prostředí disentu pat-
řila do blízkého okruhu mého manžela. Je
tedy pro mě zárukou projektu.“

Podle jejího názoru městská část Praha 5
skutečně potřebuje mnohem víc venkovních
sportovišť. red

Pětka a Dagmar Havlová plánují
skateboardovou „Katedrálu“
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INZERCE V5-0902

Přerušení dodávky vody
v části Hlubočep

● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 4. října od 8 do 18 hodin přerušena dodávka
pitné vody v oblasti Praha 5 – Hlubočepy. Výluka vody se bude
týkat odběrného místa v ulici Ondrákové 1264/1.
● 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

● Na soutoku Berounky s Vltavou stojí dvě malé rozhledny.
Někdejší architekt pro devět metrů vysoké unikátní rozhledny
z ocelové konstrukce našel místo na severním konci Lahovic-
kého mostu a umístil každou z nich na jedné straně rychlostní
silnice na Zbraslav a dále na strakonickou dálnici.
●Vzhledem k tomu, že se most nachází na posledním kilometru
řeky Berounky, která se tady vlévá do Vltavy, na vyhlídkové plo-
šině stojíte nad Berounkou.
● Pohled na soutok obou řek je opravdu jedinečný, kromě řeky
je odtud vidět Radotín, Zbraslav, Modřany, Velká Chuchle i im-
pozantní Barandovské skály.
● Nad soutokem Berounky s Vltavou stával dřevěný most již
v ro ce 1743. V roce 1918 ho nahradil most železobetonový,
který byl v roce 1963 zdvojen.
● Nynější most s délkou přes dvě stě metrů byl na jejich místě
postaven v letech 2001 až 2004.

Příměstský park Soutok
bude desetkrát větší než Stromovka
či řešení evakuačního bodu pro
Dolní Černošice,“ říká starosta
města Černošice Filip Kořínek
(Věci černošické).

Velkorysý projekt
podnítily samosprávy

Velmi dobře si totiž uvědomují
potenciál cenné příměstské kra-
jiny, dosud ladem ležící, která se
může s dobrým projektem a za-
jištěným financováním stát výji-
mečnou přírodní lokalitou.

„Dobře vnímáme i možná
ohro žení plynoucí z nekoncep -
čního využívání cenné příměst-
ské krajiny. To, že se projekt nyní
dostá vá do fáze soutěže, pova-
žuji za velký úspěch a další krok

k plnění závazku zodpovědné
péče o místo, kde žijeme. Je mi
velkou ctí být členkou poroty,“
podotýká Zuzana Vejvodová, sta-
rostka měst ské části Praha-Zbra-
slav (100 pro Zbraslav).

„Městská část Praha-Lipence
oceňuje a podporuje myšlenku
příměstské parku Soutok, který
považuje za ideální využití roz-
sáhlé záplavové oblasti. Vítáme
vyhlášení mezinárodní soutěže.
Její výsledek by měl vyřešit řadu
dlouhodobých problémů Lipen -
ců a zároveň vytvořit kvalitní
krajinu k rekreaci pro občany ze
širokého okolí,“ doplňuje Lenka
Kadlecová, starostka městské
části Praha-Lipence (Sdružení
pro Lipence).

Táňa Pikartová

dokončení ze strany 1

Lahovický most s rozhlednami stojí nad soutokem Berounky
s Vltavou.
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Praha bude mít v pořadí již
devatenáctý most přes Vl-
tavu. Staveniště Dvorec-

kého mostu si v úterý 13. září
převzal zhotovitel stavby. „Dvo-
recký most konečně propojí
opač né břehy Vltavy mezi Podo-
lím a Zlíchovem. Pro pražskou
MHD je most jednou z nejzásad-
nějších staveb. V jižní části měs -
ta se spojí významné tramvajové
trati vedoucí od Barrandova
a Modřan, a zlepší se tak i pře-
stupní vazby mezi dopravními
uzly Lihovar a Dvorce. Most,
který je určen pro MHD, cyklisty
a chodce, bude moci v případě
nutnosti využívat i například zá-
chranná služba. Je dobrou zprá-
vou, že na výstavbu mostu by
mohla přispět i Evropská unie,
a to až 500 milionů korun,“
uvedl pražský primátor Zdeněk
Hřib (Piráti).

„Dvorecký most propojí přes
Vltavu Prahu 4 a Prahu 5 a do-
pravně odlehčí především An-
dělu. Architektonicky zdařilý ná-
vrh jeho podoby dobře zapadne
do probíhajícího dynamického
rozvoje Pětky. Naváže mimo ji né
i na další moderní dominan tu,
která se v naší městské části
chystá, a tím je výstavba moder-
ního dopravního Terminálu Smí-
chov. Měla by to být krásná
vstupní brána do jižní části Pra -
hy 5,“ upozornila starostka Pět -
ky Renáta Zajíčková (ODS). Zá-
roveň vyzdvihla, že v tomto
případě se podařilo nalézt shodu
a podporu pro podobu mostu
a jeho výstavbu napříč politic-
kým spektrem, a to na úrovni
hlavního města Prahy i ve spolu-
práci metropole a dotčených
městských částí.

Stavba by měla být koordino-
vána s rekonstrukcí Barrandov-
ského mostu, která je rozložena
do etap, aby mohly být na nově
vzniklý most plynule převedeny
plánované autobusové linky. Pro-
jekt počítá s tím, že východní vy-
ústění mostu bude u Žlutých

lázní severně od Jeremenkovy
ulice, západní pak poblíž tram-
vajové zastávky Lihovar. Sou-
částí jsou nové tramvajové a au -
tobusové zastávky Dvorecký
most. „Poslední most přes Vl-
tavu byl otevřen v roce 2014. Po
osmi letech jsme odstartovali
další spojnici přes řeku mezi Pra-
hou 4 a 5, a plníme tak historický
dluh. Věřím, že v příštím voleb-
ním období se podaří opravit Li-
beňský most a zahájit alespoň je-
den další na severu Prahy. V tuto
chvíli se také rodí ve spolupráci
s Prahou finální řešení budouc-

nosti železničního mostu, který
už dlouho dosluhuje,“ řekl první
náměstek pražského primátora
Petr Hlaváček (STAN).

Na obou březích Vltavy vznik -
ne řada doplňujících objektů. Na
zlíchovské straně to bude velká
nájezdová ocelová rampa pro

cyklisty, schodiště včleněná do
terénu a v opěře mostu bude ob-
jekt informačního centra PID
s kavárnou pro návštěvníky. Na
straně Podolí u Žlutých lázní se
počítá s velkou sportovní arénou
a zázemím pro údržbu mostu
a okolí. Trámový sdružený most
komorového průřezu z předpja-
tého betonu s horní mostovkou
bude široký 16 metrů, přičemž
sedm metrů zabere tramvajová
trať, která bude uzpůsobena
i pro provoz autobusů. Po obou
stranách povedou chodníky a cy-
klostezka. Stav mostu budou za-

bezpečovat moderní technologie.
Stavební práce jsou rozdělené do
několika etap. První etapa za-
hrnuje především přeložky inže-
nýrských sítí, zřízení přístupů
na stavbu a ploch pro zařízení
staveniště, demolici pozemních
objektů a další terénní úpravy.
Ve druhé etapě budou založeny
pilíře, opěry a cyklolávka. Ve tře -
tí a čtvrté etapě se budou beto-
novat jednotlivá pole mostu.
V páté etapě se pak dokončí beto -
náž nosné konstrukce, v předsti -
hu budou demontovány provi-
zorní mosty, odtěženy provizorní
přísypy a odstraněny zápory. Ve
finálních dvou etapách je pak plá-
nována výstavba mostního svrš -
ku, vozovek a tramvajového tě-
lesa na mostě. 

„Jsme rádi, že můžeme být
u tohoto významného pražského
dopravního projektu. Jako vět-
šina staveb na frekventovaných
místech metropole bude i tato
extrémně náročná na logistiku.
Výzvu představuje i unikátní de-
sign mostu, který prověří naše
technologické schopnosti,“ kon-
statoval předseda představen-
stva společnosti TBR Metrostav
Aleš Gothard. 

Návrh mostu z bílého betonu
odkazuje ke kubismu a bruta-
lismu. Autoři z Atelieru 6 a Tu-
bes se inspirovali Františkem
Menclem, mimo jiné autorem Li-
beňského mostu, který si uvědo-
moval, jak je důležité, aby most
dobře zapadl do okolní historické
zástavby. Vedle toho autoři pojali
most jako sochu – bílou bránu do
města, která bude nad Vltavou
díky osvětlení integrovanému do
zábradlí z umělého kamene zá-
řit. red

Dvorecký most
by měl odlehčit hlavně Andělu

Podolí a Zlíchov spojí nový most. Symbolickým
poklepáním na základní kámen začala 13. září
výstavba Dvoreckého mostu. Hotový má být do
konce roku 2024. Most bude sloužit městské
hromadné dopravě, integrovanému záchrannému
systému, cyklistům a pěším. Přijde na více než
miliardu korun a postaví ho sdružení
Metrostav TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most.
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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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Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.nasregion.cz

Pražští radní schválili kon-
cem srpna záměr celkové
rekonstrukce stávající bu-

dovy a přístavby nového pavi-
lonu v areálu Základní školy Zlí-
chov, která je určena pro žáky se
specifickými poruchami chování.
Rozpočet akce je v předpoklá-
dané výši 241 milionů korun
včetně DPH.

Speciální školské zařízení tak
bude po dokončení stavebních
prací nabízet moderní učebny,
kabinety, družinu, tělocvičnu,
šatny, hygienické zázemí i obno-
vené technické prostory. Obě bu-
dovy budou také vzájemně pro-
pojeny a budou bezbariérové. 

„V Praze usilujeme o to, aby se
prostřednictvím investičních ak -
cí podporovalo školství a řešila
se situace tam, kde je skutečně
potřeba – ať už v rámci moder-
nizace, rozšíření či budování no-
vých kapacit. Ve spolupráci s jed-
notlivými městskými částmi na
toto téma vedeme pravidelná
jednání a snažíme se o nalezení
co nejefektivnějšího řešení, aby
bylo všem zajištěno kvalitní a do-

stupné vzdělání,” uvedl pražský
radní pro oblast školství Vít Šim-
ral (Piráti).

Stavba nového objektu základ -
ní školy je navržena na pozemku
ležícím v centru Zlíchova mezi
ulicí Na Zlíchově a železniční tra -
tí. Je součástí oplocené zahrady
vily Hummelberg, kde je umístěn
první stupeň základní školy pro
žáky s poruchami chování. Za-
tímco stávající kapacita školy je
kolem padesáti žáků a dvaceti
pěti zaměstnanců, nově areál
poj me až 150 žáků a 55 zaměst-
nanců. Stavba by se měla usku-
tečnit mezi lety 2022 a 2024.

red

Snížení energetické nároč-
nosti provozu, komfortněj -
ší a modernější prostředí.

Takový je výsledkem rekonstruk -
ce polikliniky z osmdesátých let
v Krškově ulici na Barrandově.

Do opravy budovy z 80. let in-
vestovala městská část celkem
čtyřicet tři milionů korun. V prů-
běhu jedenácti měsíců proběhly
za plného provozu stavební
úpra vy. Za tu dobu se podařilo
provést celkové zateplení pláště
budovy, včetně fasády, střech i te-
ras.

„Předáváme obyvatelům síd-
liště Barrandov objekt polikli-
niky, který splňuje požadavky
dnešní doby. Rekonstrukcí ce-
lého pláště budovy a klimatizace
se podařilo vytvořit komfortní
zázemí pro lékaře, sestry a také
pro pacienty. Za velmi důležité
považuji snížení energetické ná-
ročnosti na provoz polikliniky,“
uvedla starostka Prahy 5 Renáta
Zajíčková (ODS).

Nezbytná byla výměna oken
a slunolamů u vstupního portálu
polikliniky. V rámci úprav došlo
k přesunu venkovních klimati-
začních jednotek z pláště budovy

na střechu objektu. Povrchové
úpravy čtyř tisíc metrů čtvereč-
ních fasád vychází z původního
architektonického řešení. Budo -
vu prozářila bílá omítka a v kom-
binaci s cihlovým obkladem a no-
vým značením bylo docíleno
moderního vzhledu polikliniky.

„Revitalizace se chodu poli -
kliniky prakticky žádným zá -
sadním způsobem nedotkla.
Dochá zelo pouze k drobným pro-
vozním omezením, která byla
nezbytná kvůli nutným staveb-
ním úpravám. Na základě prove-
dené rekonstrukce dojde k vý-
znamnému snížení energetické
náročnosti budovy a úspoře pro-
vozních nákladů,“ řekl mís to -
starosta Lukáš Herold (ODS).

red

Školu na Zlíchově
čeká oprava i přístavba
nového pavilonu

Barrandovská poliklinika
po rekonstrukci

Pátá městská část vyčlenila
z rozpočtu na letošní rok
mimořádný příspěvek

4,3 milionu korun, který posílá
mezi základní a mateřské školy.
Jednorázová pomoc míří na ná-
kup energií do konce kalendář-
ního roku.

Extrémní ceny energií dopa-
dají ve velké míře právě na škol-
ská zařízení a výdaje, se kterými
školy a školky počítaly do konce
roku, budou výrazně vyšší. Pro
školy a školky znamená pomoc
radnice vítané posílení zdrojů na
nákup energií o deset procent
proti plánu. V případě, že by to
ne stačilo, je vedení městské části
připraveno adekvátně reagovat.

Městská část Praha 5 zřizuje
13 základních a 24 mateřských
škol. Předpokládané zvýšené vý-

daje na nákup energií v dalším
kalendářním roce rok bude rad-
nice reflektovat i v návrhu roz-
počtu na rok 2023, který se ak-
tuálně připravuje. red

Pětka pomůže školám
s nákupem energií
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Dnem otevřených dveří zahájilo
novou sezonu Švandovo
divadlo. Hlavními novinkami
sezony 2022/2023 je šest
nových inscenací i dva noví
mladí členové hereckého
souboru – Anežka Šťastná a Jan
Mansfeld. K novinkám bude
patřit i zahájení provozu
komunitního centra. Poblíž
historické budovy působící na
Smíchově už 141 let tak vznikne
další místo pro divadlo, hudbu
i setkávání se.

„Divákům nabídneme celkem šest
premiér, z toho tři ve Velkém sále
a tři ve Studiu. Na hlavní scéně

nově uvedeme tituly Kabaret Winton, 1984
a Chlast. Ve Studiu bude mít premiéru Srp-
nové světlo, Happy End a Trójanky,“ uvedl
umělecký šéf Švandova divadla Martin Fran-
tišák. Posledně jmenovaný titul vytvoří
u Švan dů talentovaná ukrajinská režisérka
Anna Turlo.

Ještě před tím se však na repertoáru di-
vadla znovu objeví i dvě úspěšné inscenace
z let minulých: Shakespearova tragédie
Hamlet s Patrikem Děrgelem v titulní roli
dánského prince a černá komedie Kurz ne-
gativního myšlení s Michalem Dlouhým
v úloze sarkastického vozíčkáře. „Do Velkého

sálu se k nám přestěhuje také inscenace
OPERA IBSEN/ Přízraky, uváděná původně
v prostoru Gabriel Loci na Smíchově. Titul
nastudoval pod vedením Jana Nebeského re-
nomovaný soubor JEDL, jenž patří od loňské
sezony k našim stálým hostům,“ řekl ředitel
divadla Daniel Hrbek.

Sousedský charakter, pojímající divadlo
jako živé společenství a místo pro setkání,
bude mít nové komunitní centrum v ulici
Eliš ky Peškové č. 7. „Ve spolupráci s MČ Pra -
ha 5 a s Hlavním městem Praha chceme cen-
trum otevřít už v této divadelní sezoně.
V chátrajícím zadním traktu domu vznikl po
rekonstrukci pěkný komorní sál a zkušebna.
Překvapivě tichý dvůr teď nabídne zázemí
pro divadlo, hudbu i setkávání se ve volném
čase,“ vylíčil Hrbek razantní proměnu Domu
Romanetto, kolem jehož zaprášených oken
a počmárané fasády kolemjdoucí v posled-
ních letech raději přidávali do kroku. Nové
centrum nabídne kulturní programy včetně
workshopů a dílen pro rodiny s dětmi. Vznik-
nout by tu měla i veřejná truhlářská a kera-
mická dílna a samoobslužná kavárna.

Vůbec nejočekávanějšími událostmi se-
zony jsou však ve Švandově divadle chystané
premiéry. Patří k nim i uvedení inscenace
Kabaret Winton, slibující divákům silný
osob ní příběh inspirovaný skutečnými his-
torickými událostmi. Vypráví o dvou ses -
trách z židovské rodiny, z nichž jedna jako
dítě unikla v roce 1939 z okupovaného Čes -
koslovenska. Díky neohrožené pomoci Ni-
cholase Wintona a jeho spolupracovníků tak
byla jedním z 669 dětí, které se včasným od-
jezdem do Británie vyhnuly téměř jisté smrti

v koncentračních táborech. Premiéra bude
22. října ve Velkém sále.

Hlavní scéna Švandova divadla přivítá také
inscenaci 1984 podle slavného románu
George Orwella režírovanou Dodem Gom -
bárem. Premiéra bude 28. ledna 2023. Od
29. dubna téhož roku se na programu objeví
Chlast. Divadelní adaptaci stejnojmenného
filmu zrežíruje Thomas Zielinski.

Na studiové scéně měla 24. září světovou
premiéru inscenace Srpnové světlo. Původní
české drama o absolutní lásce napsal Martin
Františák a sám jej také zrežíruje. V ústřed-
ních rolích se představují noví členové sou-
boru Jan Mansfeld a Anežka Šťastná.

O dlouholetém partnerském soužití s jeho
radostmi a strastmi bude od 25. března příš-
tího roku vyprávět Happy End. Do hlavních
rolí obsadil režisér Daniel Hrbek Bohdanu
Pavlíkovou a Luboše Veselého. Ti se coby
dlouholetí partneři a herečtí kolegové budou
na chystané novince podílet i jako autoři.

Sezónu ve Studiu završí 27. května Tró-
janky, autorská inscenace inspirovaná antic-
kými hrdinkami i osudy současných žen, je-
jichž život poznamenala válka. S herečkami
Švandova divadla ji nastuduje ukrajinská re-
žisérka Anna Turlo. Ta se k divadlu dostala
oklikou coby absolventka Národní letecké
univerzity a Institutu pro turismus. Hned za
první inscenaci Úhel pohledu byla nomino-
vána na cenu Kyiv Pectora za nejlepší režijní
debut. Spoluautorem Trójanek je společně
s ukrajinskou tvůrkyní dramaturg Švandova
divadla David Košťák. red

Smíchovské Švandovo divadlo
zahájilo novou sezónu 

Jan Mansfeld, Bohdana Pavlíková a Matěj Anděl v inscenaci Srpnové světlo.

V nové inscenaci Happy End režiséra Da-
niela Hrbka se objeví Bohdana Pavlíková
s Lubošem Veselým. Podílet se budou
i autorsky.
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Na tradiční akci zvané Su-
per den se jako vždy sešli
lidé s postižením, dárci,

dobrovolní pomocníci a příznivci
organizace Helppes a také celá
řada známých osobností, které
organizaci dlouhodobě podpo-
rují. Zlatým hřebem programu
bylo předání patnácti psích po-
mocníků jejich novým páníčkům.

Pro klienty organizace Helppes
představuje čtyřnohý asistent
často jedinou šanci na samostat -
ný život. Je tomu tak i v případě
slečny Emy trpící úzkost nou po-
ruchou. Přestože její potíže ne-

jsou na první pohled viditelné,
žije v neustálém pocitu strachu
a ohrožení. Ema měla od malička
velmi bohatou fantazii, kterou
doprovázely děsy a úz kostné
představy, v pubertě se potíže
ještě vystupňovaly. Dodnes mívá
potíže přejít po chod bě nebo
vstoupit do místnosti, obává se
nastoupit do autobusu, koupit si
jízdenku, oslovit druhého člo-
věka. V obchodě se cítí ohrožena
lidmi kolem. Z nervozity si roz-
kousává rty, někdy si také škrábe
kůži. Ve chvílích nejtěžší paniky
jí ztuhne celé tělo a nemůže se

Patnáct psích pomocníků bylo
slavnostně předáno novým páníčkům 
Již po dvacáté proběhla v sobotu 17. září
v motolském výcvikovém areálu slavnostní
promoce čtyřnohých absolventů akademie
Helppes. Lidem s různými druhy postižení
předaly známé osobnosti celkem patnáct nově
vycvičených psích pomocníků.

ani pohnout. Všech ny tyto potíže
Emu vyčerpávají a brání jí v sa-
mostatném fungování. Nejlépe se
cítí ve společnosti zvířat, proto
požádala o psí ho pomocníka,
který by jí pomohl získat sebedů-
věru, osamostatnit se a vstoupit
do dospělého života. S asistenč-
ním průvodcovským psem, zla-
tým retrieverem Tobym, bude
Ema konečně odolnější proti oba-
vám a strachům.

Na akci vystoupilo mnoho zná-
mých osobností, které s organi-
zací Helppes dlouhodobě spo -
lupracují a podporují projekt
Po moc přichází na čtyřech tlap-
kách. Právě tyto osobnosti pře -
dávaly vycvičené asistenční psy
jejich novým páníčkům. Kromě
Jakuba Koháka k nim patří na-
příklad Marta Kubišová, Heidi
Janků, Iva Frühlingová, Bára Ne-
svadbová, Anna Marie Fialová,
nebo Lenny. 

Za dobu svého fungování do-
kázal Helppes vycvičit a předat
téměř 300 psích pomocníků, kte -
ří se stali partnery lidí s nejrůz-
nějšími typy zdravotního posti-
žení. red
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Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, li-
nolea, zrcadla, umyvadla,

vany a WC mísy, sportovní ná-
činí, autosklo a kovové předměty.

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, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory a pc
monitory, počítače, lednice, mra-
záky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služba 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.
Odvézt 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.

Kontejnery hrazené
z rozpočtu MČ Praha 5

Kontejnery hrazené z roz-
počtu MČ Prahy 5 se nyní přista-
vují v pátek od 16.00 do 20.00
hodin a v sobotu od 10.00 do
14.00 hodin. Na stanovišti bude
přítomna obsluha, která bude
koordinovat ukládání odpadů. 

30. 9. – 1. 10.
■ Svornosti x Pod Tratí
■ Pod Hájem x U Pernikářky

21. 10. – 22. 10.
■ Na Homolce (u č. 17)
■ U Šalamounky x K Měchurce

28. 10. – 29. 10.
■ U Vojanky (u č. 30)
■ Podbělohorská x Plzeňská

4. 11. – 5. 11.
■ Naskové x Vejražkova
■ Štorkánova x K Vodojemu

11. 11. – 12. 11.
■ U Hrušky (parkoviště)
■ Pod Hybšmankou (proti č. 12)

18. 11. – 19. 11.
■ V Botanice (za Komerční ban-
kou)
■ Nad Turbovou x Na Stárce

25. 11. – 26. 11.
■ Urbanova (pod č. 20)
■ Holyňská x Na Srpečku

Kontejnery hrazené
z rozpočtu MHMP

Na stanovišti bude kontejner
přistavený pouze ve vymezeném
časovém úseku podle harmo -
nogramu. Na stanovišti bude
přítom na obsluha, která bude
koordinovat ukládání odpadů
a zajistí, aby případně odevzdané
využitelné odpady bylo možné
předat k dalšímu využití. Ob-
sluha VOK bude vybavena foto-
aparáty a veškerá jednání mimo
nastavená pravidla budou zdo-
kumentována a v případě nut-
nosti předána Městské policii.

26. 9. 16.00–20.00
■ Jenišovská x Peroutkova

27. 9. 16.00–20.00
■ Kroupova x Kutvirtova

29. 9. 16.00–20.00
■ Trojdílná x Nad Zámečkem
■ Třístoličná x Pod Lipkami

30. 9. 16.00–20.00
■ Janáčkovo nábřeží (proti č. 19)

3. 10. 14.00–18.00
■ Na Šumavě x Pod Palatou

4. 10. 14.00–18.00
■ Baldové x Vejražkova

5. 10. 14.00–18.00
■ Butovická x Mezi Lány

6. 10. 14.00–18.00
■ Holubova x Pechlátova

7. 10. 14.00–18.00
■ Plzeňská x U Zámečnice
■ Nad Zlíchovem x V Násypu

10. 10. 14.00–18.00
■ Zapova (proti č. 12)

11. 10. 14.00–18.00
■ Devonská (u separace)

12. 10. 14.00–18.00)
■ Hlubočepská (proti č. 32)

13. 10. 14.00–18.00
■ Zahradníčkova (proti č. 34)

14. 10. 14.00–18.00
■ Na Neklance č. 2 (popř. Nad
Koulkou 3–5)

17. 10. 14.00–18.00
■ Slivenecká x Kosořská
■ Novoveská x Pod Vavřincem

18. 10. 14.00–18.00
■ Na Pomezí (proti č. 17)

19. 10. 14.00–18.00
■ V Břízkách (proti č. 11)

20. 10. 14.00–18.00
■ Lumiérů x Barrandovská

Zdroj MČ Praha 5

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
pro sběr BIO odpadu

Kontejnery jsou určeny
pouze na bioodpady (listí,
tráva, větve, zemina,

příp. kuchyňský bioodpad rostli-
nného 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 kon -
tej neru před uplynutím doby
přista vení, bude přistaven kon-
tejner nový. Další informace po-
skytuje Odbor správy veřejného
prostranství a zeleně MČ
Praha 5. Kontaktní osoba Milan
Tikal, telefon 257 000 307,
e-mail milan.tikal@praha5.cz.

Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
■ U Dívčích hradů (proti č. 8) neděle 2. 10. 10.00–13.00
■ U Malvazinky č. 24 neděle 9. 10. 10.00–13.00
■ U Palaty x Na Hřebenkách neděle 16. 10. 10.00–13.00
■ U Šalamounky x K Měchurce neděle 16. 10. 10.00–13.00
■ Urbanova (parkoviště pod č. 20) neděle 23. 10. 10.00–13.00

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů 

Trasa C, sobota 15. 10.
■ Křižovatka ulic Nádražní x U Železničního mostu 8.00–8.20
■ Ulice K Závěrce (u č. 20) 8.30–8.50
■ Křižovatka ulic Na Doubkové x Bieblova 9.00–9.20
■ Křižovatka ulic Peroutkova x U Šalamounky 9.40–10.00
■ Náměstí Na Farkáně 10.10–10.30
■ Křižovatka ulic Na Pomezí x Souběžná III 10.40–11.00
■ Křižovatka ulic Pod Vidoulí x Butovická 11.10–11.30
■ Křižovatka ulic Mezi lány x Butovická 11.40–12.00

Trasa D, sobota 15. 10.
■ Křižovatka ulic Prosluněná x Nad Zlíchovem 8.00–8.20
■ Křižovatka ulic Slivenecká x Hlubočepská 8.30–8.50
■ Křižovatka ulic Slivenecká x V Bokách I 9.00–9.20
■ Ulice Borského (parkoviště u supermarketu) 9.30–9.50
■ Křižovatka ulic Lamačova x Lohniského 10.00–10.20
■ Křižovatka ulic Štěpařská x Voskovcova 10.30–10.50
■ Kříženeckého náměstí 11.00–11.20
■ Křižovatka ulic Devonská x Geologická 11.30–11.50

Trasa E, sobota 8. 10.
■ Křižovatka ulic U hrušky x Kudrnova 8.00–8.20
■ Křižovatka ulic Nad Zámečnicí x Plzeňská 8.30–8.50
■ Křižovatka ulic Xaveriova x Nad Václavkou 9.10–9.30
■ Křižovatka ulic Na Neklance x Na Laurové 9.40–10.00
■ Křižovatka ulic Nádražní x U železničního mostu 10.20–10.40
■ Křižovatka ulic Jindřicha Plachty x Hořejší nábřeží 10.50–11.10
■ Ulice Drtinova (u č. 3) 11.20–11.40
■ Náměstí 14. října (u kostela) 11.50–12.10

Zdroj MHMP

Služba mobilního sběru ne-
bezpečných odpadů a jed-
lých olejů je zdarma pro

občany s trvalým pobytem na
území hlavního města. Odpad
musí být předáván v takovém
stavu, aby nedocházelo k poško-
zení životního prostředí či ohro-
žení zdraví obsluhy vozidla. Ze-

jména kapalné odpady musí být
předány v pevně uzavřených ná-
dobách.

Svozové vozidlo v některých
případech nemůže stát vždy na
shodném místě. Z tohoto důvodu
je nutné zkontrolovat, zda svo-
zové vozidlo nestojí v blízkém
okolí od dané svozové zastávky. 
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