
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 5

ŘÍJEN
Vychází 17. 10. 2022

Vizí zakladatele společnosti Sekyra
Group, která je investorem projektu
Smíchov City, je věnovat názvy ulic

památce významných žen, neboť v Praze je
po ženách pojmenováno méně než pět pro-
cent ulic. Tato myšlenka má rovněž podporu
páté městské části, Knihovny Václava Havla
a řady významných osobností včetně rodiny
Madeleine Albrightové. Návrh již schválila
Místopisná komise Rady hlavního města
a doporučila ho ke schválení pražským rad-
ním. 

Po dokončení celého projektu Smíchov
City vznikne téměř čtyři sta tisíc metrů čtve-

rečních bytových, administrativních, ob-
chodních a veřejných ploch, které bude spo-
jovat kilometrový pěší bulvár. „Smíchov City
je největší urbanizací v centrální Praze od
doby výstavby Vinohrad. Na její podobě se
podílí více než třicet tuzemských i zahranič-
ních architektů, a jde tak o reprezentativní
přehlídku současné architektury. Od počátku
jsme kladli primární důraz na veřejný pro-
stor, neboť je tím nejcennějším, co můžeme
městu a jeho obyvatelům nabídnout. Záro-
veň si přejeme, aby každá z našich čtvrtí,
které v Praze budujeme, byla výrazem určité
symboliky a identity. V projektu Smíchov

Ulice nové smíchovské čtvrti
vzdají hold významným ženám

Ulice v nově budované čtvrti Smíchov City, největším
developerském projektu v novodobých dějinách Prahy, mají nést
jména slavných žen, které se ve 20. a 21. století zasloužily o boj
proti totalitě. 

City chceme připomenout významné ženy,
které spojuje celoživotní úsilí o svobodu, de-
mokracii a boj proti totalitě. Měl by to být
apel na genderovou vyváženost a v jistém
smyslu i náprava historické křivdy, když si
uvědomíme, že v Praze se jmenuje méně než
pět procent ulic po ženách. V celém svém
kontextu půjde především o poctu hrdinným
postojům a osudům 20. století,“ přiblížil celý
záměr Luděk Sekyra, zakladatel Sekyra
Group a Sekyra Foundation.

Ulice Smíchov City
jako připomínky historie

Na stávající ulici Za Ženskými domovy,
která lemuje Smíchov City směrem k histo-
rickému jádru, naváže převážně síť nových
„ženských ulic“. Centrální pěší bulvár se
stane třídou Madeleine Albrightové a bude

pokračování na straně 3 
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2Zpravodajství z Prahy 5

Podle radního Jana Kavalír -
ka jde o první fázi postup-
ného snižování nákladů za

energie. „V této fázi jde o sérii
drob ných krátkodobých opa-
tření, která ovšem přinesou ví-
tané úspory. Nechali jsme napří-
klad vyčistit topné systémy ve
všech administrativních budo-
vách a očekáváme snížení ná-
kladů až o 20 procent. Pro za-
městnance jsme také připravili
Energetické desatero, protože
nejvíce okamžitých úspor při-
nese změna chování každého
z nás, což známe z vlastních do-
mácností,“ řekl radní Prahy 5 pro
finance Jan Kavalírek (TOP 09).

Mezi okamžitá opatření, která
úřad zavádí, patří například re-
gulace teplot v kancelářích. Dále

snížení vytápění chodeb a WC
s výjimkou čekáren, postupná
obměna drobných spotřebičů za
energeticky úspornější či revize
svítidel a jednorázovou výměnu
starých žárovek za úspornou
LED variantu.

„Snížíme také ohřev teplé vody
v úřadu a výrazněji snížíme vy-
tápění budov o víkendech. Vedle
krátkodobých řešení ale připra-
vujeme dlouhodobá řešení. Dáv -
no před energetickou krizí jsme
začali připravovat energetický
management, který řídí spotřebu
energií včetně centrálního ná-
kupu energií pro úřad i jím zři-
zované organizace. Máme pilotní
projekt na fotovoltaiku na střeše
základních škol, chceme nechat
zpracovat analýzu na vyhotovení

komunitní fotovoltaické elekt-
rárny a dále na využití metody
EPC pro snížení energetické ná-
ročnosti budov úřadu,“ dodal Jan
Kavalírek.

Zaměstnanci úřadu páté měst-
ské části by se také nově měli
řídi t Desaterem úsporných opa-

tření, které pro ně vedení rad -
nice připravilo. Nastiňuje v něm,
jak jednoduše a efektivně ušetřit
a zbytečně neplýtvat energiemi.
Energetické desatero Prahy 5 by
mohlo k šetření inspirovat další
úřady i firmy a hodit by se mohlo
i domácnostem. red

Pětka má Desatero
energeticky úsporných opatření 
Pátá městská část zavádí v reakci na zvyšující se
ceny energií sérii drobných krátkodobých
opatření na snížení spotřeby energií. Méně topit
se bude v kancelářích, na chodbách i na WC. Pro
zaměstnance úřadu si radnice připravila Desatero
opatření. 

Zhasínejte. Osvětlení bychom měli využívat účelně, tzn. používat
ho jen v těch místnostech nebo jejich částech, kde je osvětlení za-
potřebí. Pokud dlouhodobě nepoužíváte prostor nebo zařízení,
prosíme, zhasněte. Řiďte se heslem: Poslední zhasne.
Šetřete teplem. Vytápění má největší podíl na spotřebě energie
v budově, proto bychom neměli přetápět. Každý stupeň vytápění
navíc znamená zvýšení spotřeby, a tedy i nákladů o přibližně šest
procent. Ideální teplotu vnímá každý jinak, ale zdravé a zároveň
příjemné prostředí v místnosti je při 19–22 stupních Celsia.
Větrejte úsporně. Větrání v topném období má být krátké, ale
intenzivní, aby se stačil vyměnit celý objem vzduchu, a přitom ne-
vychladly předměty a stěny. Při větrání je lepší vypnout topení
a okna otevřít dokořán. Tímto způsobem se rychle vyvětrá a stěny
zůstanou teplé. Pokud dlouze větráte pootevřeným oknem a zá-
roveň máte zapnuté topení, velmi plýtváte.
Klimatizujte, nebo větrejte. Pokud si pustíte klimatizaci, za-
vřete všechna okna, ať má možnost vyměnit a osvěžit vzduch na
požadovanou teplotu. Pokud necháte při spuštěné klimatizaci ote-
vřené okno, efekt je nulový a zbytečně plýtváte. Prosíme, zvolte
tedy buď klimatizaci, nebo okno.
Vypínejte spotřebiče. Je to jednoduché řešení, které však ve
výsledku může za rok přinést dost peněz. Moderní elektrospotře-
biče jsou vybaveny režimem stand-by. Je vhodné se zajímat o pří-
kon v tomto pohotovostním režimu, protože za dobu, kdy je nepo-
užíváme, spotřebují v ročním objemu poměrně velké množství

energie. Pokud to jde, raději spotřebiče úplně vypínejte pomocí
hlavního vypínače nebo je vytáhněte ze zásuvky.
Šetřete vodou. Šetření je dnešní prioritou. Proto se snažte pro-
vádět hygienu a splachování úsporně. Dále je důležitá kontrola,
zda toaleta neprotéká a jestli vodovodní kohoutky dobře těsní.
Zač něme se i k vodě chovat jako k surovině a přírodnímu zdroji,
s kterým je nutno neplýtvat.
Jezděte úsporně. Významným zdrojem energie jsou i pohonné
hmoty. Také u nich bychom tedy měli hlídat spotřebu a snažit se ji
optimalizovat a snížit. Snažte se jezdit co nejúsporněji, a to nejen
vzhledem k financím, ale hlavně kvůli životnímu prostředí.
Chlaďte s rozumem. Ideální teplota v chladničce je 7 stupňů
Celsia, na to obvykle stačí nejslabší regulační stupeň (pokud ne-
můžete teplotu nastavit přímo). Chladničku umístěte buď daleko
od tepelného zdroje, nebo mezi něj a chladničku dejte izolaci.
Každý stupeň Celsia v okolním prostředí navíc znamená zvýšení
spotřeby zhruba o čtyři procenta.
Zavírejte dveře. Zabraňte přechodu teplého, vlhkého vzduchu
z vytápěných do méně vytápěných místností a chodeb. Dveře ne-
chávejte zavřené, zabráníte tím průniku tepla a uspoříte.
Nezakrývejte radiátory. Radiátory ani jiná topná tělesa nikdy
nezakrývejte závěsy, záclonami, oblečením, nábytkem ani ničím
jiným. Čím lepší má váš radiátor „výhled“ na zbytek místnosti,
tím lépe a levněji vám ji zahřeje. Nezapomínejte ani na pravidelné
odvzdušňování radiátorů.

Desatero úsporných opatření pro zaměstnance úřadu Prahy 5:

Úsporná opatření začínají u maličkostí.
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3 Zpravodajství z Prahy 5

INZERCE V5-1002

Ulice nové smíchovské čtvrti
vzdají hold významným ženám
do něj ústit ulice její přítelkyně
a sousedky z washingtonského
Georgetownu, mecenášky a sbě-
ratelky umění Medy Mládkové.
Jistým středobodem lokality bu -
de i škola, opět pojmenovaná po
Albrightové. S centrální třídou
souběžná páteřní ulice pak do-
stane jméno po jedné z nejsta-
tečnějších českých žen novodobé
historie, historičce a vězněné di-
sidentce Růženě Vackové. Dále
zde budou například ulice jedné
z prvních českých feministek, di-
sidentky Jiřiny Šiklové, malířky
Toyen či parky filozofky Hannah
Arendtové a Alice a Anny Masa-
rykových.

Ne všechny ulice na Smíchově
ale ponesou ženská jména. Ulice,
která povede ke škole, bude po-
jmenována například po literá-
tovi Josefu Škvoreckém a bude
na ni navazovat budoucí ulice le-
mující Smíchov City směrem ke
smíchovskému nádraží, která by
měla nést jméno spisovatele
Františka Langera, a to na zákla -
dě iniciativy Společnosti Franti-
ška a Jiřího Langerových a měst-
ské části Prahy 5.

Záměr uvítala i starostka páté
městské části Renáta Zajíčková
a připomněla význam celého pro-
jektu pro tuto městskou část.
„Prahu 5 dlouhodobě směrujeme
k tomu, aby skutečně byla mo-
derní vizitkou metropole. Dříve ryze průmyslové lokality se daří

proměňovat v moderní obytné,
administrativní a obchodní zóny.
Projekt Smíchov City není výjim-
kou. Těší mě důraz, který je kla-
den na veřejný prostor a kvalitní
architekturu. Vzniknou zde krás -
ná místa pro setkávání a odpoči-
nek. O to větší radost mám z to -
ho, že navíc celý projekt, který
svou rozlohou bude v podstatě
novou městskou čtvrtí, pone se
vznešenou myšlenku a připome -
ne jak Madeleine Albrightovou,
tak další statečné ženy a muže
našich nedávných dějin, z nichž
většina měla blízký vztah právě

ke Smíchovu,“ uvedla starostka
Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS).

Smíchovský bulvár
lemovaný zelení

Smíchov City je stavební pro-
jekt plánovaný v místě jednoho
z největších brownfieldů v Pra -
ze, bývalého nákladového ná-
draží na Smíchově na ploše té-
měř 20 hektarů. V nové čtvrti
Smíchov City bude podle před-
pokladů pracovat a bydlet přes
dvanáct tisíc lidí. První z nich by
se do nových domů měli nastě-
hovat již na přelomu letošního
a příštího roku. red

dokončení ze strany 1

Smíchov City
● Projekt je výsledkem mezinárodní architektonické soutěže.
Autorem urbanistického konceptu Smíchov City – Sever a ad-
ministrativního objektu SM 1 je ateliér A69. 
● Na základě doporučení poroty se na architektonickém řešení
projektu podílí sedm ateliérů: A69, Kuba & Pilař architekti,
Haas cookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti, Lá-
bus – AA, D3A a Projektil architekti.
● Investorem je firma Sekyra Group.
● Stavba byla zahájena 30. září 2020 a má probíhat až do roku
2032.
● Celková investice dosáhne 20 miliard korun.
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4Zpravodajství z Prahy 5

K podzimní výzvě 10 000
kroků se zapojila i pátá
městská část. Minulé,

jarní výzvy, se účastnilo přes
10 000 účastníků z celé repu-
bliky a zapojena byla stovka
měst. Cílem výzvy není jen ujít
denně 10 000 kroků, ale navrátit
chůzi do našich životů. Zúčastnit
se může kdokoliv od šesti let
věku. 

Radnice Prahy 5 připravila
tipy na výlety, při kterých zá-
jemci nejen nachodí potřebné
kroky, ale poznají i pátou měst-
skou část. Každý si na začátku
měsíce stanovuje osobní výzvu,
se kterou během měsíce pracuje.
Za každý ujitý kilometr dostane
účastník body, které se liší na zá-
kladě věku a BMI indexu. Přihlá-
sit se je možné i v průběhu října.
Zapojením do akce se lze zúčast-
nit i malé soutěže o drobné věcné
ceny.

Tipy na výlety po Praze 5 jsou
zveřejňovány na geoportálu v se-
kci Výlety okolo Pětky. A na jaké
výlety se mohou zájemci vydat? 
■Výlet „Kolem Bertramky“ za-
číná u vily Bertramka, pokračuje
přes zastávky Vozovna Košíře,

Klamovka a končí v Kinského za-
hradě. 
■ Cesta „Kolem Hřebenky“ za -
čí ná v usedlosti Klamovka a pro-
vede účastníky lokalitou Na Hře-
benkách. Cestou uvidí zajímavé
vily a usedlosti Perníkářku, Hře-
benku. Procházku zakončí
u kláštera sv. Gabriela. 
■ Cestou „Midibusem na Dívčí
hrady“ se lze zastavit u výběhu
koně Převalského. Jsou odsud
překrásné výhledy na Prahu a lo-
kalitu starých Hlubočep s ven-
kovskou atmosférou. Výlet je za-
končen na tramvajové zastávce
Hlubočepy. 

■ Výlet „Kolem Malvazinek“
ukáže zajímavosti Malvazinek.
Vede od vil Helenka a Václavka
přes Santošku až ke hřbitovu
Malvazinky a odsud k Mrázovce. 
Během výletu za poznáním Smí-
chova a Košíř „Kolem Klamovky
a Mrázovky“ budou mít účastníci
možnost se seznámit s lokalita -
mi Červeného vrchu, Klamovky
a Kavalírky. Cestou je také mož-
nost navštívit několik parků, ko-
lem kterých procházka vede, na-
příklad Mrázovku, Husovy sady,
Klamovku a Sacré Coeur. 
■ Krátká procházka „Z Prahy 5
na Prahu 6“ se zaměřuje na pro-

pojení Prahy 5 a 6. Začíná na me-
tru Nemocnice Motol a prochází
nahoru na Vypich, přes park La-
dronka a zpět k Motolské nemoc-
nici. 
■ „Adventní procházka“ pove -
de z ulice Na Václavce až k Vlta -
vě. V období adventu bude mož-
nost prohlédnout si v kostele
Československé církve husitské
jedinečnou výstavu betlémů. Pro-
cházka vede přes Smíchovskou
lávku až k úseku Vltavy, kde se
v minulosti v zimě bruslilo. 
■ Krátká procházka po Smícho -
vě „Umění ve veřejném prosto -
ru“ ukazuje muraly ve veřejném
prostoru v lokalitě Smíchova. 

Praha 5 patří svou rozlohou
27,49 kilometrů čtverečních
a počtem obyvatel kolem devade -
sáti tisíc k největším městským
částem Prahy.

Tvoří ji něko lik původně samo-
statných obcí, které dnes tvoří
dílčí lokality Prahy 5: Smíchov,
Košíře, Motol, Hlubočepy (které
se dnes dělí na Hlubočepy, Starý
Barrandov a Sídliš tě Barran-
dov), Radlice, Jinonice, jižní
výbě žek Malé Strany – Újezd
a ma lý kus Břevnova. red

Pražské zastupitelstvo roz-
hodlo, že hlavní město po-
skytne páté městské části

pozemky v Jinonicích, kde vy-
roste provizorní ledová plocha.
Ta nahradí stadion Nikolajka, je-
hož majitel sportoviště již v nové
sezoně neotevře. Rozhodnutí za-
stupitelů se snažili na svou stra -
nu zvrátit také malí hokejisté
klubu HC Smíchov, kteří si za-
hráli hokej přímo před budovou
magistrátu. 

Možná i improvizovaný zápas
malých hokejistů z Prahy 5 před
budovou pražského magistrátu
pomohl, aby pražské zastupitel-
stvo schválilo záměr páté měst-
ské části k výstavbě provizorní
ledové plochy v Jinonicích. Má jít
o náhradu za uzavřený stadion
Nikolajka. Hlavní město zároveň
podpoří Prahu 5 při hledání

vhodných pozemků pro trvalou
stavbu zimního stadionu. „Praž-
ští zastupitelé vyslyšeli náš tlak
na urychlené řešení situace
s uzavřením Nikolajky. Moc nám
v tomto smyslu pomohla i petice
občanů za záchranu zimních
sportů v Praze 5. Jmenovitě bych
ráda poděkovala prvnímu ná-
městkovi primátora panu Hla-
váčkovi a zastupiteli Zajíčkovi,
kteří si ten problém vzali za svůj
a pomohli nám hledat řešení,“
řekla starostka městské části
Praha 5 Renáta Zajíčková (ODS).

Zastupitelstvo hlavního města
vzalo na vědomí petici a záchra -
nu zimních sportů v Praze 5 a zá-
roveň se usneslo, že budou či-
něny kroky vedoucí k dosažení
záměru páté městské části zří-
zením práva stavby pro výstavbu
objektu s ledovou plochou jako

krátkodobé řešení na pozemku
v Jinonicích. Zastupitelé rovněž
souhlasili s tím, aby došlo k ově-
ření výstavby trvalé stavby zim-
ního stadionu s minimálně jed-
nou ledovou plochou v území
městských částí Praha 5 a Praha
13.

„My jsme už dříve podepsali
Memorandum se soukromým in-
vestorem, který je připraven fi-
nančně spolupracovat na zajiš-
tění jak krátkodobého řešení, tak
i na výstavbu nového zimního
stadionu. Rozhodnutí pražského
zastupitelstva toto řešení po-
souvá zase o kus dopředu,“ dodal
radní Prahy 5 pro sport David
Dušek (STAN).

Populární kluziště Nikolajka
sloužilo k zimním sportům od
roku 1961. Pro své zápasy jej vy-
užívaly stovky dětí i dospělých,

hokejisté z HC Smíchov, kraso-
bruslařky z klubu Stadion Praha
i široká veřejnost. I přes snahy
městské části ho však majitel
v září již nenamrazil z důvodů
havarijního stavu strojovny a vy-
sokých cen energií. Praha 5 pod-
porovala provoz zimního sta -
dionu dotacemi pro oba uvedené
sportovní kluby, přesto do něj
majitel neinvestoval. red

Pětka našla náhradu za uzavřený
stadion Nikolajka v Jinonicích

Říjnová výzva zve na procházky Prahou 5

Koně Převalského ve výběhu na Dívčích hradech, v pozadí Hlu-
bočepy a Barrandov
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5 Zpravodajství z Prahy 5

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

Na scénáři se podílela spi-
sovatelka Kateřina Tuč-
ková a jeho spoluautorem

je i Martin Františák, umělecký
šéf smíchovské scény. Ten insce-
naci zároveň režíruje a téma
záchra ny židovských dětí Nicho-
lasem Wintonem představí pu-
bliku v přitažlivém kabaretním
žánru – se zpěvem, tancem, ste-
pem i podmanivou živou hudbou
přímo na scéně. Přeživší Ester,
hledající po padesáti letech ve
staré vlasti ztracená rodinná
pouta, hrají hostující Jaroslava
Pokorná v alternaci s Danou Sysl -
ovou. Mladší sestru Ludmi lu, je-
jíž život se odvíjel zcela jinak,
a zároveň Matku obou dívek,
ztěles ní Bohdana Pavlíková. Ka-
baretiéra Kašpara, postavu ob-
dařenou ďábelskou ironií a cha -
rismatem, bude představovat
Miroslav Hanuš, publiku Švan-
dova divadla známý vynikajícím
ztvárněním Jana Wericha v in-
scenaci Hadry, kosti, kůže. Pre-
miéra bude 22. října ve Velkém

sá le Švandova divadla, reprízy
se uskuteční 24. října, 4., 12.
a 19. listopadu. 

Pozoruhodný příběh vypráví
o dvou sestrách ze židovské ro-
diny. Starší z nich unikla v roce
1939 z okupovaného Českoslo-
venska. Díky rychlé pomoci Ni-
cholase Wintona a jeho spolupra-
covníků se tak třináctiletá Ester
stala jedním z 669 dětí, které se
včasným odjezdem do Británie
v narychlo vypravených vlacích
vyhnuly téměř jisté smrti v kon-
centračních táborech. Když se
v lednu 1989 Ester už coby starší
dáma do své vlasti vrací, ubytuje
se v poněkud zašlém grandho-
telu Evropa, v předválečném ob-
dobí známém jako elegantní
hote l Šroubek. Právě zde, v sou-
kromém apartmá, zřídil Nicho-
las Winton svoji pražskou kan-
celář, odkud se svými kolegy
organizoval první záchranné
operace. Hotel je ovšem v insce-
naci fantaskním místem, kde ne-
platí zákony času ani prostoru.

Švandovo divadlo uvede
inscenaci Kabaret Winton
Silný příběh dvou sester inspirovaný skutečnými
osudy a dramatickými historickými událostmi
slibuje divákům Švandova divadla inscenace
Kabaret Winton. Dramatický příběh
zachráněných dětí se tak dočká divadelního
zpracování.

V Kabaretu Winton hraje také Robert Jašków Anna Stropnická
a Jacob Eftemeijer.

Režisér Martin Františák je re-
nomovaným divadelníkem zná-
mým mimo jiné svoji básnickou
obrazivostí. A také precizní prací
s herci, kteří pod jeho vedením
podávají výborné výkony. V roli
Matky obou děvčátek a později
i v úloze mladší sestry Ludmily
tak uvidíme Bohdanu Pavlíko-
vou, herečku ryzího prožitku
a autenticity. „Ve Švandově di-
vadle jsou mé role především
matky, vychovávající nebo třeba
tesknící,“ uvedla herečka. „Tato
matka je však jiná. Volba poslat
dceru do cizího světa, nevidět ji
dospívat, ale zároveň vědět, že
pro ni mohu udělat to nejlepší –
poslat ji pryč, daleko, od rodiny,
od sebe… Uf! Nepředstavitelná
situace,“ dodala Bohdana Pavlí-
ková.

Starší ze sester, Ester, kte rá
přijíždí do Prahy po padesáti le-
tech, hraje hostující Jaroslava
Pokorná v alternaci s Danou Sy-

slovou. V úloze kabaretiéra Kaš -
para se diváci mohou těšit na Mi-
roslava Hanuše, stálého hosta
smíchovské scény. Otce rodiny
ztvární Tomáš Petřík, Nicholase
Wintona ztělesní Matěj Anděl,
zpěvačku Linu hraje Andrea
Buršová, Wintonovu spolupra-
covnici Doreen Warrinerovou
a Hannah, dceru Ester, ztvární
Anna Grundmanová (dříve
Strop nická). Jako Obřadník
a Číš ník se objeví Jacob Erftemei-
jer. Do role velkouzenáře Bar-
táka, reprezentujícího v předvá-
lečných letech „neškodný“ český
nacionalismus, a později i do úlo -
hy mazaného Recepčního v ho-
telu konce 80. let obsadil režisér
Roberta Jaškówa.

V dalších úlohách diváci uvidí
Petra Kulta, hostujícího Tomáše
Červinka a Anežku Šťastnou.
V úloze třináctileté Ester alter-
nují Katarína Mišejková a Sára
Lutovská. red

INZERCE V5-1006

Miroslav Hanuš s Bohdanou Pavlíkovou na zkoušce Kabaretu
Winton

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.nasregion.cz

INZERCE V5-1007

Fo
to

 A
le

na
 H

rb
ko

vá
 2

x



6Zpravodajství z Prahy 5

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.

Seznam stanovišť hrazených
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. 

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
■ Nad Turbovou x Na Stárce

25. 11. – 26. 11.
■ Urbanova (parkoviště)
■ Holyňská x Na Srpečku

Seznam stanovišť hrazených
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
nutnosti předána Městské poli-
cii. 

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

21. 10. 14.00–18.00
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)

24. 10. 14.00–18.00
■ Gabinova (slepá část)

25. 10. 14.00–18.00
■ Plzeňská x U Demartinky

26. 10. 14.00–18.00
■ Prachnerova x Hlaváčkova

27. 10. 14.00–18.00
■ Smrčinská x Na Císařce

31. 10. 14.00–18.00
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiš tě

1. 11. 14.00–18.00
■ Jenišovská x Peroutkova

2. 11. 14.00–18.00
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)

3. 11. 14.00–18.00
■ Hlubočepská x K Dalejím

4. 11. 14.00–18.00
■ Pražského (u č. 608)

7. 11. 14.00–18.00
■ U Dívčích hradů x Tetínská

8. 11. 14.00–18.00
■ Jinonická (proti č. 78)

9. 11. 14.00–18.00
■ U Nikolajky

10. 11. 14.00–18.00
■ Třístoličná x Pod Lipkami

11. 11. 14.00–18.00
■ U Smíchovského hřbitova x
K Vodojemu

14. 11. 14.00–18.00
■ V Remízku x Voskovcova

15. 11. 14.00–18.00
■Holečkova (souběh s Plzeňskou)

16. 11. 14.00–18.00
■ Werichova (proti č. 17)

18. 11. 14.00–18.00
■ Pekařská x Vidoulská

21. 11. 14.00–18.00
■ Nový Zlíchov (u separace)
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)

22. 11. 14.00–18.00
■ Zdíkovská x Libínská

23. 11. 14.00–18.00
■ Kováků x Na Zatlance

(popř. Plzeňská pod most)
Zdroj MČ Praha 5

Velkoobjemové
kontejnery 

Stanoviště kontejnerů
pro sběr BIO odpadu 

Přerušení dodávky vody
v Radlicích a Jinonicích

● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 18. října od 8 do 16 hodin přerušena do-
dávka pitné vody v oblasti Praha 5 – Radlice a Jinonice.
●Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích Barvi-
tiova 934/2, 934/4; Bohumila Šimůnka 940/1, 945/2,
941/3, 946/4, 942/5, 947/6, 943/7, 948/8, 944/9, 949/10,
955/11, 950/12, 956/13, 963/14, 957/15, 964/16, 958/17,
965/18, 966/20, 967/22, 1009/24, 962/26, 961/28,
960/30, 956/32; Jinonická par. č.980/1; Kačírkova 934/1,
933/5, 974/9, 1016/15, 986; Klikatá par. č.1512/1; Klou-
dova 992/1, 989/2, 993/3, 994/5, 995/7, 996/9, 991/10,
997/11, 998/13, 999/15, 1000/17, 1001/19, 1002/21,
1003/23, 1004/25, 1005/27, 988/29; Na Hutmance par.
č.989/1,par. č.989/5; Nyklíčkova 973/1, 935/2, 969/3,
970/5, 937/6, 1018/7, 938/8, 1019/9, 939/10, 1020/11,
951/12, 1021/13, 952/14, 1022/15, 953/16, 1023/17,
954/18, 1024/19, 1014/20, 1015/34; Peroutkova 329; Rad-
lická 40/109, 108/188, 503/204, parcelní čísla: 100/2,
989/2, 98/2, 980/16, 656/4, 100/2, 99/1, 99/2; U Trezorky
parcelní čísla 980/2,957/3 a Walterovo náměstí 985/6,
1011/7.
● 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

Kontejnery jsou hrazeny
z rozpočtu Městské části
Praha 5 a jsou určeny

pou ze na bioodpady (listí, tráva,
větve, zemina, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu).

Po celou dobu přistavení bude
u kontejneru odborná obsluha,

která zamezí odložení nespráv-
ného druhu odpadu. Pokud do-
jde k naplnění kontejneru před
uplynutím doby přistavení, bude
přistaven kontejner nový. Další
informace poskytuje Odbor sprá -
vy veřejného prostranství a zele -
ně MČ Praha 5. 

■ Zapadlá x Zelený pruh 1. 10. 9.00–12.00
■ Urbanova (parkoviště pod č. 20) 23. 10. 10.00–3.00
■ V Břízkách č. 11 30. 10. 10.00–13.00
■ Za Zámečkem (proti č. 10) 6. 11. 10.00–13.00
■ V Klukovicích x Bublavská 13. 11. 10.00–13.00
■ Baldové x Vejražkova 20. 11. 10.00–13.00

Na území páté městské části
se v současné době nachází pou -
ze sběrný dvůr v ulici Puchmaje -
rova, Praha 5 – Jinonice. Pro-
vozní doba je pondělí–pátek od
8.30 do 17.00 hodin (v letním
období do 18 hodin), sobota od
8.30 do 15.00 hodin, telefon 731
142 348.

Ve sběrných dvorech hlavního
města Prahy lze odevzdat v pod-
statě jakýkoliv odpad kromě

směs ného. Všechny druhy od-
padu lze odevzdat zdarma (kro -
mě pneumatik). Odpady lze ode-
vzdávat v množství obvyklém
z domácnosti (stavební odpad
pouze 1 m3 měsíčně).

Platí omezení jednorázového
návozu – možný vjezd vozidel
max. do 3,5 tuny. Vždy je nutno
se prokázat platným občanským
průkazem (s trvalým pobytem
v Praze). Zdroj MČ Praha 5
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Klíčovými body Memoran -
da je podpora páté měst-
ské části výstavbě para-

lelní dráhy. Zásadním přínosem
bude zvýšení bezpečnosti leto-
vého provozu, neboť jedna dráha
bude využívaná na vzlety a dru -
há na přistání. Dalším přínosem
této nové dráhy bude snížení ne-
gativního vlivu leteckého pro-
vozu právě nad územím páté
městské části.

Dalším důležitým faktorem
Memoranda je skutečnost, že po

zprovoznění a kolaudaci para-
lelní dráhy s hlavní vzletovou
a přistávací dráhou bude dnešní
vedlejší dráha zrušena.

„V době výluky hlavní přistáva -
cí dráhy letos na jaře, z důvo du
zásadnější opravy, jsme zazna-
menali desítky, možná stovky vo-
lání zoufalých občanů, abychom
zastavili létání v noci nad jejich
hlavami. Právě proto podporu-
jeme realizaci paralelní dráhy,
protože v noci nad hlavami ni-
koho, tedy ani obyvatel jiných

městských částí, se létat nebu -
de,“ uvedl radní Prahy 5 pro za-
hraniční vztahy a podporu pod-
nikání David Dušek (STAN).

Snížení hluku jinak než para-
lelní dráhou lze docílit pouze eli-
minací starších a hlučných leta-
del z provozu na Letišti Václava
Havla Praha a ekonomického
znevýhodnění provozu hlučných
letadel formou progresivního
hlukového poplatku založeného
na certifikátech a také na povole -
ní nočního provozu letiště pouze

nejtišším typům letadel. Noční
provoz, z důvodu nedostatečné
kapacity, prostě zakázat nelze. 

Letiště Praha nezapomíná ani
na obyvatele Pětky. Zavázalo se
kompenzovat dopad jeho pro-
vozu na obyvatele páté městské
části tím, že poskytne finanční
podporu v souladu s jeho provo-
zními možnostmi.

Přitom sleduje více oblastí ži-
vota, jako je vzdělávání, sociální
péče, bydlení a hlavně životní
prostředí. red

Pětka podporuje
výstavbu paralelní dráhy na letišti

Obyvatelé páté městské části mohou nyní klidně
spát. Radnice chce zajistit svým obyvatelům klid
a podporuje výstavbu paralelní dráhy na letišti.
Memorandum o porozumění a spolupráci mezi
Prahou 5 a Letištěm Praha, podepsané zástupci
obou stran by mělo zajistit bezhlukový prostor
a minimální vliv na životní prostředí. 
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