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Obec Lochkov se zhruba šesti sty oby-
vateli je součástí hlavního města
Prahy od roku 1990. Až dosud si za-

chovává vesnický charakter se zástavbou
rodin ných domů. Tuto jejich „idylku“ ale na-
bourává projekt Rezidence Lochkov – dvou-
patrový dům s podkrovím.

Zlatokopectví?
„Tento megalomanský projekt absolutně

nezapadá do urbanistického uspořádání naší

vesnice. Nejsem proti jejímu rozrůstání ani
novým sousedům, ale nacpat 15 bytů do pár
metrů čtverečních je vyloženě developerské
zlatokopectví a absolutní nezájem o to, jak
se nám tu bude dál žít,“ řekl Našemu RE -
GIONU Martin Daniš, který má dům hned
vedle plánované stavby.

Vadí mu hrozící ztráta soukromí, kdy mu
noví obyvatelé budou ze zhruba dvoume-
trové výšky koukat přímo do zahrady. Také
ho děsí výstavba podzemních garáží k no-

„Ten dům tu nechceme!“
Lochkovští bojují s developerem

Již podruhé se několik obyvatel Prahy-Lochkova odvolalo proti
plánované výstavbě nového domu v jejich sousedství. Namítají, že
jeho noví obyvatelé jim budou koukat přímo do zahrady nebo že
se zhorší již tak kritická situace s parkováním. Úřednice stavebního
úřadu dokonce obviňují z podjatosti. Ty ale brání i místní starosta.

vému domu. „Pod mým domem a sousedními
pozemky se nachází skalní masiv táhnoucí
se minimálně od spodní otočky autobusu.
Když dole v Cementářské ulici přejíždí auto-
bus přes místní retardér, tak se mi třese
dům. A to je od něj vzdálený 150 metrů. Ne-
dovedu si představit, co se bude dít, až mi
budou tři metry od domu kutat hloubkové
garáže,“ dodal Daniš. Stěžuje si i na to, že
nová budova jeho dům zastíní a že se kvůli
tomu výrazně sníží jeho hodnota a zároveň
zvýší energetická náročnost bydlení.

Další sousedé z okolí plánované stavby va-
rují i před dalším nárůstem počtu aut v Loch-
kově, kde je problém zaparkovat již dnes.
A také na martyrium spojené se stavbou,
která podle nich zasáhne celou obec. Stavba
podle nich obci nic dobrého nepřinese a po-

pokračování na straně 3 
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Pražský Dopravní
podnik začne
v průběhu prvního
čtvrtletí příštího roku
s testováním prvního
autobusu na vodíkový
pohon v pravidelném
provozu v Praze, a to
převážně na lince 170
Jižní Město – Pražská
čtvrť.

Vtendru na pronájem vodí-
kového autobusu uspěla
Škoda Group s nejnověj-

ším modelem Škoda H’City.
Praha bude prvním městem, ve
kterém se tohle vozidlo objeví
v pravidelném provozu. Jeho tes-
tování potrvá dva roky s mož-
ností prodloužení na celkem čty -
ři roky.

Vodíkový autobus Škoda
H’City je nízkopodlažní, lokálně
bezemisní vozidlo o délce 12 me-
trů. Vozidlo je vybaveno PEM pa-
livovými články, ve kterých je
vzájemnou reakcí vodíku s kys-
líkem ze vzduchu vyráběna elek-
trická energie pro trakční pohon.
Do vzduchu se uvolňuje vodní
pára jako vedlejší produkt che-

mické reakce. Při požadovaném
plnicím tlaku 35 megapascalů
(350 barů), což je obvyklý výkon
veřejných vodíkových stanic ur-
čených pro větší vozidla, jsou vo-
díkové nádrže autobusu napl-
něny za zhruba deset minut, což
je výrazně kratší doba, než trvá
nabíjení současných běžných ba-
teriových elektrobusů. Autobus
je kromě toho vybaven baterie -
mi, které slouží k vyrovnání vý-
konových požadavků, ale umož-
ňují i nouzový dojezd přibližně
dva kilometry. Před zahájením
pilotního provozu s cestujícími
bude autobus ještě vybaven od-
bavovacím a informačním systé-
mem a dalšími prvky tak, aby
splňoval standardy kvality PID.

Projekt dlouhodobého testo-
vání vodíkového autobusu v Pra -
ze včetně jeho financování
schválili radní hlavního města le-
tos v únoru včetně uzavření me-
moranda mezi hlavním městem,
pražským Dopravním podnikem
a společnostmi Orlen Unipetrol
RPA a Škoda Electric ze skupiny
Škoda Group. Úkolem hlavního
města je zajistit koordinaci a po-
dílet se na přípravě technické
doku mentace. Škoda Electric za-
jistí technické řešení a homolo-
gaci vozidla na vodíkový pohon
dle standardů PID a zapůjčení
vozidla pražskému Dopravnímu
podniku (DPP), který jej bude po
celou dobu projektu provozovat.
Společnost Orlen Unipetrol RPA

zajistí provoz plnicí vodíkové sta-
nice v Praze v ulici K Barrandovu
a plnění vodíku do testovacího
autobusu.

„Dopravní podnik hlavního
měs ta Prahy musí být vlajkovou
lodí technologií 21. století, které
zajištují vysoký komfort pro ces-
tující i své okolí. Aktuálně nejen
rozvíjíme tramvajovou sít a po
70 letech stavíme novou trolej-
busovou trať, nově také začí -
náme testovat i vodíkovou tech-
nologii. Ta umožňuje velice
pohodlný, plynulý provoz bez
vibra cí, je maximálně tichý
a autobus sám o sobě neprodu-
kuje žád né emise,“ řekl náměs-
tek praž ského primátora pro ob-
last dopravy Adam Scheinherr
(Praha sobě).

Pro testování vodíkového auto-
busu DPP vytipoval linku 170
Jižní Město – Pražská čtvrť,
která zajišťuje tangenciální spo-
jení barrandovského sídliště
s oblastí Jižního Města. „Základ-
ními kritérii pro výběr linky byly
její kopcovitý terén typický pro
řadu pražských autobusových li-
nek, i to, že vede v blízkosti první
veřejné vodíkové plnicí stanice
na území hlavního města v ulici
K Barrandovu,“ doplnil vedoucí
jednotky Provoz Autobusy DPP
Jan Barchánek. red

Nejdelší pruh pro autobusy a složky IZS
S týdenním předstihem skončily 23. listopadu
stavební práce na Strakonické ulici. Komunikace
byla uvedena do plného provozu bez dopravního
omezení. Metropole získala v tomto úseku
Strakonické průběžný pruh vyhrazený pro
autobusy a složky integrovaného záchranného
systému.

Technická správa komuni-
kací dokončila další etapu
rozšíření komunikace,

tentokrát v úseku od nadjezdu
mimoúrovňové křižovatky ulice
Mezichuchelská po autobusovou
zastávku Malá Chuchle. Sta-
vební práce začaly 27. července
a původně plánovaný termín do-
končení stavby byl 30. listopadu.
„Navázali jsme zde na úspěšné

rozšíření Strakonické ulice
v úseku od zastávky Dostihová
po Barrandovský most, které
jsme dokončili v polovině května
tohoto roku s dvouměsíčním
předstihem před zahájením
rekon strukce Barrandovského
mos tu,“ uvedl náměstek praž-
ského primátora pro oblast do-
pravy Adam Scheinherr (Praha
sobě). „Otevíráme nejdelší BUS

pruh v Praze o délce 5,7 km bez
přerušení. Jedná se o jeden z nej-
větších projektů podpory auto-
busové dopravy, který kdy byl
v metropoli realizován. Vytíže-
nou výpadovku čeká celkově ply-
nulejší doprava, řidiči aut budou
mít více místa ve dvou komfort-

ních jízdních pruzích s novým
povrchem,“ dodal.

Cílem bylo zajistit i v tomto
úseku Strakonické průběžný
pruh vyhrazený pro autobusy
a složky IZS a řidičům aut pos -
kytnout dva plnohodnotné jízd -
ní pruhy. red

Testování vodíkového autobusu
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„Ten dům tu nechceme!“ Lochkovští...

važují ji jen za snahu investora
o maximální zisk.

Zablokováno
V čele projektu Rezidence

Lochkov stojí manželé Vladařo -
vi, kteří začali s jeho realizací
v roce 2017. Stavební povolení
dostali již v květnu 2021, ale pro-
jekt stále stojí. Po prvním odvo-
lání se Vladařovi s námitkami
podle úřadu vyrovnali a povolení
opět získali. Jenže pak se Loch-
kovští odvolali znovu, tentokrát
s námitkou vůči podjatosti úřed-
nice Olgy Panýrkové a její ve-
doucí Lenky Böhmové z Mětské -
ho úřadu Prahy 16.

Podle nich totiž celou záleži-
tost posoudili nesprávně a necit-
livě. „Za každou stavbou je třeba
vidět lidské životy konkrétně do-
tčených občanů, to orgán I. stup -
ně nezohlednil,“ napsali ve svém
odvolání.

Vladařovi tak dál čekají, až se
s konečnou platností rozhodne.
Ohledně námitek místních mají
jasno. „Projekt má pouze 15 ma-
lých bytů a tomu odpovídající po-
čet parkovacích míst na vlastním
pozemku dle Pražských staveb-
ních předpisů. Navíc je dvě mi-
nuty pěšky od domu zastávka
MHD. Podle našich zkušeností
obyvatelé malých bytů již dnes
často ani nemají vlastní auto, vy-
užívají carsharing,“ řekla Naše -

mu REGIONU Soňa Vladařová.
A protože se jedná o dostavbu
proluky v zastavěné centrální
části obce, dívají se tam podle ní
navzájem do zahrad stejně všich -
ni už teď.

Neúplatné?
Nejvíc jí ale mrzí, že se celý

projekt vleče už tak dlouho. Me-
zitím jen ceny stavebních mate-
riálů narostly o stovky procent.
Proto s názorem, že jim jde pou -
ze o maximalizaci zisku za kaž-
dou cenu, nesouhlasí. „Díky vel -
mi náročnému schvalovacímu
procesu a opakovaným protes-
tům by bylo výhodnější vložit pe-
níze do banky, kde by na úrocích
asi vydělaly více,“ myslí si po ně-

dokončení ze strany 1

kolikaleté bitvě za právo postavit
si na svém pozemku, co chce.

Podobného názoru je i místní
starosta Jiří Rendl (Sdružení
Lochkov 2022), který v obci za-
stává tuto funkci již od roku
1994. „O tom, jestli se může něk -
de stavět, rozhodují zákonné
normy. A pak je tu právo vlast-
níka nakládat se svým pozem-
kem, jak uzná za vhodné, pokud
to je v souladu s územním plá-
nem a se zákonem. Já, jako sta-
rosta, do toho nechci a ani ne-
můžu zasahovat. Po tom se
pře ce volá, aby politici neovliv-
ňovali rozhodování úřadů,“ řekl
Naše mu REGIONU. „I když chá -
pu i li di v sousedství, že se jim to
líbit nemusít.“

Právě dodržením všech zákon-
ných norem hájí své rozhodnutí
i Panýrková. „Stavební úřad, ja -
ko správní orgán, řádným posou-
zením došel k závěru, že záměr
výstavby novostavby bytového
domu je v souladu s platnými zá-
kony a právními předpisy, a pro -
to jej schválil. My v takovém pří-
padě ani nemůžeme rozhodnout
jinak,“ vysvětlila Našemu RE -
GIO Nu. Tomu, že by úřednice
z Prahy 16, které o této stavbě
rozhodují, byly podjaté nebo pra-
covaly v zájmu jen jedné strany,
nevěří ani starosta. „Znám je už
dlouhá léta a vím, že jsou nepod-
jaté, objektivní, slušné a neúplat -
né,“ prohlásil Rendl.

Jitka Kačánová

Plánovaný dům se podle místních svým objemem do Lochkova nehodí a naruší celkový ráz obce.
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Hlavní postavu Winstona
Smithe hraje David Pun-
čochář, v roli jeho neče-

kané, o mnoho let mladší lásky
Julie uvidíme Anežku Šťastnou.
Roli ďábelsky proměnlivého
O´Briena ztvárňuje Tomáš Pet -
řík. Starého vetešníka Charring-
tona hraje Miroslav Hruška,
všechny další ženské role ztěles-
ňuje Andrea Buršová. V inscena -
ci se dále objeví Matěj Anděl, Petr
Kult, Jac ob Erftemeijer a Jan
Mansfeld. Ten v jedné z rolí na-
živo zahraje i na elektrickou ky-
taru. Premiéra inscenace 1984
je v sobotu 28. ledna 2023 ve Vel-
kém sále Švandova divadla, reprí -
zy jsou naplánovány na 30. ledna
a 6., 11. a 17. února.

Winston Smith je nenápadný
muž, který pracuje pro Minister-
stvo pravdy. Upravuje zde ar-
chivní záznamy: vymazává
a pře pisuje je podle toho, co si
přeje vládnoucí strana. Píše se
rok 1984 a on žije v Oceánii,
v jedné ze tří mocností, mezi něž
se rozdělil poválečný svět. Lidem
zde vládne Velký bratr, moudrý
i přísný vůdce, který na vše do-

hlíží a všechno ví. A jeho tajná
Ideopolicie všechny neustále sle-
duje. Kdo se odchýlí od státní
ideo logie, je vaporizován. To zna-
mená, že je fyzicky a psychicky
„vymazán“… Jenže Smith se od-
váží přemýšlet – a začne o sys -
tému pochybovat. Od kolegy
O´Briena si půjčí zakázanou
knihu. A zamiluje se. Což je také
trestné. Velký bratr ho však sle-
duje. A ví, co je pro odpadlíka nej-
lepší…

„V inscenaci se soustřeďujeme
na dramatický příběh Winstona
Smithe, který je podle mne hla-
sitým voláním po svobodě. Chce -
me vyprávět o bytostné potřebě
člověka svobodně myslet i žít –
navzdory systému i jeho vlast-
ním omezením. 1984 je zároveň
příběhem velké lásky, která ne-
zná konvence ani ideologie. I lás -
ka totiž nabourává systémy sto-
jící na odosobnění, špehování
a zotročení,“ řekl autor divadelní
adaptace a režisér Dodo Gombár.

Podle něj příběh hlavního hr-
diny obsahuje také naději. „Proč
lidé stále čtou Orwella, autora,
který se narodil v roce 1903,

Orwell na prknech Švandova divadla
Švandovo divadlo uvede jednu z nejdůležitějších
knih 20. století – román 1984 George Orwella.
Adaptace a režie se ujme Dodo Gombár, který
dříve u Švandů působil jako umělecký šéf.
Inscenaci tak vytvořil přesně na míru
smíchovskému hereckému souboru. Slavný
Orwellův román pojal Gombár jako drama
o volání po svobodě i jako příběh velké lásky.

●George Orwell (vlastním jménem Eric Arthur Blair, 1903–1950)
se při psaní románu 1984 inspiroval dílem Konec civilizace, je-
hož autorem je spisovatelův učitel francouzštiny Aldous Huxley.
Ještě silnějším zdrojem byla však kniha Jevgenije Zamjatina My
z 20. let minulého století, kdy už v tehdejším Rusku řádil stali-
nismus. Utopický Zamjatinův román popisuje budoucnost lid-
stva jako děsivou dobu nesvobody, uniformity a strachu. Lidé
už sice netrpí bídou, místo jmen jsou však označováni pouze
písmem a číslem a na jejich životy dohlíží Úřad Strážců. Ve skle-
něných domech neexistuje žádné soukromí, nad člověkem stojí
kolektiv a i na dítě musí rodiče získat povolení, jinak jsou po-
praveni.
● Kniha vyšla v roce 1949 v nevídaném nákladu 25 tisíc kusů
a i následné dotisky po deseti tisících kusech byly ihned vypro-
dány. Antiutopický román se, vedle Farmy zvířat vydané v roce
1945, stal Orwellovou nejúspěšnější knihou. V bývalé Česko-
slovenské socialistické republice byl autor samozřejmě zakázán.
Oficiálně jeho knihy začaly vycházet až po roce 1989.

tedy před sto dvaceti lety? Proč
je pořád baví písně Rolling Sto-
nes, kapely založené v 60. le-
tech? Protože jde o ostré, přímo-
čaře podané výpovědi o těch
nejzásadnějších a nejhlubších
věcech člověka. A ty v každé no -
vé generaci znovu ožívají. V in-
scenaci 1984 tak chceme jít až
na dřeň: jde nám o syrovost, ost -
rost a živelnost výpovědi, z níž
paradoxně vyrůstá zvláštní poe-
zie. I herecké výkony půjdou na
hranu. Naším cílem je zkrátka
divadlo, které nenechá diváky
lhostejné,“ doplnil Gombár.

V adaptaci vyšel Dodo Gombár
z výtečného překladu Evy Šimeč-
kové. Ta Orwellův román v letech
1983–1984 přeložila do češtiny.

„Kdybych měl diváky pozvat,
proč na 1984 jít právě teď, asi
bych řekl: protože nám to, co tak
jasnozřivě popsal Orwell, opět
hrozí,“ myslí si režisér.

„Jako jednotlivci i jako společ-
nost se znovu ocitáme na tenké
hranici, kdy námi vybudovaný
systém hrozí ztrátou svobody
člověka. Deformování jazyka,
rozostření základních pojmů
jako je pravda a lež, sledování
prováděné zdánlivě v našem nej-
lepším zájmu i útok na naši iden-
titu, abychom dosáhli správné
image, pod níž už ale není místo
pro žádný obsah a vnitřek – to
všechno jsou přece věci, s nimiž
se denně potýkáme,“ dodal Gom-
bár. Renata Říhová

Anežka Šťastná a David Punčochář na zkoušce inscenace 1984

Tomáš Petřík jako O B́rien a David Punčochář jako Winston Smith
v inscenaci 1984 
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Po kilech se o Vánocích ne-
musí jen přibírat, po kilech
se dá taky pomáhat. Přes -

ně jedno takové „kilo“ stojí nová
sada vykrajovátek, ideálních na
vánoční pečení. V letošním balíč -
ku za sto korun najdete vykrajo-
vátka ve tvaru labutě, srnečka
a zajíčka.

Každému fanouškovi divoké
přírody určitě udělá radost i nový
kalendář na rok 2023 Oči praž-
ské přírody. Do kalendáře vybrali

pracovníci Lesů hlavního města
Prahy dvanáct portrétů, které
zblízka zachycují zvířecí pacien -
ty, o které se v záchranné stanici
starají a snaží se jim pomáhat
vracet se zpátky do volné příro -
dy.

Například v lednu tak po maji-
teli kalendáře hodí očkem poš-
tolka obecná, v dubnu padne do
oka kachně divoké a během lis-
topadu jej bude jako oko v hla vě
střežit kalous ušatý. Samozřej -

mě v nástěnném kalendáři, který
stojí 225 korun, nechybí ježčí
oči.

Nákupem vykrajovátek, kalen-
dáře nebo obojího můžete při-
spět na dobrou věc a ještě vyřešit
některé z Ježíškových dilemat.
Vykrajovátka i kalendář seže-
nete přímo v záchranné stanici
Mezi Rolemi, Praha 5, v ekocen-
tru Prales, Zahradnictví Ďáblice
nebo centrále Lesů hl. m. Prahy.

red

Podpora zvířecích pacientů
ze záchranné stanice

Pro všechny, kdo ještě hledají smysluplný dárek pro někoho ze svých
blízkých nebo by rádi podpořili toho, kdo to opravdu potřebuje, i když si
o pomoc neumí sám říct, má řešení společnost Lesy hlavního města Prahy.
Nabízí novou sadu charitativních zvířátkových vykrajovátek a také
kalendářů na rok 2023 s fotografiemi pacientů pražské Záchranné stanice
pro volně žijící živočichy. Veškerý výtěžek z prodeje těchto produktů putuje
na péči o zraněná a jinak handicapovaná divoká zvířata a na nákup krmení
a vybavení.
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6Zpravodajství z Prahy 5

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, nebezpečný od-
pad, bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospo-
třebiče, televizory, počítače, led-
nice, mrazáky a sporáky.

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.Odvézt je možné
veškerý odpad, který lze ode-
vzdat v jakémkoliv sběrném dvo -
ře hlavního města Prahy.

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

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. 

23. 12. – 24. 12.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Svornosti x Pod Tratí

6. 1. – 7. 1.
■ Brdlíkova (u hřbitova)
■ Zahradníčkova (proti č. 16)

13. 1. – 14. 1.
■ Česká (proti č. 7)
■ Za Zámečkem (proti č. 10)

20. 1. – 21. 1.
■ V Botanice
■ U Jinonického rybníčka

27. 1. – 28. 1.
■ U Mrázovky x Na Cihlářce
■ Souběžná II x Na Vidouli

Seznam stanovišť hrazených
z rozpočtu MHMP
Na každém stanovišti bude kon-
tejner přistavený pouze ve vyme-
zeném časovém úseku podle har-
monogramu. Na stanovišti bude
přítomna obsluha, která bude
koordinovat ukládání odpadů
a zajistí, aby případně odevzdané
využitelné odpady bylo možné
předat k dalšímu využití.

Velkoobjemové
kontejnery 

Vánoční a novoroční
svoz odpadu

Konsorcium Pražské odpa -
dy 2016 – 2025, které
tvoří Pražské služby, AVE

Pražské komunální služby a je-
jich subdodavatelé, zajistí bě-
hem vánočních svátků svoz
směs ného a tříděného odpadu na
území metropole.

Programy svozů a úklidů jsou
vytvořeny tak, aby nedocházelo

k přeplnění sběrných nádob
a vznikající nepořádek v jejich
okolí byl průběžně odstraňován.

V termínu od 23. do 31. pro-
since budou zajištěny standardní
pracovní směny a svoz směsné -
ho odpadu bude probíhat dle pří-
slušných svozových plánů, tedy
jako v běžných dnech.

Zdroj MČ Praha 5

Svoz směsného odpadu:
■ 23. – 31. 12. 2022 standardní svoz v pravidelných svozových

dnech
■ 1. 1. 2023 svoz až na výjimky neprobíhá
■ 2. 1. – 6. 1. 2023 bude probíhat standardní svoz s případným

časovým posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu:

■ 23. – 31. 12. 2022 standardní svoz v pravidelných svozových
dnech

■ 23. – 31. 12. 2022 v kritických oblastech budou posíleny svozy
ostatních složek tříděného odpadu

■ 1. 1. 2023 Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz
proběhne v následujících dnech

■ 2. 1. – 6. 1. 2023 bude probíhat standardní svoz s případným
časovým posunem (max. 1 den)

V případě, že máte veřejně
přístupnou popelnici nebo
kontejner na směsný od-

pad lze stromky volně odložit ve-
dle nich. V ostatních případech,
tj. činžovní a rodinná zástavba
nebo v případě umístění nádob
v klecovém stání, prosíme o od-
ložení vánočních stromků k nej-

bližším sběrným nádobám na tří-
děný odpad.
Vánoční stromky rozhodně ne-
patří do sběrných nádob na
směs ný odpad, protože výrazně
snižují jejich kapacitu. Občané
by měli stromky vyhazovat ideál -
ně den před odvozem komunál-
ního odpadu. Zdroj MČ Praha 5

Vánoční stromky
do popelnice nepatří

Sběrné dvory
Objemné odpady i bioodpady je možné předávat také ve sběr-
ných dvorech hlavního města Prahy. Na území páté městské
části se v současné době nachází pouze sběrný dvůr v ulici Puch-
majerova, Praha 5 – Jinonice. Provozní 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.

Pravidla provozu: 
● ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v pod-
statě jakýkoliv odpad kromě směsného
● všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma
● odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti
● platí omezení jednorázového návozu
● vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem
(s trvalým pobytem v Praze) Zdroj MČ Praha 5

Ohňostroje

www.marthypyro.cz

  
 

  

Pyrotechnika

Galerie Butovice
před hlavním vchodem

otevřeno i 31.12.

INZERCE V5-1204

19. 12., 14.00–18.00
■ U Nesypky x U Plátenice

20. 12., 14.00–18.00
■ V Klukovicích x Bublavská

21. 12., 14.00–18.00
■ U Železničního mostu x Ná-
dražní

22. 12., 14.00–18.00
■ Baldové x Vejražkova

23. 12., 14.00–18.00
■ Zdíkovská x Libínská

27. 12., 14.00–18.00
■ Slivenecká x Kosořská

28. 12., 14.00–18.00
■ Pražského (u č. 60)

29. 12., 14.00–18.00
■ Plzeňská x U Demartinky

30. 12., 14.00–18.00
■ Hlubočepská x K Dalejím

4. 1., 14.00–18.00
■ Třístoličná x Pod Lipkami

5. 1., 14.00–18.00
■ Musílkova x Schodová

6. 1., 14.00–18.00
■ Ke Kotlářce č. 14
■ Nad Zlíchovem x V Násypu

11. 1., 14.00–18.00
■ Kloudova č. 10

12. 1., 14.00–18.00
■ nám. 14. října x Preslova

13. 1., 14.00–18.00
■ Borského (u supermarketu)
■ Pekařská x Vidoulská

18. 1., 14.00–18.00
■ Kroupova x Kutvirtova

19. 1., 14.00–18.00
■ Trojdílná x Nad Zámečkem

20. 1., 14.00–18.00
■ Janáčkovo nábřeží
■ Baldové x Vejražkova

25. 1., 14.00–18.00
■ Butovická x Mezi Lány

Zdroj MČ Praha 5
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