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Lidé od nás
Povolují výstavbu,
ale nepamatují
na nutné služby

R adka Šlegrová bydlela de-
set let na Hůrce, kterou
kvůli velkému počtu pa-

neláků považovala za trochu ne-
osobní. Vynahradila si to před
dvěma lety, kdy se přestěhovala
do Zličína. „Už jsem si tu našla i
kamarády, zapadla jsem tu víc,“
pochvaluje si. Bydlí sice v nové
části Zličína, ale má hodně přátel
i ve staré. „Asi tu ale existuje něja-
ká řevnivost, protože se tu vysta-
vělo obrovské nové sídliště, ale
nepamatovalo se na nic ostatní-
ho. Nedostačuje škola, školka,“
říká Šlegrová.
Kvůli tomumusí děti chodit do

školy do Stodůlek nebo Řep.
„Není to asi chyba městské části,
ale spíš magistrátu. Berou to tak,
že je škol v Praze asi hodně. Ale ne-
berou v potaz, že lidé sice bydlí ve
Zličíně, ale vracejí se tam jen vy-
spat, protože nejen za prací, ale i
do škol jezdí do jiných městských
částí,“ upozorňuje.
Městská část se ale podle ní sna-

ží. „Líbí se mi nový park Na Prame-
ništi, kde je moc hezky udělané
hřiště pro děti,“ podotýká. Vítá
také to, že je to ze Zličína kousek
ven do přírody, ale zároveň lidé vy-
užívají výhod Prahy. (roj)

Krátce
STODŮLKY

Na Sluneční náměstí se
vracejí farmářské trhy
V pondělí 2. dubna se od 8 do 18
hodin konají na Slunečním ná-
městí první letošní farmářské
trhy. Prodejci budou nabízet zbo-
ží asi ve dvaceti stáncích. Farmář-
ské tržiště bude na náměstí ote-
vřeno každé pondělí od 8 do 18
hodin až do konce června. (roj)

ŘEPY

Zastupitelé budou řešit
prodej paneláků
Prodej panelových domů v Jiránko-
vě ulici, nová pravidla pronájmu
startovacích bytů mladým rodi-
nám nebo pronájem obecních
bytů. To jsou témata zasedání řep-
ského zastupitelstva, které se usku-
teční ve středu 4. dubna v Základ-
ní škole Františka Peřiny. (kec)

BŘEVNOVMísa špaget či betonová
propast. Tak říkají gigantické mi-
moúrovňové křižovatce Malovan-
ka mezi Strahovským tunelem a
budoucím tunelemBlanka lidé žijí-
cí v jejím okolí. Zasahuje jim do ži-
vota nejen hlukem a zplodinami,
ale i tím, že tvoří stěží překonatel-
ný předěl mezi dvěma částmi Pra-
hy 6, Břevnovem a Střešovicemi.
To by se už brzy mohlo změnit.
„Když chceme jít s dcerou do ba-

zénu na Petynku, je nejlepší vzít
auto a celou Malovanku objet. Ra-
ději bychom chodili pěšky, ale do-
stat se na druhou stranu je dost slo-
žité a navíc je to o plíce,“ říká Mar-
tinHrubec, který smanželkou a šes-
tiletou dcerou žije v Parléřově ulici.

Návrh mladých architektů
Stejně jako další lidé z Břevnova či
Střešovic se těší, žeMalovanka do-
stane přívětivější tvář. Tu navrhla
dvojice mladých architektů Jiří
Opočenský a Štěpán Valouch.
Bezprostřední okolí křižovatky

by se podle jejich projektu mělo
proměnit v zelený labyrint vytvoře-

ný množstvím odolných rostlin.
„Chceme tam umístit popínavou
zeleň, která bude co nejblíže silni-
cím a tím bude pochytávat co nej-
více emisních částic,“ popsal ná-
vrh Štěpán Valouch.
Zásadní bude také usnadnění ži-

vota chodců, kterým by měly po-
moci v překonání křižovatky dvě
nové lávky křížící se přímo nad
středem dopravní stavby. Jedna
povede od Parléřovy ulice směrem

ke Kajetánce, druhá z ulice NaMa-
lovance směrem k bazénu Na Pe-
tynce.
Architekti začali zpracovávat

podklady k projektu pro územní ří-
zení, který by seměl začít projedná-
vat na konci léta. Radnice Prahy 6
projekt podporuje od chvíle, kdy jej
architekti před dvěma lety vymysle-
li v rámci soutěže Městské zásahy.
„Hlavním přínosem projektu bude
jeho kladný vliv na životní prostře-

dí obyvatel městské části,“ prohlási-
la starostka Marie Kousalíková.
Odhadované náklady na stavbu

se pohybují okolo 100 milionů ko-
run, většinu by Praha 6 chtěla zís-
kat z evropských fondů.
Původně byl ve hře i návrh na ze-

lenou síť vypínající se přímo nad
křižovatkou, ale od něj projektanti
ustoupili. „Problém byl s listím a
námrazou padajícími na vozov-
ku,“ vysvětlil Valouch. Petr Kupec

Už se líhnou Výstava tropických motýlů ve skleníku Fata
Morgana v botanické zahradě v Troji začíná 3. dubna, ale
kukly už dorazily a líhnou se první motýli.

U obří křižovatky vyrostou
stěny z popínavé zeleně
a dvě nové lávky spojující
rozdělené části Prahy 6.

Z městských částí

Radka
Šlegrová
ředitelka
MC Studánka

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Prahy 5 posílejte
redaktorce Haně Rojkové
(hana.rojkova@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 151) a z Prahy 6
redaktorovi Petru Kupcovi
(petr.kupec@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 135).

» Inzertními poradci pro oblast Prahy
5 a 6 jsou Iveta Bleyerová
(iveta.bleyerova@mafra.cz,
tel.: 602 534 949) a Kateřina
Hamouzová
(katerina.hamouzova@mafra.cz,
tel.: 724 980 377).

pondělí: Staré Město, Nové
Město, Vinohrady, Žižkov

úterý: Nusle, Spořilov,
Chodov

středa: Smíchov, Stodůlky,
Dejvice, Motol

čtvrtek: Holešovice,
Bohnice, Karlín, Libeň

pátek: Vysočany, Prosek,
Vršovice, Strašnice

sobota: Brandýs n. L.-Stará
Boleslav, Černošice, Říčany

Zachránit Ďolíček
je povinnost
Je zcela běžné v České republice,
že města vlastní fotbalové stadio-
ny nebo se podílejí na financování
jejich provozu. Je zcela logické, že
by tak měla učinit i Praha 10, a je
chyba, že už to neudělala dávno.
Že je to za peníze občanů? No, to
je přece samozřejmé, protože měs-
to vše platí z peněz občanů. Tedy i
cyklostezky a dětská hřiště, které
užívá také jen určitá část občanů.
Navíc Ďolíček je historickou domi-
nantou Vršovic, a proto je to pro
Prahu 10 přímo povinnost.
Bedřich Lindauer

V prodlužování
Opencard nevidím smysl
Jelikož se do projektu Opencard vlo-
žilo už mnoho peněz, asi by se
mělo pokračovat, ale zcela nechápu
problémy s platností. Vždyť cestov-
ní pas, občanský průkaz se vydávají
na 10 let a jsou to určitě důležitější
doklady než Opencard. Podle mě
není ani tak důležitá platnost karty
jako spíš nahraný kupon. Je sice
pěkné, že magistrát nabízí prodlou-
žení, a tedy návštěvu příslušného
místa pouze jednou, ale nevidím v
tom žádný smysl, pouze zaměstná-
ní úředníků.
Marie Holá

V zeleni Křižovatka na Malovance by měla být schována v zeleni. Vizualizace: Jan Cyrany

Expozice bude otevřena do 24. dubna denně
kromě pondělí. 2x foto: Kamila Novotná

Fórum čtenářů výběr z dopisů, kráceno

114 783

PRODEJ RD, Klecany
Nabízíme exkluzivně k prodeji
vícegenerační rodinný dům
v Klecanech, s poz. 1 111 m2.
cena: 6 300 000 Kč
tel.: 777881385, info@goodreal.cz
reality.idnes.cz/n4534821

PRODEJ RD 3+kk, Stratov
Prodej RD 3+kk se zahradou v obci
Stratov, okr. Nymburk, na pozemku
o celkové výměře 1 124 m2.
cena: 2 500 000 Kč
Jiří Jelínek, info@mmreality.cz
reality.idnes.cz/n4534797

PRODEJ RD 5+1, Čisovice
Cihlový dům z roku 1950 se
nachází ve vyvýšené části obce
s výhledem do krajiny.
cena: 3 700 000 Kč
Vaclav.Kovar@aaabyty.cz
reality.idnes.cz/n4503286

PRODEJ RD, Říčany
Řadový RD 4+kk v klidné části
města Říčany u Prahy, ul.
Leknínová, na pozemku 219 m2.
cena: 5 180 000 Kč
blanka.stalzerova@nextreality.cz
reality.idnes.cz/n4017831

PRODEJ RD 3+kk/G, Květnice
Nabízíme Vám k prodeji luxusní RD
3+kk/G/T typu bungalov na pozemku
o rozloze 1 414 m2 v Květnici.
cena: 8 199 000 Kč
tel.: 222516123,info@realexpert.cz
reality.idnes.cz/n4535092

PRODEJ Luxusní RD, Praha 10
Luxusní novostavba RD z roku 1998,
užitná plocha: 445 m2, vnitřní
bazén 8 x 7m, pozemek 1 098 m2.
cena: 17 000 000 Kč
Vojta Musil, musil@sbydleni.cz
reality.idnes.cz/n4534865

Nabídka Lokalita Popis Cena Kontakt na prodejce Informace na webu
PRONÁJEM Praha 8, Kobylisy Pronajmu zavedené RELAX studio 60 m2 včetně vybavení. Celková plocha 60 m2, 3 míst., cena vč. všech poplatků. 25 000 Kč za měsíc A.Nováková, 734670668, anovakova@rscs.cz reality.idnes.cz/n4442580
PRODEJ Bořanovice, okres Prahavýchod Prodej pozemku určeného k výstavbě RD nedaleko Prahy (10 km), u rybníka v klidné části obce Bořanovice. IS na pozemku. 3 415 500 Kč Tomáš Uher, 737373100, tuher@rscs.cz reality.idnes.cz/n4460189
PRODEJ Kostelec nad Labem, okres Mělník Hezký stavební pozemek v Kostelci nad Labem, lokalita Na Rybníčkách, velikost 550 m2, IS na pozemku nebo v cestě. 1 200 000 Kč A.Nováková, 315626524, anovakova@rscs.cz reality.idnes.cz/n4443627
PRODEJ Štětí, okres Litoměřice Prodej bytu 3+1/L v OV, 63 m2 včetně lodžie, 4.p., Štětí. Byt v původním stavu, dům po reko. Veškerá obč. vyb. v dosahu. 799 900 Kč Richard Havránek, tel.: 315626524 reality.idnes.cz/n4443301
PRODEJ Mšeno, okres Mělník, Ráj Roubená chalupa s dvěma hospodářskými budovami, v původním, ale zachovalém stavu, Kokořínsko  krásná lokalita. 2 640 000 Kč J. Hanauer, 734670668 reality.idnes.cz/n4441970
PRODEJ Praha 8, Kobylisy Nabízíme k prodeji velmi pěkný byt 2+kk o ploše 43 m2, družstvní vlastnictví, Praha 8  Kobylisy, ul. Chabařovická. 1 849 000 Kč tel.: 222516123, info@realexpert.cz reality.idnes.cz/n4535956
PRODEJ Praha 4, Chodov Nabízíme Vám ke koupi krásný byt v DV o velikosti 3+kk/L, 66 m2 v 5. patře kompletně zrekonstruovaného panelového domu. 2 199 000 Kč tel.: 222516123, info@realexpert.cz reality.idnes.cz/n4536007
PRODEJ Praha 10, Hostivař Nabízíme k prodeji hezký, slunný byt 5+kk o ploše 175 m2 + 7 m2 terasa, OV , Praha 10  Hostivař, ul. Na Groši. 8 250 000 Kč tel.: 222516123, info@realexpert.cz reality.idnes.cz/n4536019
PRODEJ Praha 9, Hloubětín Nabízíme Vám k prodeji krásný nový byt 2+kk s balkonem v luxusním obytném souboru Kejřův mlýn /kolaudace 2009/. 3 350 000 Kč Ing. Eva Melišová, tel.: 608333876 reality.idnes.cz/n4535991
PRODEJ Praha 8, U Libeňského pivovaru Nabízíme k prodeji pěkný byt 3+1, 80 m2, OV, ve 4. patře cihlového domu v Praze 8 Libeň, ul. Pivovarnická. 3 558 000 Kč Jana Hozová, tel.: 731151137 reality.idnes.cz/n4535712

Křižovatku Malovanka
schová zelený labyrint

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dny


