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Z DARMA

ZÁCHRANNÁ STANICE PRO ZVÍŘATA PŘIBYLOVÉ SE STĚHUJE Z J INONIC

SOUČÁSTÍ NOVÉ ZÁCHRANNÉ STANICE PRO DIVOKÁ ZVÍŘATA BUDE TAKÉ EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ CENTRUM,
KTERÉ BUDE PŘÍSTUPNÉ VŠEM ZÁJEMCŮM O PŘÍRODU.

Záchranná stanice pro zvířata
Věry Aladzasové Přibylové, která neoprávněně užívala pozemky v pražských Jinonicích,
se stěhuje na dvě nová místa,
do Prahy 9 a Kralup nad Vltavou. Sdělila to Přibylová. Na
pozemcích je také záchranná
stanice provozovaná Lesy
hlavního města, která je však
ve špatném stavu. Kvůli tomu
magistrát připravuje stavbu
nové stanice. Neoprávněné užívání pozemků Přibylovou realizaci projektu zdržovalo.

VIZUALIZACE: LESY HL. M. PRAHY

cesty v Praze 9 a zázemí pro exotická zvířata České dráhy a.s.
v Kralupech nad Vltavou. (...) Nyní
probíhá stěhování z pozemku v Jinonicích, Vánoce už budeme trávit
ve svém. Po Novém roce jsme plně
k dispozici nálezcům zvířat."
uvedla Přibylová.
Přibylová na místě dříve
provozovala záchrannou stanici
Českého svazu ochránců přírody.
Smlouva o výpůjčce pozemků byla
ukončena dohodou v roce 201 1 ,
ale Přibylová na pozemcích zůstávala i nadále a vedle záchranné
„Nové prostory pro naši práci po- stanice Lesů hlavního města měla
skytla Správa železniční dopravní nadále svoje voliéry.
I NZERCE

Již v roce 201 2, kdy Lesy přebíraly záchrannou stanici, bylo
s Přibylovou domluveno, že se odstěhuje. Měla vyjednané místo ve
Středočeském kraji, kam mohla
voliéry přestěhovat. Nakonec však
odmítla pozemky v Jinonicích
opustit. Magistrát v roce 201 6 podal žalobu. Soud v říjnu 201 7 rozhodl, že se musí vystěhovat.
Přibylová se proti rozhodnutí neodvolala, pozemky měla opustit do
konce loňského dubna. Vedení
metropole Přibylové nabídlo, že
zvířata, o která se stará, může nechat ve stanici hlavního města.
V Jinonicích má vzniknout
nová stanice, protože současná
záchranná stanice Lesů hlavního
města neodpovídá potřebám zvířat
ani jejich ošetřovatelů. V novém
areálu vznikne zázemí také pro
ekologickou výchovu. Stavba za
50 milionů korun by měla trvat
dva roky.
Záchranná stanice Lesů
hlavního města od roku 201 2 do
začátku letošního roku přijala
zhruba 1 7 000 zvířat. Za loňský
rok to bylo 41 34 zvířat, z toho například 525 ježků, 51 1 kachen
divokých, 220 netopýrů, 1 30 zajíců a 1 62 labutí.
Zdroj: www.ekolist.cz
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DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ !

U BYTOVNA HORNÍ KOMORY V J INONICÍCH ZEJE PRÁZDNOTOU

„Je tam klid, žádný dramatický
provoz. A je to pět minut na metro,“
pochvaloval si v době, kdy tam
kromě něho bydlelo dalších i dvacet
senátorů. To ale bylo.
Senát měl původně v jinonické
ubytovně k dispozici 62 vybavených
bytů. Avšak většinu z nich pustil
právě kvůli tomu, že o ně nebyl zájem. V současnosti už ostatně horní
komora pro potřeby zákonodárců
drží jen jedenáct bytů a většina
z nich stejně i tak zeje prázdnotou.

Kubera připouští změnu

SENÁTORSKÁ UBYTOVNA NA JINONICKÉM SÍDLIŠTI.

Přes dva miliony korun zaplatil
loni Senát za ubytování senátorů
v ubytovně horní komory v pražských Jinonicích. Problém je, že
v jedenácti bytech byli ubytováni
jenom tři senátoři. Každý tak
přišel Senát na bezmála 59 tisíc.
A situace se nelepší ani po
podzimních volbách. „Žádný
nový senátor dosud o tento druh
ubytování neprojevil zájem,“
řekla MF DNES mluvčí Senátu
Eva Davidová.

Většina mimopražských senátorů
dává před bydlením na ubytovně
přednost možnosti najít si vlastní
bydlení. Senát jim na to totiž měsíčně přispívá částkou 20 500 korun.
„Ubytovnu v Jinonicích jsem využíval dva roky. Pak jsem dostal nabídku od kolegy senátora, který
neobhájil mandát, na možnost přestěhovat se místo něho do nájmu.
Vzhledem k mnohem lepší dopravní
dostupnosti a službám v okolí jsem
nabídky využil,“ řekl MF DNES
senátor ČSSD Ivo Bárek. Tu samou
zkušenost zmínil i jeho lidovecký
kolega František Bradáč.
Senátorka Anna Hubáčková
zvolená v roce 2016 za KDU-ČSL se
do Jinonic ani nenastěhovala.
„O bydlení na ubytovně jsem uva-

FOTO: LADISLAV KŘIVAN

žovala. V době mého zvolení však
byla právě do této lokality dlouhá
výluka v dopravě, jezdilo se tam poměrně komplikovaně. Po čtyřhodinové cestě z Ratíškovic autobusem
a vlakem jsem další skoro hodinu po
Praze vyhodnotila jako nepříjemnou,“ vylíčila senátorka.
Hubáčková nakonec také využila nabídky končícího kolegy a přijala pronájem po něm v Břevnově.
„Odtud jsem schopna do Senátu dojít i pěšky. Navíc Senát mám po
cestě z hlavního nádraží do bytu.
Bydlím tak dva roky a nenapadlo
mě uvažovat o změně,“ doplnila.
V obdobném duchu v souvislosti s bydlením v Jinonicích mluví
i řada dalších senátorů. „Navíc jsem
věděl, že v Jinonicích téměř nikdo
z členů horní komory nebydlí,“ dodal k tomu ještě senátor Michael
Canov (SLK).
V současnosti na ubytovně
v Jinonicích bydlí senátoři Jiří Carbol (KDU-ČSL) nebo Petr Orel (SZ).
„Využívám ji už dva roky a jsem tam
spokojen,“ uvedl druhý zmíněný na
dotaz, jak se mu v Jinonicích bydlí.
Obdobně senátorskou ubytovnu hodnotil i někdejší první
místopředseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS), který tam léta bydlel.

Podle současného předsedy Jaroslava Kubery zřejmě v budoucnu
dojde v souvislosti s ubytováváním
na ubytovně ke změně. „Senát sice
musí zabezpečit pro mimopražské
senátory bydlení, ale nemyslím si,
že je nutné ubytovnu držet. To se
určitě dá zařídit jinak,“ reagoval na
dotaz MF DNES předseda Senátu
Jaroslav Kubera (ODS).
Protože podle svých slov není
zvyklý dělat revoluci hned, když
někam přijde, chce se s celou záležitostí nejdříve seznámit. „Budeme to řešit, až přijde nový kancléř,
což bude po Novém roce, “ doplnil
k tomu Kubera.
„Pokud bude ubytovna zrušena, tak si jistě najdu jiné bydlení,“
míní senátor Orel.
Ubytovnu pro senátory v Jinonicích vybudoval z původní polorozbourané a zanedbané ubytovny
ukrajinských dělníků Metrostav.
Byty byly dodány takzvaně na klíč,
tedy i s nábytkem. Senát si je od
Metrostavu najímal, jeden zhruba
za deset tisíc korun měsíčně.
Smlouvu s Metrostavem o pronájmu ubytovny na dobu neurčitou
podepsal v roce 1996 tehdejší vedoucí Kanceláře Senátu Jan Kněžínek. „Jediné, co si v té záležitosti
vybavuji, je, že těch možných míst
pro ubytovnu bylo víc, a já jezdil po
Praze a měřil čas, jak dlouho to
senátorům potrvá do práce. A to jak
autem, tak metrem nebo tramvají.
A myslím, že tahle varianta byla
nejvýhodnější,“ svěřil před lety
Kněžínek časopisu Týden.

I NZERCE

D ISTRIBUČNÍ CENTRA J INONICKÉHO KURÝRA
Roznos
zajištěn ve starých Jinonicích
Dotazy zasílejte na: redakce@jinonickykuryr.cz

Eva Pospíšilová

Zdroj: www.idnes.cz
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M OŽNOST LEVNÉ INZERCE!

N OVÝ STAROSTA P RAHY 5 CHCE ZMĚNIT PROJEKT R ADLICKÉ RADIÁLY

VIZUALIZACE MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY U METRA NOVÉ BUTOVICE.

Nový starosta Prahy 5 Daniel
Mazur (Piráti) by chtěl předělat
projekt Radlické radiály, který je
nyní v územním řízení. Neshodne se však na tom se svými
koaličními partnery ve vedení
městské části, kterými jsou ODS
a ANO. Starosta dodal, že s ohledem na nutnost vyřešit výkupy
pozemků a další problémy by
podle něj předělání projektu
tak, aby lépe vyhovoval místním
obyvatelům, nevedlo k velkému
zdržení stavby.

a vypořádávají se došlé připomínky.
Pokud by se měl projekt změnit,
musel by s tím souhlasit magistrát
jakožto investor.
Primátorův náměstek Adam
Scheinherr (Praha Sobě) sice nedávno uvedl, že stavbu v kontextu
potřebnějších investic nepovažuje
za prioritní, následně to však na
jednání zastupitelstva popřel.
V každém případě podle něj město
bude v projektové přípravě stavby
pokračovat.
Podle Mazura Piráti a zástupci
Připravovaná radiála by měla propojit Smíchov a Radlice. Projekt už občanských spolků z Prahy 5, kteří
je hotový, nyní je v územním řízení kandidovali a ve volbách uspěli
I NZERCE

spolu s nimi, nemají problém se
současným trasováním radiály, protože lepší v zásadě vymyslet nejde.
Projekt by se nicméně podle starosty měl stáhnout z územního
řízení a v některých aspektech přepracovat. „Nešťastné je zejména
řešení křižovatek, které mají ústit
do stávající zástavby,“ řekl starosta.
Změna projektu by znamenala nové
posouzení vlivu na životní prostředí
(EIA) a nové územní řízení.
Nelíbí se to zástupcům prakticky všech ostatních stran, podle
kterých by to znamenalo faktické
zastavení projektu s velkým rizikem,
že se neuskuteční nikdy. Starosta
nicméně míní, že jde o přehnané
reakce. Může podle něj ještě hodně
dlouho trvat, než se podaří dokončit
výkupy pozemků a další majetkové
otázky, nutné pro zahájení stavby.
Mezitím by se podle něj dalo stihnout přepracování projektu.
Zhruba 5,5 kilometru dlouhá
radiála má navazovat na Rozvadovskou spojku a propojovat
vnější a vnitřní okruh. V plánu je
pět mimoúrovňových křižovatek
a tři tunely, polovina trasy má vést
pod zemí. Proti stavbě, která má
podle odhadů vyjít na 14 miliard
korun, dlouhodobě protestuje řada
místních obyvatel a spolků. Bojí se
zvýšení dopravy a zhoršení životního prostředí. Podle dřívějších vyjádření
zástupců
sdružení
projektantských firem Pudis a Satra, která stavbu připravuje, se však
projekt drží všech limitů pro danou
oblast.
Zdroj: ČTK
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST NA STRANĚ 6.

VLAKY SE VRACEJÍ NA P RAŽSKÝ S EMMERING
V úterý 18. prosince
2018 se vrátily vlaky na
nejméně vytíženou, ale
nejkrásnější pražskou
trať ze Smíchova do
Hostivic. Stavbaři na
trati zvané Pražský
Semmering dokončili
částečně opravu dvou
památkově chráněných
mostů tak, aby zde už
mohly jezdit vlaky. Za 63
milionů korun bez DPH
oba mosty opravuje Metrostav.

„Jedná se o celkovou rekonstrukci mostů, kde běFOTO: METROSTAV
hem vlakové výluky byly Z OPRAVY VIADUKTŮ NA PRAŽSKÉM SEMMERINGU.
odtěženy stávající zásypy za účelem vy- očištěno a přespárováno „Součástí rekontvoření nového hydroizolačního systému, strukce u jihovýchodního viaduktu je i výtak aby bylo zamezeno vnikání vody a ná- měna značně porušené ocelové nosné
sledná degradace kamenných a cihelných konstrukce, která je z roku 1 923. Vzhled
kleneb. Dále je zde opravováno stávající nové ocelové konstrukce je ponechán ve
kamenné převáženě pískovcové zábradlí stejném duchu jako stávající,“ řekl
s nahrazením stávajícího ocelového zá- Kostiha.
bradlí, dojde k zřízení nového kolejového
svršku,“ řekl mluvčí Metrostavu Vojtěch
Na trati souběžně běží ještě větší půlKostiha.
miliardová zakázka na celkovou výměnu
zabezpečení, její součástí je například vyOpravou procházejí dva kamenné via- budování nových přístřešků pro cestujídukty z let 1870 a 1872, které jsou cích, nový vyrostl například v Jinonicích.
památkově chráněny. Stavbaři se příští Vlaky na trati naposledy jely na začátku
rok posunou pod mosty, kde ale už jejich září.
práce neovlivní samotný železniční
provoz. Narušené kamenné a cihelné
Jan Sůra
zdivo bude proinjektováno a kompletně
Zdroj: www.zdopravy.cz

P ŘESUNUTÍ VLAKOVÉ STANICE P RAHA-J INONICE
Po tří a půl měsíční rekonstrukci trati Pražského Semmeringu byl
19. prosince 2018 znovuobnoven
provoz železniční linky S65 v úseku
Praha hl. n. – Praha-Zličín (– Hostivice – Chýně – Rudná u Prahy), o víkendu se sem vrátil i Pražský motoráček
a na jaře pak i Cyklohráček.
Rekonstrukce historických viaduktů
v Hlubočepích i nadále pokračuje, ale již
za provozu po trati, která prošla výraznou modernizací staničního, traťového,
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.
Došlo také k přemístění zastávky PrahaJinonice na dohled od metra a lávky
k Nové Waltrovce. Původní železniční budova tak již svému účelu neslouží a v jejím okolí vznikla pouze výhybna Praha Waltrovka.

Technické parametry:
Nástupiště vnější, jednostranné, vlevo
trati, délka nástupní hrany 90 m, výška
nad TK 550 mm,
Povrch betonová dlažba, přístup
chodníkem a přechodem pro pěší, vybaveným PZS, osvětlený přístřešek pro cestující.
Zdroj: www.pid.cz
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M OŽNOST LEVNÉ INZERCE!

D EŠŤOVÁ KANALIZACE PŘIVEDE VODU DO POTOKA A RYBNÍKA V J INONICÍCH

PANSKÝ RYBNÍK.

FOTO: WWW.LHMP.CZ

Vleklý problém s nedostatkem
vody v Jinonickém potoce
a Panském rybníce pomůže, jak
doufáme, již brzy vyřešit nová
přípojka dešťové kanalizace.

hají stavební práce v ulici U Panské
zahrady a v těsné blízkosti rybníka,
které propojí současnou dešťovou
kanalizaci s povrchovými vodami.
Díky nové části kanalizace o délce
149 m, která bude ústit přímo do
Od druhé poloviny října totiž probí- Panského rybníka, dešťová voda na-

„U Ž JE ZIMA,

UŽ JE ČAS

Jedna z dětských říkanek Jiřího Žáčka nás
upozorňuje na tradici
mikulášské
nadílky,
která k začátku posledního měsíce v roce
neodmyslitelně patří.
U nás ve školce byl 5.
prosince 2018 Mikuláš
jen jeden, ale zato ten
nejlepší na celém světě!
Milan Loucký za námi přijel už po několikáté až
z Poříčan (kde bydlí po
přestěhování se z Jinonic), aby zase po roce potěšil děti i paní učitelky.

zdařbůh neodteče kanalizací pryč,
ale pomůže naplnit rybník a potok.
Práce, které s sebou přinesou určitá
dopravní omezení, budou dokončeny v závislosti na klimatických podmínkách nejpozději v prvním
čtvrtletí příštího roku.
Největší dopravní omezení
v době budování přípojky čeká
v křižovatce ulic U Panské zahrady
a Za Zámečkem na řidiče nákladních vozidel, pro které je připravena objízdná trasa. Řidičů
osobních vozidel se žádné dopravní
omezení nedotkne.
Úkolem nově budované kanalizace bude přivést více vody do
Panského rybníka, ze kterého vytéká Jinonický potok. V současné
době vede dešťová kanalizace mimo
povrchové vody a vzhledem
k suchům panujícím v posledních
letech trpí pražské potoky i rybníky
vysycháním.
Investorem projektu je hlavní
město Praha a naše organizace je
generálním dodavatelem prací.

- M IKULÁŠI MAJÍ SRAZ...“

děli, které děti moc nestrašit a kde naopak
trochu přitlačit...
Pro Péťu Hykovou byla role anděla premiérou,
ale zhostila se jí opravdu
se ctí a zároveň nostalgicky zavzpomínala na
roky strávené v roli paní
učitelky v naší školce,
kterou musela bohužel ze
zdravotních
důvodů
opustit. V neposlední řadě
patří velký dík Zlatce Jarkovské, která nám, stejně
jako každým rokem,
ochotně zapůjčila kostýmy.

Stejně jako Milan nezklamali ani naši úžasní Prostě moc děkujeme
čerti – kamarádi Martin všem a těšíme se opět za
Ryšavý a Miloš Kutlík – rok!
podle našich instrukcí věJana Taterová

VZPOMÍNÁME

Dne 6. 10. 201 8
zemřel nečekaně ve věku
67 let

Zdeněk Rončka
Čest jeho památce.

Zdroj: www.lhmp.cz
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TĚŠÍME SE NA VAŠE PŘÍSPĚVKY!

J AK SE MÁ ZMĚNIT MHD V J INONICÍCH A OKOLÍ?

Byl zveřejněn dokument „Rozvoj jezdit mezi Vypichem a Motolem (ul. a všechny provozní, technické
Plzeňská).
a další souvislosti bylo možné polinek PID v Praze 2019-2029“
Metro Jinonice a Košíře by měla
propojit linka 123. Linka 149 by
mohla jezdi až k OC Zličín.
O prodloužení tramvaje z Radlic
k metru Jinonice (nebo Nové Butovice) se v dokumentu nemluví.
Tramvaj by ale výhledově mohla

drobně probrat v rámci dlouhodoCílem zveřejnění dokumentu je bější komunikace s jednotlivými
dle PID „předejít situacím, kdy si městskými částmi. “
Pražané stěžují na to, že jsou před
nimi připravované změny v síti PID Celý dokument je k dispozici zde:
tajeny a dozvídají se o nich pozdě.
Proto je důležité, aby výhledové návrhy byly veřejně dostupné už nyní
Spolek Jinonice
h ttps: //goo. gl/UCKEh R

Největší změnou by bylo prodloužení linky
123 z Košíř k metru Jinonice. Interval ve
špičce 6 minut (nejdelší interval o víkendu
15–20 minut). Nejprve je ale třeba opravit
ulici Na Pomezí.

Z dokumentu PID:
Odůvodnění zařazení opatření

Růst bytové výstavby v oblasti Šmukýřky
se postupně začíná projevovat na vytíženosti spojů linky 123, jejíž interval je
několik desetiletí uzpůsoben vilové zástavbě katastru Košíře. Z důvodu souběhu autobusové linky 123 s tramvajemi na ulici
Plzeňská je v plánu časem linku přetrasovat přes nově rekonstruovanou ulici Na
Pomezí směrem ke stanici metra Jinonice.
V takovém případě by došlo ke zkrácení
trasy linky 123 pouze do úseku Jinonice –
Kavalírka, což by umožnilo se současnými
zdroji zajistit zkrácení intervalu odpovídající dalšímu růstu místní zástavby. Do
okamžiku rekonstrukce ulice Na Pomezí je
však špičkové posílení linky 123 nutné řešit jiným způsobem.

Popis opatření

Do doby realizace výše uvedeného propojení ulicí Na Pomezí k metru Jinonice se na
lince 123 uvažuje s posílením provozu
v ranní špičce na interval 6 minut pomocí
manipulačních ranních přejezdů ze zastávky Na Knížecí zpět do zastávky
Šmukýřka. Tímto řešením lze realizovat
zkrácení intervalů bez nárůstu počtu řidičů a vozidel.
I NZERCE
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KOTELNA PARK – DEVELOPERSKÝ PROJEKT V R ADLICKÉM ÚDOLÍ

FÁZE I, INTERIÉR.

FÁZE I, EXTERIÉR.

Titul „Stavba roku 2017“ byl
udělen za ojedinělou proměnu
bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí.
Fáze I

FOTO: RED GROUP, S.R.O.

představené spotřebiče. V dalších
částech budov se nachází kanceláře, tréninkové a zákaznické centrum, kantýna a sklady. Kotelny se
svým 120 m vysokým komínem zůstávají
nadále
dominantou
Radlického údolí.

Přeměna kotelny, která bývala
zdrojem energie pro továrnu Wal- Fáze II
tovka, byla výzvou, ale převládla Nová fáze Kotelny se citlivě začlení
snaha zachovat jedinečnost budovy. do Radlického údolí, nabídne téměř
Celá koncepce využila obnažený
skelet, ze kterého vzniklo venkovní
atrium a relaxační prostor. Revitalizace celého objektu byla projektována a realizována přímo pro
konkrétní nájemce společnosti
Bosch a BSH domácí spotřebiče
s.r.o.
Rozložení areálu umožňuje naprosté oddělení technického provozu servisu od veřejnosti přístupných
prostor a kanceláří. Dominantou
přízemního podlaží je showroom,
kde si nájemce vytvořil „cestu ze
světelných bran“, na které návštěvník poznává jednotlivé výrobní
značky. Na konci cesty se nachází
kulinářské a školící centrum, kde je
možné vyzkoušet si v praxi všechny FÁZE II, EXTERIÉR.
I NZERCE

FOTO: RED GROUP, S.R.O.

12 000 m2 nových prostor. Projekt
vznikl v dílně oceněných architektů
Chapman Taylor a poskytne
nájemcům nejvyšší standardy
moderních kancelářských prostor.
Jedinečný výhled na Prahu bude
z každého prostorného podlaží,
která jsou navržena tak, aby se co
nejvíce přizpůsobila potřebám
klientů.
Jednotlivá podlaží budou mít
svou vlastní unikátní terasu
a všichni nájemci budou moci
využívat také rozlehlou zahradu pro
nejrůznější eventy, sporty nebo jen
relaxaci. Parkoviště zabírající dvě
podzemní podlaží,
poskytnou
dostatečné množství parkovacích
míst, jak pro nájemce, tak jejich
návštěvníky.
Zdroj: Red Group, s.r.o.

VIZUALIZACE: RED GROUP, S.R.O.
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