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Leden
Z radnice
Změny na radnici proběhly koncem roku 2009
Na návrh klubu ČSSD odvolali koaliční zastupitelé MČ Praha 5 dne 8. prosince
loňského roku (2009) na zasedání zastupitelstva z funkce místostarosty Jana
Smetanu. Pro jeho odvolání zvedlo ruku 23 zastupitelů, tři byli proti, tři se
zdrželi hlasování a zbývajících šest se hlasování vůbec nezúčastnilo. Jan
Smetana byl zároveň odvolán i ze všech výborů zdejšího zastupitelstva.
„Respektujeme návrh koaličních partnerů, tedy sociální demokracie. Děkuji
kolegovi Smetanovi za dosavadní práci ve zdejší radě,“ okomentoval výsledek
hlasování starosta Prahy 5 Milan Jančík. Následně zastupitelé do uvolněné
funkce místostarosty zvolili dosavadního radního pro kulturu Michala Šestáka
(ČSSD) a předsedu bezpečnostního výboru PhDr. Milana Kudryse zvolili do
funkce radního.
Rozpočet radnice Prahy 5 na rok 2010
Zastupitelstvo městské části Praha 5 schválilo 17. prosince minulého roku
(2009) rozpočet na letošní rok 2010 s výhledem na další čtyři roky. Podobně
jako v minulosti byl rozpočet koncipovaný jako vyrovnaný. Celkový objem
výdajů dosáhl částky 764 milionů korun. Na krytí vyšších výdajů bylo tentokrát
použito rezerv ve výši 50,4 milionu korun. Ve svém rozpočtu Praha 5
předpokládá příjmy ve výši 712,6 milionu korun. Ze státního rozpočtu obdrží 66
milionů. Z uvedené částky bude použito 8,4 milonu na školství (tj. 1397 Kč na
každého žáka). Za výkon státní správy přenesený na Prahu 5 obdrží úřad částku
57,6 milionu Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy získá Praha 5 částku 274,4 milionu
Kč. Vlastní příjmy byly naplánovány ve výši 127,6 milionu Kč, největší část
z nich tvoří daň z nemovitostí, která je celá příjmem Prahy 5. Na daních zdejší
radnice předpokládá vybrat 61 milionů korun. Od letošního roku jsou uvedené
daně na základě vládního balíčku protikrizových opatření zvýšeny na
dvojnásobek. Z místních poplatů se předpokládá zisk 27,3 milionu Kč, u
správních poplatků 20,8 milionu Kč a z výtěžku herních automatů 9,5 milionu
Kč. Dalším zdrojem příjmu z vlastního hospodaření jsou převody ze zdaňované
činnosti. Zde rozpočet počítá s převodem částky 244,6 milionu Kč určených
především k financování investičních projektů. Zbývající částku k vyrovnání
příjmu představuje také milionová splátka od Prahy-Lipence.
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Z výdajů Prahy 5 největší částku tvoří investice v rozsahu 199,2 milionu Kč (z
čehož největší položka je stavebnictví). Jedná se především o dokončení
tělocvičny Základní školy a mateřské školy v Radlické (cca 50 milionů Kč), dále
o opravy fasád, výměny oken například v ZŠ Kořenského, o rekonstrukci
kuchyní v MŠ Kroupová a v MŠ Nad Palatou aj. Největší stavební akcí je
pokračující úprava Tilleho náměstí na Barrandově v hodnotě 50 milionů Kč.
V oblasti obnovy bytového fondu se jedná o opravy činžáku na Janáčkově
nábřeží č. 29 v hodnotě provedených prací 22 milionů Kč. V neinvestičních
výdajích se především promítají částky na provoz chodu celého úřadu včetně
mzdových prostředků. Celkem se zde kalkuluje s výdajovou částkou 556,448
milionu Kč. Například jen informatika zdejšího úřadu pohltí okolo 50 milionů
Kč. Zaměstnancům úřadu bude na mzdách zaplaceno okolo 99,5 milionu Kč. A
školství, podobně jako v minulosti, spotřebuje okolo 120,3 milionu Kč.
Radnice bojuje s odpady

Již třetí sada podzemních kontejnerů na tříděný odpad se v lednu 2010 objevila
v ulicích Prahy 5. K těm ve smíchovské Presslově ulici a na Tilleho náměstí na
barrandovském sídlišti přibyly velkoobjemové kontejnery na papír, plast a sklo
u smíchovské tržnice na náměstí 14. října. „Místo jsme vybrali jako další z
nejpalčivějších, kde se často setkáváme s nepořádkem a nedostačující kapacitou
stávajících kontejnerů,“ vysvětlil situaci Petr Horák, místostarosta páté městské
části. Podzemní kontejnery pojmou zhruba dvakrát více odpadu než ty běžné.
Sběrná nádoba leží pod zemí a s povrchem ji spojuje odpadkový koš, jenž nemá
dno. Odhozený odpad padá přímo do sběrné nádoby. „Další výhodou je, že se
kolem kontejnerů netvoří nepořádek. Jsou tedy estetičtější a to historickému
jádru města více vyhovuje,“ dodal Petr Horák. Velkoobjemové kontejnery se
nemusejí tak často vyvážet. Tím se snižuje i hluk a emise. Na druhou stranu
rozdíl mezi pořizovací cenou podzemního kontejneru, který je vyroben ze
silnostěnné ocelové konstrukce a má větší životnost, a plastového mobilního je
markantní. „Naším hlavním zájmem je zlepšit čistotu a vzhled města v
nejfrekventovanějších lokalitách. A to jinak řešit nelze,“ uvedl místostarosta.
Radnice na podzemní kontejnery ze svého rozpočtu vyčlenila dva a půl milionu
korun. Kolik ji skutečně budou stát, ukáže až výběrové řízení. Kdyby městské
části peníze zbyly, využije je podobným způsobem. „Předběžně jednáme o
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Arbesově náměstí, a pokud nám naše záměry budou vycházet, v horizontu šesti,
osmi let bychom chtěli podzemní kontejnery instalovat na všech místech v
centrální části Smíchova,“ popsal situaci Petr Horák. Na náměstí 14. října by
kontejnery měly stát nejpozději v létě. Radnice také jedná s Pražskými službami,
které zajišťují svoz odpadu, aby zvýšily četnost odvozu kontejnerů na
separovaný odpad v celé centrální části Smíchova. „Občané se odpad snaží třídit
velice pečlivě, ale požadavky pro jeho separaci stanovené před dvěma lety jsou
již nevyhovující,“ uzavřel Petr Horák.
Kalendář Prahy 5 na rok 2010
Radnice Prahy 5 ve spolupráci se Švandovým divadlem vydala v nákladu pět set
kusů pro rok 2010 výpravný kalendář nazvaný Tváře Prahy 5 v proměnách času.
Každému měsíci roku byla věnována jedna barevná umělecká fotografie
s hercem Švandova divadla. Objevili se zde Klára Pollertová-Trojanová, Eva
Leimbergerová, Viktor Limr, Tomáš Pavelka, Klára Cibulková, Robert Jašków,
Kamil Halbich, Luboš P. Veselý, Jaroslav Šmid, Apolena Vildová, Jana
Stryková a Milan Kačmarík. Kalendář navozuje atmosféru Smíchova ze začátku
minulého století. Vydavatel v tiráži uvedl, že kalendář vznikl jako pokus o
návrat do dob počátků prvorepublikové Prahy. Herci v dobových kostýmech nás
provedli historickými i modernějšími místy zdejší čtvrti: Národním domem na
Smíchově, krematoriem v Motole, Altánem na Klamovce, smíchovským
nádražím, luxusní kavárnou Café Savoy, zanikající továrnou Waltrovkou,
golfovým hřištěm v Motole, nábřežím u železničního mostu, Prokopským
údolím, Malostranským hřbitovem, vilou Portheimkou a kostelem Sacre Coeur.
Na titulní straně kalendáře je zachycena herečka Kristýna Frejová. Fotografie
vytvořili Jarmila Kovaříková a Libor Fojtík. Na realizaci díla se dále podílely:
Kateřina Singlová, Alena Kollerová, Jana Kovaříková a Vladimíra Maršátová
(maskérky); Anna Gutová (grafický design); Vendula Čiháková (výkonná
produkce). Produkce: Redam Praha, spol. s. r. o. Tisk: Dakacom.
Komu pomohl spor o Bertramku?
Když 2. prosince roku 2009 předali zástupci Prahy 5 předsedovi společnosti
Mozartovy obce Tomislavu Volkovi klíče od Bertramky, předpokládalo se, že je
to konec letitého sporu o významnou pražskou památku. „Válka“ Mozartovy
obce s Prahou 5 však pokračuje. Spor o Bertramku se táhne již od roku 1989
okolo otázky, za jakých okolností, a to ještě v dobách reálného socialismu, o
Bertramku Mozartova společnost přišla. Ale počátky nedorozumění spadají až
do období první republiky. Po smrti poslední majitelky Bertramky Matyldy
Slivenské v roce 1925 připadla usedlost salcburské nadaci Mozarteum, které
majitelka nemovitost odkázala. Bertramku se však nazpět snažil získat
československý stát. Salcburské Mozarteum se z důvodu vysoké daně objektu
rádo zbavilo. Za zhruba tři sta tisíc korun ji postoupilo Mozartově obci, která
vznikla z iniciativy pražských mozartovců, vedených Janem Brenbergem. Pro
získání nemovitosti do českých rukou obec sehnala značné finanční prostředky,
ale na údržbu objektu již peníze neměla. A tak Bertramka chátrala. V době
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druhé světové války Mozartovu obec ovládli Němci, kteří na opravy památníku
uvolnili nemalé prostředky. Po válce objekt na základě Benešových dekretů
připadl československému státu. Po únoru 1948 se Bertramka opětovně vrátila
do rukou Mozartovy obce. Ale na nemovitosti vázly dluhy z minulosti, které se
měly do Rakouska splácet ve valutách, což socialistický stát odmítl. V roce 1956
se Bertramka dočkala celkové rekonstrukce a oficiálně zde bylo založeno
Muzeum W. A. Mozarta, jeho interiéry byly vybaveny stylovým nábytkem z 18.
století. Dva roky nato pronajala Mozartova obec Bertramku na 25 let Národnímu
muzeu. Následně byla instituce přejmenována na Památník W. A. Mozarta a
manželů Duškových. Výstavní situace byla neutěšená, expozice byla omezena
na pouhé dvě místnosti, jako to bylo v době původní majitelky.
V roce 1986 Mozartova obec zchátralou usedlost darovala státu, respektive
Okresnímu národnímu výboru Praha 5. Podle tvrzení předsedy Mozartovy obce
to bylo pod nátlakem tehdejších úřadů. Po roce 1990 na žádost Prahy 5 předalo
Národní muzeum objekt do rukou páté městské části a ta podle platných zákonů
měla v úmyslu postoupit Bertramku Mozartově obci. Na návrh předsedy
Mozartovy obce Tomislava Volka byl ze strany radnice Prahy 5 vypracován
návrh na předání objektu. Tomislav Volek však odmítl smlouvu podepsat a
s Prahou 5 přerušil kontakty. Zdejší městské části zbyl jen zchátralý objekt bez
personálního a finančního zajištění. V roce 1999 přišel tehdejší místostarosta
Prahy 5 Milan Jančík s návrhem, že obě organizace budou památku spravovat
společně. Mozartova obec měla zajišťovat kulturní projekty, Praha 5 správu
objektu. Ani tento návrh druhá strana nepřijala. Mozartova obec stála za
názorem, že památka patří jí, a tvrdila, že minulý režim ji organizaci ukradl.
Praha 5 naopak zastávala názor, že v osmdesátých letech společnost Bertramku
předala státu. Přes vleklý spor však radnice Prahy 5 nenechala objekt zchátrat.
V té době se chystala pražská návštěva anglického královského páru – princezny
Diany a prince Charlese. Pomoc s organizací návštěvy nabídlo sdružení
Comenius a Praha 5 nabídku přijala. Sdružení pak od Prahy 5 získalo Bertramku
do pronájmu, v rámci kterého zde provozovalo Muzeum W. A. Mozarta a
manželů Duškových a organizovalo tady bohatou koncertní činnost. Mozartova
obec se však o objekt začala soudit. Praha 5 podávala odvolání. Mezitím radnice
do objektu investovala 41 milionů korun. Tomislav Volek však ani po navrácení
Bertramky do rukou Mozartovy obce není spokojený. Tvrdí, že Bertramku
obdržel vykradenou a zdevastovanou. Zůstává otázkou, komu spor pomohl.
Prozatím však je jisté, že nejvíce poškodil milovníky hudby a návštěvníky
zdejšího hudebního památníku.

Úřední oznámení
V zabezpečení webových stránek je nejlepší Praha 5
V září až listopadu 2009 proběhlo hodnocení webových stránek 22 městských
částí Prahy. Hodnocení vycházelo z metodologie 100 City Survey, vyvinuté na
půdě E-Governance Institute při Rutgers University. Cílem hodnocení bylo
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identifikovat „best practices“ na úrovni městských částí hlavního města Prahy v
oblasti elektronické správy. Následně v lednu 2010 byly v Praze týmem Rutgers
University vedeny strukturované rozhovory s pracovníky městských částí Prahy,
které v jednotlivých oblastech představují současnou nejlepší praxi. Nejlepšího
celkového výsledku dosáhla MČ Praha 1, která obsadila celkově první místo.
Praha 1 dosáhla nejlepšího výsledku hned ve dvou oblastech: v kategoriích
Obsah a Služby. První městská část dosáhla také na druhé místo v kategorii
Participace občanů. V kategorii Zabezpečení dominuje MČ Praha 5. Výzkum
ukázal, že tato městská část je prakticky jedinou, která dosáhla podstatné úrovně
zabezpečení. Všechny ostatní městské části jsou (s výjimkou Prahy 21 a Prahy
16) v oblasti zabezpečení spíše na začátku. Ve sféře Použitelnost dosáhla
nejlepšího výsledku MČ Praha 16. V kategorii Participace přesvědčivě dominuje
MČ Praha 6.
Indexy cen nemovitostí v pražské aglomeraci
V časopise Reality vyšel 28. ledna 2010 přehled cen bytů a nemovitostí.
Uvedený výběr poskytuje informace o průměrných nabídkových cenách bytů v
Kč/m2 a o jejich vývoji pomocí cenových indexů v procentech ve vybraných
městských částech. Například průměrné ceny bytů v Praze 5 – Hlubočepech se
v daném katastrálním území pohybovaly okolo 41 881/91,0; 42 603/92,6;
v Košířích okolo 49 131/94, na Smíchově v rozmezí 56 845/112,8, 55
999/111,1, 57 174/113,5. Průměrné ceny tržního nájemného bytů v Praze 5 –
Hlubočepech vyjádřené v korunách za metr čtvereční (v Kč/m2) a cenové indexy
v procentech se v uvedené oblasti pohybovaly v ceně 206/90,9 a 199/88,1. Od
ledna roku 2002 jsou nabídkové ceny systematicky shromažďovány v databázi,
kterou spravuje tým pracovníků pod vedením doc. ing. Václava Dolanského,
CSc. Analýzy disponibilních dat ukazují, že mezi cenami bytů v jednotlivých
typech domů platí (vzhledem k uváděným průměrným cenám) rozdílné relace:
ceny nových a rekonstruovaných bytů v cihlových domech jsou o asi 32 procent
vyšší než uváděné průměrné ceny; ceny starých bytů v cihlových domech jsou o
asi 7 procent vyšší než uváděné průměrné ceny; ceny rekonstruovaných bytů v
panelových domech jsou asi o 25 procent nižší než uváděné průměrné ceny.
Totéž platí i vývoji cen domů.

Územní rozhodování a stavební aktivity
Nový hotel v Praze 5 – Radlicích
V průběhu měsíce ledna 2010 předali stavaři novostavbu hotelu v Praze 5 –
Radlicích společnosti nh Praha Radlická, která je součástí mezinárodní
gastronomické a ubytovací sítě sídlící v Madridu. Společnost vlastní 350
zařízení podobného typu. Řetězec náleží k nejlepším v Evropě. Nová budova,
jejíž interiér ve španělském stylu není ve střední Evropě typický, byla postavena
v blízkosti pražské stanice metra Anděl společností Skanska, a. s., divize
Pozemní stavitelství. Projekt vytvořil L. Z Atelier, s. r. o. Doba výstavby se
pohybovala od ledna roku 2008 do prosince roku 2009. Celkové náklady
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dosáhly 294 milionů Kč. Investorem stavby byla společnost APARTS. „Jsme
velmi pyšní, že se nám projekt podařilo realizovat. Věříme, že hotel, kde se pojí
design, střídmost, funkčnost a kvalita bude vyhledávaným místem Prahy,“ uvedl
při otevření novostavby zástupce investora David Fredesvindo Gomez Castro.
Budova je umístěna v proluce ve stávající zástavbě domů z přelomu 19. a 20.
století. „Vzhledem k tomu, že jsme stavbu hotelu realizovali v prostoru bývalé
proluky, museli jsme nejprve zajistit okolní domy stěnou z pilířů. Teprve poté
bylo možné začít s hloubením sedmimetrových základů. Díky preciznímu
přístupu nedošlo k žádným komplikacím či poškození okolních obytných
staveb,“ dodal Miloš Dubský, projektový manažer závodu 02, Skanska, a. s.
Hosté se v moderně koncipované budově budou cítit jako ve Španělsku. Design
interiéru je totiž navržen v jižním stylu, například dlažby a obklady jsou z
mramoru. Velmi zajímavé jsou také použité technologie. Osvětlení a celý
systém měření a regulace teploty je možné sledovat, a především ovládat na
dálku z Vídně, kde je umístěna centrála pro střední a východní Evropu.
Rezidenční dům Na Výši čeká na obyvatele
Společnost CPI – Residential, a. s., člen investiční a developerské skupiny CPI
Group, koncem ledna 2010 zkolaudovala devět luxusních bytů v Praze 5 –
Košířích. Projekt Rezidence Na Výši si vyžádal investici 56 milionů korun.
Čtyřpodlažní stavba nabízí celkem devět bytových jednotek nadstandardní
kvality ve stylu funkční architektury. K dispozici jsou byty o velikosti 2 + kk s
rozlohou 60 metrů čtverečních a 4 + kk s plochou 119 metrů čtverečních.
Obytný prostor rozšiřují lodžie a střešní terasy s výhledem na panoráma Prahy.
K bytové jednotce náležejí sklepní kóje a parkovací stání v objektu.
Architektonický návrh se inspiroval okolní přírodou, vhodným umístěním
stavby ke světovým stranám i svažitým pozemkem. „Dům je rozdělen na dvě
části, výškově posunuté o půl patra, tím reaguje na sklon pozemku a optimálně
zmenšuje zastínění okolí. Výhodou mezipater je lepší rozložení bytů a jejich
celkových dispozic,“ uvedl projektový manažer CPI Group Karel Vrbický.
Košíře jsou dlouhá léta vyhledávanou lokalitou pro bydlení. Klid, dobrá
dopravní obslužnost a občanská vybavenost lákají do této vilové čtvrti rezidenty.
Blízký přírodní lesopark Na Cibulce nabízí řadu možností pro sportovní aktivity.
Výměna kanalizačního potrubí na Barrandově
Výměny kanalizačního potrubí se zanedlouho dočká Barrandov (22. ledna
2010). Nová stoka bude mít mnohem větší kapacitu, a tak umožní případnou
další bytovou výstavbu v uvedené oblasti a její bezproblémový rozvoj. Další
výhodou obnovovaného potrubí bude jeho nižší poruchovost. Kanalizační řád se
pokládá od křižovatky v Barrandovské ulici až po Kříženeckého náměstí.
Celkem bude nahrazeno více než 420 metrů potrubí. Část kanalizačního řádu
byla vyměněna již v prosinci roku 2009. „Rekonstrukce bude pokračovat na
jaře. Po dokončení prací pod povrchem dojde k opravě komunikace včetně
chodníků. Vše by mělo být hotové do konce června roku 2010,“ řekl Radovan
Myslík, tiskový mluvčí páté městské části. Radnice ze svého rozpočtu,
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respektive chodníkového programu, uvolnila na vybudování stoky 4,8 milionu
korun.

Podniky a podnikatelé
Nový dealer pro vozy Nissan
V prosinci roku 2009 uzavřely Nissan Sales Central Eastern Europe a společnost
Auto Hase, s. r. o., smlouvu o zastoupení prodeje a servisu osobních vozidel
Nissan. Firma Nissan Stodůlky se tak stala novým dealerem stejnojmenné
automobilové značky. Posílila prodejní a servisní síť v oblasti levého břehu
Vltavy, tedy především v západní části Prahy. Počet autorizovaných dealerů
Nissan se otevřením nového prodejního centra v České republice rozrostl na
dvanáct. Moderní autosalon se nachází v Jeremiášově ulici v Praze 5 –
Stodůlkách. Na ploše 250 metrů čtverečních se zde mohou zákazníci seznámit s
kompletní nabídkou osobních vozů Nissan a s bohatým příslušenstvím. Součástí
prodejny je servisní zázemí včetně nabídky náhradních dílů a zajištění pomoci
při vyřizování pojistných události. Dílna provádí veškeré mechanické,
diagnostické, klempířské a lakýrnické práce. Klientům se zde věnuje
profesionální tým s prověřenými zkušenostmi z prodeje a servisu vozů Nissan
ve světě. „Auto Hase je společnost dlouhodobě etablovaná na českém trhu, s
bohatými zkušenostmi z oblasti prodeje a servisu osobních vozidel. Věříme, že
přispěje k posílení pozice značky Nissan v Praze, která pro nás má z hlediska
prodejních objemů klíčový význam,“ uvedl Pierre Boutin, generální ředitel
Nissan Sales Central Eastern Europe.
Originální nábytek Janka Jarose a Veroniky Jurkowitsch
Designér Janek Jaros si udělal jméno na hotelovém retro stylu z let 1910 až
1960. V kurzu jsou také práce jeho kolegyně Veroniky Jurkowitsch. Jeho
obchod najdeme jak v Praze, tak třeba v New Yorku nebo Londýně. Cena
nabízených výrobků se liší podle náročnosti práce. Velmi respektovanou
designérkou je Veronika Jurkowitsch. Její jméno je podepsáno pod většinou
interiérů luxusních hotelů po celé České republice. Neotřelý a lidsky teplý
design se klientům líbí. Například při utváření prostředí hotelu Palais Praha se
Jurkowitsch spojila s Davidem Lukasem. Lukas přitom nepatří mezi neznámá
jména. Jeho dílo může vidět každý návštěvník na Smíchově, kde architekt Lukas
spolupracoval při utváření nové tváře Anděla. Pokud navštěvujete multiplex
Village Cinemas na Andělu, procházíte se v prostorách vytvořených přímo
Davidem Lukasem.
Nejlepší prodejna ryb je ve Zborovské ulici
V malém obchůdku s rybami a dary moře Seafoodshop ve Zborovské ulici
v Praze 5 zurčí voda, ve které se koupají rozličné škeble. Místnost voní mořem a
ledem, na kterém leží vystavená stříbrná těla ryb, jako například mořský vlk a
losos, v regálech se chladí kusy rybího masa od bílého až po temně fialové.
Seafoodshop vlastní velkoobchod s mořskými rybami na dvou místech v Praze –
tady ve Zborovské ulici a v Palladiu na náměstí Republiky. Společně s dalšími
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třemi společnostmi – Nowaco, CIPA a Dandeli Havelland – patří Seafoodshop k
nejdůležitějším dodavatelům čerstvých ryb do České republiky. „Ryby vozíme
přes Německo, ale pocházejí z Francie. Do restaurací je zavážíme každou středu
a sobotu. Tehdy dostanete i ve Zborovské nejčerstvější rybu,“ řekl prodavač
Tomáš Zika. „Záruka kvality a čerstvosti tkví v našem dodavateli. Ten nakupuje
ryby z malých lodí, takže necestují dlouho po moři.“ Podle Tomáše Zíky je
nejchutnější tuňák. Jeho maso je vynikající i za syrova, tepelnou úpravou už by
se vylepšit ani nedalo. Nejkonzumovanější rybou po celém světě jsou však různé
druhy tresky. Nejlepší sádky jsou ve Skotsku, odkud také pocházejí
nejkvalitnější lososi na světě. V supermarketu lze koupit norského lososa ze
sádky, ale to maso je tučnější a není tak dobré. Liší se však i cenou. Za co
supermarkety norské lososy prodávají, za to v rybárně ve Zborovské ulici
skotské lososy nakupují. U dodavatele za 200 Kč za kilogram, tuňáka ze Srí
Lanky za 500 korun a výše za kilogram, treska se nakupuje zhruba za 250 korun
za kilo, mořský vlk a pražma se nakupují za zhruba 200 až 300 korun za kilo.
Čím větší ryba, tím vyšší cena. Kvalitní mořské ryby jsou u nás velice drahé.
Zákazník totiž neplatí jen za rybu, ale také za dopravu, která může být stejně
drahá jako ryba, za péči o zboží během dopravy a nakonec i za její úpravu.
Podle Tomáše Ziky je nejlepší českou rybou candát. Seafoodshop však candáta
odebírá z Francie. Český rybolov prý vázne a čerstvého candáta, stejně jako
úhoře nebo sumce, je u nás koupit téměř nemožné. „Nakonec i kapr je výborná
česká ryba, ale je těžké dostat kvalitního kapříka, šupináče z proudu. Ten má
výborné maso. Ti lysáči z rybníka, kde se nepohybují, vyhnaní vitaminy, nemají
po těle maso, ale bahno,“ uzavřel prodavač výklad.

Byty a bytová politika
Vývoj cen nájemného v městské části Praha 5
Rozhodnutí Rady MČ Praha 5 o poskytnutí účelové slevy nájemníkům
v obecních bytech rozdělilo obyvatele zdejší čtvrti na dvě části. Jedni
s postupem radnice souhlasili, jiní byli ostře proti. Sleva na nájemném pro rok
2010 však byla jen pokračováním dlouhodobého trendu zdejší radnice, který byl
zahájen již v roce 2007. V uvedeném roce se nájemné zvyšovalo až od 1. 9.
2007, kdy pátá městská část využila pouze 90 procent možného navýšení ceny
nájemného. V roce 2008 nebyla poskytnuta uživatelům obecních bytů žádná
sleva na nájemném. V roce 2009 se nájemné zvyšovalo od 1. března uvedeného
roku, kdy byla poskytnuta sleva 50 procent z možného navýšení nájmu od
března do prosince roku 2009. Sleva za březen byla zohledněna v nájmu za
prosinec roku 2009. V roce 2010 bylo sice nájemné navýšeno, ale celá navýšená
částka byla nájemníkům odepsána v plné výši. Pokud bychom vzali za příklad
obecní byt o výměře 80 metrů čtverečních bez zvýšení kvality, tak se cenový
index pohyboval v následujících ukazatelích. V roce 2007 činilo základní
nájemné 3793 Kč, po slevě pak 3693 Kč. Ve prospěch nájemníků bylo tedy
připsáno 100 Kč. V roce 2009, kdy průměrné nájemné činilo 6963 Kč, byla ve
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prospěch uživatele obecního bytu připsaná částka 977 Kč. V roce 2010 základní
nájemné již činilo 8175 Kč, po slevě 6963 Kč, takže nájemník získal cenové
zvýhodnění ve výši 1212 Kč. Uvedené opatření radnice zdůvodnila smyslem
pomoci průměrnému občanovi udržet si v době přetrvávající ekonomické krize
dosavadní životní standard. Zároveň to měla být pobídka pro dlužníky, aby
využili uvedené příležitosti a uhradili svůj dluh vůči Praze 5. Většina zastupitelů
radnice odmítla konspirační teorii, že se ze strany Prahy 5 jednalo o uplácení
případných voličů.

Doprava
Sníh zastavil dálniční Barrandovskou spojku
Od 29. ledna 2010 hlásila většina českých krajů problémy v silniční i železniční
dopravě. Především na severu Čech napadlo až půl metru nového sněhu a silný
vítr vytvářel jazyky a závěje. Potíže se sněhem se dotkly i Prahy. Nehody
způsobené silným sněžením na několik hodin ucpaly dálniční Barrandovskou
spojku. Zdejší rychlostní silnice spojuje pražský okruh R1 s Barrandovským
mostem. Často bývá zahlcená auty, kamiony i autobusy. Po hodině hustého
sněžení zůstala stát na tři hodiny. Zcela neprůjezdný byl jeden pruh ve směru do
centra města. Krátce po půlnoci zde byly až pětikilometrové kolony. Potíže s
čerstvým sněhem zaznamenaly i autobusy MHD. Ty nemohly vyjet do kopce.
Řidiči protestovali proti zavedení padesátky
Od ledna letošního roku (2010) je nově zavedena padesátikilometrová rychlost
na rychlostních komunikacích Prahy. Někteří řidiči jsou přesvědčeni, že se stali
obětí lenosti a svévole magistrátních úředníků. V sobotu 30. ledna 2010 v 19
hodin se jich zhruba dvě stě sešlo k protestní jízdě Prahou. Vyjeli z parkoviště
od obchodního domu Globus na Černém Mostě a pokračovali k Jižní spojce
k Barrandovskému mostu a odtud až k obchodnímu domu Šestka v Ruzyni. Na
oknech aut měli letáčky s nápisem „Motorismus není zločin“. Chtěli tak
upozornit na nesmyslnost rychlostního omezení, oficiálně přijatého kvůli snížení
hlučnosti provozu. „Je to šikana slušných řidičů,“ prohlásil jeden z nich. „Místo
aby investovali do protihlukových stěn, tak snížili rychlost. Je to alibismus.
Spatřujeme v tom také záměr vybrat více peněz na pokutách. Hlavně v noci
padesátku málokdo dodržuje. Nikdo z Pražanů si snížení rychlosti nepřeje.
Obyvatelé blízkých domů by raději uvítali zvukotěsná plastová okna. Opatření
magistrátu je amatérské,“ tvrdili. Tříkilometrové koloně, projíždějící pomalu
Prahou, trvala protestní jízda zhruba padesát minut.
Sníh zkomplikoval odvoz odpadků
Od čtvrtka 11. ledna 2010 nepřestal v Praze padat sníh. Následující den vyjeli do
ulic opětovně nejen silničáři, ale s lopatami pomáhali bílou nadílku odklízet i
strážnici městské policie a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 5. Odvozu
sněhu se účastnilo i vedení společnosti Pražské služby, která na základě
výběrového řízení z roku 2001 a uzavřené desetileté smlouvy s hl. m. Prahou
vykonává funkci operátora celopražského systému nakládání s komunálním
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odpadem. Brigádníci největší pozornost věnovali vyprošťování sběrných nádob
na odpad ze sněhových závějí, aby komunální odpad mohl být vyvezen na
skládku. V případě podobných kalamit se svozové společnosti řídí vyhláškou
HMP č. 5/2007 stanovující, že v případě nesjízdnosti pozemních komunikací
společnost zajistí odvoz odpadu do 24 hodin po ukončení nesjízdnosti. Pokud by
během kalamity nebyl zajištěn přístup k nádobám s odpadem, bude svoz
proveden v následujícím řádném termínu. Po celou dobu kalamity zasedal
krizový štáb Pražských služeb, jenž situaci neustále monitoroval a
vyhodnocoval.

Školství a dětské aktivity
Národní dům plný mladých talentů
V Národním domě na Smíchově se konal třetí ročník soutěže Talent roku,
uspořádaný pod záštitou Prahy 5. Účastníci soutěže se veřejnosti představili na
společném koncertě dne 21. 1. 2010. Příjemným překvapením, a to především
pro předsedu poroty, světoznámého dirigenta Leoše Svárovského, bylo
vystoupení mladého dirigenta Jiřího Roženě, který za nastudování první
Beethovenovy symfonie získal v soutěži 2. místo. O třetí místo se podělily
zpěvačky ze Základní školy umění ve Štefánikově ulici – Kristýna Háblová a
Lucie Taublerová. Absolutní vítězkou se stala Tereza Ratajová ze soukromé
ZUŠ Music Art za interpretaci Mozartova Koncertu pro lesní roh a orchestr.

Nové třídy v Mateřské škole Radlická
Koncem minulého roku (2009) bylo otevřeno nové oddělení v Mateřské škole
Radlická v Praze 5, a to včetně šaten a sociálního zařízení. Radnice tak vyřešila
trvalý problém s nedostatkem míst a se vzrůstajícím zájmem maminek umístit
do zdejší školy své děti. Dostavbou dvou tříd se rozšířila celková kapacita na
dvacet osm dětí. Oddělení je určeno dětem v předškolním věku nebo těm, které
mají odklad povinné školní docházky. „Je koncipováno tak, aby si tu postupně
zvykly a přizpůsobily se školnímu provozu,“ řekl ředitel zdejší základní a
mateřské školy Lumír Sokol.

Kultura
Televize Prahy 5 oslavila první narozeniny
Praha 5 provozuje více než jeden rok vlastní internetovou televizi. Uživatelé ji
najdou na adrese www.tvp5.cz, kde byla spuštěna 12. prosince 2008. Od té doby
médium přineslo 184 původních autorských reportáží. Internetovou televizí tak
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pátá městská část rozšířila své informační zdroje určené zdejším občanům.
Návštěvníci stránek vyhledávají nejen reportáže věnované aktuálnímu dění, ale
sledují především novinky o činnosti radnice. Založení regionální internetové
televize bylo podmíněno snahou poskytovat rychlé informace zaměřené na život
Prahy 5. Díky snadné uživatelské dostupnosti a bezplatnému internetu
provozovanému v Praze 5 je zdejší regionální televize široce využívána. Na její
provoz si zvykla i starší generace. Součástí vysílání je rovněž kalendárium
chystaných akcí. Veškeré starší materiály je možné dohledat v archivu.
Scénické rozhovory ve Švandově divadle
Scénické rozhovory ve Švandově divadle zahájil v lednu roku 2010 jako první
Ondřej Havelka se svými Melody Makers. Ve velkém sále zdejšího divadla
soubor uvedl 26. 1. 2010 koncert s názvem Příběhy jazzu – hudba, která
rozhýbala 20. století. V pořadu se objevila i herečka Bára Hrzánová či šumný
architekt a „sklepák“ David Vávra. O herecké profesi, ale i o rodině si s diváky
povídal ředitel zdejšího divadla David Hrbek.
Výstava Současný Smíchov
Výstava fotografií Současný Smíchov proběhla zároveň na dvou místech. Od 23.
ledna 2010 v Galerii Svazu českých fotografů, Kolárova č. 14 v Praze 8 –
Karlíně, a druhá část workshopu na stejné téma v galerii smíchovské vinotéky
Víno Na Celné, Na Celné č. 8 v Praze 5. Autoři se na fotografických snímcích
snažili zachytit vše podstatné, čím žije Praha 5. Nabízeli různé pohledy: nákupní
centra, život na ulicích i architektonické proměny zdejší čtvrti. Součástí akce
bylo, jak nám sdělila kurátorka výstavy PhDr. Věra Matějů ze Svazu českých
fotografů, seznámit návštěvníky i s bohatou historií Prahy 5. Nad jednotlivými
snímky se vedly i odborné diskuse, neboť Smíchov je plný kontrastů. „Na jedné
straně zde například najdeme supermoderní stavbu od francouzského architekta
Jeana Nouvela, na straně druhé dřevěný kostelík přenesený do Kinského sadů
z Podkarpatské Rusi,“ podotkl k výstavě historik umění Vladimír Czumalo
z FAMU, která byla jedním z partnerů úspěšné akce.

Zdravotní a sociální péče
Dětské oběti válek léčí ve Fakultní nemocnici Motol
Motolská nemocnice nabízí část své kapacity programu humanitárních evakuací
Medevac. Zdejší specialisté navracejí život dětem, které by ve své zemi
nepřežily. Od vypuknutí války v Iráku se program orientoval na léčbu dětských
pacientů, kteří se dostali do péče lékařů 7. polní nemocnice Armády ČR v Basře.
Humanitární program v České republice existuje už 17 let a léčilo se v něm
dosud 126 pacientů, převážně dětí. Nejvíce pacientů bylo z Iráku a z Kosova.
Nejčastěji měli závažnou kombinaci některých vrozených srdečních vad.
Naposledy se v Motole léčili dva malí pacienti z Kambodže. Do programu
Medevac byli vybráni ve spolupráci s ministerstvem vnitra a českým
zastupitelským úřadem v Bangkoku. Zpět do Kambodže vyléčené děti odletí
pravděpodobně v polovině února 2010. Ještě před několika měsíci byl čtyřletý
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Auvin z Kambodže unavený, nápadně bledý a měl promodralou kůži. Narodil se
s těžkou vrozenou srdeční vadou, která způsobovala, že jeho tělo mělo
nedostatek kyslíku. Malému chlapci tak hrozila smrt. Před tou jej zachránili až
čeští lékaři z motolské nemocnice, kteří v Praze chlapce operovali. „Hoch byl
k zásahu spolu s dalším stejně starým chlapcem vybrán v rámci vládního
programu Medevac,“ vysvětlil lékař motolského kardiocentra Tibor Klein. Od
roku 1993, kdy začal program existovat, už zachránil život řadě pacientů.
Program je úzce spojen s dětským kardiocentrem motolské nemocnice, které se
jako jediné v republice léčbou dětských srdečních chorob zabývá.
Dětská srdce v Motole
V České republice se ročně narodí asi 550 dětí s vrozenou srdeční vadou, díky
lékařům však mají i závažné případy velkou šanci na přežití. V dětském
kardiocentru Fakultní nemocnice Motol je úmrtnost do 30 dnů po operaci kolem
1,5 procenta, čímž pracoviště patří k absolutní světové špičce. Včera to uvedl
primář centra MUDr. Jan Škovránek. V Evropě je podle něj průměrná úmrtnost
asi pět procent. Motolské pracoviště je jediné centrum v celé ČR specializované
na vrozené srdeční vady dětí. Tím, že je jediné, riziko smrti při a po operaci
existuje pro všechny pacienty v republice stejné, zdůraznil. Nyní dělají v centru
asi 450 chirurgických zákroků ročně a dalších asi 150 srdečních katetrizací.
„Většinu vad naštěstí dokážeme vyřešit jedinou operací a dítě už je potom
zdravé,“ řekl MUDr. Jan Škovránek. Nejčastější srdeční vadou je porucha v
komorové přepážce, je také nejvíce operovaná. Jednodušší vady jsou téměř bez
příznaků, všimne si jich až lékař podle šelestu. U vážnějších poruch se
nedostatek kyslíku v těle může projevovat i zmodráním dítěte. Malí pacienti
mají potíže s pitím, zadýchávají se, prodělávají opakované plicní záněty a hrozí
jim srdeční selhání. Od vzniku centra v roce 1977 zde do roku 2008 provedli
přes 11 700 operací. V osmdesátých letech zde zavedli screening srdečních vad
dětí v děloze. Zhruba 30 procent poruch lékaři poznají ještě před narozením. Z
kriticky závažných vad v děloze rozpoznají 80 procent. Pravděpodobnost přežití
závažných srdečních poruch je 94 procent.

Veřejně prospěšná činnost
Spolek Vltavan uspořádal reprezentační ples v Národním domě na
Smíchově
Spolek Vltavan, který je nejstarším existujícím profesním spolkem v Čechách,
uspořádal v pátek 29. ledna 2010 reprezentační ples v Národním domě na
Smíchově. Jeho součástí byl slavnostní nástup členů spolku ve vltavanském
kroji a v tradičních plaveckých uniformách. Členy spolku byli v minulosti lidé
spjatí s prací na řece, kteří se mimo jiné starali i o vdovy plavců, kteří
nešťastnou náhodou utonuli. V současnosti je to spíše vlastivědná organizace.
Sídlí v Podskalí na Výtoni, kde schraňuje vzácné archiválie a dokumenty,
vypovídající o již dávno zaniklém životě plavců, lodníků, rybářů, převozníků a
vorařů. Spolek Vltavan byl založen 11. června 1871 v pražském Podskalí s
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názvem Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan. Z
důvodu velké výstavby vodních děl došlo v polovině minulého století k
postupnému útlumu až k úplnému zániku vltavské voroplavby. Spolek však
přetrval až do dnešních časů díky obětavosti, vlastenectví a úctě jeho členů k
dlouholetým tradicím. O vážnosti spolku hovoří i to, že se pražští primátoři
stávají jeho čestnými členy. V současnosti se Vltavan prezentuje zejména
oblíbenými plesy. Zároveň ve spolupráci s Pražskou paroplavební společností
organizuje různé společensko-kulturní akce, zejména Podskalská setkání,
spojená s prohlídkou exponátů Podskalského muzea na Výtoni, kde lze
obdivovat historii a dovednost zdejších plavců a vývoj paroplavby na řece
Vltavě.
Neziskové organizace v Praze 5

Novodobá historie působení neziskových organizací na území hlavního města
Prahy sahá do počátku devadesátých let minulého století. V regionu Prahy 5
nevládních organizací působí celá řada, k nejdůležitějším se řadí například:
ADRA ČR – zaměřená na humanitární a sociální pomoc v zahraničí. Český
helsinský výbor – věnující se dodržování lidských práv. SOS – Sdružení obrany
spotřebitele, což prezentuje v časopisech Magazín SOS a Test. Bílý kruh
bezpečí – poskytuje pomoc obětem trestné činnosti. Člověk v tísni – pomáhá
v krizových oblastech celého světa. Středisko výcviku vodicích psů – je určeno
těžce zrakově postiženým osobám a slepcům. Elpida plus – se věnuje seniorům.
Klíček – dobrovolná neprofesionální organizace je zaměřena na pomoc
nemocným dětem. Progressive – pomáhá drogově závislým. Romano Dives – je
občanské sdružení zaměřené na vzdělávání romského etnika, včetně sociální a
právní pomoci. Kulturní a mateřské centrum Barrandov – založené v roce 1993
jako druhé mateřské centrum v republice. Klub dvojčat a vícerčat – sdružuje
maminky dvojčat. Program Duha – pomáhá zajišťovat zaměstnání pro mentálně
postižené. Lata – pracuje s problémovou mládeží. Veselý Smíchov – sdružení
starající se o provoz komunitních center. Ježek a Čížek – divadelní soubor pro
bezdomovce. Humanitární činnost v Praze 5 má na smíchovské radnici na
starosti radní Jitka Matoušková, která je sama zakladatelkou občanského
sdružení Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí: „Máme různé
grantové programy, ale peníze z grantů městské části by však určitě neměly být
jediným nebo hlavním zdrojem financování pro jednotlivé neziskové
organizace. V rámci možností se snažíme neziskovkám pomáhat… Například
připravujeme projekt, který poskytne všem účastníkům grantového řízení lepší
přehled o vypsaných akcích i větší flexibilitu při získávání finančních
prostředků… S neziskovými organizacemi jsme v neustálém kontaktu a
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poskytujeme jim možnost bezplatné prezentace na www. neziskovky5.cz. Každý
podzim pořádáme Týden neziskových organizací, během kterého mají možnost
představit svoji činnost.“
Století občané Prahy 5
Na konci měsíce ledna 2010 oslavili tři občané žijící v Praze 5 sté narozeniny.
První jubilantkou se stala Květoslava Hranošová, pocházející z Dolní Suché ve
Slezsku. Žije s dcerou na Barrandově. Původním povoláním byla učitelka a
k jejím láskám patří cvičení jógy a vedení si podrobného deníku. Krásné rodinné
zázemí má i Josef Říha, který se v Praze 5 narodil a dlouhá léta tady působil
jako středoškolský profesor na Gymnáziu Nad Turbovou. Třetí oslavenkyní byla
Božena Jeništová, která žije v Domově pro zrakově postižené v ulici Na
Hřebenech, kde zakotvila před třinácti lety. Mezi gratulanty byli zástupci
radnice Prahy 5 v čele s místostarostkou Lucií Vávrovou, pracovníci
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Centra sociální a ošetřovatelské
pomoci.

Sport a zábava
Aquapark Barrandov oslavil třetí narozeniny

Na sklonku roku 2009 oslavil barrandovský aquapark třetí narozeniny. Dne 22.
12. 2009 se zde setkali zaměstnanci plaveckého areálu se zástupci radnice Prahy
5. Při jednodenní oslavě byl vstup do areálu pro veřejnost snížen na polovinu a
na vydařené dortové napodobenině plaveckého bazénu zaplála trojice svíček.
Důležitější však bylo, že v rámci třetího výročí vzniku plaveckého areálu zde
otevřeli nové fitness centrum. V roce 2006 byl areál vyhlášen „Bazénem roku“.
Rozsáhlé sportovní zařízení celkově splňuje nejpřísnější hygienické a
bezpečnostní normy. Veřejnost provoz plovárny hodnotí velmi kladně, což
dokazuje i návštěvnost více než deseti tisíc osob měsíčně. Mezi mladými lidmi
jsou nejvíce oblíbeny vodní tobogány, z nichž ten delší měří úctyhodných 115
metrů. Lákadlem pro dospělé jsou pak například perličkové a masážní lázně,
parní komora nebo sauna.

Městská zeleň a ekologie
Přednášky ve smíchovské Stanici přírodovědců
V lednu roku 2010 byl ve smíchovské Stanici přírodovědců (Drtinova č. 1a)
zahájen již třetí ročník cestopisného přednáškového cyklu „S přírodovědcem na
cestách“. Zkušení cestovatelé při něm zájemcům sdělovali své poznatky z
různých koutů světa. Dobrodružným líčením z tropického ostrova Bornea,
včetně názorné ukázky lovu zvířat s pověstnou indiánskou „foukačkou“, tradiční
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zbraní zdejších domorodců, si například posluchače získala Iva Kůrková. Na
únorové přednášce seznámil Pavel Španař posluchače s jednou z nejexotičtějších
a nejméně navštěvovaných evropských zemí – s Albánií. V březnu zde pak
Lucie Drhovská a Martin Jarmar přednášeli o Gruzii, území rozloženém pod
úbočími Kavkazu na pomezí Asie.

Bezpečnost občanů
Praha 5 přijme letos další strážníky
V současnosti v regionu Prahy 5 slouží 103 strážníků Městské policie Praha 5.
Podle zástupce obvodního ředitelství Michala Vocetky bude nutné prevenci
kriminality věnovat větší pozornost. Noví policisté budou nasazeni především na
pěší zóně Anděl a na autobusovém terminálu Na Knížecí nebo na nádraží Praha
Smíchov. „Jedná se o místa s velkou koncentrací lidí, která přitahují různé
kriminální živly, kapsáře a bezdomovce,“ řekl Michal Vocetka. Že situace je
závažná, vyplynulo i z vystoupení náměstka pražského primátora Rudolfa
Blažka, do jehož kompetence bezpečnost v hlavním městě spadá. Ten řekl: „V
novém roce chceme dát, kromě zajišťování pořádku, důraz i na preventivní
aktivity směrované na děti, mládež a seniory… Naši pozornost si zaslouží i
náprava mladistvých, kteří zatím jen, dá se říci, zakopli, a my chceme, aby se
z toho klopýtnutí nestal pád…“
Stádo koní běželo po pražském silničním okruhu
Po silnici v okolí Barrandova a Radotína se v noci z neděle 31. ledna 2010 na
pondělí 1. února 2010 potulovalo stádo huculů. Osmnáct zvířat na několik minut
zablokovalo Pražský okruh ve směru od plzeňské dálnice do centra metropole.
Noční koňský výlet se obešel bez jakýchkoli zranění. Koně se proháněli po
frekventované ulici K Barrandovu v Praze 5. Zvířata utekla chovatelům z ohrady
nedaleko silnice. „Za necelých deset minut od nahlášení události byla policejní
hlídka na místě a za asistence majitelů zahnali koně z frekventované silnice do
bezpečí. Koním ani řidičům se nic nestalo,“ uvedla mluvčí pražské městské
policie Jana Přibylová. Jak zvířata dokázala překonat ohradu, kde byla uzavřena,
mluvčí strážníků nevěděla. Podle svědků huculští koně utíkali přes silniční
obchvat. Po uzavření spojky se podařilo osm z nich zablokovat a nasměrovat je
zpátky do stájí. Ostatní se po hodině vrátili do přístřešku sami. Majitel zatím
netuší, jak se huculové dostali z výběhu ven. „Břevna jsou zajištěná, normálně
by nemohla vypadnout. Jenomže je bohužel někdo odblokoval, možná nerad,
anebo to někdo nechal ze zlé vůle otevřené – nevím,“ řekl majitel stáda.
V roce 2009 náležel Smíchov k méně bezpečným místům Prahy
Mezi nejbezpečnější části Prahy v roce 2009 patřila Ruzyně, okolí pražského
Výstaviště a Újezd nad Lesy. Vyplývá to ze statistik uveřejněných počátkem
února 2010, podle kterých zjistili policisté v těchto oblastech nejnižší počet
trestných činů. Naopak nejvíce práce měli kriminalisté v centru Prahy, na
Smíchově, ve Vršovicích a také ve Lhotce. Ke spíše klidnějším místům
metropole náležely některé okrajové části na severu a východě města, například
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Bohnice, Kobylisy, Ďáblice, Prosek a Letňany, Čakovice, Horní Počernice a
Uhříněves. Nižší míru kriminality zaznamenali policisté také na Malé Straně a
na Letné, v Radotíně, na Barrandově, ve Zličíně, v Řepích a Vokovicích.
Statistiky prozradily i to, že staré pořekadlo „Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni“
už neplatí. Žižkov sice stále patří k oblastem s největším výskytem násilných
činů, Libeň však loni v tomto ohledu předstihly Vršovice, Strašnice, Smíchov,
Košíře či opět Lhotka.
Hasičská stanice č. 7 sídlí v Praze 5 – Jinonicích
Asi tisíckrát do roka vyjíždějí k jednotlivým zásahům požárníci z Hasičské
stanice č. 7 v Jinonicích. Skladba jejich výjezdů je více méně stále stejná: třetinu
tvoří likvidace požárů, z další třetiny se jedná o zásahy u dopravních nehod a
zbytek představují různé bezpečností akce, jako je vyprošťování lidí, čerpání
vody ze zaplavených objektů nebo likvidace včelího roje… Nepřetržitou službu
zde zajišťuje dvacet pět mužů, kteří pracují ve čtyřiadvacetihodinových
směnách. Uvedený systém se osvědčil již od založení pražského hasičského
sboru v roce 1853. Při svém profesionálním výkonu značně rizikového povolání
jsou hasiči závislí na vzájemné solidaritě. Solidarita však funguje nejen uvnitř
mužstva, mezi jednotlivými stanicemi u nás doma, ale i v zahraničí:
„Procestoval jsem celou Evropu a vždycky jsem jel stylem od jedné hasičské
stanice ke druhé. Všude mne nechali bez problémů přespat. Zkrátka to funguje,“
poznamenal velitel zdejší „hasičárny“ Petr Bíza.
V současnosti je jinonická hasičská stanice jednou z nejmodernějších na území
hl. m. Prahy. Se stavbou umístěnou na křižovatce ulic Klikatá, Jinonická a
Peroutkova (poblíž Waltrovky) se začalo v roce 1999. Otevřena byla v roce
2001, kdy novostavba nahradila dosavadní provizorní budovy v Peroutkově
ulici, postavené v letech 1942–1943 v období protektorátu Čechy a Morava.
Dřevěné baráky byly od počátku projektovány jako provizorium, které se
protáhlo na celá desetiletí. Hrozilo nebezpečí, že se objekt nakonec zřítí mužstvu
na hlavu. Investiční náklady spojené s novostavbou se vyšplhaly na 220 milionů
korun a hradil je pražský magistrát. Činnost zdejších hasičů podporuje i radnice
Prahy 5. „Když přijdu na radnici s tím, že bychom něco potřebovali, vždycky se
mi snaží pomoci. Funguje to i obráceně. Jakmile městská část pořádá nějakou
akci a chce tam nás, stačí zavolat a nemáme s tím žádný problém,“ řekl
ke vzájemné spolupráci Petr Bíza, který se z titulu své funkce zároveň
pravidelně účastní jednání bezpečnostního výboru Prahy 5, což napomáhá
k vzájemné informovanosti.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
Industriální stavby v Praze 5
Přestože malá, rozhodně ne nenápadná stavba transformační stanice stojí na
samém konci smíchovské ulice Na Zatlance. Vypadá jako poslední relikt
továrních hal někdejší slavné Ringhofferky. Objekt však nesloužil továrně, k níž
má nedaleko, ale Smíchovu jako čtvrti. V budově dokončené roku 1925 se
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měnilo velmi vysoké napětí 22 kV na 380 voltů, přestože její exteriér této funkci
na první pohled nenasvědčoval. Jako solitér stojící na spojnici ulic Na Zatlance a
Kováků je při pohledu od bývalé Ringhofferovy továrny nepřehlédnutelná,
naopak z jihu díky odlišné nivelitě obou ulic trochu mate „tělem“. Je až
neuvěřitelné, kolik péče věnoval jejímu exteriéru s prvky art deca architekt
Jindřich Freiwald. Stavba je bohužel v dezolátním stavu, na lepší časy upomíná
jen zdařilý street art na její západní stěně poukazující na smutný konec vlády
barona Ringhoffera v této části Prahy. Dobrou zprávou jsou zvěsti o její
rekonstrukci.
K dalším významným technickým památkám Prahy 5 náleží kartotéka budovy
evidence Ústřední sociální pojišťovny v ul. Křížová. Při pohledu ze
smíchovského nádraží se v úpatí kopce Děvína tyčí napohled až kafkovsky
hrozivá hlavní budova někdejší Ústřední sociální pojišťovny s nejvyšším patrem
opatřeným obrovskou kopulí. Hned vedle ní vpravo stojí sice mnohem
skromnější, zato z technického pohledu uvnitř velezajímavá stavba budovy
kartotéky téhož úřadu, jejímž spoluautorem byl autor několika dalších pražských
industriálních staveb architekt F. A. Libra. Stavba dokončená v roce 1936 ve
svém interiéru skrývá jedinečný gigantický kartotéční blok o dvou
padesátimetrových kartotékách, z nichž každá je téměř osm metrů vysoká.
Systém, který do budovy dodávaly Vítkovické železárny, má devět tisíc
třímetrových zásuvek obsahujících lístky s daty pojištěnců, mezi nimiž se
zodpovědní úředníci posunovali po devíti jakýchsi visutých pohyblivých
jeřábech opatřených kancelářskými stoly. Každý z jeřábů byl vybaven třemi
elektromotory, díky nimž úředník v kartotéce pojížděl všemi žádoucími směry, a
lze jen spekulovat, jakým způsobem takto strávená pracovní doba utíkala.
Kartotéční systém byl v provozu až do roku 2002, kdy ho nahradila výpočetní
technika. V budovách dodnes sídlí Česká správa sociálního zabezpečení.
Vědecké omyly Joachima Barranda?
Stvořil tak rozsáhlé dílo jako žádný jiný člověk na světě – paleontologické
pojednání Joachima Barranda (1799–1883) má bezmála šest tisíc stran.
Francouz, jehož proslavili „pražští“ trilobiti, však až do konce života tvrdošíjně
lpěl na omylu, který se dostal do historie jako spor o „kolonie“. Když Joachim
Barrande zkoumal v okolí Prahy zkameněliny, nemohl si nevšimnout, že na
některých místech nachází společně živočichy, kteří žili v různých geologických
obdobích navzájem oddělených miliony a desítkami milionů let. Vysvětlil si to
tak, že žili spolu – mladší a pokročilejší formy života nejdřív vytvořily ve
„starém“ prostředí malé ostrůvky, z nichž se později rozšířily po celé planetě.
Nazval tato společenstva „kolonie“. Přestože Barrandeho vědecká autorita byla
velká, už tehdy se proti teorii kolonií mezi paleontology zdvihla bouře
nesouhlasu. Barrande na to zareagoval svým typickým humorem:
společenstvím, která považoval za kolonie, dával jména svých největších
odpůrců. Tak se v jeho pracích objevují názvy jako „kolonie Haidinger“ nebo
„kolonie Krejčí“. Wilhelm Karl von Haidinger (1795–1871) byl významný
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rakouský geolog, mineralog a paleontolog. Barrandův největší odpůrce ve věci
kolonií Jan Krejčí (1825–1887) byl zase řádným profesorem české univerzity a
autorem první české učebnice geologie. Ale ani nesouhlas autorit Barranda od
jeho „kolonií“ neodvrátil. Považoval je za svůj největší objev a intenzivně se
věnoval jejich zkoumání. Teorii o nich shrnul do pěti knih s výmluvným názvem
Défense des Colonies (Obrana kolonií), které vyšly v letech 1861–1881, a svůj
životní omyl tak učinil nesmrtelným.
Joachim Barrande se narodil roku 1799 v jižní Francii do staré šlechtické rodiny.
S hodnocením nejlepšího žáka vystudoval strojírenství a přírodní vědy na
pařížské École Polytechnique, nějaký čas pracoval jako projektant, později přijal
místo vychovatele v rodině krále Karla X. Po revoluci v roce 1830 odešel
společně se svými zaměstnavateli do exilu a nakonec s nimi skončil v Čechách.
Roku 1833 královskou rodinu opustil a stal se inženýrem projektu lánské
koněspřežné dráhy. Právě tehdy našel prvního trilobita, což jej mělo uchvátit
natolik, že zkamenělinám věnoval celý zbytek života. Jenže Barrande jako
technik a přírodovědec se s trilobity musel setkat na stránkách odborných
publikací už ve své staré vlasti – přinejmenším proto, že za studií navštěvoval
přednášky velkých přírodovědců a zakladatelů paleontologie Georga Cuviera a
Jeana B. Lamarcka. Jeho zájem o geologii a paleontologii se tedy rozhodně
nezrodil až v Čechách. Barrande také nebyl prvním, kdo se o zdejší pravěkou
faunu zajímal. Sbírání zkamenělin tehdy nebylo jen vědeckou prací, ale i
oblíbeným koníčkem lidí z vyšších kruhů a čeští trilobiti byli známi po celé
Evropě.
Od nahodilých amatérů jej však odlišovalo pracovní nasazení, s jakým se
paleontologii věnoval. Barrande se tak stal jakýmsi Kolumbem odplouvajícím
do světa minulosti, aby detailně prozkoumal ztracený život prvohorního moře,
které zaniklo před stovkami milionů let. Aby mohl tento dávný vesmír objevit,
desítky let procházel krajinou v okolí Prahy, zaznamenával průběh geologických
vrstev i zkameněliny, které se v nich nacházely. Dal celé jmění lidem, kteří pro
něj fosilie sbírali. Další nemalé prostředky věnoval na kresby nálezů a tisk svých
knih. Jeho čtyřpokojový byt se proměnil ve sluj plnou zkamenělin, kde zbylo jen
trochu místa na pracovní stůl. Výsledkem toho všeho bylo mnohosvazkové dílo
Systême silurien du centre de la Bohême (Silurský systém středních Čech). Za
svého života stihl vydat 22 svazků, v nichž bylo popsáno více než 3500
prvohorních tvorů. Dílo mělo bezmála 6000 stran a přes tisíc litografických
tabulí – jde o nejrozsáhlejší vědeckou práci všech dob, kterou vytvořil jeden
člověk.
Po jeho smrti bylo z jeho pozůstalosti vydáno ještě dalších sedm svazků a z
Barrandových prací citoval i Charles Darwin. Barrandovo přijetí v českém
prostředí zdaleka nebylo tak idylické, jak se často líčí. Maloměstská společnost
zmítaná nacionalistickými vášněmi se náhle ocitla tváří v tvář aristokratovi,
který provozoval vědu s poctivostí v těchto končinách nevídanou. Byl to zřejmě
takový šok, že se proti cizákovi nakrátko dokázali spojit i Češi s Němci. Když
18

Barrande zveřejnil úmysl publikovat rozsáhlé dílo o zdejších fosiliích, lokální
patrioté pověřili amatérského sběratele Ignáce Hawleho a botanika Augusta
Cordu, aby ještě předtím urychleně vydali dílo se stejným zaměřením. Tak roku
1847 spatřila světlo světa kniha Prodrom einer Monographie der böhmischen
Trilobiten (Úvod do monografie o českých trilobitech). První díl Barrandova
Silurského systému sice opravdu předběhl o pět let, byl však snůškou omylů a
unáhlených hypotéz. Podle některých zdrojů našel Barrande svou první kolonii
poblíž pražské Letné, podle jiných ve stráních nad Chuchlí. V každém případě
šlo o zkameněliny mladších a pokročilejších tvorů mezi staršími – a Barrande v
nich viděl průkopníky razící cestu příchodu nové éry života. Už tehdy ale
mnoho geologů poznalo, že věc se má jinak: v důsledku pohybů zemské kůry se
starší vrstvy hornin nasunuly nad mladší.
Nejdůraznějším odpůrcem „kolonií“ byl český geolog Jan Krejčí. „Dokázal
jsem, že vložení mladších vrstev do starších pochází od převratu vrstevní
soustavy silurské a přešinutí jedněch vrstev přes druhé,“ napsal. „Vskutku
nejsou kolonie nic jiného nežli kusy vrstev mladších, které byly do hlubších
vrstev vklíněny.“ Barrande ale na koloniích trval a věnoval jejich dokazování
nemálo energie, času i finančních prostředků. Ani Krejčí nemínil ustoupit, roku
1869 však své názory náhle odvolal. Dnes se má za to, že šlo o taktický manévr:
v české společnosti zavládla obava, že Barrande své sbírky, práci i prostředky
odkáže do zahraničí. Barrande zemřel roku 1883 – a celé své dílo daroval
českému Národnímu muzeu. Barrandovou hospodyní byla v Praze matka Jana
Nerudy. A nechybějí názory, že byla staromládeneckému Francouzi i něčím víc.
Spekuluje se proto, že by Barrande mohl být otcem básníka Jana Nerudy. V
každém případě se o Nerudovu výchovu živě zajímal a pokoušel se mu zájem o
literaturu rozmluvit: „Víte, básně psát, to není nic pro váš národ. Třeba vám
budou kamarádi připíjet, ale chcete-li svému národu opravdu prospět, zanechte
veršů a věnujte se vědě.“ Nelze však ani vyloučit, že Barrande mladého Jana
Nerudu od vědy mimoděk už dávno předtím odradil. Spisovatel později
vzpomínal, jak chtěl vlídnému, ale nepřístupnému Francouzi udělat radost, a
přinesl mu ukázat vlastní sbírku zkamenělin. Barrande ji bez jediného slova
pochvaly prostě zabavil – a malý chlapec odešel s pláčem. Příběh o tom, jak se
Barrande v Praze setkal se „svým“ prvním pravěkým členovcem, barvitě vylíčil
Nerudův literární souputník Jakub Arbes v povídce Trilobit.
JAN KEFER
* 31. 1. 1906 Nový Bydžov
† 3. 12. 1941 koncentrační tábor Flossenbürg v Bavorsku
Jeden z nejvýznamnějších českých hermetiků. Pracovník knihovny Národního
muzea v Praze. Dlouholetý sekretář a později i předseda společnosti
československých hermetiků Universalie a redaktor časopisu Logos. Zabýval se
astrologií, kabalou, magií, alchymií a theurgií. Napsal mnoho prací o astrologii
a hermetismu, řadu významných děl přeložil do češtiny, například Tibetskou
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knihu mrtvých a díla o magii Eliphase Léviho. Za německé okupace byl 18.
června 1941 zatčen gestapem. Přes naléhání odmítl spolupracovat s Hitlerovou
astrologickou kanceláří v Berlíně. Následně byl deportován do koncentračního
tábora, kde zemřel na zápal plic.
Život a dílo
Jan Kefer se narodil v Novém Bydžově Ludvíku Keferovi, majiteli zdejší pily, a
Bohumile Keferové, rozené Svobodové, dceři měšťana v Novém Bydžově.
Keferův otec pocházel z bavorského Regensburgu (Řezna) a byl německého
původu. Manželství Keferových rodičů nebylo šťastné. Jan, jenž byl jejich
jediným dítětem, se narodil jako nevidomý, ale ve třech letech, kdy se jeho
vrozená oční vada upravila, nabyl zraku. O jeho dětství nemáme žádných
bližších zpráv. Víme jen, že se s ním jeho matka po manželově smrti
přestěhovala do Prahy, kde začal mladý Jan studovat na arcibiskupském
gymnáziu. Jeho třídním učitelem byl teolog Jaroslav Ovečka, autor vynikající
knihy o mystice. V dubnu roku 1924 byl Kefer odměněn za literární práci cenou
Zeyerova fondu při České akademii věd a umění a v červnu téhož roku na
arcibiskupském gymnáziu maturoval. Nějakou dobu prodléval v noviciátu
Strahovského kláštera a chtěl se zřejmě stát členem premonstrátského řádu, ale
pak z noviciátu vystoupil a zapsal se na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity.
Navštěvoval přednášky z hudební estetiky a filozofie. Studium ukončil
disertační prací na téma Problém melodie a její hudebně-estetické řešení a byl
promován doktorem filozofie (Formule jeho diplomu zněla: Doctor in scientia
artis musicae et aesthetica nec non in philosophia doctrinam probavit).
Od dětství se učil hře na klavír, později sám komponoval – mimo jiné složil
operu Paleček. Lze říci, že jako mladý muž měl vyhraněné zájmy estetické a
umělecké, zejména hudební, a také filozofické. Nicméně neztrácel smysl pro
reálný život. Po maturitě krátkou dobu praktikoval, nejprve bezplatně v
knihovně Národního muzea. Jako nadšený skaut pracoval také v Junáku a stal se
jeho funkcionářem. Vedl skautský oddíl, jehož členem byl pozdější slavný
spisovatel Václav Čtvrtek, který na Kefera s vděčností a láskou vzpomínal. Se
svým oddílem podnikal výlety po Lužnici a po Vltavě.
Kefer svou dráhu započal na postu muzejního knihovníka. V roce 1933 složil
knihovnické zkoušky a byl ustanoven odborným úředníkem, roku 1938 byl
jmenován zemským muzejním komisařem. Jeho kvalifikace, jak vyplývá z
osobního spisu, který je uložen v archivu Národního muzea, byla vynikající, což
– mimo jiné – prokazovala i jeho znalost následujících jazyků: němčiny,
italštiny, francouzštiny, angličtiny, latiny, řečtiny a arabštiny. Dne 7. července
1935 se Kefer oženil s mladičkou a půvabnou dívkou, o deset let mladší Dagmar
Moosovou, která docházelo na jeho přednášky o hermetice. Později s úspěchem
a velkou akribií pěstovala astrologii. Manželům Keferovým se 27. července
1936 narodil syn Reginald, který byl po smrti rodičů vychováván svými
prarodiči, manžely Moosovými.
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Podle svědectví Evy Psíkové žil Kefer v jakémsi stálém shonu a horečné
činorodosti. Neustále něco organizoval, psal, domů mnohdy přiběhl jen na
chvíli, často prý míval i hlad, protože prostě neměl čas na jídlo, živil se údajně
hlavně rohlíky a burskými oříšky, kterých míval plné kapsy. Měl robustní,
poněkud obézní postavu, čelní pleš a nebyl zcela zdráv. Dokázal však vyvinout
obrovskou energii a činorodě se angažovat v široké oblasti zájmů.
V mužném věku se, kromě toho, že vykonával zaměstnání omezující jeho
časové možnosti, věnoval hudbě, přednáškám, byl spiritus agens společnosti
českých hermetiků Universalie od jejího založení a ve všech oblastech její
činnosti. Nejenže byl jejím nejagilnějším lektorem, ale často přednášel i za jiné,
staral se o publikační činnost a chod společnosti, psal články a knihy, překládal
z francouzštiny, zejména díla Éliphase Léviho, z latiny přeložil téměř celou třetí
knihu Okultní filosofie H. C. Agrippy z Nettesheimu, sestavoval hesla pro
lístkové vydání Encyklopedie okultismu, filosofie a mytologie, a dokonce byl
funkcionářem malé pravicové strany, do jejíchž novin přispíval politickými
články.
Dne 11. září 1935 odjel na studijní cestu do Itálie a Francie, při níž navštívil, jak
uvádí ve zprávě ze služební cesty, knihovny a muzea ve Vatikánu (proslulou
Ambrosianu, uchovávající ve svých fondech řadu cenných hermetických
rukopisů), v Turíně a v Paříži. Není pochyb o tom, že cesty využil ke studiu
vzácných hermetických spisů.
Třicátá léta byla pro něho nejplodnější. Znamenala především usilovnou činnost
ve znamení Universalie. Kefer vydal řadu významných knih a přednášel ve
Svobodné škole věd hermetických na témata, která pokrývají téměř celý rozsah
hermetismu. Nejvýznamnější byl jeho cyklus přednášek věnovaný theurgii, s
kterým začal v politicky pohnutém období dne 7. července 1938 a pokračoval
v něm i následující rok.
Rokem 1938 se však také začal naplňovat Keferův tragický osud. Přichází
nacistická okupace českých zemí a s ní i nabídka okupantů, aby požádal o
německou národnost. Kefer odmítl. Ve svých přednáškách, které pokračovaly v
době protektorátu, učinil občas protinacistické poznámky a vyslovil přesvědčení
o nesmrtelnosti českého génia a víru v lepší budoucnost své vlasti. A tak na
gestapo přichází udání od jisté paní L. P., datované dnem 2. prosince 1940. Ale
teprve 9. června 1941 v osm hodin ráno přijelo gestapo do Švandovy ulice a
Kefera zatklo. Pracovna byla zapečetěna a Kefera odvezli na Pankrác. Zde byl
nejprve pověřen tím, aby pro jakéhosi vysokého funkcionáře SS z množství
svezených knih vybíral vzácnou hermetickou literaturu. Pro tento úkol nemohl
být zvolen lepší odborník, ale Kefer byl také Čech, a tak „vybírá“ tak, aby se to
nejvzácnější do rukou esesáckého velmože nedostalo. Během žalářování se jej
nacisté znovu snažili přemluvit, aby přijal německé občanství. Nabízeli mu
výhodné a výnosné zaměstnání, dokonce snad přímo v Hitlerově astrologické
kanceláři. Kefer opět odmítl.
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Následně byl transportován do koncentračního táboru ve Flossenbürgu. Jeho
spoluvězněm tam byl František Sobek, člen městského divadla v Olomouci,
který po osvobození vydal jedinečné svědectví o posledních dnech Jana Kefera.
Jako ostatní vězňové musel i zesláblý Kefer pracovat v pověstném kamenolomu
a vláčel po nekonečném schodišti těžké balvany, které byly nahoře shazovány
dolů. Jednou, když byl už na smrt unaven – v té době se mu prudce zhoršila jeho
cukrovka –, se snažil vzít si lehčí balvan, ale dozorce to zpozoroval a surově ho
zbil. S pomocí spoluvězňů se Kefer ještě dovlekl do tábora, ale to už věděl, že
zemře. Pomodlil se za svého vraha a večer 3. prosince 1941 vydechl naposled.
Rodina dostala krabici s jeho popelem – snad! Keferovy pozůstatky byly
uloženy do hrobu na smíchovském hřbitově Malvazinky. Nešťastným řízením
osudu mu však na hrob místo „Jan“ napsali „Josef“.
Pražské stopy
V Praze bydlel Kefer na několika místech. Nejprve kdesi v Modřanech spolu s
pozdějším sociologem Karlem Gallou, pak v Ovenecké ulici v Praze 7, posléze
na Letné v Malířské ulici čp. 230/7 a naposledy na Smíchově v ulici Pavla
Švandy čp. 580/11. V Praze nejvíce času Janu Keferovi zabírala přednášková
činnost. Na rozdíl od Petra Kohouta (je známější jako Pierre de Lasenic), který
propagoval esoteriku v úzkém kroužku pečlivě vybraných jedinců, se Kefer
pokoušel proměnit ve skutečnost sen: „Čechy – magické centrum Evropy“.
Po Keferově zatčení se dva členové sdružení hermetiků Universalie, jeho blízcí
spolupracovníci, s přispěním paní Keferové dostali do jeho zapečetěné pracovny
tak, že pečeť opatrně sňali a posléze opět přiložili. Z pracovny vynesli Keferův
nedokončený rukopis překladu III. knihy Agrippovy Okultní filosofie a velké
množství publikací a jiných spisů, které pak byly celou válku uschovány v
Mnichovicích u Prahy. Přetrvaly protektorát, avšak, až na zmíněný rukopis a
určitý zlomek původního množství uvedených publikací, byly na počátku 60. let
zničeny.
Zajímavosti
Podobně jako jeho duchovní mistr Éliphas Lévi pokládal Kefer katolictví za
jediné „magické křesťanství“. Nedůvěřoval „indickým naukám“, které k nám v
hojné míře pronikaly: odmítal jejich egocentrismus a odtržení od života. Byl tak
říkajíc doma ve všech odvětvích hermetismu, byl nejen skvělým evokatérem a
velmi poučeným spagyrikem, ale i vynikajícím astrologem; se svou vzácnou
ženou věnoval mnoho času studiu horoskopů a byl novodobým představitelem
astromagie, nauky boje proti osudu. Theurgii, v níž dosáhl výsledků nejvyšších,
chtěl budovat na nové bázi a požadoval: „Použití extase tam, kde vládne rozum,
a vykázat rozumu ony dráhy, jimiž se dosud ubírala extase.“ To bylo velmi
hluboce pochopené kabalistické „přestavění světel“, v němž se dosahuje lidsky
nejvyšší úrovně poznání transcendentních světů.
Dne 7. července 1938 začal v Praze Kefer s přednáškami o theurgii a hned v té
úvodní řekl: „Magie je nauka o dokonalém zvládnutí světa duševního neboli
světa astrálního; theurgie je nauka o zvládnutí světa duchovního neboli
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božského… Klasické theurgie se obrací do říše světa principů, do říše bohů,
andělů, do říše první emanace.“ Jejím předmětem jsou principy, ale lidsky
pojaté, například „lidský theurgický princip lásky“, tedy „existence ideálna“.
Avšak „stopy nejvyšších duchovních podstat ztratil člověk téměř úplně…“ Ve
své knize o theurgii pak napsal: „A proto chce-li zrozenec této země hleděti opět
do klidných světel andělského světa, musí v sobě probuditi, to je evokovati ony
duchovní složky, které mu umožňují, aby podstaty andělské vpramenily do
podstaty lidské a aby člověk byl zaměřen k nadsvětným sférám natolik, že věci
duchovní budou mu skutečnější než světy hmotné.“ (Theurgie magické evokace)
Svou přednášku dne 29. září 1938 začal Kefer konstatováním: „Původ všech
zmatků kotví v tom, že byla otřesena autorita.“ A dále řekl: „To znamená, že
jakmile otřesete autoritou, musí povstati autorita nová, neboť svět bez autority
nemůže existovat. Tuto obyčejně dává hrubá síla.“ Nenechal nikoho na
pochybách, že touto hrubou autoritou míní nacismus. Dále pak pokračoval: „Pro
nás jediná autorita je autorita duchovní, koruna svatováclavská… Je to autorita,
která v astrálu existuje tisíc let.“. Nakonec vyslovil přesvědčení, že: „…tento
velký egregor je tak silný, mocný a krásný, že nedá zahynouti nám ani našim
dětem, kterým dá plnost života.“ Jeho proroctví se dosud nevyplnilo, neboť plně
náš národ nežil ani za nacistické okupace, ani za socialismu, ale Kefer jím
vyjádřil důležitý ideál: žije-li národ velkými tradicemi a nezrazuje-li je, těší se
kulturnímu vývoji ve směru těchto tradic. Tomuto vývoji, duchovně tak
jedinečnému, se bude český národ těšit, až se vrátí ke své svatováclavské tradici,
tj. ke skutečnému životu v bohu, tj. v pravdě, pokoře a lásce.
Průnik tehdy vlivných a módních směrů, zvláště těch, které byly pod vlivem díla
Aleistra Crowleyho, se Keferovy činnosti nedotkl. Věděl však o nich a měl k
nim velmi kritický vztah. Zůstal, tak jako jeho veliký mistr Lévi, vždy věren
svému osobitě pojatému katolictví: „Pamatujme, že za všechny květy evropské
kultury děkujeme křesťanství… Kristovo učení, toť nejvyšší a nejušlechtilejší
revoluce ducha, která přichází osvobozovati člověka a otřásati trůny tyranie a
organizovaného otroctví. Úcta k člověku, sociální city, charita a humanita, to
vše jsou názvy lidí, kteří se ke křesťanství nechtějí hlásit, kteří však přesto jsou
jím ve svém podvědomí podmaněni.“ (Syntetická magie) V téže citované knize
pak Kefer vyjádřil své magické krédo slovy: „ Magie není pouhou řadou
naivních receptů, jak by se na první pohled zdálo. Recepty samy o sobě skrývají
v tomto případě daleko více, než co v nich může nalézti povrchní badatel. Magie
jest naukou, před kterou se skláněli velicí duchové, jasní a kultivovaní badatelé,
svědomití experimentátoři a vážní spisovatelé. Antická věda, vysoká magie,
kabala a hermetismus tvoří v základě jeden celek… Jen v mozcích bláznů
evokuje magie bizarní a banální historky čarodějů. Moudrého uvádí do
vzrušující kapitoly intelektuálního dobrodružství lidstva, vysvětluje…odvěké
touhy lidského srdce a duše, jest napínavým výkladem vesmíru, života a kosmu,
jest filosofií, která nezná překážek a omezení.“
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K nejodvážnějším Keferovým činům náležely magické evokace namířené proti
pohlavárům třetí říše. Evokace byly vykonány celkem tři. První se konala v roce
1938 na křižovatce cest v brdských lesích, druhé dvě se konaly již za nacistické
okupace. Mezi českými hermetiky o nich kolovaly různé pověsti, zejména se
vyprávělo, že při jedné z nich byl Kefer zasažen zpětným odrazem, protože
v jistém okamžiku magické operace pěvec Ludikar uprchl z ochranného kruhu.
Druhá velká evokace se konala v soukromé vile v Mirošovicích u Prahy. Cílem
evokace byl útok na Hitlerův astrál. Třetí rituál se odehrál 13. dubna 1941,
necelé dva měsíce před Keferovým zatčením.
Reflexe
Keferova činnost překladatelská a vědecká je úctyhodná. Z díla Elifase Léviho
přeložil Vědu duchů, Knihu zasvěcení a Klíč k velkým tajemstvím, též Lenainovu
Vědu kabalistickou a Tibetskou knihu mrtvých. Dále přeložil například třetí díl
Agrippovy Okultní filozofie, ale většina jeho rukopisů se poté, co byl zatčen
nacisty, ztratila. Sám napsal Alchymii a spagyrii, Theurgii (1935), Theurgii
magické evokace (1937) a rozsáhlou Syntetickou magii (vycházela od roku 1930
v sešitech, nedokončeno). Keferova Praktická astrologie, vydaná v roce 1939 s
podtitulem Umění předvídání a boje proti osudu, se stala téměř klasickým
dílem. Zároveň Jan Kefer spolupracoval na Velkém novém slovníku naučném,
psal do vědeckých časopisů a redigoval revui Logos. Keferovo dílo bylo velmi
kladně přijato nejen zájemci o esoterismus. Proto byly také za Keferovy spisy, a
zejména za jeho astrologii v období komunistického režimu nabízeny obrovské
sumy, byly rozšiřovány v strojopisných opisech a patřily k nejvyhledávanějším
„samizdatovým“ publikacím. Jan Kefer byl výrazným novodobým intelektuálem
v pozitivním slova smyslu, jenž chtěl spojit své akademické vzdělání, nemalé
rozsahem i hloubkou, se studiem starých foliantů hermetických věd. V tomto
smyslu šel k pramenům. Zemřel mlád, ale zanechal velkolepé a rozsáhlé dílo,
ale i velkolepý příklad esotericky pojatého a v životě uskutečňovaného
entusiasmu, jehož obsahem byli jedinci, národ a lidstvo.
Literatura: Milan Nekonečný: Novodobý český hermetismus. Praha 1995.
Vladimír Vondráček, František Holub: Fantastické a magické z hlediska
psychiatrie. Praha 1968.

Únor
Z radnice
Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém potvrdil spolupráci s Milanem Jančíkem
Pražský primátor a šéf pražské ODS MUDr. Pavel Bém dne 5. února 2010
potvrdil, že i nadále bude spolupracovat v rámci Občanské demokratické strany
(ODS) se starostou Prahy 5 Milanem Jančíkem, který je zároveň místopředsedou
pražské ODS. „Pana Jančíka respektuji. Před měsícem získal na sněmu ODS
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největší počet hlasů,“ řekl Bém v pořadu televize Prima Fakta Barbory Tachecí.
O údajné snaze pražské ODS vyměnit Milana Jančíka informovaly Hospodářské
noviny. Napsaly, že pražská ODS ho pravděpodobně odvolá na březnovém
sněmu. Jádrem „protijančíkovské“ akce jsou podle deníku především oblastní
organizace ODS, které kritizují politiku Pavla Béma. Pomalu se k nim ale prý
přidávají i někteří členové primátorova tábora. Pavel Bém v pořadu Prima TV
uvedl, že je přesvědčen, že Milan Jančík sice není mediálně populární, ale je
nejúspěšnějším pražským starostou. Jančík byl místopředsedou pražské ODS
zvolen na podzim roku 2009. Média Pavlu Bémovi i jeho vnitrostraničtí kritici
tehdy tvrdili, že volbou si pražský primátor zajistil znovuzvolení předsedou
ODS v Praze. Primátor rovněž vyloučil, že by se měla měnit pražská kandidátka
ODS pro sněmovní volby. „Primárky jsou uzavřené. Vylučuji převolby,“ řekl
Bém, který je na kandidátce dvojkou. Vede ji první místopředseda ODS a
starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Úřední oznámení
Měsíčník Pražská pětka má i elektronickou podobu
Pražská pětka – měsíčník městské části Praha 5 vychází vedle tištěné verze i v
elektronické podobě. Jde o zcela nový způsob zobrazování PDF dokumentů na
webu za pomoci nejmodernějšího softwarového programu určeného pro
publikaci elektronických dokumentů PageFlip. „Jsme první městská část, která
svým občanům přináší radniční měsíčník v elektronickém formátu. Díky
moderním grafickým efektům se prohlížení dokumentů po vizuální stránce
přibližuje zážitku ze čtení skutečné tiskoviny, stránky Pražské pětky se skutečně
otáčejí. Díky počítačovému programu můžeme vyjít vstříc zájemcům o
elektronické zasílání Pětky,“ vyjádřil se k novince starosta Prahy 5 JUDr. Milan
Jančík. Elektronickou podobu Pražské pětky občané naleznou pod odkazem
www.praha5.cz/prazskapetka/. Nový formát elektronické podoby Pražské pětky
pro radnici zajistila společnost E-invent s pomocí svého produktu PageFlip.
Jedná se o nejmodernější softwarový nástroj určený pro publikaci
elektronických dokumentů. Dokáže zobrazit všechny formáty, používané při
prezentaci tiskových materiálů: nejpoužívanější PDF, Adobe InDesign, Adobe
Illustrator a Microsoft PowerPoint. Samozřejmostí jsou obrázky ve formátu
JPG, GIF nebo PNG. Program umožňuje takové věci, jako je efektní otáčení
stránek publikovaných dokumentů pomocí přirozeného listování časopisem,
zvětšení písma či fulltextové vyhledávání v celém rozsahu časopisu a export
dokumentu do PDF. Výhodou programu je také plynulý zoom, který při
přiblížení a zvětšení textů umí zamezit jevu zvanému „pixelace“, bez ohledu na
úroveň zvětšení se text zobrazí vždy v optimální podobě. PageFlip také
umožňuje prohlédnout si celý dokument najednou v podobě miniatur
jednotlivých stránek s možností přímého přístupu na konkrétní stránku. Umí se
také přizpůsobit všem rozlišením obrazovky, aby se dokument objevil na
monitoru počítače v největším možném rozlišení. Jediným kliknutím lze
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dokument vytisknout – ať už celý, nebo jen vybrané stránky. Velice jednoduchý
je i import grafů, log, tabulek i komplexních grafik či dokonce filmů a hudby
vložených do dokumentu. Program rovněž umožňuje libovolné nastavení
zabezpečení dokumentů, přístup k nim pak mají pouze oprávnění uživatelé.

Územní rozhodování a stavební aktivity
Supermoderní osvětlení v ulicích Smíchova
Smíchov je první pražskou čtvrtí, kde jsou od listopadu roku 2009 instalována
nová, progresivnější a výkonnější svítidla označovaná jako LED diody. Jedná se
o ulice Radlickou, Ostrovského, Stroupežnického, Bozděchovu, Klicperovu a
Matoušovu, o část ulice Nádražní a o park Portheimka. Projekt testuje možnost
nahrazení klasických pouličních elektrických výbojek moderními
luminiscenčními diodami. Do budoucnosti si Praha od technologické novinky
slibuje při osvětlování veřejných prostor snížení spotřeby energie, nižší náklady
na údržbu i možnost větší kreativity při tvarování svítidel. Projektu se na
základě výběrového řízení zúčastnilo šest předních světových výrobců svítidel,
podílejících se na celé akci také finančně. „Svítidla LED se každým rokem,
měsícem i dnem zdokonalují a blíží se doba, kdy jimi zcela nahradíme současné
výbojky. K tomu však výrobci potřebují ještě nějaký čas na vývoj a my na jejich
prověření a získání praktických zkušeností s jejich použitím,“ vyjádřil se
k modernizaci osvětlení Vítězslav Chmelík, ředitel společnosti Eltodo-Citelum,
která má osvětlení v metropoli na starosti.
Počátky veřejného osvětlení Prahy sahají až do počátku 14. století, kdy na
Staroměstském náměstí ponocný udržoval oheň v železných pánvích. V době
habsburského císaře Rudolfa II. pak město osvětlovaly koše s hořícími loučemi
zavěšenými na nárožních domech. Začátkem 18. století přišly na řadu olejové
lampy. Teprve roku 1847 nastoupil do ulic svítiplyn a následně se prosadily
elektrické obloukovky Františka Křižíka, které v roce 1924 začaly vytlačovat
žárovky. Po několika desetiletích se zde objevily sodíkové výbojky, které jsou
až dodnes jediným světelným zdrojem v pražských ulicích.

Podniky a podnikatelé
Ministerstvo navrhlo zrušení živnostenského oprávnění cestovní kanceláře
SUNNY DAYS
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) zaslalo 1. února 2010
příslušnému živnostenskému odboru návrh na zrušení živnostenského oprávnění
s předmětem: podnikání provozování cestovní kanceláře pro Sunny Days. Stalo
se tak poté, co pojišťovna Generali, a. s., oznámila MMR ČR, že 31. ledna 2010
došlo k zániku pojistné smlouvy na pojištění záruky proti úpadku, uzavřené s
právnickou osobou: SUNNY DAYS, s. r. o., IČ 25148231, se sídlem
Štefánikova 75/48, 150 00 Praha 5 – Smíchov. O uzavření jiné pojistné smlouvy
nebylo ministerstvo ze strany pojišťoven ani této společnosti informováno.
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Pokud by právnická osoba SUNNY DAYS, s. r. o., dále pokračovala ve své
činnosti jako cestovní agentura, je oprávněna podnikat na základě živnosti
volné. Cestovní agentura nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu pro subjekt,
který není cestovní kanceláří. Cestovní smlouva pak musí být uzavřena mezi
zákazníkem a cestovní kanceláří. Pojištění je nutné realizovat tak, aby se
vztahovalo na veškeré zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy.
Pokud má cestovní kancelář s pojišťovnou uzavřenu platnou smlouvu a dojde-li
k jejímu ukončení, a zároveň kancelář následně nesjedná pojištění záruky u jiné
pojišťovny, je původní pojišťovna nucena nést pojistné riziko za všechny
zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy.

Byty a bytová politika
Radnice Prahy 5 podpoří nájemce obecních bytů
Radnice Prahy 5 poskytne svým nájemníkům obecních bytů účelovou slevu ve
výši pět tisíc korun. Má to ale svá pravidla. Podmínkou je platná nájemní
smlouva na obecní byt, a pak také bezdlužnost vůči městské části. Radní v čele
se starostou Milanem Jančíkem (ODS) si od slevy slibují menší dopad
ekonomické krize na obyvatelstvo. A také zisk z výběru dluhů. Krok radnice
několik měsíců před podzimními komunálními volbami byl mnohdy vykládán
jako účelový, pravda ale je, že se pátá městská část rozhodla pro
padesátiprocentní slevu už loni (2009). Letos budou slevy dokonce stoprocentní.
Plus příspěvek 5000 Kč, který se vyplatí ve dvou fázích – do 30. dubna, a pak
do 30. září, vždy pomocí složenky. Radnice tím přijde o deset milionů.
Nájemníci obecních bytů Prahy 5 tak budou v roce 2010 platit stejné nájemné,
jako tomu bylo v březnu 2009. Reálně přesto došlo ke zvýšení nájemného v
průměru o 16,3 procenta. Sleva čeká i podnikatele, a to ve výši pět procent.
„Jenom podotýkám, že tato akce nás přijde asi na deset milionů korun,
nájemníci dluží Praze 5 více než 40 milionů korun,“ uvedl JUDr. Milan Jančík v
prohlášení. „Je mi celkem jedno, že média a opozice rozhodnutí Prahy 5
kritizují. Nevím, kdo by prodal svůj hlas za 2500 korun, nikdy jsem totiž takto o
volbách nepřemýšlel,“ reagoval Milan Jančík na názor, že by nějaký Pražan
volil Občanskou demokratickou stranu jenom proto, že obdržel slevu na
nájemném. „Kdo tohle tvrdí, ten si o lidech myslí, opakuji to znovu, že jsou
úplně nesvéprávní,“ podotkl dále starosta. Jednání starosty Prahy 5 a zároveň
místopředsedy pražské ODS ostře zkritizoval šéf občanských demokratů Mirek
Topolánek. Podle něj je lepší ODS slušná a důvěryhodná než s geniálními
populistickými gesty. Stranou nezůstala ani pražská sekce TOP 09 v čele s
předsedou Františkem Laudátem, která označila Jančíkův záměr za
nespravedlivý, diskriminační a nezodpovědný a vyzvala pražskou i celostátní
ODS, aby se od nezodpovědného a populistického záměru kontroverzního
starosty distancovala. Pražského primátora Pavla Béma (ODS) v této souvislosti
požádala, aby vysvětlil svým straníkům základní principy pravicové politiky.
Naopak obyvatelé Prahy 5 tvrdí, že Milan Jančík a jeho rada prostě vědí, jak se
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má dělat účinná sociální politika. Bez velkých řečí i billboardů. Decentně,
protože některým věcem sluší jistá komornost.

Doprava
Praha má nejdražší cyklostezku v Evropě
Titul „zlatá“ cyklostezka si vysloužila 3,2 km dlouhá asfaltová cyklotrasa
v Praze 9 – Vysočanech, představená veřejnosti počátkem února 2010. Ne že by
byla tak úžasná, ne že by poskytovala luxus pro cyklisty. Je prostě drahá!
Strašlivě a nehorázně drahá! Město za vybudování trasy kolem potoka Rokytky
zaplatilo přes 150 milionů korun! To je nejdražší cyklostezka v Evropě, možná i
na světě! Magistrát hl. m. Prahy vysoké náklady svaluje na budování mostů a
terénní úpravy. Copak všechno dohromady může přijít takhle draho?
Podle předsedy komise městské rady pro cyklistickou dopravu Pavla Poláka
může. „Cena 150 milionů korun byla vysoutěžena jako ta nejnižší,“ řekl Polák,
který cyklostezku navrhoval. A vypočítal náklady: „Samotná stezka vyšla asi na
osm milionů, 80 milionů stálo vybudování a rekonstrukce sedmi mostů. V okolí
proběhly masivní terénní úpravy.“ Ty vyšly na 42 milionů. Kromě obří sumy,
kterou cyklostezka stála, padla na hlavu magistrátu vlna kritiky i za nevýhodnou
směnu pozemků. „Neobvyklým rozhodnutím byla výměna stavebně
připravených pozemků za bezcenný násep v průmyslové oblasti,“ potvrdil
informaci šéf finančního výboru zastupitelstva magistrátu Petr Hulinský
(ČSSD). Se soukromou firmou totiž magistrát vyměnil 11 tisíc metrů
čtverečních lukrativních pozemků v hodnotě 24 milionů korun za asi 48 tisíc
metrů čtverečních průmyslových parcel. Opoziční zastupitelé chtějí do konce
měsíce podat stížnost ke kontrolnímu výboru. Vysočanskou stezku stavěla
společnost Skanska. A kolik běžně stojí cyklostezka? Například asfaltová od
Barrandovského mostu do Lahovic, která měří 1,6 km, stála necelých 9 milionů
včetně stavby jednoho mostku za 2 miliony.
Na Buštěhradské dráze byl omezen provoz
Provoz na tzv. Buštěhradské dráze na trati Rakovník–Kladno–Praha byl od 10.
února 2010 do 15. března 2010 omezen. Důvodem byla výstavba nového
přemostění dráhy ve Svatovítské ulici. Rychlíky linky R5 z Rakovníka a osobní
vlaky linky S5 od Kladna končily a začínaly na provizorní zastávce Gymnasijní.
Z Kladna je navíc doplnily čtyři vlaky, které odbočovaly v Hostivici z dejvické
tratě a jely přes Zličín na smíchovské nádraží. Z Kladna odjížděly v 5.21, 6.21,
7.02 a 23.06; poslední spoj jel až na pražské hlavní nádraží. Zpět do Kladna
vyjížděly vlaky ze Smíchova v 15.36, 16.36 a 17.36. Přes Smíchov a Zličín
jezdil i večerní spoj na Kladno, který vyrážel z hlavního nádraží Praha v 0.30.

Školství a dětské aktivity
Kroužek pantomimy pro děti a mladé lidi
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Až do začátku února 2010 přijímal Klub Klamovka (Podbělohorská 3, Praha 5)
nové členy do kroužku pantomimy. Program nabízel osvojení a rozvíjení
pohybového vyjádření člověka, vizualizaci jeho myšlenek, citů, napodobování
partnerů a předmětů. Důležitou součástí byla i příprava pohybových etud.
Kroužek, který je vhodný pro děti a mládež od 10 do 26 let, vede herec a mim
Jiří Kaftan. Setkání se konají vždy v pondělí od 15.30 do 17.00 a ve středu od
17.00 do 18.30.
Galakoncert talentů Prahy 5
Dne 21. ledna 2010 zněla smíchovským Národním domem krásná hudba. Setkali
se zde vítězové třetího ročníku soutěže Talent Prahy 5, kterou pořádá zdejší
čtvrť pod záštitou starosty Milana Jančíka a místostarosty Lukáše Herolda. Na
osm set posluchačů se tak mohlo těšit z mimořádných výkonů mladých
hudebníků jak z Prahy 5, tak i ze zahraničí, z partnerských měst zdejší městské
části. Sólisty doprovázela Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Leoše
Svárovského. Vynikla především letošní absolutní vítězka soutěže Tereza
Rajtová, která s virtuozitou přednesla Mozartův hornový koncert. Griegův
klavírní koncert zazněl v podání loňské vítězky soutěže Anny Marie Bukačové.
Miláčkem publika se stala devítiletá violoncellistka Hodu Jahanpour
z Bratislavy-Petržalky, která uchvátila svým přednesem koncertu od Antonia
Vivaldiho. Suveréně působil i druhý v soutěži, Jiří Rožeň, kterému při
Beethovenovi propůjčil dirigentskou taktovku Leoš Svárovský. Úspěch měly
pěvkyně Kristýna Háblová a Lucie Taublerová, které večer obohatily zpěvem.
Zaujal i maďarský akordeonista Szabó Ádám, v jehož podání zazněl Carl Maria
von Weber.

Kultura
Komedie Lebka z Connemary ve Švandově divadle
Černočerná komedie s detektivní zápletkou je součástí Connemarské trilogie,
kterou tvoří ještě hry Osiřelý západ a Kráska z Leenane. Znovu v nich ožívá
divoký irský západ a jeho více než svérázní obyvatelé, tentokrát v šokující
černočerné grotesce s detektivní zápletkou. Poťouchlá a věčně přiopilá stařena
Maryjohny, trošku retardovaný, ale o to temperamentnější mladík Mairtin
Hanlon, a hlavně jeho starší bratr, místní Colombo Thomas, řeší jedinou otázku:
zabil Mick Dowd před sedmi lety svou ženu Oonu? Úspěšnou detektivní hru
uvedlo začátkem roku 2010 Švandovo divadlo. Vstupné na představení činilo
250 Kč.
Fotografa Martina Sidorjáka zaujala cyklistika
Martin Sidorják je jedním z nejvýraznějších českých sportovních fotografů,
který spolupracuje s řadou mezinárodních časopisů. Jeho reportážní práce z
oblasti sportovních aktivit se vyznačují vysokou obrazovou kvalitou, jistým
druhem humorného nadhledu i osobitou estetikou. V rámci novinářské soutěže
Czech Press Photo 2008 mu proto udělil primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel
Bém roční tvůrčí stipendium – Grant Prahy –, určené na zpracování tématu
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Cyklistika jako alternativní dopravní prostředek Prahy. Výsledky této práce,
kterou tvoří soubor padesáti barevných fotografií, bylo možné po celý leden
2010 zhlédnout v Galerii Portheimka. Odtud fotografie poputují k trvalému
uložení do Archivu hl. m. Prahy. Od roku 1955, kdy akce vznikla, grant
obdržela řada špičkových českých fotografů: Jaroslav Kučera, Jan Ságl, Karel
Kuklík, Karel Cudlín, Libuše Rudinská, Maria Kracíková, Jiří Křenek, Herbert
Slavík, Štěpánka Steinová, Salim Issa, Jan Schejbal, Jan Zátorský a další. Díky
prozíravé grantové politice pražského magistrátu má tak Praha řadu ucelených
fotografických souborů o životě našeho hlavního města.
Slavné plakáty berlínského studia Bongout
Galerie Tribo v Lidické ulici v Praze 5 představila slavné sítotiskové plakáty
renomovaného berlínského studia Bongout. Jednalo se především o autorské
plakáty vytvořené pro koncerty kapel, jako jsou například Sonic Youth, The
Jesus Lizard, Nick Cave & The Bad Seeds, Slayer, Slipknor či Urlaub in Polen.
Grafické studio Bongout v oblasti sítotisku náleží mezi lídry evropské scény.
Proslulo také svými limitovanými edicemi ručně tištěných knih, tzv. arts books,
které představovalo na prestižním newyorském knižním veletrhu New York Art
Bookfair. Pro plakáty uvedeného studia jsou charakteristické koláže, hravost,
punková surovost a kreativní duch berlínské výtvarné scény. Díky energii, která
z plakátů vyzařuje, mají značný potenciál stát se kultovním sběratelským dílem.
Studio nedávno v Berlíně otevřelo i svoji galerii, kde se setkávají osobnosti
z různých oblastí výtvarného umění a designérů věnujících se vizuálnímu
umění. V galerii Bongout se tak potkává hudba s grafickým projevem ve smyslu
tvorby obalů hudebních alb či plakátů, animací s videem, performancí
s konceptuálními instalacemi. Výstava, konaná za podpory Česko-německého
fondu budoucnosti a tetovacího studia Tribo, byla otevřena až do 27. února
2010.

Zdravotní a sociální péče
Rok po operaci se Václav Havel vrátil do nemocnice v Motole na kontrolu
Exprezident Václav Havel strávil první únorový den 2010 v pražské motolské
nemocnici. Právě před rokem ji opouštěl po překonání vážných dýchacích
komplikací, které ohrožovaly jeho život. „Jednalo se o pravidelnou ambulantní
kontrolu na interní klinice. Kontrola dopadla dobře. Výsledky vyšetření
neukazují na to, že by měl být hospitalizován. Byl propuštěn domů,“ řekla
mluvčí nemocnice Eva Jurinová. Dodala, že Havel podstoupil komplexní
vyšetření. V lednu roku 2009 strávil v Motole více než dva týdny, během nichž
mu šlo o život. Specialisté mu mimo jiné odoperovali zánětlivé ložisko v krku,
které ohrožovalo pacientovo dýchání. „Pobyt byl velmi těžký, velmi kritický –
tak, jako nebyl nikdy předtím,“ podotkl anesteziolog Karel Cvachovec. Václav
Havel si vážnost situace uvědomoval. Do nemocnice se dostal v den, kdy zemřel
architekt Jan Kaplický. Jeho čerstvě narozené dceři Havel napsal vizionářský
dopis k dvacátým narozeninám: „Milá Johanko, jak víš, Tvůj tatínek odešel z
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tohoto světa v den, kdy Ty ses do něj vydala. Připomínám to dnes proto, že to
byl shodou okolností den, kdy jsem stál před nebeskou branou i já. Nevím, proč
dostal přednost on,“ stojí v dopise.
V motolské nemocnici používají revoluční postupy v léčbě diabetu
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, vede již několik let Interní kliniku 2.
LF UK a FN Motol, zároveň stojí v čele České diabetologické společnosti ČLS
JEP a Diabetické asociace ČR. Patří mezi naše nejuznávanější tuzemské
odborníky v oblasti diabetologie, zasloužil se o její rozvoj a podílí se na jejím
vylepšování.
Stál jste u zásadního rozvoje diabetologie u nás?
Já vstoupil do diabetologie ve chvíli, kdy se tam začalo něco dít. V prvé řadě
přišlo nové vyšetření glykovaného hemoglobinu a intenzifikovaný inzulinový
režim. Na metabolickou jednotku jsme koupili jeden glukometr a proužky, to
bylo něco výjimečného. V té době začal zásadní posun, bylo nutné udělat
ohromné množství vědecké práce a zajistit technologický postup, aby se
diabetologie dala do pohybu. Celých následujících dvacet let medicína
shromažďovala informace k tomu, aby se na přelomu tisíciletí diabetologie
změnila od základu. Opravdu mohu jen děkovat skutečnosti, že jsem předtím
zavítal do různých podoborů interní medicíny, protože k pacientům s diabetem
je nutno přistupovat skutečně komplexně. Nevidím jen pacienta a jeho diabetes,
ale vnímám vztah k celé interně. A tento můj postup se opírá o zkušenost, že
diabetes skutečně ovlivňuje celý organismus. O vedlejších komplikacích se v
poslední době hodně mluví a je o tom poměrně dost literatury – demence,
deprese… Je to choroba multidisciplinární a takový musí být i přístup k
pacientovi. Není to vnímání člověka, u kterého léčíme jen glykemii, je to
vnímání diabetu jako choroby, která zasahuje do řady oblastí. V dobách, kdy
jsme s diabetologií začínali, jsme založili diabetologickou ambulanci. Když
jsem se začal diabetologií zabývat, tak nejdříve tedy diabetem 1. typu, protože
jsme začali přebírat pacienty z pediatrie v Motole. Přišlo mi naprosto logické a
samozřejmé, že tytéž principy terapie, jaké jsou stanoveny pro pacienty s
diabetem 1. typu, musejí platit i pro diabetiky 2. typu. Nyní, po dvaceti letech, se
skutečně říká, že diabetici 2. typu musejí být léčeni právě takto –
normoglykemie, intenzivní terapie, edukace, selfmonitoring, kombinovaná
léčba. V té době, když měl diabetik 2. typu glykemii 12–15, byl každý
spokojený, což je v současné době nepřijatelné.
Většina vaší profesní dráhy je spojena s Fakultní nemocnicí Motol?
Byla to souhra náhod, nikdy jsem neměl „choutky“ dostat se až do čela kliniky.
Metabolická péče mě bavila, diabetologie mě začala bavit ještě víc. Pak se stalo,
že pan profesor přišel do důchodového věku a zrodila se mu v hlavě myšlenka,
že já bych mohl být pravým kandidátem na převzetí kliniky. Jako jedna z mála
zemí máme systém diabetologických ordinací, což je ohromná výhoda, protože
lékařů, kteří se starají o 80 procent pacientů s diabetem, je relativně omezený
okruh. Díky tomu jsme schopni s nimi pracovat a pomoci jim, něco navrhnout,
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můžeme pak velmi dobře kontrolovat výsledek. Spočítali jsme, že jen v roce
2006 stála péče o diabetiky 20 miliard, což je ohromná suma. Čistě jenom péče,
žádné sociální dopady v tom započítány nebyly. Nadpoloviční většinu této
částky stojí komplikace, v tom je diabetologie výjimečná. Existují důkazy, že
když tyto pacienty podchytíte na začátku vývoje diabetu 2. typu, intenzivní
léčba sníží jejich kardiovaskulární riziko až téměř k úrovni nediabetické
populace. Myslím si, že diabetes skutečně zabíjí, a tento můj názor mě vede k
přesvědčení, že „je třeba s tím něco dělat“. Teď jsme schopni poskládat důkazy
o tom, jak by měla správně probíhat terapie diabetu. Prvním krokem léčby
diabetu 2. typu má být životospráva. Ví se, že je důležité, aby pacient držel dietu
a zredukoval tělesnou váhu, jednoznačně je to prospěšné. Ukázalo se ale, že
nikde na světě toto doporučení moc nefunguje. Když jsem začal studovat
diabetologii, prosazovalo se, aby pacient setrval dva roky na dietě, čekali jsme,
co se stane. Nyní se řekne, dejte mu rovnou metformin. A proč? Ta úvaha je
velmi logická, 90 procent lidí nedovede dodržet přísnou životosprávu. Je tedy
lepší a účinnější použít rovnou farmakoterapii, protože čím dříve se s léčbou
začne, tím lepší je dlouhodobý výsledek.
Každým rokem se počet lidí s diabetem zvyšuje, jaké jsou další příčiny tohoto
trendu?
Zvyšuje se zejména počet pacientů, kteří mají diabetes 2. typu. Právě proto se o
diabetu hovoří jako o epidemii. Jsme v situaci, kdy se v populaci projevují geny.
A tím, že žijeme déle, protože se máme lépe, se cukrovka zkrátka projeví. Je
důsledkem toho, jak se stravujeme a pohybujeme. Prognózy podle genetického
profilu říkají, že by nakonec v populaci mělo být 15–25 procent pacientů s
diabetem. Mnohem více roste výskyt diabetu v Asii, místní obyvatelé jsou na
„bohatý“ způsob života v hojnosti mnohem méně adaptováni. Ironicky, ale ne
cynicky, spíše s nadsázkou říkáme, že jsou dvě cesty – buď někdo objeví cestu,
jak ovlivnit riziko diabetu, nebo, což je velice špatná možnost, dojde k takovým
změnám ve světě, že výsledkem budou hladomory a problém diabetu se dostane
do takového stadia, jako byl před dvěma tisíci lety.
Minulý rok jste představil látku sitagliptin s tím, že se jedná o revoluční
mezník v léčbě diabetu. Můžete vysvětlit, v čem je tak přelomová?
Je to první zástupce celé skupiny léků, které využívají nově objeveného systému
inkretinů. Glykemii snižuje zejména inzulin, v posledních zhruba patnácti letech
však byl rozpoznán a popsán systém inkretinů, což jsou další hormony, které
ovlivňují sekreci inzulinu a snižují glykemii. Hledaly se dvě cesty, jak by šlo
tento systém využít. Hlavní hormon se nazývá GLP-1, je uvolňován ze střeva a
odbouráván enzymem. Dovedeme podat látku, která se stejně jako GLP-1
naváže na jeho receptory, takže působí stejně. Nebo zablokujeme enzym, který
rozkládá vlastním tělem produkovaný GLP-1. Revolučnost není nadsázkou, tyto
léky byly uvedeny na trh v okamžiku, kdy se ukázalo, že když použijete dosud
užívané léky s cílem dosáhnout co nejtěsnější kompenzace, hrozí u diabetiků 2.
typu riziko hypoglykemie.
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Veřejně prospěšná činnost
Radnice vydala brožuru Program výstav v Galerii Portheimka
Radnice Prahy 5 vydala pro rok 2010 přehledný program výstav a kulturních
akcí, které se v Galerii Portheimka letos uskuteční. „Těší mne, že máme
možnost vás pozvat na některou z výstav, které zde městská část Praha 5 pořádá.
Snažili jsme se, aby nabídka byla co nejširší, aby si každý milovník umění mohl
vybrat…“ napsal v úvodu Michal Šesták, zástupce starosty Prahy 5. V březnu se
v galerii například uskuteční výstava známého sběratele umění a jednoho ze
zakladatelů úspěšné komerční televize Nova Vladimíra Železného s názvem
Židé – Jeruzalém. Důležitá bude i výstava věnovaná chorvatskému městu
Trogir, které se může pochlubit největším dochovaným komplexem románských
a gotických staveb na světě. S tímto pozoruhodným městem právě zahájila
radnice Prahy 5 jednání o jeho zapojení do projektu Partnerská města, který se
zaměřuje na humanitární, kulturní a společenskou spolupráci jednotlivých
regionů v rámci celé Evropy. V úvodu brožury Michal Šesták také podotkl, že
kurátoři nezapomněli ani na výtvarné umění. V letošním roce se ve zdejší galerii
například představí průřez krajinářskou školou žáků profesora Julia Mařáka.
Šanci tu dostanou i nejmladší umělci, žáci základních škol a gymnázií v Praze 5.
Výstavní sezonu pak v prosinci uzavře přehlídka výtvarných prací žáků a
pedagogů výtvarných škol VOŠ a Střední umělecké školy Václava Hollara.
Zvěř v zimě trpí, má hlad
Vyhladovělá, vymrzlá a vyčerpaná. Tak charakterizují volně žijící zvířata lidé,
kteří se o ně v Praze 5 starají. Letošní extrémně krutá a dlouhá zima udělala své.
Po dlouhých letech totiž v české metropoli ležel sníh přes třicet dnů. „Jen
v prvním únorovém týdnu jsme zachraňovali tři volavky. Byly už tak hladové,
že jen ležely na zemi,“ sdělila nám Věra Přibylová z jinonické Záchranné
stanice. Jedná se hlavně o ptáky, kteří se živí rybami a malými hlodavci.
Zamrzlé vodní toky a vysoký sníh znemožňoval zvířatům dostat se k potravě.
Srnčí zvěř patřila také mezi ohrožené druhy. Chůze vysokým sněhem je pro ni
vyčerpávající. „Stačí, že jde okolo člověk se psem. Když pes prožene vysílené
zvíře, to dostane zápal plic a zahyne,“ řekl Ladislav Kadeřábek z organizace
Lesy hlavního města Prahy. Jak mohou lidé pomoci? „Pokud někdo vidí
vyčerpané zvíře na zemi, je řešením zavolat odbornou pomoc. Záchrannou
stanici nebo myslivce,“ doporučil.
Nadační fond Kapka naděje
Benefiční koncert uspořádaný k desetiletému výročí založení Nadačního fondu
Kapka naděje se konal v kapli Sacre Coeur dne 20. února 2010. Na dobročinné
akci vystoupila Ewa Farna, Hana Zagorová, Miro Žbirka, Monika Absolonová,
Petr Kolář, Josef Vojtek, Petr Muk a především Karel Gott. Koncert naživo
přenášela Česká televize. Lidé, kteří chtěli fond podpořit, mohli v průběhu
představení posílat dárcovské SMS. Během hodiny a půl se tak pro děti
nemocné leukémií podařilo vybrat téměř devět milionů korun. Městská část
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Praha 5 podpořila charitativní sbírku částkou 120 tisíc korun a dalších 30 tisíc
fondu věnoval jako osobní dar JUDr. Milan Jančík, starosta Prahy 5. Za vybrané
peníze bude zakoupeno vybavení nebo přístrojová technika pro transplantační a
hematologické centrum oddělení II. dětské kliniky FN Motol.

Sport a zábava
Koncem února odstartoval druhý ročník smíchovského masopustu

Druhý ročník smíchovského masopustu byl zahájen úderem desáté hodiny
v sobotu 22. února 2010 na pěší zóně Anděl. Masopustní veselí se zároveň stalo
součástí připomenutí 107. výročí povýšení Smíchova na samostatné město (22.
2. 1903). Předehru bujarým oslavám vtiskla staropražská kapela Šmrnc, jejíž
repertoár představují popěvky a písně z lidu až po šlágry komponistů zvučných
jmen. V deset hodin starosta Prahy 5 JUDr. Milan Jančík předal vládu nad
městem králi masopustu. Tím nebyl nikdo jiný než známý bavič, mim a tvůrčí
zběsilec Václav Upír Krejčí, který své umělecké kvality prokázal již při loňském
premiérovém ročníku masopustu. V čele maškarního průvodu jel kočár se
starostou, císařem Františkem Josefem I. a králem masopustu. Zábavný program
pokračoval v parku Portheimka. Návštěvníkům vyhrávaly nejrůznější kapely
jako například Moravanka, Čechomor, Patrola/Šlapeto a Šmrnc. V podání
skupiny Fireballs zde zazněl americký rokenrol padesátých a šedesátých let
minulého století. Jedním z vrcholů zábavy bylo vystoupení několika imitátorů.
V nabídce atrakcí nechyběl ani stánek stolních her a hlavolamů, jejichž záhady,
včetně Rubikovy kostky, zájemcům předváděl náš největší znalec a sběratel
mechanických hlavolamů Jaroslav Flejberk. Ve své sbírce vlastní přes sedm set
tisíc exponátů, včetně ježka v kleci, ukrývajícího tajemství létajícího kola,
popsaného legendárním spisovatelem pro mládež Jaroslavem Foglarem. Během
bujaré akce, doplněné bohatým občerstvením, se však zároveň konala sbírka na
dobročinné účely. „Jsme rádi, že můžeme masopustním veselím zároveň podat
pomocnou ruku těm, kteří to potřebují nejvíce,“ řekl starosta. Ke konání
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masopustu vyšlo „zvláštní vydání“ Pražské pětky s programem slavností a s
články věnovanými historii obce (Přehled jedné periferie. Historie
smíchovských purkmistrů. 140 let pivovaru Staropramen. Portheimka
v proměnách času.). Reportáž z konání masopustu odvysílala internetová
televize Prahy 5 (www.tvp5.cz).
Obří obrazovka na Andělu přenášela záběry z olympiády
Obří televizní obrazovka instalovaná na pěší zóně Anděl umožňovala sledovat
přenosy z XXI. zimních olympijských her z kanadského Vancouveru, které se
uskutečnily od 12. do 28. února 2010. Radnice Prahy 5 tak umožnila
autentickým způsobem sledovat zdejším obyvatelům a návštěvníkům pěší zóny
neopakovatelné zážitky ze zahájení ZOH a ze všech následujících důležitých
soutěží, včetně hokejových zápasů české reprezentace. V Kanadě Českou
republiku reprezentovalo 88 sportovců. Výprava tak byla z hlediska počtu
rekordní. Na minulé olympiádě v Turíně v roce 2006 bylo pouze 83 sportovců.
Do Vancouveru doprovodilo český olympijský tým 94 činovníků, trenérů,
servismanů, fyzioterapeutů, lékařů a dalších specialistů, celá výprava čítala 182
lidí. Česká republika zde pouze neměla své zastoupení v hokeji žen, curlingu a
skeletonu. Naší nejúspěšnější reprezentantkou na ZOH ve Vancouveru 2010 se
stala rychlobruslařka, specializující se na dlouhé tratě, Martina Sáblíková (* 27.
5. 1987 v Novém Městě na Moravě), která na olympiádě vybojovala dvě zlaté a
jednu bronzovou medaili.

Městská zeleň a ekologie
V Košířích dělníci zničili část chráněného lesa
Z mapy Prahy zmizel další kus zeleně, tentokrát v Košířích v parku Cibulka.
Soukromá podnikatelka tady staví svůj dům na pozemcích města, na kterých je
les a jejichž část je dokonce chráněna. Porušením předpisů se již zabývá Česká
inspekce životního prostředí, která za nedovolenou stavbu může udělit až
pětimilionovou pokutu. „Na lesních pozemcích v katastrálním území Košíře
bylo v rámci prošetření anonymního podnětu začátkem roku 2010 zjištěno
provádění nelegální stavební činnosti,“ stojí v zápise České inspekce životního
prostředí. Podle zjištění inspektorů se navíc les, jehož část dělníci vykáceli,
nachází v památkově chráněném území, přesněji v ochranném pásmu Pražské
památkové rezervace. V jedné části zasahuje do lesa podle inspektorů až
plochou 520 metrů čtverečních. „Z ortofotosnímků bylo zjištěno, že se v roce
2003 na celé ploše lesního pozemku nacházel porost s lesními dřevinami,“
uvedli inspektoři. Majitelkou pozemku, na kterém legálně stojí dům, je
podnikatelka Antonie Černá. Podle zastupitele Prahy 5 Ondřeje Velka (SZ) se
jedná pravděpodobně o selhání stavebního odboru Prahy 5. „Ten měl
dohlédnout na stavbu a zakročit proti jejímu rozšiřování,“ řekl zastupitel.
Radnice Prahy 5 však chybu odmítá. „V roce 2005 bylo stavebním úřadem
zjištěno, že na pozemcích jsou nepovolené části drobných staveb. Úřad vyzval
stavebníka k zastavení prací a doplnění dokladů. Výzvu se opakovaně
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nepodařilo doručit, a to ani prostřednictvím městské policie,“ uvedl mluvčí
Prahy 5 Radovan Myslík. Investorka údajně nabídla magistrátu náhradou za
vykácené stromy jiné lesní pozemky. Jenže výměnou by vlastně získala za cenu
lesa stavební pozemek, který je v Praze mnohonásobně dražší. „V tom případě
by ale měla doplatit rozdíl obou cen,“ řekl zastupitel Ondřej Velek (SZ).
Výstava o regeneraci památkových objektů Prahy 5
Městská část Praha 5 uspořádala výstavu o obnově památkových objektů na
svém území, která se konala od 2. do 27. února 2010 v Galerii Portheimka.
Součástí výstavy byly i ukázky zajímavých digitalizovaných plánů budov a
fasád na Janáčkově nábřeží nebo informace o realizaci prací na objektu Sala
Terreny v ulici Na Popelce, průzkumy Malostranského hřbitova a jiných
objektů. Zároveň zde Akademie výtvarných umění představila restaurátorské a
rekonstrukční práce na vybraných objektech v rámci Prahy 5 i v dalších
lokalitách České republiky. „Výstava zaměřená na obnovu památkových zón v
Praze 5 je vůbec první svého druhu v rámci této městské části. Návštěvníci mají
jedinečnou možnost seznámit se nejen s již realizovanými projekty, ale i s nově
předkládanými návrhy na obnovu Janáčkova nábřeží a Jinonic,“ řekl k expozici
starosta Prahy 5 JUDr. Milan Jančík. „Díky existenci těchto materiálů a
koncepcí může radnice čerpat dotace na opravy památek z různých státních
fondů a programů, a zachovat tak jedinečné kulturní dědictví Prahy 5 i do
budoucna,“ dodal. „Smyslem výstavy je ukázat veřejnosti jedinečnost umění a
uměleckého řemesla v Praze 5 a možnosti obnovy kulturních památek. Komise
kultury, památkové péče a regenerace Prahy 5 by výstavou ráda založila tradici
prezentace restaurátorské činnosti, v jejímž rámci plánuje představit každé dva
roky nově opravené objekty či jiná umělecká díla. Uvítáme proto i návrhy a
podklady od soukromých majitelů. Mělo by se jednat i o monotematické
výstavy, například s tematikou restaurování letohrádku Portheimka, který je
rovněž do programu zařazen,“ vyjádřil se k akci PhDr. Daniel Ebel.
Z bohaté minulosti Prahy 5 se dochovalo velké množství kulturních památek.
Proto když vláda ČR vyhlásila v roce 1992 Program regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón, vznikl v Praze 5 plán na
regeneraci stěžejních objektů ve vlastnictví městské části. Jednalo se zejména o
domy v Pražské památkové rezervaci na Janáčkově nábřeží, letohrádek
Kinských, Portheimku a Bertramku. Obdobný projekt zaměřený na rozvoj
městské části byl vypracován již v roce 2004. Poslední návrh tzv. koncepce
regenerace byl Zastupitelstvu MČ Praha 5 předložen v prosinci 2009 a týkal se
Janáčkova nábřeží a historického jádra Jinonic.
Teploty dosáhly až minus 30 stupňů C, mráz lámal rekordy i koleje
V úterý 26. ledna 2010 zažilo Česko nejstudenější noc této zimy. V Šindelové
na Sokolovsku naměřili minus 30,9 °C. Teplotní rekordy padaly po celé zemi.
Na šumavské Horské Kvildě klesla teplota na minus 30,5 °C stupňů, a byl tak
překonán rekord z roku 1997 (-26,1 °C). Teploty tu ale zaznamenávají teprve od
roku 1990. V Adršpachu v noci naměřili minus 28,1 °C. Mráz přepisoval letité
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rekordy na řadě dalších míst. Například v Jevíčku překonala hodnota minus 26,9
°C stupně rekord z roku 1954. Rekordy padly například také v Brodu nad Dyjí (25,8 °C), Jičíně (-19,8 °C), Kostelní Myslové (-19 °C) nebo v Karlových Varech
(-17,5 °C). V Jinonicích našli záchranáři umrzlého muže neznámé totožnosti,
zřejmě bezdomovce. Jedná se tak už o patnáctou oběť mrazů v Praze. „V ulici
Na Vidouli bylo nalezeno bezvládné tělo asi padesátiletého muže. Lékař po
ohledání určil jako příčinu smrti neznámou, ale je pravděpodobné, že úmrtí
souvisí s mrazivým počasím,“ sdělila mluvčí pražské záchranky Jiřina
Ernestová. Záchranáři také častěji vyjížděli k úrazům v souvislosti s náledím.
Vysoké mrazy donutily bezdomovce, aby vyhledávali přístřeší na lodi Hermes
zakotvené v Praze 7 a určené pro lidi bez přístřeší. Mrazivou noc zde strávilo
259 lidí, což je nejvíce za tři roky provozu tohoto zařízení. Mráz zapříčinil i
zpoždění vlaků. Na trati Praha–Beroun se vlaky opožďovaly až o hodinu. Mezi
Dobřichovicemi a Smíchovem zůstala funkční pouze jedna kolej.

Bezpečnost občanů
V Praze 5 prasklo potrubí, bez vody zůstala i mateřská škola
Na křižovatce ulic Plzeňská a Podbělohorská v Praze 5 prasklo 1. února 2010
vodovodní potrubí. Bez vody zůstalo pět budov a mateřská škola. Doprava se
obešla bez komplikací. Havárie byla odstraněna tentýž den odpoledne. Podle
mluvčího Pražských vodovodů a kanalizací prasklo potrubí v ranních hodinách.
„Je to spíše menší havárie. Praskl řad o průměru 150 milimetrů.“ Bez vody
zůstalo pět objektů a mateřská škola,“ informoval veřejnost Ondřej Pokorný.
Náhradní zásoby vody přivezly cisterny. Až do 7.30 proudila voda na silnici,
kde namrzla a komplikovala dopravu. „Místo havárie i namrzlá vozovka byly
opatřeny dopravním značením. Led naši pracovníci ze silnice odstranili během
oprav,“ doplnil Pokorný. Na místo vyrazila i hlídka městské policie, podle ní
však k žádným dopravním komplikacím nedošlo. „Strážníci ulice projeli i prošli
pěšky. V lokalitě nevznikly žádné dopravní komplikace ani námraza, nemuseli
tedy nijak zasahovat,“ uvedl před devátou hodinou ráno mluvčí pražských
strážníků Jan Čihák. V letošní zimě z důvodu extrémně chladného počasí
zaznamenaly Pražské vodovody a kanalizace o deset procent více havárií, které
způsobil mráz.
Požehnání policejní zástavě a služebním koním městských strážníků
Dva nové koně do jízdní hlídky převzali spolu se zástavou ve středu 10. února
2010 strážníci z Obvodního ředitelství Městské policie v Praze 5. Mezi hosty byl
předseda bezpečnostního výboru Prahy 5 Milan Kudrys. Slavnostní převzetí
zvířat se uskutečnilo v zámeckém parku ve Zbraslavi. Služební odznaky pro
nové koně předal strážníkům první náměstek primátora Rudolf Blažek, do jehož
kompetence bezpečnost v hlavním městě spadá. Zástavu převzal ředitel
Obvodního ředitelství Městské policie v Praze 5 Zdeněk Hejna. Slavnostnímu
aktu požehnal zdejší farář. Na nákup zvířat finančně přispěly městské části
Radotín, Lochkov, Velká Chuchle a Lipence, které spadají pod působnost
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obvodního ředitelství. Jízdní oddíl Prahy 5 tak má v současnosti k dispozici čtyři
koně. Další dva koně jsou ve výcviku a jejich zařazení do služby se předpokládá
v jarních měsících. O koně pečuje pět strážníků. Jízdní hlídka kontroluje mimo
jiné i pěší zónu Smíchov a rybáře poblíž Berounky.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
Znovu Julius Fučík
Novinář a spisovatel Julius Fučík (1903–1943) měl být původně hercem, a
všechno by asi dopadlo lépe, pokud by se jím stal. Jeho otec byl před první
světovou válkou soustružníkem v pražské Ringhofferce, důležitější však bylo, že
ochotničil ve smíchovském Švandově divadle. I malý Julek měl původně zůstat
u divadla, jeho otec pro to dělal všechno. Dětské foto pozdějšího „agitpropčíka“,
prozatím však v kostýmu Malého lorda (na motivy dětského románu F.
Burnettové), zdobilo i mnohem později, za normalizace, nejednu nástěnku.
Když se ukázalo, že Fučíkův herecký talent není velký, zůstal divadlu věrný
alespoň jako recenzent a kritik. Dával o sobě vědět jako sympatizant E. F.
Buriana i Osvobozeného divadla, herecké vlohy však patrně usnadnily i jeho
nástup do role stranického propagandisty. Pro mladíka, který si kdysi přál být
hercem, nyní nebylo problémem přijímat stranické úkoly, každou chvíli jiný.
Posledním, už o poznání truchlivějším zbytkem jeho nenaplněného hereckého
údělu byla role shrbeného profesora Jaroslava Horáka s přilepenými vousy,
kterou Fučík s chutí hrával dávno před příchodem nacistů, v dobách, kdy býval
na štíru se zákony první republiky a kdy za živé účasti přátel a přítelkyň
inscenoval „ilegalitu“, o které věděly desítky známých. Pokud ho tenkrát
náhodou někdo nepoznal, „Horák“ ho za rukáv zatahal sám. V tomto
osvědčeném převleku později zahájil i protektorátní kariéru. Vznik republiky
urychlil, jako u tolika jiných, i jeho osobní zrání. V šestnácti letech vystoupil z
církve, v sedmnácti se stal členem marxistické levice v sociální demokracii a v
roce 1921 vstoupil do komunistické strany. Prosadil se v ní zejména jako
novinář, jeho hvězda tam stoupala nepřetržitě už od poloviny dvacátých let. Od
roku 1925 psal do Rudého práva a o tři roky později přešel do redakce natrvalo,
což tehdy, při nedostatečném kádrovém zázemí, znamenalo kolovat mezi
několika redakcemi. Začínal ve večerním vydání deníku, ale už v roce 1928, v
čase zákazu komunistického tisku, učinil chytrý tah: získal od F. X. Šaldy
kulturně politický týdeník Tvorba a stal se jeho šéfredaktorem. V lednu 1929
přešel do redakce Rudého práva, kde pak už zůstal a kde to v druhé polovině
třicátých let, za šéfredaktorování Jana Švermy, dotáhl na jeho zástupce.
V roce 1933 k tomu všemu přidal ještě působení v Haló novinách, které založil.
Ve své novinářské činnosti byl nekritický a oddaný straně. Kdo chtěl vědět, o
čem bude Fučík druhého dne psát, tomu stačilo prolistovat si poslední usnesení
ústředního výboru. Julius Fučík ztělesnil typ ještě o jedno dvě desetiletí dříve
nemyslitelný: kombinaci radikála a propagandisty, která odmítal diskuzi či
kompromisy. Dosud trval ve společnosti předpokládat, že spolu různé názory
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musí vycházet, Fučík to odmítl: „Není potřeba se dohodnout. Všechno je
dovoleno. Život je nutné proměnit v nepřetržitou hádku všech se všemi, která
otvírá prostor ke konečnému zúčtování.“ Rudé právo bylo ve Fučíkově době
deníkem, který vedl politickou kampaň každý den. Šlo o to, napasovat událost
na míru novému sloganu a pojmenovat její podstatu tak, aby členy strany
nevyhodila z jejich názorového sedla.
Pod heslem „Ani muže ze závodu, ani haléře ze mzdy“ tak třeba v únoru 1931 v
redakci vymysleli kampaň k takzvanému dni boje proti nezaměstnanosti. Úžasná
kapitola do jakékoli učebnice propagandy by se ještě dnes dala napsat o článcích
Rudého práva na téma střelby do dělníků. Zároveň nebylo stávky, kterou by
Rudé právo nepomáhalo rozdmychávat. Fučík z nich opečovával ty největší,
jako byla na jaře 1932 hornická stávka na Mostecku nebo na přelomu roku 1933
v rosicko-oslavanském revíru. Svůj třídní boj se komunistům podařilo přenést
také do některých venkovských oblastí. Pod heslem „Ruce pryč od sovětského
Ruska“ se v Rudém právu propagovalo nekritické psaní o SSSR. Přišli s ním už
brzy po roce 1917 první čeští literární cestopisci po sovětské Rusi Bohumír
Šmeral, Ivan Olbracht a Marie Majerová. S rozvinutím kvalitativně nového
stalinského režimu však staré chvály ztratily část své původní platnosti. A proto
přišel Fučík: v roce 1930 odjel do Sovětského svazu poprvé, na čtyři měsíce, a
ze své cesty vytěžil obdivný cestopis V zemi, kde zítra již znamená včera. V
letech 1934–1936 potom působil v Moskvě jako stálý zpravodaj Rudého práva –
a osvojil si tam leccos, třeba vášeň pro sovětské statistiky. Cokoli Stalin,
Molotov a Kaganovič řekli o růstu těžkého průmyslu, to bylo pro Fučíka svaté,
věrně však převzal také mnohem podivuhodnější tvrzení: „Za posledních 6–7 let
zvýšila se průměrná váha nových branců o půldruhého až dva kilogramy a
průměrný objem hrudníku se zvětšil o půldruhého až dva a půl centimetru,“
napsal. Těšte se, co přijde, soudruzi, až Sovětský svaz bude krmit své občany
dalších sto let.
Avšak pakt Molotov-Ribbentrop v roce 1939 Fučíka vyděsil. Disciplinovaně ho
však, jak jinak, přijal, což znamenalo nepodílet se v prvních letech války na
demokratickém odboji proti nacistům. Zmizel k rodičům na Domažlicko, kde
rozepsal generační román Pokolení před Petrem (zbyly z něj tři kapitoly) a
napsal cyklus tří studií z české literární historie. Od roku 1940 žil opět v Praze,
stěhoval se z jednoho ilegálního bytu do druhého, a když nacisté v červnu 1941
přepadli Sovětský svaz, nastoupil do útoku: v nově ustaveném neformálním
tříčlenném ústředním výboru dostal na starost vydávání Rudého práva a dalších
tiskovin. Pečoval o ně až do dubna 1942 tím způsobem, že je často psal od první
do poslední stránky sám, obvykle s využitím zpráv a projevů z moskevského
rozhlasu. I názorově přitvrdil. Člověk, o kterém v souvislosti s odbojovou
aktivitou poslední dva roky nikdo neslyšel, najednou, v červenci 1941, vyzýval
k rozvinutí „bojové fronty“ v protektorátu: „Bořte, ničte, palte vše, čeho
(nacisté) potřebují k vedení války. Znemožňujte jim každý pohyb na našem
území. Bojujte s nádhernou odvahou ruských partyzánů!“ Svému volání po činu
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Fučík sám bohužel nakonec nedostál. V masce profesora Horáka ho v dubnu
1942 zatklo gestapo. Fučík ve své Reportáži psané na oprátce i komisař gestapa
Böhm při výsleších po roce 1945 popisovali scénu zatčení v rozhodujících
rysech stejně. Fučík, který nebyl při vpádu gestapa spatřen, nedodržel příkaz
nepadnout do rukou gestapa bez boje, nevyužil momentu překvapení, a místo
aby vystřelil ze svých revolverů, schoval je do postele a se slovy „Jsem profesor
Horák“ se vydal gestapu. Síť, jejímž byl členem, byla později pozatýkána a její
členové z velké většiny povražděni. Fučík byl za tento výsledek
spoluodpovědný. Jeho stará slova byla rychlejší než on, svými činy je nedohnal.
Sám byl nacisty nakonec popraven v roce 1943 v Berlíně-Plötzensee.
(Pavel Kosatík, 1. 2. 2010, Respekt)

Březen
Z radnice
Jak komunikuje radnice Prahy 5 s občany
Starosta městské části Praha 5 JUDr. Milan Jančík stojí v čele obvodu, který se s
občany snaží komunikovat jak tradičními prostředky a akcemi, tak k informacím
využívá i internet a další elektronické prostředky. K uvedené problematice
starosta řekl: „Marketing pro obce a města je trochu jinou disciplínou, než jak je
znám z běžného obchodního života. Pro komunikaci s občany využíváme
našeho místního časopisu, internetové televize, webu, tiskových konferencí,
CLV či jiných outdoorů a direct mailu. V tomto rozsahu je to pro nás
dostačující. Na samotné ‚strategii‘, dá-li se to tak nazvat, pracuji já, někteří
členové rady a vedoucí oddělení komunikace našeho úřadu. Jsme sehraný tým.
Soustředíme se především na propagaci pomocí vlastních médií, podporu a
pořádání kulturně-společenských a sportovních akcí, tiskové konference nebo
články v tištěných a internetových médiích. Snažíme se být inovativní a vymanit
se alespoň částečně z jednotvárnosti, a tak využíváme například komiksový
crazy web, na který je možné se prokliknout z našich stránek www.praha5.cz.
Jinak samozřejmě standardními prostředky, tedy mimo jiné webovými
stránkami úřadu či webem infopraha5.cz. O co se vždy snažíme, je komunikovat
zajímavá témata, která jsou pro lokální patrioty tzv. pohlazením po duši, protože
se jedná o tradiční akce, které pokračují, a pro ostatní čtenáře či diváky se jedná
o informaci, která stojí za chvilku pozornosti. Jako příklad mohu uvést
smíchovský masopust. Tradiční akce pro místní a zajímavá pro ostatní s cílem
navštívit Prahu 5. Nebo můžeme zmínit aquapark na Barrandově či naše
pravidelné akce ‚Bezpečná zeleň‘, kde informujeme občany o bezpečnostních
akcích, aby se nemuseli bát jít s dětmi do parků, že je hlídáme a čistíme. Je toho
ovšem mnohem víc. Měsíčník Pražská pětka je připravován externí
vydavatelskou agenturou a jejími zaměstnanci, resp. novináři. Na obsah dohlíží
redakční rada měsíčníku, kde má Praha 5 většinu. Tedy rada je tím, kdo
schvaluje redakcí navržená témata a obsah každého konkrétního čísla. …
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Kulturně-společenských a sportovních akcí pořádá Praha 5 v průběhu roku
opravdu mnoho. Z akcí s větším rozsahem jmenujme například smíchovský
masopust, festival Taneční příliv, cyklus koncertů vážné hudby, Klamoklání,
svatováclavské slavnosti, vánoční a velikonoční trhy atd. Pravidelné jsou
vernisáže a výstavy v Galerii Portheimka nebo dětské dny, slavnosti k
významným výročím, hudební festivaly ve Švandově divadle atd. …U těch
celorepublikových akcí podporujeme například Febiofest či pražský maraton.“

Úřední oznámení
Obvodní ředitelství Městské policie Praha 5
Obvodní ředitelství Městské policie Praha 5 (OŘMP Praha 5) existuje již deset
let. Bylo ustanoveno 1. ledna 2000 a začínalo s přibližně pětapadesáti strážníky.
V současnosti zde slouží sto šest policistů. Kromě Prahy 5 má na starosti správní
obvod Praha 16, což celkem představuje sedm městských částí. Rozrostl se i
vozový park a další potřebná technika. K výkonu služby mužstvo používá
terenní a velkoobjemová vozidla, motocykly a jízdní kola. Důležitou součástí
dokumentace trestných činů představují digitální fotoaparáty a radarová
technika. Na doplňování vybavení služeben se podílí i radnice Prahy 5.
V poslední době radnice policejní ředitelství podpořila zakoupením služebních
koní. Současné vedení OŘMP Praha 5 zvažuje zřízení expozice věnované
historii a vývoji bezpečnostních sborů v Praze 5. Podle ředitele OŘMP Praha 5
Zdeňka Hejny by projekt umožnil prohloubit práci s mládeží a seniory v oblasti
prevence a potírání zločinů. Na vzniku expozice se kromě zdejších strážníků
podílí i Muzeum Policie ČR. Návštěvníci zde například uvidí policejní
uniformy, dobové fotografie a historické dokumenty. Dozvědí se, jak se ubíraly
služební povinnosti strážníků. V minulosti například zajišťovali mimo jiné i
doprovody při smutečných průvodech, pohřbech, hlídkovali na odlehlých
místech regionu nebo počítali slepice…

Územní rozhodování a stavební aktivity
Tilleho náměstí čeká stavební rekonstrukce
Tilleho náměstí na Barrandově v minulosti představovalo zchátralé veřejné
prostranství s několika dosluhujícími lavičkami, nefungující fontánou a
prázdnými prodejními stánky. Letos se dočká dlouho plánované rekonstrukce a
přestavby na fungující pěší zónu. Práce na stavebních úpravách zdejšího
prostranství byly již (2010) zahájeny. Samotný začátek úprav však komplikovala
skutečnost, že část pozemku v uvedeném místě byla v soukromých rukách.
Urbanistický návrh proměny jednoho z barrandovských veřejných prostorů
vychází z potřeb moderní poněkud uspěchané doby. Začátkem května 2010 byl
v prostoru náměstí umístěn informační stan, kde měl každý zájemce možnost se
podrobně seznámit s navrhovanými změnami. Rekonstrukce bohužel přinese
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zdejším občanům i jistá omezení, aby bylo možné stavební práce včas dokončit.
Proměna náměstí bude hotová do konce června 2010.

Podniky a podnikatelé
Praha 5 – dobrá adresa pro podnikání
Přestože Praha 5 není vysněným podnikatelským rájem, kde se neplatí daně a
odvody, snaží se být ke zdejším podnikatelům vstřícná a otevřená. Alespoň to
tvrdí radní Aleš Kokout, který má uvedenou oblast na radnici Prahy 5 na
starosti. Někdejší vrcholový sportovec a úspěšný podnikatel usiluje především o
obroušení hran mezi podnikateli a městským úřadem. „Chci přiblížit podnikatele
státní správě, aby neměli strach z úřadů. Z vlastní zkušenosti vím, že jakmile mi
přišla domů obálka s pruhem, hned jsem byl nervózní, co je na obzoru za další
problém,“ řekl. V letošním roce (2010) poskytla zdejší radnice podnikatelům
pětiprocentní slevu z nájmu v nebytových prostorách, které jsou v majetku
Prahy 5. V současné nepříznivé ekonomické situaci, kdy plně pociťujeme
dopady hospodářské krize a řada podnikatelů bojuje o holé přežití, středisko,
které na Smíchově funguje již tři roky, také zajišťuje i základní právní služby a
poradenství. Jeho cílem je však především přinášet informace o možnostech
podnikání a pomoc začínajícím podnikatelům. Lidé zde najdou i potřebné
informace k založení živnosti či firmy, včetně formulářů a dotazníků. Prostory
centra jsou podnikatelům otevřeny i pro jejich vlastní prezentaci. Centrum
každoročně pořádá ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 5 a Obvodní
hospodářskou komorou anketu o nejlepšího podnikatele a živnostníka Prahy 5.
Vyhlášení letošních vítězů probělo v prostorách Paspotova sálu v areálu
Pivovaru Staropramen na Smíchově. Titul podnikatel roku za loňský rok 2009
získala firma K&V Elektro, titul živnostník roku pak Jan Naidr, provozovatel
vyhlášeného smíchovského lahůdkářství a řeznictví, který z malé provozovny o
třech lidech vybudoval firmu, zaměstnávající okolo padesáti osob. Při předávání
cen řekl předseda představenstva firmy K&V Elektro Petr Kozák: „Pro mne
osobně se anketa stala prestižní záležitostí. S Prahou 5 jsem spojen mnoha
vzpomínkami. Sám jsem vyrůstal ve Zborovské ulici…“ Podnikatelé Prahy 5
dbají nejen o vlastní prosperitu, ale pořádají i charitativní sbírky na podporu
neziskového sektoru. Například firma De Gusto, zastoupená majitelkou
Simonou Klapkovou, přispěla na výcvik vodicího psa ve sdružení Helppes, pro
zrakově postiženou ženu. Radní Aleš Kohout se na začátku své komunální
kariéry nezabýval ekonomickými a právními aspekty podnikání, ale do
komunální politiky ho přivedla nespokojenost s některými kroky radnice, za
kterými cítil korupci a klientelismus. Nyní působí ve funkci předsedy
protikorupčního výboru na radnici Prahy 5. „My sami nemáme možnost trestat,
můžeme se snažit pouze o prevenci… Pokud bychom však narazili na závažné
podezření, předali bychom je dál orgánům činným v trestním řízení,“ řekl. Jeho
úsilí přineslo již výsledky. Podařilo se mu připravit protikorupční školení
zaměstnanců zdejšího úřadu. Dalším jeho krokem bude sestavení mapy
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korupčních rizik a z nich plynoucích doporučení, jak zpřísnit směrnice, aby
k podobnému jednání nemohlo vůbec dojít.

Byty a bytová politika
Bezdomovci žijí na ulici
Vážným sociálním problémem je přibývající počet osob žijících na pražských
ulicích bez vlastního bydlení. V letošním roce 2010 pokračuje Praha 5
v podpoře projektu mobilní jednotky určené na poskytování služeb zdejším
bezdomovcům. Malý tým složený z dvojice sociálních pracovníků a zdravotní
sestry objíždí upraveným dodávkovým automobilem místa na území Prahy 5
vyhledávaná bezdomovci a poskytuje jim nezbytnou materiální, zdravotní a
poradenskou pomoc. Služby zajišťuje občanské sdružení Naděje, které
provozuje pro bezdomovce denní centrum v Bolzanově ulici v Praze 1.
Vlastníkem mobilní jednotky je Praha 1, radnice Prahy 5 se na jejím provozu
podílí finančně. „Provoz jednotky byl zahájen v červenci minulého roku a
z rozpočtu na něj bylo uvolněno dvě stě tisíc korun,“ upřesňuje situaci
místostarostka Prahy 5 Lucie Vávrová. Automobil do vybraných
„bezdomoveckých“ lokalit zajíždí vždy v pondělí. Realizace humanitárního
projektu, který však neřeší podstatu bezdomovectví, tj. lidí, kteří z různých
příčin ztratili možnost vlastnit byt, a žijí na ulici, je bezesporu prospěšná i pro
okolní společnost, neboť umožňuje zdravotní kontrolu lidí z ulice, předchází
kriminalitě a sociálnímu napětí.

Doprava
Omezení městské hromadné dopravy
Organizátor pražské regionální dopravy, společnost ROPID připravila návrh na
opatření, jehož cílem je „optimalizace“ městské hromadné dopravy. Některá
z připravovaných úsporných opatření by se dotkla také sítě autobusových linek
na území Prahy 5 – především Barrandova, Hlubočep a Klukovic. Navrhovaná
opatření se týkala i vedení některých dosavadních linek spojených s omezením
rozsahu spojů. Radnice Prahy 5 návrhy ROPIDu jasně odmítla, protože podle ní
zhoršují dopravní obslužnost v těchto lakalitách. Změny, které se měly už
koncem března 2010 uskutečnit, se tak zatím odkládají. O dopravních změnách
a omezeních se diskutuje delší dobu. Hlavní obavy panovaly z omezení
časového rozsahu provozu metra, které skutečně bylo součástí připravovaného
návrhu. Omezení pražské integrované dopravy razantně odmítl primátor Prahy
Pavel Bém, který návrh přímo na tiskové konferenci před novináři
demonstrativně roztrhal. Společnost ROPID se vyjádřila i k dopravní situaci
v Praze 5. Odvolávala se na posílení tramvajové dopravy v podobě
celotýdenního provozu na lince č. 20. Zároveň k tomuto termínu byla
tramvajová linka 13 nahrazena linkou 4, která nyní nabízí v ranní špičce spojení
s Karlovým náměstím, náměstím I. P. Pavlova a Vršovicemi. Nosnou
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autobusovou linkou by se měla stát linka č. 120, jež je provozovaná v krátkých
intervalech a má být nově vedena na trase Na Knížecí–Hlubočepy–Chaplinovo
náměstí–Slivenec–Lochkov–Nádraží Radotín. Spojení s Filmovými ateliéry a do
oblasti Starého Barrandova má být i nadále zajišťováno autobusovou linkou č.
192 s možností přestupu na tramvaje na Chaplinově náměstí. Nově vedena má
být linka č. 248, která má v oblasti Klukovic nahradit linku č. 120. V provozu
bude na trase Holyně–Slivenec–Poliklinika Barrandov–Chaplinovo náměstí a
zpět. O svůj autobus se obávají i obyvatelé lokality Žvahov. „Stále častěji se na
nás místní lidé obracejí, zda bude provoz malokapacitní autobusové linky č. 128
zachován,“ potvrzuje radní Vojtěch Zapletal. „V rozpočtu pro letošní rok je
uvolněna dostatečná částka pro zajištění provozu uvedené linky.“ Rada Prahy 5
schválila na financování provozu malokapacitního autobusu částku 981 tisíc
korun.
Přívoz z Císařské louky jezdí po celý rok
Přívoz Císařská louka–Jiráskovo náměstí v minulých letech jezdil z jednoho
břehu Vltavy na druhý vždy až od dubna. V nové sezoně nabízí zlepšení – bude
v provozu celoročně. Loni převoz přeplavil 44 012 cestujících a 5072 kol.
Především výrazně zlepšil dostupnost Císařské louky z centrální části Prahy.
Obnovená vodní cesta navazuje na zdejší cyklostezky, což usnadňuje rekreační a
sportovní aktivity, řadě lidí přívoz zrychluje cestu do zaměstnání. Přístaviště
jsou umístěna na severním cípu Císařské louky, na Výtoni pod železničním
mostem, u botelu Admirál a pod Jiráskovým mosem u Mánesa. Zařízení funguje
denně od 8.00 do 19.30. Trasu obsluhuje loď Blanice, která celý okruh zvládne
za 60 minut a najednou může přepravit až 50 osob. Z přístaviště u Jirásova
mostu vyráží vždy v celou hodinu, opačným směrem z Císařské louky vždy
v půl. V místech nového přívozu u vzdutí Štítkovského jezu existovaly přívozy
již v minulosti, nejstarší jezdil ve směru k Podolí už v roce 1222. Přívoz mezi
Císařskou loukou a Vyšehradem je doložen rokem 1420.

Školství a dětské aktivity
Ateliér pro mladé talenty
Základní umělecká škola Štefánikova č. 19 (ZUŠ) se nachází poblíž stanice
metra Anděl na Smíchově. Výuka je zde vedena tak, aby žáky připravila ke
studiu na středních i vysokých uměleckých školách. Stěžejní roli při
ateliérových cvičeních zaujímá příprava na přijímací řízení, která vychází
z aktuálních požadavků škol, kam se někteří žáci hlásí. Zdejší ZUŠ se může
pochlubit osmdesátiprocentní úspěšností svých žáků při přijímacích zkouškách.
„Každým rokem zhruba dvacítka našich absolventů pokračuje ve svém
uměleckém vzdělávání,“ potvrdila skutečnost Klára Kulhavá, vedoucí
výtvarného odboru smíchovské ZUŠ. Na uvolněná místa jsou přijímáni noví
uchazeči. Vedle standardních pomůcek pro klasickou tvorbu je ve škole
k dispozici i počítačová učebna, osazená profesionálními grafickými programy
firmy ADOBE s připojením na internet. Studenti se tak při výuce nových médií
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učí používat pro uměleckou grafickou a animační tvorbu digitální nástroje.
Výsledky vystavují na webových stránkách školy nebo na Facebooku. Škola
však nabízí služby nejen mladým lidem, ale i dospělým zájemcům, jejichž zájem
o výtvarné školení, a především o kresbu stále stoupá.

Kultura
Náš největší filmový festival Febiofest odstartoval

Slavná německá herečka Hanna Schygullová převzala při zahájení
Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest dne 25. března 2010
čestnou cenu Kristián za celoživotní přínos světové kinematografii. Stalo se tak
v multikině CineStar Anděl před projekcí filmu Reinera Wernera Fassbindera
Manželství Marie Braunové z roku 1978. Herecké legendě, která se do
mezinárodního diváckého i kritického povědomí zapsala právě rolemi ve
Fassbinderových autorských projektech, předal ocenění ministr kultury Václav
Riedlbauch. „Je trochu zvláštní být nedávno ještě mladá a najednou dostat cenu
za celoživotní dílo. Ale i stará jabloň může mít jablka. Jinými slovy – já ještě
nekončím,“ uvedla Schygullová. Herci jsou podle ní něco jako děti, které si se
svými rolemi, které s nimi zrají, hrají po celý život.
„Mým cílem jsou teď charakterní postavy, jimiž chci předat to, co jsem prožila a
jak jsem vyzrála,“ dodala herečka. Je jí trochu líto, že na podzim svého života
nemůže být se svým objevitelem Fassbinderem, s nímž natočila polovinu z jeho
padesáti filmů. S hosty slavnostního zahájení Febiofestu se rozloučila úryvkem z
písně Bertolda Brechta. Zahajovací večer přehlídky, která do 2. dubna 2010 v
Praze uvedla na 438 představeních 184 filmů z 57 zemí, nabídl další tři
zahajovací projekce. Americko-německá režisérka Sherry Hormannová osobně
představila snímek Květ pouště. Zachytila v něm osud topmodelky přelomu
osmdesátých a devadesátých let Waris Dirieové, která jako třináctiletá uprchla z
rodného Somálska do Londýna a svět upozornila na stále aktuální problém
ženské obřízky. Před projekcí dokumentu Olgy Špátové o architektu Janu
Kaplickém Oko nad Prahou byla předána Cena Jaromila Jireše. Asociace
režisérů a scenáristů jí každoročně odměňuje za podporu vzniku a šíření
nekomerčních tvůrčích počinů. Letos ji udělila společnosti La Fabrika Richarda
Balouse jakožto donátora multikulturního zařízení a projekcí nekomerčních
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filmových děl, a také uskupení OSA 9. Jde o artová pražská kina Aero, Evald,
Mat a Světozor spojená tramvajovou linkou číslo 9. Čtvrtou zahajovací projekcí
byl americko-italský snímek Všichni jsou v pohodě, ve kterém hrál Robert De
Niro vedle Drew Barrymoreové, Kate Beckinsaleové a Sama Rockwella.
Distribuční společnost Falcon ho do kin uvedla 1. dubna 2010. Už před
oficiálním zahájením Febiofestu byla v multikině CineStar Anděl otevřena
výstava fotografií nazvaná Roman Polanski – herec a režisér. Představuje ho
snímky z jeho filmů i ze samotného natáčení, tedy nejen v roli režiséra, ale i
herce. Unikátní kolekce pochází z jeho zdrojů a z archivů jeho přátel včetně
Andrzeje Wajdy a dalších filmařů. Zájemci si mohou prohlédnout například
fotografie z natáčení filmů Čínská čtvrť, Rosemary má děťátko, Nůž ve vodě,
Tess, Pianista i nejnovějšího projektu The Ghost Writer. Před sedmi lety byl
Polanski hostem Febiofestu a převzal cenu Kristián. Do Prahy výstava přijela z
Berlinale, pro které ji připravilo Muzeum kinematografie v Lodži. Polský
institut do Prahy přiveze i druhou její část, která obsahuje plakáty. Festival
Febiofest zakončila americká filmová politická satira Muži, co zírají na kozy, v
níž si zahráli George Clooney, Jeff Bridges, Ewan McGregor a Kevin Spacey.
Na závěr festivalu byly předány ceny české kritiky Kristián za rok 2009 tvůrcům
nejlepšího hraného, dokumentárního a animovaného filmu. Kristiána za
celoživotní přínos světové kinematografii převzal švýcarský herec Bruno Ganz.
Zahajovacím snímkem byl nový projekt Alice Nellis nazvaný Mamas&Papas.
Zahájení festivalu doprovázela přehlídka šatů z papíru, sponek a plastu.
Na zahajovací party v prostorách Rudolfina doprovodila snímek Květ pouště
módní přehlídka návrháře Pavla Jevuly, který často pracuje s netradičními
materiály. Dříve už vytvořil například byrokratické šaty z kancelářských sponek,
technické šaty z plastu či romantické papírové róby ve stylu „haute couture“. Při
tvorbě modelů ke Květu pouště pracoval s filmovým pásem.

Zdravotní a sociální péče
Něco o historii Fakultní nemocnice v Praze 5 – Motole
Fakultní nemocnice Motol je jedna z největších nemocnic v ČR i v Evropě.
Jejím základním a nejvyšším posláním je léčit a ošetřovat nemocné v souladu se
současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Středem naší pozornosti je za
každých okolností a v každé situaci prospěch nemocných. Poskytujeme
spektrum služeb od základní péče až po vysoce specializovanou zdravotní péči
nemocným z celé České republiky, od prenatálního období až po období
vysokého stáří. Pokud se chceme opravdu dopátrat historie dnešní Fakultní
nemocnice Motol, nemůžeme k ní přistupovat (jak bylo dosud zvykem) pouze z
hlediska geografického, tzn. zabývat se pouze historií současného areálu v
motolském údolí. Moderní budovy Fakultní nemocnice Motol vzbuzují dojem,
že byla založena teprve nedávno. Málokdo by uvěřil, že s její historií jsou spjati
takoví velikáni českého lékařství jako Neureutter, Epstein, Brdlík, Švejcar,
Hněvkovský nebo Niederle. Základ moderního obrovského zdravotnického
areálu však vytvořily Dětská fakultní nemocnice a Fakulta dětského lékařství
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(dnes 2. LF UK), které se z vinohradského Karlova musely odstěhovat z důvodu
výstavby Nuselského mostu. To, že areál byl vybudován právě v Motole, bylo
výsledkem výběru z několika možností. Cílem pak bylo spojením DFN s
městskou nemocnicí v Motole vybudovat moderní zdravotnický komplex
sloužící pacientům po celý jejich život. Fakultní nemocnice Motol je jednou z
nejvýznamnějších zdravotnických institucí v České republice. Její význam
nespočívá jen v šíři praktikovaných medicínských oborů a v kapacitě pracovišť,
ale i v téměř ojedinělém homogenním soustředění veškerých provozů do jedné
lokality, konkrétně do dvou stavebních monobloků. Seskupují se tak
specializované lékařské a ošetřovatelské týmy mnoha oborů, které se v případě
potřeby okamžitě dokážou spojit, a poskytnout tak komplexní a kompletní péči.
Je to právě komplexnost a kompletnost, které jsou již dlouholetou ideou
nemocnice. Široké spektrum oborů pokrývá téměř veškerou problematiku běžné
lékařské péče a plynule přechází v péči specializovanou a superspecializovanou.
Pro řadu zdravotnických pracovišť České republiky slouží FN Motol jako vyšší
instance případů, které jsou již mimo jejich možnosti. Obdobně se lze vyjádřit i
o nesčetné řadě pacientů, kteří již svůj boj s nemocí či postižením v jiných
zařízeních vzdali a teprve naše nemocnice jim dokázala vrátit naději, pokud ne
zdraví. V posledních letech se díky výrazné specializaci v některých, zejména
pediatrických oborech stává motolská nemocnice cílem zahraničních pacientů.
To z ní činí světově uznávanou a známou zdravotnickou kapacitu, splňující
světové požadavky péče poskytované pacientům. V neposlední řadě je Fakultní
nemocnice Motol výukovou základnou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v
Praze. Širokých možností nemocnice využívá i sesterská 1. a 3. lékařská fakulta
UK.

Veřejně prospěšná činnost
Praha 5 křížem krážem
V polovině roku 2010 vydalo nakladatelství Milpo Media, za podpory městské
části Praha 5, publikaci věnovanou páté městské části. Knihu s názvem Praha 5
křížem krážem napsala s kolektivem autorů Dagmar Broncová-Klicperová. Dílo
navazuje na Knihu o Praze 5 vydanou stejnojmenným v roce 1996 a taktéž
věnovanou historii a životu páté městské části. Publikace zahrnuje vývoj regionu
od pravěku až do současnosti. Z obsahu stojí za povšimnutí následující kapitoly:
Historické reminiscence. Historie průmyslového podnikání. Už se nepráší za
kočárem. Po stopách církevních památek. Procházky kolem soch. Viniční
usedlosti. Ze světa literatury. Jak nás přibývalo a ubývalo. Procházky
s přírodovědci. Parky, zahrady a jejich stromy. Neobvyklé stavební klenoty. Jak
začalo nové tisíciletí. Kniha velkého formátu má 214 stran textu a přináší řadu
černobílých a barevných fotografií. Doporučená prodejní cena 396 Kč.

Sport a zábava
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Klub ledních medvědů
Klub ledních medvědů založil Richard Blatný v roce 2001. Sám byl od roku
1993 nejprve členem Prvního plaveckého klubu otužilců Praha, nakonec ale
dospěl k rozhodnutí vybudovat si vlastní organizaci, umožňující mu efektivněji
pokračovat ve výzkumu chování člověka v extrémních situacích a dosahování
hranic lidských možností. V lednu 2000 při teplotě vody 1,5 °C a vzduchu
minus 2 °C dokázal Richard Blatný plavat ve Vltavě 57 minut, v lednu 2006 při
teplotě vody i vzduchu 3 °C v řece dokonce vydržel jednu hodinu a pět a půl
minuty. Plavání v ledové vodě neslouží jen vlastnímu otužování, ale tým
„medvědů“ se podílí i v rámci FEL ČVUT na výzkumech věnovaných
podchlazení organismu a vypracování metody záchrany obětí různých nehod,
když vnitřní teplota lidského těla klesne na hranici 32 °C. Klub má okolo
čtyřiceti členů a je otevřen všem zájemcům o rekreační a závodní plavání, ale
specializuje se především na otužování. Každý týden se v klubu plavou různé
typy závodů otužilců. Všichni členové v souladu s klasickými pravidly pro
dálkové plavání nepoužívají ploutví a neoprenových doplňků, jako jsou dvojité
čepice, rukavice, ponožky nebo celotělové kombinézy. Jiný druh výstroje se
toleruje pouze u nemocných nebo u osob starších osmapadesáti let. Dceřiné
organizace klubu byly založeny v jižních Čechách a na Moravě. Roční členský
poplatek je 120 korun. Klub navazuje na odkaz Františka Venclovského a řídí se
jeho heslem a zároveň heslem T. A. Edisona: „Nebojte se překážek. Ať žádná
řeka není pro vás dost široká, ať žádná hora není dost vysoká, ať žádný cíl není
dost vzdálený. Mějte odvadu svých otců. Kupředu, kupředu, kupředu!“ Členy
klubu můžeme nejčastěji vidět plavat ve Vltavě u Smíchovské pláže. Zde se
scházejí až do konce února každou neděli od 10 hodin. Dne 21. března 2010 zde
členové klubu koupelí v ledové vltavské vodě přivítali příchod jara. U
příležitosti nedožitých 78. narozenin Františka Venclovského, přemožitele
Lamanšského průlivu, zde 25. dubna 2010 uspořádali společnou koupel.
Novým pódiem pražské hudební scény je Jazz Dock

Hudební klub Jazz Dock je situován přímo u břehu Vltavy pod Janáčkovým
nábřežím č. 2 v Praze 5. Jedná se o nově postavenou prosklenou budovu,
věnovanou koncertům moderní hudby. Přes Vltavu se odtud můžeme dívat na
funkcionalistickou stavbu Mánesu. Klub je zaměřen na poslech jazzu, soulu,
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funku nebo blues. Klub klade důraz na pestrost žánrů, živost, klasické i nové
hudební proudy. Pilířem dramaturgie jsou i několikadenní bloky koncertů a
festivalů, představující významné tuzemské i zahraniční skupiny. Akustické
řešení klubu s kavárenskou úpravou umožňuje i celonoční hudební produkci.
Základní vstupné se pohybuje od 90 do 190 korun. Pro kmenové obecenstvo
nabízí klub Jazz Passy (klubové karty).

Městská zeleň a ekologie
Skalní stepi v Prokopském údolí
Prostředí, v němž žijí rostliny, je ovlivněno mnoha faktory. Působí na ně světlo,
teplota, vlhkost, druh podkladové horniny, světové strany… Jiné rostlinné druhy
v Prokopském údolí najdeme na lesnatých a k severu obrácených svazích, jiné
na skalnatých stepích, směrovaných k jihu a jiné na vlhkých březích potoka. Na
jižních svazích je dostatek světla a tepla. Vápenec se rychle ohřívá, ale voda po
něm rychle steče. Tak také vznikaly zdejší skalní stepi, přírodovědecky
nejcennější část Prokopského údolí. Zde rostou teplomilné a suchomilné
rostliny, například kostřava walliská. Stejné skály zdobí zlatožlutá, přísně
chráněná tařice skalní nebo devaterník šedý, od počátku dubna zářící zlutými
květy. Najdeme zde i jedovatý trýzel škardolistý, patřící do příbuzenství brukve.
Přistěhoval se sem od Černého moře koncem doby ledové. V údolí se vyskytuje
i přísně chráněný koniklec luční, jehož fialové ochmýřené zvonce se mírně
sklánějí k zemi. Na stinných místech poblíž zdejšího háje a na březích
Dalejského potoka roste blatouch bahenní. Vyskytuje se tady i plicník lékařský
se štětinatými listy, kdysi hojně využívaný k léčbě astmatu a kašle. Nalezneme
zde i různé druhy hluchavek, nejdříve kvete žlutá, zvaná pitulník, pak i nachová
a skrvnitá a nakonec tady rozkvétá medonosná hluchavka bílá.
Granty na ekologické programy
Radní Prahy 5 rozhodli o přidělení grantů na rok 2010 pro oblast ochrany
životního prostředí Místo pro život a další ekologické programy pro zdejší
region. Podpory ze strany radnice se tak dočká především výsadba zeleně,
výchova veřejnosti k ekologickému myšlení a ochrana zvířat. „Péče o životní
prostředí je pro naši městskou část jednou z priorit,“ řekl ke grantové politice
místostarosta Petr Horák, do jehož kompetence městská zeleň spadá. Granty
jsou určeny na čtyři programy: na výsadbu nových stromů a péči o stávající
městskou zeleň, na ekologickou výchovu zdejších občanů, ochranu zvířat a péči
o ně a na zkvalitnění cyklostezek. „Velmi si vážíme práce neziskových
organizací. Jsme rádi, že stejně jako v minulých letech budeme z naší strany
schopni podpořit řadu jejich projektů ve vztahu k ochraně přírody a života,“ řekl
při jednání o rozdělování grantových peněz starosta Milan Jančík. Pro letošní
rok si celkovou částku 800 tisíc korun rozdělilo čtrnáct uchazečů, kteří splnili
všechny podmínky výběru. Při zvažování, komu peníze ze strany radnice Prahy
5 poskytnout, byla zohledněna i bezdlužnost organizace, jasné zaměření
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projektu a potřebná dokumentace, bezchybnost vyúčtování předchozích
grantových prostředků a kvalita spolupráce probíhající již v minulých letech.

Bezpečnost občanů
Hrdinové všedních dnů
Dne 19. února 2010 předali radní Prahy 5, u příležitosti Dne městské části,
čestná uznání čtrnácti příslušníkům bezpečnostních složek působících ve
zdejším regionu. Ocenění obdrželi policisté, městští strážníci a příslušníci
Hasičského záchranného sboru za vzornou službu a statečnost projevenou v roce
2009. Diplomy jim předal starosta Milan Jančík a předseda bezpečnostního
výboru zdejšího zastupitelstva Milan Kudrys. Slavnostního aktu se jako host
zúčastnil i Damirem Filmem, starosta chorvatského Trogiru, budoucího
partnerského města Prahy 5. Ocenění obdrželo šest strážníků městské policie, tři
policisté a pět členů Hasičského záchranného sboru. Strážmistr Jan Moutelík
zachránil před smrtí zraněného muže, který krvácel ze stehenní tepny. Dalšími
strážníky oceněnými za záchranu lidských životů byli inspektorka Eliška
Mrnuštíková, Patrik Vognar a inspektor Petr Štěpánek, který od roku 2005
působí ve funkci okrskáře pro oblast centrálního Smíchova. K jeho zásluhám
náleží, že mimo jiné odhalil v regionu dvě nelegální varny drog. Další zachránci
lidských životů se rekrutovali z řad hasičů. Jednalo se o nadporučíka Pavla
Hrdinu, praporčíka Josefa Kankrlíka, praporčíka Petra Nováka a nadpraporčíka
Pavla Štafka. Z řad policistů převzali za vzornou službu čestná uznání Miloslav
Hájek, Petr Smrčka a Vlastimil Beneš. Praporčík Miloslav Hájek je od roku
1990 zařazen na Místním policejním oddělení Smíchov, kde vykonává funkci
dozorčího služby. Nadporučík Josef Smrčka na Smíchově slouží od roku 1984,
v současnosti působí v oblasti Košíř, kde zpracovává trestné činy. Praporčík
Vlastimil Beneš působil od roku 1989 na Místním oddělení Zlíchov, které bylo
v roce 1994 dislokováno na sídliště Barrandov.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
OTAKAR FRANKENBERGER st.

* 18. 12. 1884 Kladno
† 10. 10. 1941 Praha
Právník, historik a národohospodář; funkcionář agrární strany. Působil na
ministerstvu zemědělství jako přednosta odboru a podílel se na vypracování
nové pozemkové reformy. Zajímal se o vojenskou historii, konkrétně o období
husitství. Napsal první velký kritický spis o husitském válečnictví Naše velká
armáda (1921), s moderním oceněním vojenské strategie a taktiky. Uveřejnil
monografii věnovanou významnému prvorepublikovému politikovi Antonínu
Švehlovi. V období druhé světové války se zapojil do odbojové činnosti, byl však
odhalen, obžalován z poškozování německých hospodářských zájmů a v období
stanného práva popraven. V roce 1946 mu byl udělen Československý válečný
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kříž z roku 1939 (in memoriam) a v roce 2009 obdržel Záslužnou medaili
městské části Praha 5.
Život a dílo
Narodil se na Kladně jako syn lékaře Otakara Frankenbergera a Marie, rozené
Danešové, pocházející ze selského rodu z Nového Dvora. Matka bohužel při
dalším porodu zemřela i s dítětem a chlapec žil u babičky. Teprve když se otec
oženil se sestrou své první ženy Barborou, vrátil se syn Otakar do jeho rodiny a
vyrůstal zde ještě s dvěma mladšími sourozenci. Jeho nevlastní bratr Zdeněk
Frankenberger (1892–1966) se stal profesorem histologie a embriologie.
Nevlastní sestra Marie se provdala za MUDr. Jiřího Brdlíka, uznávaného
profesora dětského lékařství.
Sám Otakar Frankenberger toužil po profesionální vojenské kariéře a službě v
armádě, nakonec ale vystudoval práva a věnoval se politice. V roce 1910 se
oženil s Dagmar Čtrnáctou, se kterou měl dvě děti: syna Otakara a dceru
Dagmar. V letech 1915–1918 působil v Zemském obilním ústavu, kontrolujícím
zásobování trhu potravinami, moukou a obilím. Jako tajemník agrární strany se
po roce 1918 zapojil do budování samostatného československého státu a
pracoval na ministerstvu zemědělství, kde ve funkci přednosty odboru byl činný
na úseku zemědělského práva. Podílel se na vypracování nové pozemkové
reformy a vytvářel návrhy norem obilního monopolu ČSR.
V období protektorátu se snažil s dalšími spolupracovníky zadržovat zásoby
obilí v tajných skladech pro případnou poválečnou dobu. Po pravděpodobném
udání došlo 30. září 1941 k jeho zatčení pro plánovité poškozování německých
hospodářských zájmů. Všichni obžalovaní v čele se svým odborovým
přednostou byli odsouzeni k trestu smrti a 10. října 1941 byli zastřeleni.
Vdově po Otakaru Frankenbergerovi st. nastalo nesmírně těžké životní období,
zůstala bez hmotných prostředků a trnula o osud svého syna Otakara, vězněného
Němci za pokus nezákonně opustit protektorát, s cílem vstoupit do
československé zahraniční armády. Syn naštěstí pobyt v koncentračních
táborech přežil a po válce se vrátil domů.
Pražské stopy
Svatba snoubenců Frankenbergerových se konala v roce 1910 v arciděkanském
kostele sv. Václava na Smíchově. Jako kaplan tady působil pozdější slavný
prelát, arciděkan monsignor Jan Pauly, roku 1912 potvrzený smíchovským
zastupitelstvem za faráře. Novomanželé se odstěhovali do nedaleké novostavby
ve Švédské ulici. Krásná secesní stavba dnes již neexistuje, v osmdesátých
letech minulého století ustoupila ražbě Strahovského tunelu a spolu s dalšími
objekty byla zbourána. Dvojdům, položený v horní části Švédské ulice, dal pro
své dvě dcery postavit začátkem 20. století nevěstin otec Josef Čtrnáctý, který
žil na Smíchově v Barrandově ulici (nyní Vodní). Při svých častých procházkách
mohli novomanželé na Smíchově potkávat stařičkého spisovatele romanet
Jakuba Arbese, zakladatele české moderní žurnalistiky, nebo básníka Jiřího
Karáska ze Lvovic. Tragickou smrt Otakara Frankenbergera připomíná
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smíchovská úmrtní matrika a pamětní deska se jmény obětí první a druhé
světové války, osazená v boční lodi kostela sv. Václava.
Zajímavosti
Agrární strana byla založena 6. ledna 1899 pod názvem Česká strana agrární, o
šest let později se spojila s moravským agrárním hnutím a přijala název
Českoslovanská strana agrární. V roce 1906 vyšlo první číslo jejího ústředního
listu Venkov. Dne 21. října 1909 se stal předsedou strany Antonín Švehla. V
Československu se agrární strana, která v roce 1922 přijala název Republikánská
strana zemědělského a malorolnického lidu, stala nejsilnější a nejvlivnější z
politických organizací, k čemuž napomohl rozkol mezi sociálními demokraty a
komunisty. Strana pravidelně vítězila v parlamentních volbách. Teprve roku
1935 získala Sudetoněmecká strana více hlasů. Z iniciativy Antonína Švehly a
Milana Hodži vzniklo v roce 1923 Mezinárodní agrární byro, nazývané též
Zelená internacionála, sdružující evropské rolnické strany a koordinující jejich
činnost a představující jakousi protiváhu socialistické a komunistické
internacionály. V období druhé republiky tvořili agrárníci hlavní složku Strany
národní jednoty, jejímž předsedou se stal Rudolf Beran, zastávající zároveň až
do dubna 1939 funkci premiéra. Bylo mu vytýkáno, že v březnu 1939 až příliš
horlivě plnil německé požadavky (například předání výzbroje), po roce 1939 se
však podílel na protinacistickém odboji, za což byl uvězněn. Do zahraničního
odboje se zapojili i další agrární politici: Ladislav Karel Feierabend, v letech
1941–1945 člen exilové vlády v Londýně, Milan Hodža a Štefan Osuský, Juraj
Slávik či Ján Lichner. V poválečné ČSR byla strana zakázána; po únoru 1948
však byla obnovena v exilu, ale těžiště její činnosti bylo ve Spojených státech
amerických.
Reflexe
Otakar Frankenberger se od mládí zajímal o vojenskou historii, konkrétně o
období husitství. Jeho trvalou zásluhou zůstane, že napsal první velký kritický
spis o husitském válečnictví, s moderním oceněním jeho strategie a taktiky. Byla
to třídílná kniha Naše velká armáda, vydaná v roce 1921. Kromě řady
odborných statí vytvořil i rozsáhlou monografii Antonín Švehla v dějinách
Českoslovanské strany agrární (1931). Významnou Frankenbergerovou prací se
stala vlastenecky laděná dvoudílná studie Pod orlicí, lvem a kalichem, která
vyšla na sklonku roku 1938 a byla poslední knihou vydanou Vojenským
ústavem vědeckým před rozpadem Československa a následnou německou
okupací českých zemí.
Otakar Frankenberger st. miloval lov a účastnil se řady honů, pořádaných na
různých místech republiky reprezentanty agrární strany. Ve volných chvílích
sportovně jezdil a závodil na koni, byl aktivním členem masově organizovaných
selských jízd a pak i jockey klubu. Jako vzpomínka na něj se každý rok v květnu
běhá dostihový Memoriál dr. Frankenbergera. Dříve se závod konal ve Velké
Chuchli, před několika lety byl přenesen do Mostu.
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Duben
Z radnice
Praha 5 řeší problémy s přestěhováním protidrogového centra Sananim
Kontaktní a protidrogové centrum Sananim si zakoupilo do soukromého
vlastnictví v Praze 5 na Smíchově v ulici Na Skalce nebytový prostor. Na
základě stížností občanů starosta danou lokalitu 7. dubna 2010, společně s
předsedou bezpečnostního výboru Milanem Kudrysem, osobně navštívil.
Následně odpověděl na dotazy TV Prima a na místě konzultoval s občany postoj
radnice Prahy 5. Sdělil jim stanovisko Odboru výstavby Úřadu městské části
Praha 5 k zahájení provozu kontaktního a protidrogového centra Sananim:
„Výběr vhodné lokality musí být řešen komplexně v rámci celého hlavního
města. Žádost sdružení Sananim naše městská část neeviduje.“ Situaci upřesnil
Radovan Myslík, tiskový mluvčí Prahy 5: „Na základě podnětů spoluvlastníků
domu byla provedena kontrolní prohlídka dotčeného nebytového prostoru. Bylo
zjištěno, že stavební úpravy, spočívající v dispozičních změnách, jsou
prováděny bez povolení stavebního úřadu. Stavebníkovi byla zaslána výzva k
bezodkladnému ukončení nepovolených prací a stavební úřad zahájil řízení o
jejich odstranění. Za nesplnění podmínek hrozí sankce dle zákona za nesplnění
výzvy stavebního úřadu. Vzhledem k tomu, že je nebytový prostor užíván v
rozporu s platným kolaudačním rozhodnutím, zaslal odbor výstavby Prahy 5
vlastníkovi jednotky výzvu k ukončení provozu nebytové jednotky v rozporu se
zkolaudovaným stavem,“ dodal na závěr jednání mluvčí. Zástupci Prahy 5 se
krizovou situací začali zabývat již 22. března 2010. „Proběhlo také společné
zasedání bezpečnostního výboru a protidrogové komise. Jednání se kromě
zástupců radnice zúčastnil také ředitel Národní protidrogové centrály, zástupci
státní policie a Městské policie Prahy 5 a Prahy 7, protidrogová koordinátorka
městské části Praha 5, vedoucí terénních programů ze sdružení Progressive,
zástupci veřejnosti a také ředitelka občanského sdružení Sananim. Zazněl zde
jednoznačný nesouhlas s umístěním kontaktního a protidrogového centra
Sananim v dané lokalitě,“ vyjádřila se k situaci Lucie Vávrová, která se také z
vlastní iniciativy zúčastnila jednání protidrogové komise hl. m. Prahy.
Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém se zastal starosty Milana Jančíka
Pražský primátor Pavel Bém nepovažuje pondělní (12. 4. 2010) rozhodnutí
regionálního sněmu ODS, na němž došlo k odvolání trojice místopředsedů, za
šťastné. Pozastavil se mimo jiné nad důvody, proč o své posty krátce před
volbami přišli vedle Milana Jančíka i Jiří Janeček a Tomáš Chalupa. Primátor
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řekl: „Nacházíme se 38 dní před volbami a byla tady předvolební objednávka
daná částečně skandalizací pana starosty Jančíka. Každopádně po personálních
změnách ve vedení velké ODS se očekávala personální změna ve vedení Prahy.
Takže z tohoto pohledu to žádné překvapení nebylo. Převládla atmosféra, že
změna je nutná.“ Pavel Bém se naopak starosty Prahy 5 Milana Jančíka zastal. V
rozhovoru pro Rádio Impuls z 21. dubna 2010 starostu pochválil za pozitivní
proměnu pražské městské čtvrti Smíchov: „Proměnil ošklivý, špinavý,
zaprášený Smíchov v opravdu moderní městské centrum.“ Nevládní organizace
Transparency International naopak v březnu 2010 podala na starostu Milana
Jančíka a další představitele radnice Prahy 5 trestní oznámení kvůli smlouvám
mezi Prahou 5 a společností, která pro městskou část vybírala pohledávky na
nájemném. Podle organizace byly smlouvy s Agenturou Praha 5 uzavřeny
protiprávně a pro městskou část nevýhodně. Mimo kontrolu Prahy 5 tak byly
vyvedeny desítky milionů korun.
Starosta Prahy 5 Milan Jančík (ODS) se zatím nerozhodl, zda bude na
podzim 2010 znovu kandidovat v komunálních volbách
Odmítl však, že by byl pro stranu přítěží, a argumentoval, že ODS pod jeho
vedením měla v Praze 5 vynikající volební výsledky. Podle něj není ani určující,
že voliči preferenčními hlasy pro ostatní kandidáty dali najevo, že s jeho osobou
nesouhlasí. Milan Jančík rovněž 14. dubna 2010 uvedl, že nemá žádné signály o
svém možném odvolání z postu místopředsedy pražské ODS na pondělním
regionálním sněmu, který požadovalo šest oblastních organizací domnívajících
se, že před volbami by ODS měla voličům ukázat, že se dokáže zbavit
kontroverzních osobností. „Na programu jsou podzimní volby do zastupitelstev
a do senátu,“ řekl starosta a dodal, že oficiálně nemá zprávy o změně programu.
Připustil, že ví o iniciativě poslance Marka Bendy, který chce na sněmu o
Jančíkovi hlasovat. „Každý delegát má právo navrhnout změny,“ komentoval to
Milan Jančík. Starosta Prahy 5 se vyjádřil i ke změnám na kandidátkách a
přivítal, že výkonná rada ODS nevyškrtla Pavla Béma z pražské a Ivana Langera
z olomoucké kandidátky do sněmovny. Změny těsně před volbami označili jako
„kanibalismus“, který si pravicová strana, jako je ODS, nemůže dovolit, jinak
ztrácí věrohodnost v očích voličů. O odstoupivším předsedovi Mirku
Topolánkovi řekl, že se stal obětí vlastní politiky, což bylo vidět na posledním
kongresu strany, který byl podle něj v režii „kmotrů“ a „velrybářů“. „Pro nás, co
jsme vstupovali do ODS za Václava Klause, to byl šok,“ poznamenal Milan
Jančík, ale uznal, že Topolánkova éra měla rovněž vysokou přidanou hodnotu i
v tom, že bývalý předseda dokázal vyhrávat volby.
Milan Jančík už není místopředsedou pražské ODS
Dne 19. dubna 2010 byl odvolán z místa místopředsedy pražské organizace
ODS starosta Prahy 5 Milan Jančík. Protože odmítl sám odstoupit, členové
sněmu o něm hlasovali. A zbavili ho funkce. Stejný osud potkal podle informací
i další místopředsedy – Tomáše Chalupu a Jiřího Janečka. Na uzavřeném sněmu
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nejdříve vystoupila místopředsedkyně Andrea Vlásenková a rezignovala. K
odstoupení následně vyzvala celé vedení pražské ODS v čele s Pavlem Bémem a
místopředsedy Pavlem Klegou, Jančíkem, starostou Prahy 6 Chalupou a
poslancem Janečkem. Plán zněl: všichni by znovu měli požádat o důvěru a
pánové Jančík, Chalupa a Janeček by ji neměli dostat. Ve vedení regionální
ODS by je měli nahradit Rudolf Blažek, starosta Prahy 8 a Blažkův spojenec
Josef Nosek a radní Prahy 9 Tomáš Portlík. O Bémovi a prvním
místopředsedovi Klegovi se nehlasovalo, takže zůstali ve vedení organizace.
Novými místopředsedy se podle očekávání stali Blažek, Portlík, Nosek a znovu
také Vlásenková. Starosta Prahy 5 Milan Jančík už teď plánuje comeback.
„Musím respektovat rozhodnutí tohoto orgánu, vnímám to jako demokratické
rozhodnutí se vším všudy. V této době je to nevhodné, protože by bylo daleko
legitimnější, kdyby se tak stalo před volbami nebo po volbách,“ řekl Milan
Jančík. Uvedl, že se v nejbližší době pokusí o comeback. „Myslím, že i toto
dnešní rozhodnutí je velkou motivací a začíná převažovat to, že bych kandidovat
mohl, ale rozhodnutí přijde v červnu,“ prozradil Jančík. Hlasy pro odvolání
Milana Jančíka začaly sílit poté, co expředseda ODS Mirek Topolánek opustil
svou funkci. Někteří straníci tehdy upozorňovali, že „očistný proces“ by se
neměl zastavit u Mirka Topolánka, ale odejít by měl například i místopředseda
strany Ivan Langer. Pro odvolání Milana Jančíka se v posledních dnech veřejně
vyslovovali mnozí členové včetně prvního místopředsedy ODS a starosty Prahy
13 Davida Vodrážky. Vadí jim, že by kvůli Jančíkovi mohla strana získat méně
hlasů v květnových volbách 2010 do sněmovny. Jančík v médiích uvedl, že s
ním o jeho možném odvolání nikdo nemluvil a on sám funkci nesloží. Jančík
před začátkem sněmu prohlásil, že je připraven na obě varianty. Novinářům řekl,
že mu nikdo z kolegů do očí žádnou kritiku neřekl. Prý čeká, co se dozví na
uzavřeném jednání. Zdůraznil, že nejdůležitější pro něho je, aby ODS vyhrála
volby v Praze.

Úřední oznámení
Cestovní pasy pro děti
Sněmovna 14. dubna 2010 v prvním čtení schválila povinné zavedení pasů i pro
kojence. A tak od 1. července 2012 budou všechny děti včetně novorozenců
potřebovat na cestu do zahraničí svůj vlastní cestovní doklad. Dosud stačilo
zapsat dítě do pasu rodičů. Od 1. července 2011 to už nebude možné. Rodiče,
kteří už děti v pase zapsané mají, s nimi budou moci ještě rok vycestovat.
Dětské pasy nařídila Evropská unie, která se tak snaží zabránit únosům dětí. Do
dvanácti let dítěte bude v jeho biometrickém pase jen fotografie. Od 12 let i
otisky prstů. Údaje o rodičích v pase nebudou. Vydaný pas by měl platit pět let.
Rodiče budou muset dohlížet na to, aby se sobě dítě na fotografii podobalo.
Dětské pasy na smíchovské radnici vydávají už několik let, i když zatím nejsou
povinné. Někteří rodiče jsou například překvapeni, že při vydání pasu pro dítě
musejí dodat i potvrzení o jeho státním občanství. To se dá sehnat na obecním
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úřadě v místě bydliště. Ne vždy je však lze získat na počkání. Dětský pas sice
platí pět let, ale rodiče, kteří jej nechali udělat například pro jednoměsíční dítě,
jej tak dlouhou dobu používat nemohou. Na fotografii musí být aktuální podoba.
Když se změní, je pas neplatný a rodiče potomkovi musejí nechat vystavit nový.
Profesor MUDr. Pavel Pafko končí v čele chirurgické kliniky v Motole
Profesor MUDr. Pavel Pafko končí v létě roku 2010 jako přednosta III.
chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Motol, v nemocnici však bude dál
působit. Pafkův odchod 8. dubna 2010 v úvodu pražského odborného semináře
Transplantace plic potvrdil ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.
Profesor Pavel Pafko, který letos oslaví sedmdesátiny, zároveň přijal čestné
členství v České transplantační společnosti. Profesor Pavel Pafko je považován
za jednoho z největších českých expertů na hrudní chirurgii, zejména na operace
jícnu. Jako první v Česku a v zemích bývalého východního bloku zahájil
program transplantace plic. V prosinci 1996 vyoperoval zhoubný nádor v plíci
tehdejšímu prezidentu Václavu Havlovi. Po operaci vedl ošetřující tým. O rok
později mu Svaz českých lékařů a Lékařský odborový klub udělily Cenu za
statečnost. Získal ji za to, že po operaci prezidenta veřejně poukázal na nízké
ohodnocení některých výkonů ve zdravotnictví. Pafko se narodil 7. července
1940 v Bratislavě. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Jako chirurg působil od roku 1966 ve Všeobecné fakultní nemocnici. V roce
1989 získal doktorát věd, o rok později byl jmenován profesorem. V roce 1992
byl ustanoven přednostou III. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní
nemocnice. Roku 1997 se přesunul i s personálem a vybavením kliniky do
Fakultní nemocnice v Praze 5 – Motole. Je ženatý, má tři dcery a čtyři vnoučata.

Územní rozhodování a stavební aktivity
Trasa metra A se prodlouží o čtyři nové stanice
Představitelé hlavního města Praha a Dopravního podniku poklepali dne 12.
dubna 2010 na základní kámen nového úseku podzemní dráhy. Povede ze
stanice Dejvická do Motola a přijde na necelých devatenáct miliard korun. Část
výdajů pokryjí peníze z fondů Evropské unie. „Před čtyřmi lety jsme slíbili
výstavbu nových stanic metra trasy A. Dnes tento slib naplňujeme,“ řekl Pavel
Bém. Prodloužení trasy A je podle něj důležité především pro Prahu 6 a oblast
Vítězného náměstí, kudy bude po dostavbě jezdit mnohem méně autobusů než
dnes. Na trase A za čtyři roky přibudou stanice Červený vrch, Veleslavín,
Petřiny a Motol. Délka trasy pražského metra se tak prodlouží o více než šest
kilometrů. Stavba bude stát asi 18,7 miliardy korun. Praha by ale měla získat
zhruba osm miliard korun z fondů Evropské unie. Radní pro dopravu Radovan
Šteiner zdůraznil, že stát na stavbu nepřispívá. Zakázku od Dopravního podniku
získalo sdružení společností Metrostav a Hochtief CZ. Tunely metra budou razit
plně mechanizované razicí štíty, ty se do Česka podle generálního ředitele
Metrostavu Pavla Piláta vrátí téměř po čtyřiceti letech: „Tato technologie je
56

šetrná k životnímu prostředí i obyvatelstvu, které bývá takovými stavbami
dotčeno.“
Do budoucna se počítá s rozšířením trasy A ještě na Letiště Ruzyně přes
zastávky Bílá Hora, Dědina, Dlouhá míle a Staré letiště. Magistrát předpokládá,
že by se nový úsek metra mohl pro cestující otevřít v roce 2018. Hlavní město
také plánuje stavbu metra D. To má procházet centrem metropole od Hlavního
nádraží po Depo Písnice. Měřit bude 11 kilometrů a do Písnice povede přes
náměstí Míru, Pankrác, Krč a Libuš. Podle plánů magistrátu by tu měly jezdit
dálkově řízené vozy bez strojvůdců. Nová trasa ulehčí hlavně přetížené trase C,
přijde na více než 40 miliard. Dopravní podnik teď vybírá k trase metra D
dodavatele projektové dokumentace. „Následně bude vyhlášeno výběrové řízení
na výstavbu,“ řekl Pavel Bém. Podle ředitele Dopravního podniku Martina
Dvořáka by se mělo začít stavět v roce 2012 nebo 2013. Praha má nyní tři linky
metra s 57 stanicemi, denně přepraví přes milion cestujících.
Oprava Barrandovského mostu
V nechvalně známé „myší díře“ u Barrandovského mostu proběhly opravy.
Důvodem byl havarijní stav armatur revizních šachet dešťové kanalizace. V
neděli 4. dubna a v pondělí 5. dubna 2010 byl proto zdejší důležitý dopravní
uzel uzavřen pro nákladní automobily. TSK zde zrekonstruovaly sedm armatur,
které jsou součástí komplexu Barrandovského mostu. Armatury byly v
havarijním stavu a hrozil jejich propad, což ohrožovalo bezpečnost silničního
provozu. V průběhu prací byl zcela uzavřen pravý jízdní pruh. Levý jízdní pruh
byl průjezdný jen pro osobní automobily. Nákladní automobily čekala objízdná
trasa směrem přes Smíchov.

Podniky a podnikatelé
S Opencard jsou možné až 50procentní slevy

Na základě rozhodnutí městské rady a zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy z
poloviny dubna 2010 startuje tzv. městský slevový program Opencard. Díky
němu držitelé elektronických karet Prahy obdrží slevy na vstupné v městských
institucích a památkách. „Rozvoj projektu Opencard je mimořádně důležitý, a
jsem proto rád, že můžeme držitelům karet nabídnout další výhody v podobě
slev na vstupné do zajímavých objektů a institucí,“ uvedl náměstek primátora
Prahy a radní desáté městské části Milan Richter. Jako první se do programu
zapojila Zoologická zahrada hl. m. Prahy (se slevou 5 %), Botanická zahrada
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Praha (5 %), Trojský zámek (20 %) a Muzeum hl. m. Prahy (10 %). „Slevový
systém je v komerčním sektoru velmi rozšířeným nástrojem, jak přilákat více
zákazníků či návštěvníků,“ uvedl Milan Richter, „není důvod se domnívat, že u
městských zařízení je tomu jinak.“ Výše uvedené instituce jsou podle Richtera
první, kdo slevy na vstupné nabídnou. Postupně se do městského slevového
programu zapojí také Městská divadla pražská, Švandovo divadlo na Smíchově,
Hudební divadlo v Karlíně, Divadlo v Dlouhé, Divadlo Minor, Divadlo na
Vinohradech, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Národní kulturní památka
Vyšehrad, Symfonický orchestr hl. m. Prahy, Pražská informační služba a
některé vybrané památky (např. Bludiště na Petříně, Petřínská rozhledna,
zvonice chrámu svatého Mikuláše, Malostranská mostecká věž, Staroměstská
mostecká věž, Staroměstská radnice nebo Prašná brána). Jednotlivé slevy se
budou pohybovat od 5 až do 50 %. „Pod mým vedením se podařilo realizovat
další rozvoj projektu Opencard a já věřím, že držitelé karet Prahy ocení
možnosti, které jim karta nabízí,“ doplnil náměstek primátora Milan Richter.
Slevu na vstupném získá každý držitel osobní Opencard, tedy karty vydané na
jméno, při placení u pokladny.

Byty a bytová politika
Privatizace bytového fondu Prahy 5 pokračuje
Privatizace bytového fondu Prahy 5 pokračuje bez komplikací, je úspěšná a
vstupuje do finální fáze. Zahájení zdejší privatizace bytů bylo nastartováno v
roce 2000. Necelou polovinu plochy radnice prodala po jednotlivých bytech,
zbylou část tvoří odprodej celých domů právnickým osobám, založených
oprávněnými nájemníky. V období od března 2000 do března 2007 se podařilo
převést do soukromých rukou 505 bytových domů s celkovým počtem 5704
bytů. Z privatizačního procesu bylo vyřazeno celkem 43 domů s 283
jednotkami. Důvodem byl nezájem o jejich odkoupení podle zásad
navrhovaných radnicí Prahy 5. Současnou snahou zdejšího úřadu je odprodat
tzv. zbytkové byty v nemovitostech, které byly zprivatizovány po jednotlivých
bytových jednotkách. „Pro městskou část je samozřejmě ekonomicky zcela
nevýhodné spravovat v domě jeden nebo dva byty. A to z hlediska nákladů na
správu, údržbu a opravy bytového fondu v porovnání s výnosy neregulovaného
nájemného, které je mají pokrýt,“ tvrdí vedoucí úřadu obchodních aktivit Prahy
5 Pavel Plichta. Zdejší radnice se proto snaží při privatizaci bytového fondu
vyjít zákazníkům vstříc, a z ceny určené znaleckým odhadem nájemníkům při
rychlém jednání poskytuje slevu. V současnosti je sleva stanovena ve výši 12,5
procenta při prodeji jednotlivých bytů a 25 procent při prodeji celých domů.
„Neznám žádný případ, kdy by někdo z oprávněných nájemců termín splátek
nestihl, a přišel tak o slevu,“ řekl místostarosta Lukáš Herold. Na závěr podotkl:
„Žádný z domů zařazených do privatizace nebyl za čtyři roky, co mám
privatizaci na starosti, odmítnut…“
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Doprava
Po Pražském Semmeringu bude jezdit historický vlak

Na trati Pražského Semmeringu bude o víkendech jezdit historický motorový
vůz z poloviny minulého století. Provoz speciální linky začal v sobotu 1. května
2010 a trval do konce října tohoto roku. Na svých webových stránkách o tom
informovala organizace Ropid, která v Praze a okolí plánuje veřejnou dopravu.
Ve vlaku budou platit pražské tramvajenky. Trať Pražského Semmeringu dostala
pro své převýšení a náročný terén název podle rakouské vysokohorské
železnice. Strmě stoupající železnici vybudovala společnost Buštěhradské dráhy
v sedmdesátých letech 19. století. Spojuje pražský Smíchov s Hostivicemi a
cestujícím nabízí pozoruhodné pohledy na hlavní město. Jízda linky nazvané
Pražský motoráček začíná na Hlavním nádraží Praha. Vlak poté projede
vyšehradským tunelem přes nuselské údolí a železniční most na Výtoni. První
zastávkou je smíchovské nádraží, kde vlak zastaví v místě severního nástupiště.
Ze Smíchova vlak vystoupá po smyčce nad Zlíchovem, po viaduktech překoná
Prokopské údolí a přes zastávku Žvahov a kolem Dívčích hradů bude
pokračovat do Jinonic. Dalšími zastávkami budou Cibulka a Stodůlky, jízdu
skončí ve Zličíně v blízkosti sídliště Řepy. Linku provozuje společnost KŽC
Doprava, která spravuje i další historické vlaky, například v Polabí, Posázaví
nebo na Karlštejnsku. Cestující se svezou v motorovém voze řady M 262.0,
který se vyráběl v polovině minulého století a v provozu byl ještě v prvních
letech 21. století. Tyto vozy jezdily i jako rychlíky na tratích, které nebyly
elektrifikovány. Dosahovaly rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Jízdenky bude
možné si zakoupit i přímo u průvodčího ve vlaku.
Tramvajová trať v Plzeňské ulici projde úplnou rekonstrukcí
Začátkem června roku 2010 začne jedna z nejrozsáhlejších oprav tramvajových
tratí v pražské metropoli. Od stanice Anděl do Řep budou vozy nejdřív jezdit
pouze do vozovny Motol, od 1. července 2010 pak bude trať uzavřena celá. S
jejím zprovozněním se počítá až v průběhu září. Jedna z nejvytíženějších tratí v
Praze je totiž v havarijním stavu. Tramvaje musejí v některých úsecích jet
doslova krokem. Uvedené skutečnosti Dopravní podnik dokonce přizpůsobil i
jízdní řád a prodloužil dobu jízd. Částečné opravy kratších úseků prakticky
nepomáhaly. „Začne se v červnu 2010 s úsekem od Motola do Řep. Prvního
července se změnou jízdního řádu se uzavírka protáhne až k Andělu. Prvního
září by měl být úsek z Anděla do vozovny Motol v provozu a v průběhu září by
59

měl být dokončen úsek do Řep,“ řekl Jan Šurovský z Dopravního podniku hl. m.
Prahy. Půjde o kompletní rekonstrukci trati včetně smyčky v Řepích, ale také
jednotlivých zastávek.
Úsek mezi Klamovkou a sídlištěm Řepy v délce 6,5 kilometru opraví
společnosti Skanska a Eurovia, které zvítězily ve výběrovém řízení. Rozpočet se
pohybuje okolo 650 milionů korun a část z něj bude hrazena formou dotace z
evropského programu Konkurenceschopnost. Přesná výše dotace ale zatím není
známá. Dopravní podnik vlastními silami zrekonstruuje křižovatku u Anděla a
úsek Radlická–Plzeňská, vymění svršek trati mezi oběma křižovatkami. Náklady
se odhadují na desítky milionů korun. „Ve všech úsecích dojde k vyjmutí
betonových panelů, které tam jsou, a trať bude řešena novou technologií. V
úseku mezi Andělem a Tomáškovou ulicí bude pod koleje umístěna betonová
deska a na ní asfalt. Od Klamovky dál povede trať v železobetonových pražcích
s tím, že po Kavalírku budou pražce zaasfaltovány a dál budou koleje položeny
na povrchu na štěrkovém polštáři. V Řepích krátký úsek povede na travnatém
koberci, o který se bude starat městská část,“ vysvětlil Šurovský. Opravou tratě
se zvýší rychlost tramvají. Všechny zastávky budou bezbariérové. Provoz bude
méně hlučný, a to i díky instalaci kolejnic v úseku mezi Kotlářkou a sídlištěm
Řepy bez žlábku. Tramvajové zastávky Dopravní podnik vybaví světelnými
tabulemi s informačním systémem. Životnost trati je vypočítána na třicet let.
„Zdůrazňuji ale, že jen při správném údržbovém režimu. Pokud se bude
dodržovat, trať vydrží i déle.“

Zdravotní a sociální péče
Výsledky soutěže Sestra roku 2009
Titul Sestra v nemocniční a ambulantní péči získala 7. dubna 2010 Ivana
Šulcová z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v
Praze. Vítězkou v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stala Mgr. Marie
Marková, Ph.D., pedagogická pracovnice Národního centra ošetřovatelství a
nelékařských zdravotnických oborů Brno. Titul Sestra v sociální péči patří Bc.
Bronislavě Husovské, Dis., vrchní sestře Mobilního hospice Ondrášek v
Ostravě. Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství získala Markéta
Bekárková ze střediska Charity Frýdek-Místek „Oáza pokoje“. Generálním
partnerem soutěže Sestra roku 2009 byla společnost Hartmann-Rico, a. s.,
hlavním partnerem společnost 3M Česko. Partnery byly firmy Bayer,
Hypokramed, produkt Lactacyd od společnosti GlaxoSmithKline, Mediapharma,
Richter Gedeon, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a Zepter
International.
Transplantace plic ve Fakultní nemocnici Motol
V České republice se transplantují plíce již třináct let, celkem provedli čeští
lékaři 145 transplantací. Počátkem dubna 2010 o tom informoval chirurg Robert
Lischke z pražské Fakultní nemocnice Motol, která má u nás jediný
transplantační program plic. Zákrok je určen pro pacienty s dlouhodobou
60

dechovou nedostatečností v konečném stadiu plicního onemocnění, kdy jiná
léčba už není dostatečně účinná. Pacienti, kteří potřebují nové plíce, mají
nejčastěji rozedmu plic, ale také třeba cystickou fibrózu nebo chronickou
obstrukční plicní nemoc. Transplantací se člověk nevyléčí. Musí brát doživotně
léky snižující přirozenou imunitu a odmítavou reakci organismu na nový orgán.
První transplantace plic v ČR provedli lékaři před třinácti lety, pacient poté žil
šest let. Průměrný věk pacienta podstupujícího transplantaci je 45 roků.
Krátkodobě přežívá přes 90 procent pacientů. Rok od operace přežije asi 80
procent pacientů, pěti let se dožívá více než polovina. Prognóza přežití pacientů
se stále lepší. Transplantační programy jsou však drahé a náročné. „Vždy je více
lidí čekajících na orgán než dárců,“ řekl přednosta III. chirurgické kliniky
motolské nemocnice MUDr. Pavel Pafko. Podle něj je ostudné, že po třinácti
letech trvání programu není v ČR doposud vyřešeno, jak budou zákrok
pojišťovny hradit. Profesor Pavel Pafko v létě skončí jako přednosta III.
chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Motol, na klinice ale bude dál působit.
Pafko, který letos oslavil sedmdesátiny, je považován za jednoho z největších
českých expertů na hrudní chirurgii, zejména na operace jícnu.

Veřejně prospěšná činnost
Proběhla oprava odvodňovacích kanálů před Strahovským tunelem
Oprava odvodňovacích kanálů před pražským Strahovským tunelem skončila
v sobotu 17. dubna 2010. Technická správa komunikací (TSK) před severním
vyústěním tunelu zrekonstruovala odvodňovací kanál, který byl v havarijním
stavu. Práce se podařilo urychlit, původní termín ukončení byl stanoven až na
23. dubna. Průjezd automobilů byl částečně omezen ve směru z Prahy 6 na
Smíchov. V opačném směru od tunelu Mrázovka k Malovance žlab zakrývaly
speciální stavebnicové přejezdy. Poškození odvodňovacích kanálů na vozovce
před severním portálem odhalili technici při pravidelné kontrole vozovky.
Strahovský tunel má dva tubusy a je dlouhý dva kilometry. Byl otevřen v roce
1997 a spojuje Smíchov s Břevnovem.
Středisko pomoci Naděje se přestěhuje na Smíchov
Praha 1 zadala počátkem dubna 2010 přípravu odborné studie, která prověří, na
kolik by přišlo zřízení stanoviště záchranné služby U Bulhara a co vše by k tomu
bylo potřebné. Mělo by sídlit na nynější adrese střediska pomoci Naděje, které
má prostory do konce května vyklidit. Kam se Naděje poděje, městskou část
nezajímá. „Kde bude, nám nepřísluší. Bezdomovectví není problém Prahy 1, ale
hl. m. Prahy,“ řekl starosta Filip Dvořák (ODS). Podle radního hl. m. Prahy pro
sociální politiku Jiřího Janečka (ODS) se Naděje přestěhuje na Prahu 5,
pravděpodobně v průběhu května a června 2010. „Umístění centrálního
kapacitního stanoviště záchranky v centru by bylo ideální,“ soudí její ředitel
Zdeněk Schwarz. Lokalitu U Bulhara považuje za výhodnou proto, že městské
centrum bývá nejčastějším cílem výjezdů. Pokud to vyjde, půjde prý o
historický okamžik, protože záchranáři v centru stanoviště nikdy neměli.
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Schwarz odhaduje, že dojezdové časy k potřebným by se tak zkrátily až o
minuty. Vozy záchranky v současné době vyjíždějí z ulice Dukelských hrdinů v
Praze 7 a z ulic Na Slupi v Praze 2 a Chelčického v Praze 3.
Jinonická záchranná stanice zvířat má další problémy
Jinonická záchranná stanice má další problémy. Tentokrát se na její provoz a
hospodaření zaměřili policisté. Ti spolu s kontrolory z Městské veterinární
správy zařízení navštívili a opět shledali nedostatky s chovem a nakládáním se
zvířaty.
„Policie stanici zkontrolovala 19. března 2010. Zástupci z Městské veterinární
správy konstatovali, že byl porušen zákon na ochranu zvířat a veterinární
zákon,“ řekla Eva Miklíková, mluvčí pražské police. Podle ní policisté věc
vedou jako přestupek. Postih, zřejmě pokuta, bude na zařízení směřovat od
Městské veterinární správy, případně od Úřadu městské části Prahy 5, kam
veterináři zjištění z kontroly pošlou. Kromě zacházení se zvířaty a jejich chovem
se policisté zabývali také hospodařením stanice. „Zařízení dostávalo peníze z
veřejných zdrojů, vyžádali jsme si všechny účetní materiály, abychom prověřili,
zda se nestal hospodářský trestný čin,“ doplnila policejní mluvčí Miklíková.
Vedoucí stanice Věra Aladzasová-Přibylová se ale nařčení brání. Kontroly se
uskutečnily na udání. „Vím, kdo udání napsal, ale jeho jméno prozrazovat
nebudu. Podala jsem trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli křivému
obvinění,“ řekla Aladzasová-Přibylová a dodala, že nesrovnalosti, které při
kontrole veterináři a policisté našli, vysvětlí později. „Zúčastnili jsme se
kontroly jako odborníci na požádání policie,“ potvrdila Jana Vlachová z
Městské veterinární správy v Praze. Nálezy veterinární správa stále šetří.
Až do roku 2008 poskytovalo hlavní město Praha útulku ročně 2,5 milionu
korun. Na jaře 2008 rozvázalo město s vedoucí stanice mandátní smlouvu. Tím
skončilo zasílání milionů. Měsíčně pak Věra Aladzasová-Přibylová dostávala od
města na zvířata necelých 90 tisíc korun. Podle Tomáše Müllera z odboru
ochrany prostředí pražského magistrátu přestalo město stanici dotovat 1.
července 2009. „Do útulku peníze z města neplynou. Na záchranu volně žijících
zvířat dáváme Českému svazu ochránců zvířat do dvou milionů korun ročně,“
sdělil Müller s tím, že komunikace mezi Věrou Aladzasovou-Přibylovou a
ochránci zvířat nefunguje. „Domluva s Jinonicemi je obtížná,“ potvrdil Petr
Stýblo z Českého svazu ochránců zvířat (ČSOP). Ten do stanice zraněná zvířata
nevozí, ani ji z městských peněz nedotuje. Jinonická stanice ale přece na veřejné
peníze dosáhla. Na návrh náměstkyně ministra životního prostředí Rút Bízkové
dostalo loni zařízení na provoz záchranné stanice pro handicapovaná zvířata
grant milion korun. „Jelikož v té době Praha předělávala příliš dlouho Koncepci
péče o handicapovaná zvířata a hrozilo, že stanice mezitím zanikne, grant byl
udělen, aby tato potřebná stanice mohla být zachována,“ zdůvodnila Petra
Roubíčková, mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR.
Ministerstvo peníze stanici poskytlo, přestože rok před tím potvrdilo pokuty ve
výši 74 tisíc korun za porušení zákona o obchodování se zvláště chráněnými
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druhy. „Po dočasných potížích, které byly útulku vytknuty a pokutovány,
nastalo zlepšení,“ odpověděla Roubíčková na dotaz, proč ministerstvo poskytlo
milion korun takto problematickému zařízení.

Sport a zábava
Půlmaraton s prezidentem republiky

V sobotu 27. března 2010 se uskutečnil první z velkých pražských běžeckých
svátků. Dvanáctého ročníku pražského půlmaratonu se zúčastnilo rekordních
8500 běžců, což s takřka s pětatřicetiprocentním nárůstem oproti loňskému roku
znamená, že šlo prozatím o největší běžecký závod v historii České republiky.
Organizátorům závodu Prague International Marathon (PIM) se podařilo sestavit
výjimečnou startovní listinu elitních atletů. Výstřelem ze startovní pistole závod
tradičně zahájil prezident ČR Václav Klaus. V kategorii mužů doběhl jako první
favorizovaný závodník z Keni Joel Kemboi Kimurer v čase 1:00:09, jen jedna
vteřina jej dělila od překonání traťového rekordu. V kategorii žen doběhla první
Pose Jerotich Kostek v čase 1:09:57. Prvním českým běžcem v cíli byl Robert
Štefko, jenž obsadil celkové desáté místo. První z českých atletek, která dosáhla
cíle, se stala Petra Kamínková s časem 1:15:52. Závěrem je potřeba zmínít, že
organizátoři běžeckého seriálu PIM se prostřednictvím těchto akcí snaží
podporovat též charitativní organizace. Na půlmaraton naváže maratonský
víkend, který se v Praze uskuteční 8.–9. května 2010.

Městská zeleň a ekologie
Na Barrandově je klid, čisto a větší volnost pro duši
Kinského zahrada je v novém

V Kinského zahradě na Smíchově probíhají rozsáhlé opravy. Během posledních
dvou let prošla zahrada asi nejnáročnější částí rekonstrukce. Dělníci dělali
novou kanalizaci. Speciální potrubí, které v zahradě položili, se používá v
alpských zemích. „Je tady hodně náročný terén, svažitý. Půda není úplně
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stabilní. Museli jsme proto použít finančně náročnější materiál,“ řekla 8. dubna
2010 architektka projektu Magdaléna Dandová s tím, že kromě kanalizace se
dláždily cesty, vznikly nové fontány, schodiště, osvětlení i bezbariérové vstupy.
Celkem stály hl. m. Praha úpravy v Kinského zahradě, rozprostírající se na
jižním a jihovýchodním svahu vrchu Petřína, více než 300 milionů korun.
Třetina peněz šla z evropských fondů. Nyní čeká park ještě rekonstrukce
dětského hřiště, další oprava cest a revitalizace zeleně. Přestože se zahrada stala
útočištěm před městským ruchem, její atmosféru narušují dva zdevastované
domy, které se v ní nacházejí. Vlastní je soukromí majitelé. Ti se o ně nestarají.

Bezpečnost občanů
Policie zasahovala proti zločincům z Rumunska i na Smíchově
Policie v rámci akce zaměřené na rumunské zločince zatýkala 6. dubna 2010 v
Praze cizince. Před pátou hodinou ráno vniklo policejní komando do bytu ve
Zlatnické ulici v centru hlavního města. Další zásah proběhl kolem osmnácté
hodiny ve Štefánikově ulici na Smíchově. Mluvčí protikorupční policie Roman
Skřepek potvrdil, že spolu oba případy souvisely. „Akce probíhá na základě
právní pomoci pro Rumunsko a zasahuje do více zemí,“ řekl Skřepek. Ve
Zlatnické ulici policie zadržela šest lidí. Na místě zásahu cizinci při zadržení
vyhodili z okna na chodník tři počítače. Notebook letěl z okna i ve Štefánikově
ulici v Praze 5. Cizinci jím dokonce zasáhli policejní octavii v civilním
provedení, která má poničenou střechu a rozbité zadní okno.
K nehodě museli dopravní policisté jít pěšky
Běžet k místu nehody museli 12. dubna 2010 po ránu pražští dopraváci. Osobní
auto ve spojovacím tunelu mezi Barrandovským mostem a ulicí K Barrandovu
narazilo do nákladního vozidla. V důsledku nehody v okolí okamžitě vznikla
neproniknutelná „vozová hradba“. „Stojící kolony aut se vytvářely především na
Barrandovském mostě, Jižní spojce a v Modřanské ulici,“ řekl Tomáš Hulan z
pražského policejního ředitelství. Policisté na místě zjistili, že k nehodě došlo
poté, co do takzvané myší díry vjel osobní vůz v protisměru. S jistotou lze
vyloučit, že se na této kolizi nepodepsal alkohol. Dechová zkouška ukázala, že
ani jeden z řidičů havarovaných vozidel před jízdou nepil. Nehoda ochromila
dopravu mířící z Prahy směrem na Beroun. Ve směru od Berouna do Prahy zase
ve stejném čase bránila provozu havárie u Rudné.
Závodní hasičské sbory v Praze
V roce 1891 byly, podle statistického přehledu sborů hasičských v Království
českém, v okresech Karlín a Smíchov celkem čtyři tovární sbory. V roce 1902
sdružovala Župní hasičská jednota Praha šest továrních sborů. V roce 2002 bylo
na území hlavního města Prahy evidováno třináct jednotek JPO VI s 196 členy.
Mezi tímto obdobím však v Praze působilo mnoho desítek firemních sborů.
Nejstarší záznam o pražských hasičských službách je o společnosti c. k. Výsadní
české severní dráhy v Praze, která prokazatelně v roce 1868 pořídila od fy Bratří
Smekalů Čechy u Olomouce putnové a trakařové hasicí stříkačky. Nejstarší
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vznik továrního (závodního) hasičského sboru v Praze patří slavné smíchovské
strojírenské fy Ringhoffer (Ringhofferova továrna na výrobu vagónů, později
ČKD Praha, závod Tatra Smíchov), vznikl v roce 1876. Do roku 1900 se datuje i
vznik hasičů Národního divadla v Praze (1881), sbor továrny na hasičské náčiní
R. A. Smekala na Smíchově (1885), sbor ve firmě synů Brožů Libeň (1889) a
sbor elektrotechnické továrny Kolben a spol. Vysočany (Českomoravská
Kolben-Daněk Praha-Vysočany (1898) později ČKD Polovodiče). Dále je
prokázán vznik sborů v AERO Praha (1937), DP Autobusy Praha-Řepy (1982),
Dopravní podnik DP Autobusy Praha-Řepy, Klíčov, Dejvice, Kačerov, Vršovice
(Správa vozidel autobusy provozovny Klíčov, Vršovice, Kačerov, Řepy; 1987).
Na území Prahy ještě fungovaly tovární hasičské sbory: Libeň – továrna F. X.
Bronche, sbor cukrovaru a rafinerie v Modřanech; tovární hasičský sbor PrahaBubny, sbor státní dráhy Praha-Bubny, sbor České státní západní dráhy Praha,
sbor akc. pivovaru Praha, sbor továrny OSA Praha, hasičský sbor továrny
Zlíchov, MORA MORAVIA Hlubočepy, PAL Praha-Kbely, Leros Praha,
Léčiva Praha, Masokombinát Písnice, Masokombinát Makovice, VÚ Praha, VÚ
Dejvice. Dodnes působí závodní jednotky i v podniku Interpharma Praha, a. s.
(Chemopharma), Česká pošta, a. s., PJT Malešice a Požární služba hotelu Hilton
Praha. Z dokumentů víme o zrušení některých sborů, např. Sbor dobrovolných
továrních hasičů R. A. Smekal, Praha-Smíchov, ukončil činnost v roce 1939,
SDH podniku Pražský hrad v roce 1979, VEN-NUS Praha (1994), ATECO
provozovna ŽOS Praha-Bubny (1996), Plynostav – Tranzitní plynovod Praha
(1998), Diesel International Praha-Smíchov (2003), Dopravní podnik Praha (DP
Autobusy Dejvice; 2004), Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves
(2005), ZKL-VRL Praha (2006) a Tesla Hloubětín (2009).
Z profesionálních pražských závodních požárních útvarů postupně v průběhu
druhé světové války vznikla požární četa na Letišti Praha-Ruzyně (německý) a
závodní hasičský sbor z povolání Filmové ateliéry Hostivař a později Technická
požární a záchranná služba (Záchranná požární služba letiště Praha-Ruzyně;
1945), SPOŽ Praha (1953; SŽDC-ČESKÉ DRÁHY), MITAS, a. s., Praha 10
(1956), Československá televize (Česká televize; 1971) Záchranný havarijní a
požární útvar Metro Praha (1973), ZPÚ Dopravní podnik (1975; PS Kačerov
1995, PS Hostivař 1984, PS Zličín 1994, od 1. 1. 2005 HZSP Dopravní podnik
hl. m. Prahy a. s.), Léčiva Praha (ZENTIVA; 1976), Pražský Hrad (Kancelář
Prezidenta republiky; 1979); Palác kultury Praha (Kongresové centrum; 1980),
Barvy a laky Praha-Hostivař (Barvy a laky Hostivař; 1983), Fakultní nemocnice
Motol (1989). Začátkem devadesátých let vznikl VHZS vojenské letiště Kbely
VÚ 8407. Agentura Hrivna Barrandov ostraha-hasiči zajišťuje jednotku ve
Filmových ateliérech Barrandov – AB Barrandov. V roce 1990 bylo v Praze 21
závodních požárních útvarů, 2005 jedenáct a v roce 2009 pouhých osm.
V roce 2002 bylo na území hlavního města Prahy 13 jednotek JPO IV s 510
zaměstnanci. Činnost ukončily: ČKD Praha, závod Tatra Smíchov (1991), Praga
Praha-Vysočany (1991), Filmové ateliéry Hostivař (1992–3), VPZ VÚ
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Výzkumné ústavy Běchovice (1995), Mototechna Praha-Stodůlky (1995), Škoda
Dieselové Motory Smíchov (ČKD Naftové motory Praha 5 – Smíchov; 1996),
ČKD Polovodiče (1996), Walter Motor (Motorlet Jinonice; 1997), Mezinárodní
a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha (MTTÚ; 1999), VZLÚ
Praha-Letňany (Výzkumný a zkušební letecký ústav; 1999), Letov Letňany
(2000), ČKD Dopravní systémy Praha-Zličín (2002) – Siemens Kolejová
vozidla (2004), AB Barrandov (Barrandov Studio; 2005), Avia Letňany-Daewoo
(2005). Dále ještě v Praze působily ZPÚ ČKD Praha (polovina 90. let), ZPÚ
ČKD Polovodiče (polovina 90. let), ZPÚ ČKD Služby (polovina 90. let),
Letecké opravny Malešice (polovina 90. let), Plynárna Praha-Měcholupy
(polovina 90. let), Kablo Hostivař, VÚ 7509 Praha 6, Aviation Service letiště
Kbely, Letiště Kbely ČSL, VTS CHEMOIL Praha-Komořany. Závodní požární
útvar Walter Motor (Motorlet Jinonice; 1997), Škoda Dieselové Motory
Smíchov (ČKD Naftové motory Praha 5 – Smíchov – Diesel International;
1996), VZLÚ (Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s., Praha-Letňany; 2000),
Dopravní podnik (přeměněn na SDH podniku), HZS podniku Barvy a laky
Hostivař (v březnu 2005 přeměněn na SDHP se zaměstnanci a zrušen 30. 4.
2009). ZPÚ Pražský hrad od 1. 4. 1994 převzal HZS ČR (dnes HS-11).
Rudé letnice
V úterý 20. dubna 2010 uplynulo 80 let od událostí, k nimž došlo v Radotíně o
velikonoční neděli roku 1930 a které byly později nazvány Rudými letnicemi.
Během nich četníci zranili pět dívek, které po únoru 1948 komunistická
propaganda neváhala vydávat dokonce za zastřelené. Byla to akce komunistické
a dělnické mládeže, vedené poslancem Václavem Kopeckým, která se nejprve
sešla v Kosoři, odkud se po projevu svého vůdce vydala do Radotína. Sraz se
měl původně konat právě v Radotíně, zde však byl úřady zakázán. Průvodu
přehradil cestu kordon četníků, kteří měli za úkol je do Radotína nepustit. Na
výzvy k zastavení dav nereagoval a zaútočil na četníky kameny. Při střetu
bohužel došlo k použití zbraně a ke zranění pěti dívek ve věku 13 až 24 let. Dvě
byly zraněny velmi vážně, střelnými ranami do břicha a do boku. Další zásah
byl do stehna, jedné dívce byly po zásahu do ruky amputovány dva prsty. Pět
osob bylo zatčeno, poslanec Kopecký v tichosti zmizel. Četníci svou roli
trestuhodně nezvládli. Že se nechali vyprovokovat ke střelbě, navíc proti dětem,
je neomluvitelné. A není podstatné, že akce byla zakázána, průvod neuposlechl
výzev k zastavení, dokonce ani to, zda četník, který stiskl spoušť, se cítil
ohrožen demonstranty. Nešťastně zraněné dívky nemohly tušit, že se staly
nástrojem v rukou komunistických předáků, kteří je postavili jako štít do čela
průvodu, a sami dělali vše pro to, aby vyprovokovali srážku. Komunisté ze
střetu vytěžili obrovský politický kapitál. Postupným nabalováním lží a
polopravd se jim podařilo vytvořit z Rudých letnic mýtus, který osudnou srážku
povýšil na jednu z největších událostí dělnického hnutí. Popravdě je však nutno
přiznat, že prvního zkreslení skutečnosti se nedopustili komunisté, ale
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vyšetřovatelé. Je jím rozšířená, a dodnes bohužel často opakovaná verze o
jediném výstřelu a odražené kulce. Počet a rozsah zranění tuto verzi
jednoznačně vyvracejí a nic na tom nemění ani fakt, že se k tomuto závěru
přiklonili vyšetřovatelé v oficiální zprávě. Výsledku vyšetřování se komunisté v
tisku vysmáli a ze sebe udělali mučedníky. Poté, co se v roce 1948 chopili moci,
přebírají iniciativu v mystifikacích komunisté. V dubnu 1950 byl slavnostně
odhalen památník Rudých letnic. Bylo to v době, kdy komunisté systematicky
zavírali a vraždili své odpůrce, nevinní lidé trpěli ve věznicích a umírali na
státních hranicích, pouhé dva měsíce života zbývaly statečné Miladě Horákové.
Oslavné tirády věnované pomníku stojí za zaznamenání. Například Svobodné
slovo 25. dubna 1950 napsalo: „Prolitá dělnická krev zbarvila ještě více do ruda
komunistickou Kosoř a komunistický Radotín. (…) Vedl je revoluční duch
Komunistického svazu mládeže, bojovného oddílu, oddaného na smrt ideám
Lenina a Stalina, oddaného na smrt velkým cílům Komunistické strany
Československa, oddaného na smrt programu našeho vůdce, soudruha Klementa
Gottwalda.“ Pomník se stal místem, k němuž se rok co rok chodil povinně
klanět celý Radotín, školami počínaje a továrnami konče. Pionýři, svazáci a
milicionáři drželi u pomníku čestnou stráž a všichni společně poslouchali fráze o
prohnilém kapitalismu, světlých zítřcích a vítězství světové revoluce. Ulice byla
přejmenována na ulici Rudých letnic, k názvu závodu Janka bylo přidáno ZRL
(Závody Rudých letnic), sportovní akce škol nesly název Soutěže Rudých letnic,
vznikl přespolní běh Rudých letnic. Rudé letnice byly povýšeny na událost
celostátního významu, která se dostala do encyklopedií a do učebnic. Podle
románu Aleny Bernáškové natočil Jiří Sequens v roce 1954 film Olověný chléb,
kde jsou radotínské události zachyceny optikou tehdejší oficiální propagandy.
Jeho pravidelné sledování se stalo další povinnou akcí radotínských škol. Aby
slova o prolité krvi získala náležitou váhu, z pěti zraněných děvčat se stalo „pět
zastřelených“, jak je doslova uvedeno na pohlednici Radotína z šedesátých let.
To mezi lidmi opět zvýšilo odpor k Rudým letnicím. Pro místní občany to byla
přece jen silná káva, což si odpovědní funkcionáři nejspíš uvědomili a verze o
pěti zastřelených se v tichosti vzdali. Jiné lži a polopravdy nebyly tak evidentní,
ale byly o to rafinovanější. Autorský kolektiv publikace Rudé letnice (1980) líčí
událost pochopitelně z třídního hlediska, aby v celé nahotě odhalil prohnilost
Masarykovy buržoazní republiky. I tak lze z brožurky vyčíst zajímavé informace
– například to, že některé dívky vůbec nevěděly, že jdou na politickou
demonstraci, natož aby tušily, zda je, či není zakázaná. Pozorný čtenář narazí na
další zajímavost, která je v rozporu s často opakovaným tvrzením o chudých a
zbídačelých dětech, které v době krize neměly co jíst. To když jedna z dívek
vypráví, že jim cestou na demonstraci ujel vlak, proto se s kamarádkami složily
a na cestu do Radotína si objednaly taxík. Úsměvné falšování historie. Další
dezinformaci, svědčící o tom, že se komunističtí ideologové snažili pamatovat
na vše, odhalí ten, kdo porovná dobové dokumenty s pozdějšími články, třeba s
oním ze Svobodného slova. V roce 1930 byla jména tří zraněných dívek ryze
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česká (Růžena Martincová, Marie Drdová, Jiřina Brejchová), zato dvě zněla až
příliš německy: Hilda Reichová a Rici Katschnerová. Nejspíš se nehodilo, aby
za práva českého proletariátu bojovaly Němky, a tak došlo k úpravě, která
připomínala retušování fotografií. V roce 1950 byly „přejmenovány“ na T.
Raichovou a R. Kačnarovou, zatímco zbývající tři dívky byly uvedeny správně,
příjmením i plným křestním jménem. Některé lži o Rudých letnicích jsou až
úsměvné a je s podivem, že nikdo aspoň trochu soudný nezasáhl proti jejich
uvedení do života. Nejkřiklavějším případem je text nechvalně známého
komunistického novináře Jaroslava Kojzara. Ten se zesměšnil článkem
nazvaným Tenkrát o letnicích, kde se snaží popsat událost rádoby beletristickou
formou. Z nesmyslů, jimiž se článek hemží, zmíníme dva, které nejvíce bijí do
očí. Nejprve nechal spiklence, kteří se vydali na slavnost Rudých letnic,
„vystoupit z vlaku v Kosoři“, aniž by si zjistil, že v Kosoři nejsou a nikdy
nebyly železniční koleje, podruhé zaperlil, když nechal četníky střílet i proti
mládeži schované ve stráni. Ještě se divíte, proč místní lidé cítili k pomníku
odpor? Když radotínský Šemík v roce 1990 poprvé napsal o Rudých letnicích,
občané dali jasnou odpověď, jak se na událost dívají. Samozřejmě ne všichni,
našli se takoví, kteří tesknili, a dosud teskní, po „starých dobrých časech“.
Převažující veřejné mínění však bylo vodítkem pro radotínské zastupitele, kteří
v říjnu 1992 nechali pomník zbourat. A jak odpovědět těm, kteří v tom vidí
falšování historie? Nejlépe také otázkami: Kolik zla napáchal komunistický
režim a strana, která pláče po odstraněném pomníku? Kolik nevinných lidí
poslala na šibenici nebo na dlouhé roky do žaláře? Kolika rodinám zničila život?
Kolik lidí pronásledovala jenom proto, že neměli ten správný třídní původ? Pro
ty všechny byl pomník plivnutím do tváře. Ano, na události z roku 1930
nesmíme nikdy zapomenout. Nikoli však na mýtus, ale na událost zbavenou
nánosů polopravd i evidentních lží a nazvanou pravým jménem. Pak může zůstat
vzpomínkou na zraněné dívky, které nemohly za to, jak a kým byla událost v
průběhu let zneužita.
KÁJA SAUDEK
* 13. 5. 1935 Praha
Významný český komiksový kreslíř, výtvarník a grafik. Stal se průkopníkem
komiksu pro dospělé a tvůrčím vzorem pro další pokračovatele. Podněcoval
zájem o komiks v tehdy izolovaném Československu, které před záškodnickými
obrázky a textovými bublinami „chránila“ železná opona. Spolupracoval se
spisovatelem a básníkem Milošem Macourkem na dvou celovečerních filmech.
Maloval originální závěsné obrazy a jeho profesní život významně utvářela i
práce pro reklamu, v níž využil své grafické, a především typografické nadání.
Ilustroval řadu knih a nakreslil desítky příběhů. Tvorba komiksů se pro něho
stala výrazem svobody, volnosti a vzdoru. Jeho nejznámější dílo Muriel a
oranžová smrt, který přímo reagoval na srpnovou okupaci vojsky Varšavské
smlouvy v roce 1968, vyšlo až v roce 2009.
Život a dílo
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Komiks ho fascinoval od útlého věku. Sklony ke kreslení v něm probudil první
celovečerní animovaný film, který viděl – Sněhurka a sedm trpaslíků z dílny
Walta Disneye. Byla to Kájova vůbec první návštěva kina a nesmazatelně se mu
vryla do paměti. Druhá světová válka silně poznamenala i Kájův osud. Velká
část rodiny židovského úředníka Gustava Saudka a jeho ženy Pavlíny zahynula
v koncentračních táborech. Dvojčata Kája a Jan, která byla na konci války
odvlečena do internačního tábora na česko-polském pomezí, hrůzy války
naštěstí přežila.
Po válce se rodině Saudkových ozval příbuzný ze Spojených států amerických a
začal jim posílat potravinové balíčky. Namísto do papíru je balil do novin,
plných obrázkových stripů, a tak se bratrům Saudkovým rozkryl nový a
zázračný svět amerických komiksů a jejich akčních hrdinů. Kája Saudek poznal
takové ikony, jako byli Buck Rogers, důmyslný Kocour Felix nebo Wild Cat:
„Nerozuměl jsem anglicky, a tak mě podivnost dějů fascinovala, zdála se
tajemná, mystická.“
Po komunistickém převratu v roce 1948 komiksy přestaly vyprávět snové
příběhy a nová politická garnitura je hned zkraje označila za zvrhlý projev
amerikanismu, analfabetismu a záškodnického ohlupování čtenářstva, pročež
byl zdroj americké fantazie zprudka odříznut. Kája Saudek měl naštěstí dost
vlastní imaginace. Spolu se svým dvojčetem Janem začal coby třináctiletý
vydávat školní časopis Tuleň s vlastními seriály, kterým velel svalnatý rek
Gerald. Kvůli svému nevhodnému třídnímu původu nemohl po ukončení
základního vzdělání v roce 1950 nastoupit na výtvarnou školu, a tak kreslil dál
sám pro sebe a své přátele. Jeho talent se vyvíjel jen tiše a v utajení. Mezitím
pracoval jako pomocný dělník, technický kreslič v projekční kanceláři a jako
kulisák v ateliérech na Barrandově, kde se postupně vypracoval až na post
pomocného architekta.
Průlom v jeho profesionálním životě přišel až se spisovatelem, básníkem a
scenáristou Milošem Macourkem. Jejich setkání v roce 1960 přerostlo do
spolupráce, která o šest let později vyvrcholila takřka hybridním filmem Kdo
chce zabít Jessii? (1966). Legendární česká filmová komedie o potížích se
zhmotnělými sny, antigravitačními rukavicemi a žárlivou docentkou. Dílo je
dodnes inspirativním příkladem inovátorského přístupu ve filmovém umění. Pro
film vytvořil Kája Saudek titulky, veškeré reklamní plakáty a několik stránek
fiktivního komiksu o krásné vynálezkyni Jessii a antigravitačních rukavicích.
O čtyři roky později následovala komiksokomedie inspirovaná mafiánskými
filmy a gangstery Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970), kterou režíroval Oldřich
Lipský.
Mezitím se Saudkovy komiksy pomalu a s rozporuplnými úspěchy draly
k publiku. V uvolněném ovzduší šedesátých let se Kája Saudek podílel na tvorbě
hudebního měsíčníku Pop Music Express, který vycháel v letech 1968 - 1970.
Výtvarník navrhl logo, kreslil rozjívené titulky, ilustrace, plakáty, dokonce i
reklamy, a zadní stranu časopisu ovládli jeho komiksoví hrdinové Karel Kanál
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& Honza Hrom. Saudek v té době ještě vymýšlel podobu reklamních materiálů
pro pražský klub Aro Cola Club v Dejvicích, jehož provozovatelem byla
agentura Spectrum vydávající časopis Pop Music Express. Normalizace však
podnik smetla a jeho místo obsadil klub příslušníků Sboru národní bezpečnosti
(SNB).
V roce 1969 se na stránkách populárního a odvážného Mladého světa zjevila
jako přízrak ze vzdálené galaxie ukázka z připravovaného futuristického
komiksu Muriel a andělé, který zhotovilo osvědčené tvůrčí duo MacourekSaudek. Miloš Macourek našel inspiraci ve svůdné francouzské komiksové
superženě Barbarelle. Tak se zrodila sličná lékařka Muriel, která třímala
potenciál stát se kultovní postavou československé popkultury. Nestihla ho
využít. Druhý díl Muriel a oranžová smrt, který byl na cestě, skončil ve stoupě.
Uveřejněné vzorky komiksu vzbudily takový rozruch, že se dočkaly jediné
možné oficiální reakce. Obě knihy, které k vydání připravovalo nakladatelství
Mladá fronta, byly zakázány a měly upadnout do zapomnění.
Nestalo se to. Po léta totality Muriel dřímala v lepším světě bez nenávisti a zla,
kam ji zavedl její andělský průvodce z budoucnosti. V roce 1991 se konečně
dočkala vlastní knihy. Druhý díl, který vypráví o útoku oranžových zrůd
z dalekého kraje vesmíru na planetu Zemi, se málem skutečně ztratil. Poztrácené
stránky se podařilo zkompletovat a vydat až v roce 2009. A Saudkova sexy žena
Muriel své jméno propůjčila cenám, které se udělují nejlepším komiksům
v rámci každoročního pražského festivalu KomiksFest!.
V roce 1972 začal na stránkách Mladého světa vycházet podle scénáře Jaroslava
Weigla seriál Lips Tullian, „věnovaný nejobávanějšímu náčelníkovi lupičů“,
který se z nešťastné lásky ke spanilé Hedvice stal zločincem. Avšak jako vůdce
Černé roty trestá pouze bohaté a ochraňuje chudé. Mladý svět poskytl prostor
také Saudkově Čtverylce (1971), Černému Filipovi (1974), který byl ovšem
zastaven, nebo ironickému komiksu Fantom opery uvádí (1973). Některé
Saudkovy komiksy vycházely ve slovenských Technických novinách,
v Ostravském kulturním zpravodaji či v přílohách Mladé fronty. Spolupracoval
také s Československou televizí, mimo jiné na přípravě sobotního týdeníku
Pionýrská vlaštovka určeného malým divákům.
Kája Saudek během své kariéry spolupracoval s desítkami scenáristů.
Různorodým příběhům dodával svou značku, ovládl je zářivými barvami a
nezaměnitelnými excentrickými křivkami. Rozkreslil nápady Miloše Macourka,
Ondřeje Neffa, Josefa Nesvadby, ztvárnil taky dva příběhy Jaroslava Foglara
Ztraceného kamaráda (1979) a Modrou rokli (1984), či Jaroslava Weigla, který
kromě Lipse Tulliana (1972) vytvořil scénář ke kreslenému Majoru Zemanovi
(1978–1979).
Po pádu totality se na trhu objevily reedice dřívějších Saudkových komiksů
stejně tak, jako se mezi kreslíři objevili jeho fanoušci, epigoni a plagiátoři
z generace nastupujících mladých výtvarníků. V roce 1991 vydalo nakladatelství
Comet zásadní knihu Muriel a andělé. Ale na zlatou éru šedesátých let, kdy
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vznikly jeho největší umělecké skvosty, už Kája Saudek nenavázal. Komiksová
tvorba ustoupila malbě, volným ilustracím pro magazíny jako NEI-report či
Pivní Kurýr, reklamním zakázkám a umělcovým problémům s konzumací
alkoholu. V roce 2006 mu nešťastnou náhodou zaskočilo sousto jídla do hrdla a
Kája Saudek upadl do bezvědomí, ze kterého se ve Fakultní nemocnici Motol
v Praze 5 doposud neprobral.
Pražské stopy
Rodina Káji Saudka obývala vilu v pražském Podolí nedaleko Kavčích hor,
kterou později komunisté zkonfiskovali. Když Jan a Kája Saudkovi začali pod
vlivem četby komiksů na základní škole vydávat ambiciózní školní časopis
Tuleň, „založili“ vlastní dětskou vydavatelskou firmu J. K. Saudek The Funnies,
která „sídlila“ v ulici Nad Cementárnou č. 355 v Praze 4 – Podolí. Každé číslo
časopisu vyšlo v jediném exempláři a spolužáci si je mohli vypůjčit za úplatu.
Oba bratři také rádi sportovali – coby bratrský závodní tandem vybojovali na
mistrovství republiky v kanoistice v roce 1953 třetí místo. Kanoistický klub byl
umístěn v těsné blízkosti plovárny Žlutých lázní v Praze 4 – Podolí.
Nespoutaní bratři, kteří odmítali zapadnout do šedého davu a nečeřit vodu,
přirozeně provokovali policejní složky. Příslušníci Státní bezpečnosti jim při
domovních prohlídkách zabavili kresby i fotografie, a Kája Saudek se tak
seznámil s vězeňským prostředím v Praze na Pankráci. Nějakou dobu dokonce
strávil v bohnické psychiatrické léčebně.
V polovině šedesátých let Kája Saudek poznal svou budoucí manželku Hanu
Woydinkovou. Rok po svatbě se jim narodil syn Patrik, o osm let později dcera
Berenika. Na konci sedmdesátých let získala Hana Saudková volný pozemek ve
strmém smíchovském kopci. Dům, který měl být původně postaven na klíč, si
nakonec manželé Saudkovi museli vybudovat vlastními silami. Prahu 5 a její
zvláštní atmosféru si ovšem záhy zamilovali. Rodina zde dodnes žije na adrese
Nad Palatou čp. 2845/46, Praha 5.
Spolu s bratrem Janem Saudkem a spisovatelem, novinářem a scenáristou
Ondřejem Neffem, který rovněž stejně jako kdysi jeho otec Vladimír Neff,
bydlel v Praze 5, se vydávali na dlouhé procházky do okolí. S oblibou
navštěvovali Vyšehrad, růžový sad na Petříně, rozhlednu Cibulku, pěšky došli
až do Ruzyně nebo na horu Říp. Kája Saudek si zvykl vstávat velice brzy ráno,
už kolem čtvrté hodiny, kdy se kolem jeho domu vznášeli akorát ptáci a ranní
opar a nikdo ho nerušil od práce. Okolní příroda ho inspirovala, podobně jako
petřínská rozhledna se Štefánikovou hvězdárnou a astronomickou knihovnou,
když se v osmdesátých letech podílel s Vladimírem Železným a Jiřím Grygarem
na seriálu Slovenské televize Okna vesmíru dokořán.
Zajímavosti
Do svých originálně pojatých komiksů a kreseb vkládal kromě talentu osobitý
smysl pro humor a postmoderní hravost v podobě útržků, narážek, jinotajů a
kulturních i politických odkazů. Jeden z tvůrců filmu Kdo chce zabít Jessii?
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Miloš Macourek existuje ve světě Saudkových komiksů jako postava
Mac’Ourek. Na fiktivním komiksu, který v uvedeném filmu slouží jako výtvarné
východisko, je čitelný i Saudkův tradiční podpis: „Dutá fráze bezduchého kýče
© 1965.“
Umělec také velmi rád přetvářel cizí umělecké vzory, ať už to byly fotografie, či
klasické obrazy. Jeho komiksový svět je fantaskní, ale vyrůstal z reality
okolního prostředí. Do hlavních rolí Kája Saudek mnohdy obsazoval sám sebe a
postavy, které nalézal v nejrůznějších skutečně profesních prostředích. S velkou
oblibou, hraničící s posedlostí znázorňoval svou někdejší snoubenku Olgu
Schoberovou. Zejména po jejich rozchodu ji často karikoval velmi nelichotivě.
Později k jeho kresbám přibyla manželka Hana coby extrémně vyvinutá
Superhana nebo Supermanuela. A militantnímu zloduchovi, slizkému generálu
Xeronovi, jenž lstí málem zlikvidoval celou planetu, propůjčil obličej svého
jednovaječného dvojčete Jana.
Reflexe
Karel Saudek je kultovní český komiksový kreslíř, nekorunovaný komiksový
král, jehož jméno nezůstalo uvězněno uvnitř hranic tehdejšího Československa.
V socialistické šedi působil všestranný kreslíř jako zjevení z jiného vesmíru a on
sám se cítil jako cizinec ve vlastní zemi. Dlouhá léta zákazů a nezdarů při
srážkách s oficiální politickou mocí pak z něj v očích jeho fanoušků udělala
legendu. Naložil s ní ovšem po svém. Přestože znal formální pravidla žánru,
přistupoval k vlastní tvorbě s jemně podvratnými úmysly, se smyslem pro recesi
a s ohromnou dávkou pobavené nadsázky, svérázu a vlastní parodie. Každé
kýčovité scéně zasadil mistrovský ironický šleh, každou magickou chvíli
v předimenzovaném světě si přitáhl pod ruku a zpřístupnil ji hladovému
diváctvu.
„Když Saudek nakreslil Jessii v souboji se Supermanem a zachytil ji v situaci,
kdy uvažuje o zapošívání natržené sukně, to není jen ironická nadsázka: zde
cítíme, že jsme v kontaktu se vznešenou obyčejnou podstatou života,“ podotkl
Ondřej Neff, jeden z jeho scenáristů, který se navíc pokusil shrnout, v čem je
Saudek tolik jedinečný: „Každý maestro si na originálnosti zakládá, má ji
takříkajíc v popisu práce. Ovšem skutečnost je taková, že originálnost se vyučuje
na speciálních vysokých školách, že tato originálnost je akademicky probádaná
a vydefinovaná, tlustospisně podchycená, a nyní – nepochybuju – i počítačově
digitalizovaná. Saudkova originálnost je jiného druhu. Nevyčtená z knih,
neodposlouchaná z katedry. A řekl bych, že ani není odvozená ze života.
Saudkova originálnost, to je on sám, jeho osobnost, démonická, trýznivá i
sebetrýznivá pod snadno prolomitelnou kůrou roztomilosti.“
Literatura: Kája Saudek: 3× Kája Saudek. Práce. Praha 1989. H. Desiegen:
Kája Saudek. Arbor vitae societas. Praha: 2009. Kája Saudek: Muriel a andělé.
Comet. Praha 1991. Kája Saudek: Muriel a oranžová smrt. Plus. Praha 2009.
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Květen
Z radnice
Rozhovor s Milanem Mackem po odvolání starosty Prahy 5 JUDr. Milana
Jančíka z funkce v ODS
Členové pražské ODS na regionálním sněmu 19. dubna 2010 rozhodli vedle
dalších dvou jmen také o odvolání starosty Prahy 5 Milana Jančíka z funkce
místopředsedy pražské organizace. Vadí jim, že by kvůli němu mohla strana
získat méně hlasů v květnových volbách do sněmovny. Co tomu říkáte?
Zdá se, že jde jenom o čelné pozice v ODS. Starosta Milan Jančík je poměrně
typickým představitelem celé řady předních politiků naší doby. Velmi dobře ví –
a umí to –, komu co nabídnout, aby si zajistil své výsadní postavení, a tohoto
postavení pak důsledně využívá. Nenabízí pochopitelně ze svého, ale z majetku
městské části. Dokázal se dohodnout i na koaliční spolupráci s ČSSD v Praze 5,
tuto obvodní organizaci osobně řídí Jiří Paroubek. Některým zastupitelům z
dalších politických stran nabídl dobře placená místa, takže Praha 5 má snad
nejvíce uvolněných zastupitelů v Praze. Takováto politika vadí velké části
občanů. Jsem rád, že konečně začala vadit i některým členům ODS a odhodlali
se aspoň k malému krůčku.
Výsledky mé práce jsou vidět v Praze 5, chlubil se přitom Milan Jančík ještě
před sněmem v pondělním Radiožurnálu. Kauzy jako nevýhodně prodané
Ženské domovy či pronájem pozemků ČD se podle něj podařilo vysvětlit.
Kontroverzního politika ze mě udělala média – upozornil také. Přitom však
podle vlastních slov prý dokáže jít přes mrtvoly…
Kolem starosty Milana Jančíka se točí nejen tyto, ale celá řada dalších
podobných případů. Z mého pohledu je jejich výsledek ve všech případech
stejný – poškozeným je vždy městská část. Policie ČR již řešila několik trestních
oznámení nás, zastupitelů, ale i jiných, zatím byl výsledek vždy stejný, všechny
případy byly odloženy, v lepším případě se stále šetří. Policie tyto případy
evidentně buď řešit neumí, nebo nechce. Možné ale je, že takovéto nakládání s
veřejným majetkem v našem státě ani není trestné. Pak se nemůžeme divit
miliardovým schodkům veřejných financí. (Poznámka: Na starostu Milana
Jančíka podala trestní oznámení také Transparency International.)
Jaké jsou vaše další zkušenosti jako zastupitele v Praze 5 s Milanem Jančíkem
jako starostou?
Jeho – dá se říci nevybíravé – metody třeba při rozdělování veřejných peněz již
dříve daly vzniknout na zastupitelstvu Prahy 5 tzv. duhové koalici, do níž přešli
někteří členové ODS. Za téměř dvanáct let vlády nejdříve místostarosty, pak
starosty Jančíka se městská část Praha 5 zbavila majetku za přibližně dvě
miliardy korun, přitom jeho tržní hodnota byla nejméně dvojnásobná až
trojnásobná. Úmyslně používám výraz zbavila, protože tak nevýhodné obchody
ani jinak nelze nazvat. Z těchto prodejů zůstalo přibližně pouhých 250 milionů
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korun. Vše ostatní se utratilo, tedy spíše se někde rozplynulo. Takovýto způsob
hospodaření, ale i řízení městské části, skutečně vadí části zastupitelů snad
všech politických stran, včetně některých zastupitelů ODS a ČSSD, kteří ve své
většině tvoří základ vládnoucí koalice. Proto jsme již na začátku tohoto
volebního období vytvořili „duhovou opozici“, ve které jsou zastupitelé z
různých politických stran odleva až doprava. Koaliční hlasovací mašinerie je ale
početnější a dokáže prohlasovat cokoli. Ostatně to je také její jediný úkol. Je
zajímavé sledovat, čím se při jednání zastupitelstva někteří koaliční zastupitelé
baví, pokud se zrovna viditelně nenudí. Internet skutečně skýtá nepřeberné
možnosti, díky počítačům si mohou krátit čas i některými počítačovými hrami…
Z podstatných návrhů předkládají zpravidla jen návrh na ukončení diskuse.
Vždy při hlasování zbystří a hlasují jednotně.
Budete se po odvolání Jančíka z funkce místopředsedy pražské ODS snažit
také o jeho odvolání z funkce starosty? I když do komunálních voleb, po nichž
by nemusel v čele Prahy 5 již zůstat, příliš času nezbývá. Navíc, když Jančík v
Radiožurnálu také prohlásil, že po svém odvolání se o to více bude věnovat
práci v Praze 5?
Odvolání starosty Jančíka už „duhová opozice“ navrhovala několikrát, koalice
se ale vždy postavila proti. Nyní je situace poněkud jiná a je velmi zajímavé
sledovat vývoj ve vládnoucí koalici. Z toho, co se objevilo v tisku, je zřejmé, že
„ikona Jančík“ začíná i některým koaličním zastupitelům hodně vadit, zejména
zastupitelům z ČSSD a ODS. Uvědomují si, že by za dlouholetou spolupráci pod
Jančíkovým vedením mohl přijít zasloužený trest v nadcházejících komunálních
volbách. Snaží se proto od něj distancovat. Zda pomohou svými hlasy při jeho
případném odvolávání, si ale nejsem příliš jist. Odvolání starosty Jančíka by ale
stejně nic nevyřešilo, odvolat je třeba celou radu MČ.
(Haló noviny 21. 4. 2010 Miroslav Kantek)
Praha 5 z ptačí perspektivy

Starosta Prahy 5 JUDr. Milan Jančík a rada Prahy 5 uspořádali v pátek 21. 5.
2010 a v sobotu 22. 5. 2010 pro zájemce vyhlídkové lety nad Prahou vrtulníkem
Robinson. Odletová místa byla v Motole a na Barrandově. Lety byly pro
veřejnost zdarma, minimální věková hranice byla sedmnáct let. Délka
vzdušného dobrodružství na palubě vrtulníků trvala sedm minut. Zároveň se
soutěžilo o nejkrásnější letecký snímek Prahy 5. První cenou byl let vrtulníkem
z Prahy do Karlštejna pro tři osoby.
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Úřední oznámení
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 28. května 2010 a 29. května 2010 se v České republice konaly volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky svým
rozhodnutím ze dne 8. února 2010 publikovaným pod č. 37/2010 Sb. Voličem je
státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. V pátek se volební místnosti otevřely ve 14 hodin, aby se
uzavřely ve 22 hodin. Ve druhý volební den, tj. v sobotu 29. května 2010, byly
volební místnosti otevřeny od 8 do 14. hodin. Na území Prahy 5 bylo otevřeno
81 volebních místností. Jejich úplný seznam s čísly volebních okrsků a
s příslušnými adresami byly vyvěšeny na úřední desce úřadu městské části
Prahy 5. Oproti volbám do Evropského parlamentu v roce 2009 došlo ke dvěma
změnám. Pro zlepšení komfortu voličů byla přesunuta volební místnost
volebního okrsku č. 299 do Mateřské školy U Železničního mostu č. 4 (dříve
nádraží Praha-Smíchov). Z vyšší moci také došlo k přečíslování okrsků v hl. m.
Praze, takže Praha 5 měla okrsky očíslovány od č. 285 do č. 365. V praxi se to
dotklo pouze změn volebních okrsků se sídlem v budově Gymnázia Christiana
Dopplera, kde byly okrsky č. 285, č. 364 a č. 365. Uvedeným řešením se
podařilo zdejší radnici zachovat čísla všech ostatních okrsků, jak tomu bylo
v minulosti. S dostatečným předstihem byly do schránek občanů doručeny
volební lístky, pokud se tak nestalo, bylo možné o ně požádat na úřadě městské
části Praha 5 nebo přímo ve volební místnosti. Podrobné informace o průběhu
voleb v Praze 5 přinesl speciál měsíčníku Pražská pětka s názvem Volby do
Parlamentu České republiky 2010.
Pražské metro bude jezdit v pátek a v sobotu do jedné hodiny po půlnoci
Představenstvo Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) rozhodlo, že
metro bude od července 2010 jezdit v pátek a v sobotu až do jedné hodiny po
půlnoci. Nyní metro končí o půlnoci. „Změna by měla začít platit od 1.
července,“ řekl šéf představenstva a zároveň předseda výboru dopravy
pražského zastupitelstva David Vodrážka (ODS). „Náklady na provoz metra se
tímto krokem zvýší o 38 milionů korun ročně,“ doplnil ředitel Dopravního
podniku hl. m. Prahy Martin Dvořák. Politici sedící v představenstvu firmy
slíbili, že peníze seženou. Představenstvo prošlo minulý měsíc obměnou a sedí v
něm kromě primátora Pavla Béma (ODS) dva jeho náměstci a dva zastupitelé.
V pražské dopravě bude dohlížet i více strážníků. „V metru musíme zajistit
bezpečnost, proto také posílíme řady strážníků v jednotce metro. V roce 2006
jich zde soužilo 90, dnes je to 210, a do konce roku jejich počet zvýšíme na 270.
To znamená, že jedna hlídka bude mít na starost jen dvě stanice,“ uvedl
náměstek primátora Rudolf Blažek (ODS), který je místopředsedou
představenstva DPP. Policejní hlídky mají posílit také v nočních tramvajích a
autobusech. Představenstvo uvažuje i o rozšíření jízdních řádů na trase B. „Ve
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špičce jsou vozy vytížené na hranici kapacity. Zvažujeme zkrácení intervalů v
pracovních dnech ve stanicích v centru města,“ řekl Vodrážka. Více spojů by tak
jezdilo zřejmě mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Českomoravská.
Zelení představili „demokratizační“ novelu zákona o obcích
Poslankyně za Stranu zelených Kateřina Jacques předložila spolu s dalšími
poslanci z ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 návrh zákona (sněmovní tisk 1068),
který byl vypracován ve spolupráci s nevládní organizací Oživení a dalšími
odborníky na oblast přístupu k informacím. Novela upravuje nakládání s
prostorem v radničních médiích (zabraňuje jejich zneužívání k jednostranné
politické propagaci), zavádí vyšší míru transparentnosti do jednacích procesů na
radnicích (zvyšuje dostupnost oficiálních dokumentů) a konečně posiluje
nezávislost vnitřní kontroly samosprávy (zamezuje střetu zájmů). „Zelení
předložili novelu zákona o obcích, která zamezuje zneužívání moci a financí na
podporu prezentace politiky vládnoucí strany a poprvé od listopadu 1989 přináší
na české radnice prvky skutečné demokracie,“ komentovala novelu Kateřina
Jacques. „Dvacet let od revoluce se v komunální politice v Praze 5 objevuje
nová forma totality – radniční tiskoviny podléhají cenzuře a z veřejných
prostředků se podporuje kult osobností vládnoucí koalice ODS, ČSSD a EDSNK,“ uvedl Ondřej Velek. Novela zákona o obcích, kterou připravili zelení,
byla představena na semináři s názvem „20 let demokracie: Kraje, města, obce
na rozcestí mezi korupcí a vládou práva“, pořádaném nevládní organizací
Oživení pod záštitou poslanců Kateřiny Jacques, Robina Bohnische, Michaely
Šojdrové a Pavla Severy.

Územní rozhodování a stavební aktivity
Vodohospodáři začali na Barrandově opravovat potrubí
Vodohospodáři se po zimě pustili do obnovy zastaralých vodovodů a kanalizací.
V dubnu 2010 zahájili výměnu kanalizačního potrubí ve Filmařské ulici na
Barrandově, jehož technický i provozní stav je nevyhovující, a zároveň je nutné
zvýšit jeho kapacitu. Obnova se týká úseku od křižovatky s ulicí Barrandovskou
až po Kříženeckého náměstí. Stavební práce čekají také Zbraslav, kde bude
město dokončovat obnovu vodovodního přivaděče z vodojemu Havlín do
vodojemu Baně. Zároveň je naplánovaná také rekonstrukce zastaralých
vodovodů v Holešovicích, a sice v Argentinské ulici. Pokračovat bude i rozsáhlá
výměna řadů na Žižkově vybudovaných v dvacátých letech minulého století,
jejichž životnost byla už dávno překročena. Stavební práce budou následovat i v
ulicích Dělostřelecká, Nad Hradním vodojemem v Praze 6, Myslíkově nebo v
Bylanské v Praze 10, kde za deště vytékají odpadní vody do okolí.

Byty a bytová politika
Prahu čeká boom malých bytů
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V Praze přibude malých bytů. Vyplývá to z databáze EIA uveřejněné 5. května
2010, zahrnující projekty, které developeři předložili k posouzení vlivu staveb
na životní prostředí. Téměř jedenáct tisíc ze 14 904 bytů v 63 projektech, které
se nově objevily v procesu EIA za první čtyři měsíce letošního roku, jsou malé
byty s dispozicí 1+kk a 2+kk do rozlohy 50 metrů čtverečních. „Největší zájem
je o byty s dispozicí 2+kk, proto také v naší nabídce jednoznačně dominují,“
uvedla Veronika Ježková, vedoucí analytické skupiny developerské společnosti
Central Group. Poptávce po malých bytech se podřizují i další obchodníci.
Česká pobočka španělské společnosti Hercesa chce postavit 347 bytů v projektu
Novodvorská. Čtyři z pěti těchto bytů mají dispozici 2+kk a menší, jen 64 bytů z
projektu má tři a více místností. Razantně zachytila aktuální trend společnost
Ekospol. V připravovaném projektu Panorama Kyje II je z 429 bytů 96 procent
stejně velkých nebo menších než 2+kk. Jen patnáct bytů z celého projektu má tři
a více pokojů. V nových projektech se nesnižuje jen rozloha bytů, ale i jejich
ceny. Například v projektech společnosti Central Group ceny začínají na 25 400
korunách za metr čtvereční, ceny zahajovaných bytů developera Orco začínají
na 45 tisících, ceny Ekospolu na 43 tisících za čtvereční metr, stejně jako ceny
firmy Finep. Je to zhruba o 12 procent méně než u podobných projektů loni.
Přitom průměrná cena nových i starších bytů v Praze je podle Institutu
regionálních informací 47 838 korun za metr čtvereční. Podle serveru
Realitymix.cz dokonce 58 666 korun za metr čtvereční, o sedm procent méně
než v lednu. „Ceny se snížily již ve druhé polovině loňského roku, protože kvůli
poklesu zakázek stavební firmy ochotněji akceptovaly nižší ceny za své práce, a
to o deset až patnáct procent,“ připomněl Korec. Podle Institutu regionálních
informací (IRI) klesly ceny bytů v Praze v prvním čtvrtletí oproti čtvrtému
čtvrtletí loňského roku o 68 tisíc korun na 3,011 milionu korun. Tato cena se
vztahuje ke staršímu bytu o velikosti 68 metrů čtverečních. Ceny nových bytů,
přepočtené na 68 metrů čtverečních, se však podle IRI ve stejném období snížily
o 200 tisíc na 3,253 milionu korun. Aktuálně je v Praze na prodej podle
realitních serverů 26 tisíc bytů. Z toho 2300 jsou neprodané byty v nových
developerských projektech. Proto se realitní specialisté domnívají, že se letos a
příští rok začne stavět méně než ohlášených 15 tisíc bytů. „S ohledem na dopady
ekonomické recese na většinu developerů, kteří nestavějí za své, odhaduji, že se
více než polovina z připravovaných projektů nedostane do stadia realizace.
Některé projekty jsou ve fázi přípravy již několik let, během nichž se do země
ještě nekoplo,“ připomněl šéf Ekospolu Korec. „Současný stav nabídky a
poptávky představuje typickou stagnaci. Zahajovat nové stavby za stávajícího
stavu volných bytů by bylo odůvodněné pouze ve velmi atraktivních lokalitách,“
soudí Václav Beran, specialista na realitní trh z Českého vysokého učení
technického v Praze.
Nově připravované byty v Praze
(pro rok 2010 a 2011)
Počet bytů v %
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Praha 1 0 0
Praha 2 0 0
Praha 3 117 0,8
Praha 4 3214 21,6
Praha 5 2811 18,9
Praha 6 148 1
Praha 7 51 0,3
Praha 8 955 6,4
Praha 9 4085 27,4
Praha 10 3523 23,6

Doprava
Smíchovské zdymadlo je přetížené, musí odmítat lodě
Chodec procházející po Janáčkově nábřeží může být v těchto dnech (26. 4.
2010) překvapen. V době špičky, odpoledne po dvanácté a večer mezi šestou a
devátou, může ve zdymadle vidět neobvykle velké množství plavidel. Lodě se
řadí za sebou a čekají na proplutí plavební komorou. Důvod? Na Vltavě je plno.
Některým lodím nebyl průplav povolen, a tak musejí čekat. „V sezoně
zaznamenáváme rapidní vzrůst zájmu o průplav smíchovským zdymadlem.
Mám ale pocit, že letos je výrazně vyšší než v minulých letech,“ říká Tomáš
Bárta z Povodí Vltavy. Příčiny vidí v zesíleném zájmu o plavbu po Vltavě.
„Češi znovu objevují krásu plavby a rádi si lodí zajedou třeba do zoo,“
komentuje situaci. V důsledku toho ovšem dochází k výraznému zatížení
kapacity smíchovského zdymadla, to je doslova přeplněné a nezřídka jsou lodě
žádající o průplav odmítnuty. Potom krouží ve zdrži nebo musejí využít komoru
na Štvanici. „To je samozřejmě problém pro lodě s turisty. Ti chtějí vidět
Vyšehrad a Karlův most,“ řekl Bárta. Ocelová vrata zdymadel se otevírají
pravidelně každých šestnáct minut. Cyklus plavební komory je stejný, více
záleží na ukázněnosti lodních kapitánů při řazení a také třeba na počasí. Provoz
na řece sledují i zaměstnanci Státní plavební správy. V pohotovosti je rovněž
hlídka poříčního útvaru městské policie. „V souvislosti se současným nárůstem
lodní přepravy v Praze zatím nebyly žádné stížnosti, ani co se týká provozu u
zdymadel,“ řekl vedoucí útvaru Jaroslav Netroufal. „Je to spíše otázka tolerance
mezi kapitány a slušného chování. Stejně jako na silnici i na řece se může občas
objevit nebezpečně manévrující plavidlo.“ Ve směnném provozu je nasazeno
dvanáct strážníků, kteří zajišťují bezpečnost na řece a v jejím okolí. „Hlídkový
člun vždy pracuje v páru se zásahovým vozidlem, monitorují situaci z vodní
hladiny a ze země,“ objasňuje Netroufal. Ročně propluje smíchovským
zdymadlem 27 tisíc lodí, čímž se stává nejvytíženější plavební komorou ve
střední Evropě.
Léto roku 2010 přineslo změny v tramvajových spojích
0d 26. 4. 2010 byly v Praze zahájeny velké opravy tramvajových tratí.
Rekonstruovala se trasa z Anděla na sídliště Řepy, výluka se dotkla také
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frekventovaného úseku v okolí stanice metra Národní třída. Kolem Prašného
mostu byly uzavírky tramvajových tratí z důvodu výstavby silničního tunelu
Blanka. Zároveň se opravovala trať v Myslíkově ulici, která bude sloužit jako
objížďka v době uzavření Národní třídy a Spálené ulice. Podle Jana Šurovského,
šéfa Dopravní cesty Tramvaje Dopravního podniku hl. m. Prahy, se v červnu
2010 bude muset následně opravit navazující křižovatka u Mánesa. Samotná
Národní třída a Spálená ulice budou pro tramvaje uzavřeny od konce července
2010 až do konce prázdnin. Ve stejné době začne Dopravní podnik
rekonstruovat několikakilometrovou trať v Plzeňské ulici. „Jako první se začne
opravovat úsek z Motola na sídliště Řepy a křižovatka Anděl,“ uvedl Šurovský.
Ta je podle něj ve špatném technickém stavu, opravu vyžaduje především ve
směru do Nádražní ulice. Křižovatka však průjezdná, pražská hromadná doprava
by se bez ní zřejmě neobešla. Komplikovaná bude rovněž rekonstrukce
křižovatky ulic Plzeňská a Radlická, místem nebudou projíždět ani automobily.
„Rekonstrukci bychom chtěli stihnout během prvního prodlouženého
červencového víkendu,“ uvedl Šurovský. S výjimkou úseku Motol–sídliště Řepy
by měly práce v této lokalitě skončit až v závěru letních prázdnin.

Školství a dětské aktivity
Minerály mezi přírodovědci
V sobotu 17. dubna 2010 uspořádala smíchovská Stanice přírodovědců
amatérskou prodejní výstavu minerálů. Vystavovali zde především sběratelé ze
zdejšího geologického kroužku, ale i řada dalších milovnílů vzácných a drahých
kamenů. Akce proběhla v nové budově Stanice přírodovědců v Drtinově ulici.
Nabídka minerálů byla bohatá, vystavovaly se zde nejen ojedinělé krystaly,
odlitky zkamenělin, ale i knihy o přírodě a geologické pomůcky. Návštěvníci si
zde mohli například prohlédnout minerály pegmatitů z Borů, ametysty
z Běchovic či záhnědy nebo vzácné minerály získané v Rumunsku. Kromě
přírodních neopracovaných kamenů se zde objevily i kameny leštěné. Zaujal i
larimar dovezený z Dominikánské republiky a šperky z něj vyrobené.
Nakladatelství Granit na přehlídce představilo knihy věnované přírodě, které si
zde bylo možné se slevou zakoupit. Jak nám řekla organizátorka výstavy Vlasta
Coufalová ze Stanice přírodovědců, výstava v prostorách budovy byla otevřená
od 9 do 16 hodin. Ojedinělou akci doprovázela i výstava fotografií zhotovená
členy geologického kroužku. Vstupné na akci pro děti bylo 10 Kč a pro dospělé
20 Kč.
Reflexní vesty pro prvňáky z Prahy 5
Žáci prvních tříd by měli být v ulicích města mnohem více v bezpečí. Od
hlavního města Prahy totiž školy v Praze 5 získaly svítivé reflexní vesty. „Velký
zájem nás příjemně překvapil. Jsme schopni zajistit bezpečnostní vestičky pro
všechny pražské prvnáčky, kterých je kolem jedenácti a půl tisíce,“ uvedl první
náměstek primátora Prahy Rudolf Blažek. V Praze 5 má o reflexní vesty zájem
například škola Barrandov, Základní škola Janovského či Základní škola
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Jánského nebo škola v Remízku. Podle ředitele pražské policie Vladimíra
Kotrouše vesta jejího nositele nejen ochrání, ale také mu připomíná, že má znát
pravidla silničního provozu. Statistiky ukazují, že děti jsou mezi chodci
v městském provozu nejohroženější skupinou. Městská policie připravila pro
děti a mládež instruktivní přednášky o bezpečném chování s názvem Medvídek
Brumla ve městě a Medvídek Brumla v městské hromadné dopravě. V Praze 5
městská policie střeží okolo jedenácti silničních přechodů, osm z nich hlídají
každý den. Službu začínají vždy ráno okolo půl osmé. Jedná se například o
přechody Weberová, Plzeňská, Nad Parkem či Drtinova, které jsou poblíž
zdejších škol.

Kultura
Národní knihovna si zaslouží vyhlídkové místo
I po několika letech, kdy se v Praze sváděl zápas o umístění Kaplického návrhu
Národní knihovny na Letné, z dopisu čtenářů vyplývá, že o futuristickou stavbu
mají stále zájem: „Ano, přála bych si, aby se v Praze postavila nová, zajímavá,
moderní, prostorná Národní knihovna podle návrhu architekta pana Kaplického.
Umístila bych ji na severovýchodní svah náhorní plošiny Dívčí hrady v Praze 5,
natočenou směrem na Radlice a Smíchov. Je to nádherné vyhlídkové místo pro
všechny obyvatele. Spolu s Národní knihovnou bych uvedla do provozu
minibusovou dopravní linku A, B, C, D, která by spojovala stanice metra
Radlickou a Jinonice přes Dívčí hrady, a samozřejmě Národní knihovnu. Se
svým vnoučkem Davídkem bych knihovnu pravidelně navštěvovala. Bydlíme
totiž v Jinonicích a chodíme rádi na procházky po okolí do této části Prahy.“
(M. Urbanová, Praha)
Výstava malíře Vlastimila Šika v Portheimce
Vernisáží 3. května 2010 zahájila městská část Praha 5 vzpomínkovou výstavu
na akademického malíře Vlastimila Šika. Expozici složenou z expresivních
portrétů i abstraktních prací doplňují fotografie a vybavení z umělcova ateliéru.
Život Vlastimila Šika byl těsně spjat s Prahou 5. Po nástupu na místo výtvarného
pedagoga na smíchovskou Lidovou školu umění Na Santošce v roce 1983 se
spolu s uvedenou institucí následně přestěhoval do Štefánikovy ulice, kde
působil následujících dvacet let. Od roku 2003 do roku 2005 vyučoval
výtvarnou a estetickou výchovu na Gymnáziu Antonína Dvořáka v Kralupech
nad Vltavou, poté nastoupil na místo arteterapeuta v Psychiatrické léčebně v
Horních Beřkovicích, kde působil až do jara 2009. Tragicky zemřel 2. července
2009. Jeho výtvarným školením prošlo mnoho známých malířů a historiků
umění, například Ondřej Maleček, Jaroslav Valečka, Petr Vaňous, Šimon
Koudela, Julia Hansen-Loeve, Aleš Růžička, Rudolf Merkner a mnozí další.
Právě z řad jeho bývalých žáků vzešel nápad výstavu uspořádat jako vzpomínku,
poděkování a hold výjimečnému a vzácnému člověku, umělci a pedagogovi,
který dokázal významně ovlivnit a nasměrovat jejich životy. Expozice byla v
Galerii Portheimka otevřena do 29. května 2010.
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Galerie Barrandov splácí dluhy výtvarnému řemeslu
Galerie Barrandov v Praze 5 zvala na výstavu výtvarných prací studentů
večerních kurzů a metodiky výuky v Ateliéru Smíchov a České Budějovice.
Výstava byla slavnostně zahájena v pondělí 10. května 2010 v 16 hodin v
Galerii Barrandov a organizátoři ji chápou jako splátku výtvarnému řemeslu a
pátrání po jeho historii. Expozice, při jejíž vernisáži vystoupila mimo jiné i
Světlana Nálepková, byla přístupná až do 28. května 2010.

Zdravotní a sociální péče
Lidem v Praze 5 vadí injekční stříkačky u škol a v parcích
V České republice je až 35 tisíc drogově závislých lidí. Z toho se celá třetina
koncentruje na území hlavního města Prahy. O závislé se v Praze stará kontaktní
centrum Sananim. Kromě mnoha různých činností vyměňuje například injekční
stříkačky. Nyní ale musí místo práce bojovat o svou existenci. Problémy centra
začaly poté, co se v dubnu letošního roku (2010) přestěhovalo do ulice Na
Skalce v Praze 5. Důvodem byla výpověď z nájmu z Prahy 7, kde působila
organizace několik let. „Když jsme si tady pronajali prostory, ihned jsme o naší
přítomnosti informovali městskou část. Okamžitě se kvůli tomu sešla
bezpečností komise. Od první chvíle jsou tady k naší činnosti výhrady,“ řekla
Martina Richterová-Těmínová, předsedkyně sdružení. Nespokojenost okolí se
podle Sananimu projevuje hlavně komplikacemi, které organizaci působí
stavební odbor Prahy 5. „Přišlo nám už několik výzev z úřadu o porušení
stavebního povolení. Museli jsme ukončit veškeré práce. Na podlahu jsme
přitom položili linoleum a vyměnili obklady. To je vše,“ řekla předsedkyně.
S podobným tvrzením však nesouhlasí radnice Prahy 5. Podle ní využívá
Sananim prostory neoprávněně. Spor vyvrcholil 12. 4. 2010. Úředníci radnice se
přijeli do objektu přímo podívat. „Vzhledem k tomu, že je nebytový prostor
užíván v rozporu s platným kolaudačním rozhodnutím, zaslal odbor výstavby
Prahy 5 výzvu k ukončení činnosti,“ řekl tiskový mluvčí Radovan Myslík.
Kontaktní centrum Sananim totiž sídlí nedaleko dvou škol. „Nevím o tom, že
bychom nějakým způsobem porušili zákon. Lidé si prostě na naši přítomnost
stěžovali, a tak začal stavební úřad jednat,“ myslí si předsedkyně. S ní souhlasí i
Nina Janošková, vedoucí oddělení protidrogové prevence z magistrátu: „Že se
lidé bojí, například velkého výskytu drogově závislých, je přirozené. Ale za
posledních dvacet let, kdy Sananim pracuje, se vždy šlo dohodnout ke
spokojenosti obou stran. Tady ale úplně chybí snaha cokoli řešit,“ řekla.
Nespokojeným obyvatelům se nelíbí hlavně umístění kontaktního centra. „Jejich
práce je záslužná, ale vybrali si místo nedaleko mateřské a základní školy,
dětského hřiště a parku. Děti se pomalu bojí chodit ven. Za zrušení Sananimu
budeme za každou cenu bojovat,“ řekl jeden z obyvatel ulice Na Skalce, který si
nepřeje být jmenován. Jak celá situace dopadne, není jisté. Problémem se ale
bude zabývat i magistrát. „Starosta Prahy 5 už se zkontaktoval s primátorem,
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plánují společnou schůzku, kdy přesně se sejdou, ale ještě nevím,“ doplnil
informace mluvčí Prahy 5 Radovan Myslík.
Kancelář nemůže sloužit jako zdravotnické zařízení
Praha 5 trvá na svých podmínkách, které určila pro fungování kontaktního
centra Sananim na rohu ulic Na Skalce a U Nikolajky. „Prostor zkolaudovaný
jako kanceláře nemůže sloužit pro provoz zdravotnického zařízení,“ řekl 21.
dubna 2010 mluvčí radnice Prahy 5 Radovan Myslík. Podle něho je nevhodná i
blízkost základní školy, a nelze tedy čekat, že by příslušný odbor se žádostí o
změnu užívání prostor souhlasil. „Ke stavebním úpravám Sananim neměl
souhlas ani ostatních nájemníků domu, i když je prostor v jeho vlastnictví,“
uvedl Myslík s odkazem na petici zdejších občanů. Kontaktní centrum, které
vedle výměny stříkaček poskytuje uživatelům drog především poradenství,
základní péči a psychologickou pomoc, žádná z radnic městských částí Prahy na
svém území nechce. Okolí smíchovského Anděla však spolu s Václavským
náměstím nyní tvoří jediné dvě otevřené drogové scény v metropoli. Proto by
centrum mělo být v jeho blízkosti. Podle Lukáše Budína (SZ) opozice v Praze 5
navrhuje citlivé řešení: „Navrhujeme přesunutí kontaktního centra z ulice Na
Skalce do areálu Polikliniky v Kartouzské, aby se snížil výskyt drogově
závislých a návazně i použitých injekčních stříkaček v klidné zástavbě. Radnice
nemusí podporovat luxusní plastickou chirurgii, ale má odpovědnost především
za protidrogové aktivity.“
Nemocnice v Motole přestala ošetřovat pacienty
Svoboda pacientů při rozhodování o tom, u kterého lékaře se nechají ošetřit, má
své hranice. Na nová opatření nejčastěji pacienti mohou narazit ve velkých
zdravotnických zařízeních. Svá pravidla pro ošetření v ambulancích zveřejnila i
motolská nemocnice. „Naše nemocnice má velkou kapacitu, proto se vedení
rozhodlo, že zpřísní podmínky pro přijímání neakutních pacientů v ambulancích
jednotlivých klinik,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Motol Eva Jurinová.
V praxi to znamená, že pacient, který nepotřebuje okamžitou pomoc, nepatří do
spádové oblasti motolské nemocnice a nemá konkrétní doporučení od
praktického lékaře, nebude v této nemocnici ošetřen. „Lékaři rozhodnutí přijali i
proto, že v ambulancích neustále rostla délka objednací doby. To může
pacientům někdy ohrozit i jejich zdravotní stav. Přitom jinde nemusí jít o týdny i
měsíce čekání, ale o pouhé dny. To by si měl každý pacient uvědomit,“ doplnila
Eva Jurinová. Vedení nemocnice má pro svoje rozhodnutí i zákonné argumenty,
podložené právem. Zařízení může pacienta, který není v akutním stavu, z
kapacitních důvodů odmítnout. A i když je motolská nemocnice největší
nemocnicí v Česku, ani její kapacita není neomezená. Kdo patří do FN Motol:
obyvatelé městských částí Praha 5, 6, 12 a 13, dále obyvatelé středočeských
okresů Kladno, Beroun, Příbram. Oficiálně však spádová oblast motolské
nemocnice není přesně definována.

Sport a zábava
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Slavnostní otevření Smíchovské pláže v letošné sezoně

Slavnostní otevření Smíchovské pláže se uskutečnilo ve čtvrtek 22. dubna 2010.
Nová sezona byla přivítána velkou charitativní akcí se spoustou hudby a zábavy.
Program zahájila s pražským primátorem Pavlem Bémem zpěvačka Lucie Bílá.
Dražby diamantového šperku, jehož výtěžek putoval do kulturního centra pro
mentálně postižené, se ujal Martin Dejdar. V odpoledních hodinách se na Vltavě
konal atraktivní závod dračích lodí, na pláži módní přehlídka za účasti českých
topmodelek a pestrý hudební a taneční program. Pro sportovce zde byly
připraveny atrakce jako trampolíny, běh na gumovém laně nebo elektronický
simulátor rodea na býku. Návštěvníci mohli i jen tak v poklidu relaxovat při
sledování exhibičních projížděk vodního kluzáku aquaskipper. Později se o
zábavu postarali Crock 14, Tam-Tam Batucada, František Bartoš, Růženka
Halamková a Štěpán Kunstýř nebo skupina Tradición. Po dvacáté hodině
zahrála k dobré náladě kapela Hamleti v čele s Daliborem Gondíkem a Alešem
Hámou, následovala party rádia KISS 98. Vstup do nové plážové sezony 2010
uváděl oblíbený Braňo Polák a večer zakončil mohutný ohňostroj.
Cyklistický závod uzavřel některé smíchovské ulice
Memoriál Evžena Cihláře, který se pojede už po pětašedesáté, uzavřel v sobotu
1. května 2010 od 6 do 18 hodin Janáčkovo nábřeží, Zborovskou a Petřínskou
ulici. Pětapadesátikilometrový závod se koná jako pietní vzpomínka na
sportovce Evžena Cihláře. Každoročně láká sportovní nadšence všech věkových
kategorií. Z důvodu konání závodu řidiči neprojeli některými úseky
smíchovských ulic. Někde dokonce nemohli ani parkovat. Provoz městské
hromadné dopravy však omezen nebyl.

Městská zeleň a ekologie
V Motole hořel les
Rozsáhlý požár vpodvečer 22. dubna 2010 zachvátil les u motolské nemocnice.
„Oheň se rozšířil v porostu od ulice Kukulova směrem k Vypichu,“ sdělil nám
mluvčí pražských hasičů Vít Pernica. Požár nebyl mohutný, přesto plameny
zasáhly velkou plochu. Zásahu se zúčastnily dvě jednotky profesionálních
hasičů, tři jednotky dobrovolníků a požární četa přímo z nemocnice. „Příčina
požáru je zatím neznámá, v takovýchto případech ji asi těžko zjistíme. Nešlo ale
o žádnou havárii ani událost podobného rázu,“ dodal Pernica. Požáry lesních
porostů jsou v regionu Prahy výjimečné.

Bezpečnost občanů
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V autobusech se sčítali pasažéři
Koncem dubna 2010 se sčítali cestující v autobusových linkách v jihozápadní
části Prahy a v přilehlém okolí. Tedy v jihozápadní části města, Zbraslavi, v
Berouně, v autobusech do Rudné či Černošic. Ropid zkoumal, jak jsou
jednotlivé linky obsazeny. „Při tomto komplexním průzkumu se sčítali pasažéři
41 městských a 32 příměstských linek. Komisaři zaznamenávali počty lidí na
každé zastávce při nástupu a výstupu,“ řekl mluvčí organizace Ropid Filip
Drápal. Dotklo se to všech spojů vyjíždějících ze Smíchova a Anděla i ze
Zličína a navazujících na metro. Na průzkumu se podílel i Dopravní podnik a
Střední průmyslová škola dopravní v Motole, ze které se rekrutovalo nejvíce
komisařů určených pro sčítání. Do akce se zapojilo zhruba 700 studentů.
„Průzkumy provádíme dvakrát ročně pro jednu ucelenou oblast čili vždy po
dvou až třech letech tak máme aktuální údaje o provozu všech autobusových a
tramvajových linek pražské integrované dopravy,“ konstatoval Drápal.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
Padesát zavražděných padesát hodin před květnovým osvobozením Prahy
v roce 1945
V domě, ve kterém jsme žili, vyvěsili 5. května 1945, když začalo povstání lidu
proti německým okupantům, v patře do okna dvě vlajky. Jednu československou
a druhou hedvábnou rudou, vyšitou se srpem a kladivem. Vlajky byly celou
válku schovány pod uhlím ve sklepě domu. Sovětská vlajka byla darem od
sovětských komunistů ÚV KSČ. Vlajku měl v držení bratr paní domácí, který
byl členem ilegálního ÚV KSČ. Po vyzrazení, zatčení, vyslýchání a mučení byl
v září 1943 v Berlíně popraven. Jeho manželka po lékařských pokusech zemřela
v koncentračním táboře Ravensbrück. Dva jejich synové se po válce vrátili z
koncentračních táborů s podlomeným zdravím. Vojska SS dne 7. května 1945
při vjezdu na most musela jako první uvidět právě průčelí domu s vyvěšenými
vlajkami. Vystřeleným dělostřeleckým nábojem okno zasáhla a zničila. Ten den
muži i ženy Lahovic i Lahoviček bojovali od rána na barikádě u mostu přes
slepé rameno Vltavy, u zámku na Zbraslav. Pro velkou přesilu vojsk a také
raněné museli ustoupit. V Lahovicích potom ze zahrady občan zde ukrytý zasáhl
pancéřovou pěstí velitelský vůz SS. Nastala hrůzná odplata. Od tohoto místa a
domu byli vyváděni muži a před zraky svých blízkých popravčí četou mladých
esesáků zastřeleni. Toto pokračovalo z Lahovic do Lahoviček. Posledním
domem, tzv. obecním v Lahovičkách, bylo vraždění ukončeno. Téměř padesát
občanů bylo zastřeleno. Posledním zastřeleným mužem byl můj strýc, otec čtyř
dcer. Toužil po synovi, ten se narodil v říjnu, dostal jeho jméno Jaroslav. Od
dalších domů chlapce od 14 let a muže bez rozdílu věku brali jako rukojmí a
před tanky postupovali po silnici ku Praze. Měli odklízet barikády. Před Velkou
Chuchlí u závodiště, kde byla velká barikáda, došlo k přestřelce a zmatku. Toho
a tmy rukojmí využili k útěku a záchraně. Osmého května začali vojáci SS
prohledávat domy, žádali pánské oblečení a jízdní kola k útěku na západ před
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postupující Rudou armádou. Do domu, kde den předtím visely vlajky, a pak
poškozeného výstřelem, nevkročili. Muži a mladí, kteří 7. května dělali živý štít
a pak se rozprchli, se do svých domovů vrátili až 9. května v dopoledních
hodinách. Až tehdy byl také zahájen svoz mrtvých, kteří do té doby byli pro
výstrahu ponecháni na místech zastřelení. Před Obecním domem, u silnice v
poli, byly vykopány dvě velké jámy pro pohřbení všech, kteří se našli mrtví v
okolí obou obcí. Mezi Lahovicemi a Zbraslaví na velké louce u řeky byl také
vytvořen sběrný tábor pro německé zajatce. Zde byli tříděni a vyhledáváni
příslušníci SS. Tady také byli poznáni, usvědčeni dva vojáci SS z popravčí čety
našich občanů. Sami se ke střílení a zabíjení přiznali – hrdě, ve jménu Hitlera.
Od roku 1946 se proto každoročně vždy 7. května v 17 hodin scházíme u
vzpomínaného památníku. Do roku 1989 bylo setkání organizováno obcí a
okresem vždy pietně a na úrovni té události. Od roku 2004 se organizace ujali
již mladší občané Lahoviček, kteří tu dobu nezažili, ale veřejně projevují nutnost
pietu udržovat, připomínat a nezapomínat. Popsala jsem kruté dny svého života,
kterým však předcházely dny plné strachu z bombardování Prahy anglickými a
americkými letadly na jaře roku 1945. Jako patnáctiletá jsem se učila u firmy
Baťa v Karmelitské ulici, Praze 3 (tehdy). Nebyl téměř den, aby po vyhlášení
náletu neutíkali do sklepa. Co znamenalo toto ničení nejen Prahy, ale i jiných
měst, hlavně průmyslových? Nedivím se sama sobě, že nechovám vřelé city k
USA. Protože i cestou vlakem do práce nás odstřelovali hloubkaři. Po tom všem
si velmi silně uvědomuji, pro své potomky (mám tři pravnučky), aby byl
zachován mír, nejen pro ně, ale pro všechny děti.
(Anna Fiřtová, Praha)

Červen
Z radnice
Odpověď z 25.6. na Výzvu Věcí veřejných k situaci na radnici Prahy 5
(Odpověď předsedy SZ Ondřeje Lišky na dopis předsedy VV Radka Johna z 27.
5. 2010)
Vážený pane předsedo,
reaguji spolu s kolegou Ondřejem Velkem na Váš dopis ze dne 27. 5. 2010 ve
věci „Výzvy Věcí veřejných k situaci na radnici Prahy 5“. Udivuje nás, že Věci
veřejné se staví do role jakéhosi koordinátora předvolebního a povolebního
odporu proti Milanu Jančíkovi. Vše nasvědčuje spíše tomu, že jde o opožděný,
resp. předčasný mediální výkřik k těm, o kom zřejmě předpokládáte, že nemají
dostatek informací, a budou tak Vaši snahu chápat jako upřímnou.
1. K věrohodnosti Vaší výzvy z 27. 5. 2010 byste mohli přispět tím, že se jako
strana budete distancovat od chování zastupitelů politického spojence Vaší
strany SNK-ED na radnici Prahy 5, kteří dlouhodobě za výhody udržovali a
udržují v letech 2006–2010 s částí zastupitelů ODS a ČSSD Milana Jančíka u
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moci. Podrobnosti o chování zastupitelů SNK-ED, resp. i vašeho člena VV jsme
Vám schopni doložit a předseda zelených na Praze 5 Ondřej Velek Vám již
dvakrát neúspěšně nabízel konkrétní informace.
2. Za opožděný, resp. předčasný považujeme Váš požadavek na předvolební
závazek k odmítnutí povolební koalice s ODS a konkrétně s Milanem Jančíkem.
Zelení na rozdíl od Vás žádný takový závazek nepotřebují, neboť se obecně ví,
že dlouhodobě kritizujeme Milana Jančíka a jeho spolupráci s politicky
nedůvěryhodnými osobami. „Černá listina zelených Prahy 5“ obsahuje po
zkušenostech z let 2006–2010 např. jména Michal Šesták (ČSSD), Milan
Kudrys (ČSSD), Lucie Vávrová (ODS), Lukáš Herold (ODS), Herbert Heisler
(ODS), Michal Tuček (SNK-ED) a Zdeněk Rygl (SNK-ED, resp. dnes VV).
Očekáváme, že se k osobám, na kterých stojí moc Milana Jančíka, veřejně
vyjádříte. Slib Milana Jančíka, že nebude kandidovat v komunálních volbách,
jen potvrzuje, že má plán dále ovládat radnici a samosprávu pomocí svých
vazalů.
3. Strana zelených vyzývá ostatní politické strany, aby se od chování skupiny
podporovatelů Milana Jančíka z let 2006–2010 před volbami také jasně veřejně
distancovaly a nabídly voličům své kandidátky jen s důvěryhodnými politiky,
kteří nebudou zapleteni do podivného světa okolo Milana Jančíka. Zelení toto
udělali již v minulosti, kdy se veřejně distancovali a omluvili za postoj
zastupitelek Evy Kalhousové a Jitky Matouškové. Na kandidátce zelených v
roce 2010 budou pouze takoví kandidáti a kandidátky, o jejichž charakterové
integritě nebude pochyb.
4. Zelení na Praze 5 svou prací v opozici 2006–2010 a desítkami konkrétních
akcí (prohlášeními, interpelacemi, organizací tzv. duhové opozice) potvrdili, že
usilují o zlepšení samosprávy i chodu Úřadu MČ Prahy 5. Zastupitelé SZ
opakovaně na Zastupitelstvu MČ Praha 5 předkládali návrhy změn jednacích
řádů, zkvalitnění a zprůhlednění informačních systémů radnice, omezení
politické reklamy a mediální sebechvály vybraných osob ODS, ČSSD, SNKED. Na podivném půdorysu postavená většina však tyto návrhy bez diskuse a
bez protinávrhů zamítala.
Strana zelených na Praze 5 vidí problém „Milan Jančík“ jako systémové selhání
komunální demokracie co do průhlednosti, kontroly a dodržování pravidel.
Slabá nebo nedomyšlená regulace umožnila návrat skrytých prvků totality do
komunální politiky, politizaci veřejné správy, preferenci silových procesů v
samosprávě „vítěz bere vše“, porušování pravidla „kontrola patří opozici“ a
další nešvary, které byly roky výhodné zejména pro velké strany ODS a ČSSD.
Na současných úřadech je klientelismus udržován a umožňován slabostí zákonů
a „šedými zónami“ v zákonech (např. v zákonech o obcích, krajích a hl. m.
Praze). Tyto slabiny deset let starých zákonů mohou poslanci ODS, ČSSD, VV,
KSČM a TOP 09 regulací omezit.
Starosta Milan Jančík a radnice Prahy 5 jsou sice symboly „korupce, cenzury a
klientelismu“, ale podobných radnic je v ČR jistě více. Proto zelení zastupitelé
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Prahy 5 navrhli již v roce 2008 principy a v roce 2010 předložili prostřednicvím
poslanců do sněmovny tzv. demokratizační novelu (Sněmovní tisk 1068), která
prošla v roce 2010 pouze do prvního čtení.
Dovolujeme si Vás proto vyzvat, stejně jako vyzveme další parlamentní strany,
o podporu při obnově demokracie na radnicích a prosazení demokratizační
novely. Prvním bodem demokratizační novely je snížit zneužívání radničních
médií (zpravodajů, webových stránek, vysílání apod.) k jednostranné politické
reklamě. Druhým tématem je zvýšení transparence procesů na radnicích a vyšší
dostupnost dokumentů radnice pro veřejnost. Třetím tématem je posílení
nezávislosti vnitřní kontroly samosprávy a omezení střetu funkcí (členové rady
nemohou být v kontrolním, finančním a redakčním výboru zastupitelstva).
Vážený pane předsedo,
závěrem svého dopisu bych Vás chtěl ubezpečit, že zelení na Praze 5 i v celé ČR
jsou připraveni jednat o dlouhodobějších programových tématech reformy
radnice v Praze 5 a v jiných místech ČR.
Tento dopis považujte za veřejný.
S pozdravem
Ondřej Liška, předseda Strany zelených
Ondřej Velek, předseda ZO SZ na Praze 5

Územní rozhodování a stavební aktivity
Z Vypichu se pro úsek metra A razí první štola Markéta
Stavba nového úseku metra A se opět o kousek posunula. V červnu 2010
odstartovala na Vypichu ražba štoly Markéta, která je přístupovou štolou pro
budoucí stanici Petřiny. Primátor Pavel Bém uložil k portálu sošku svaté
Barbory, která je patronkou horníků a tunelářů. Sošku, která by měla ochránit
před úrazy všechny, kdo budou na stavbě pracovat, vysvětil páter Benedikt
Kolaja. Ze staveniště nedaleko tramvajové točny na Vypichu se bude razit do
dvou směrů. Připravena už je štola pro stanici Petřiny i štola pro tunel k
motolské nemocnici. Tunely metra budou razit dva plně mechanizované razicí
štíty, které se do Česka podle zástupců Metrostavu, jenž se bude na stavbě
podílet spolu s firmou Hochtief CZ, vrátí téměř po čtyřiceti letech. Moderní
metoda TBM je nejšetrnější jak pro své okolí, především z hlediska hlučnosti a
vibrací, tak i pro životní prostředí, neboť minimálně ovlivňuje hydrogeologické
vlivy v zemi. Další výhodou metody TBM je rychlost ražby, dlouhodobý průměr
je tři sta metrů za měsíc. Novým úsekem by se cestující měli svézt již v roce
2014, a to do stanic Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. „Prodloužení
metra A o více než šest kilometrů znamená navýšení sítě metra o
nezanedbatelných 10 procent,“ připomenul primátor s tím, že v době
ekonomické krize dává Praha další střípek do mozaiky podpory rozumné
ekonomické stimulace. Dodal, že podle průzkumů je pražská hromadná doprava
jedna z nejkvalitnějších v Evropě. K přání, aby sv. Barbora držela ochrannou
ruku nad stavbaři, se připojil i starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, který zdůraznil
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nutnost odlehčení centrální části Dejvic od příměstských autobusů a aut
parkujících Středočechů, což by měl být jeden z důsledků prodloužení metra.
Zmínil také, že metro bude prvním ekologickým dopravním prostředkem, který
přímo propojí Veleslavín, Petřiny a Motol.

Byty a bytová politika
Radnice Prahy 5 prodala byt pod cenou
Radnice Prahy 5 prodala bývalému náměstkovi z ministerstva zdravotnictví a
novému poslanci ODS Marku Šnajdrovi před pěti lety (2005) velmi výhodně
půdní byt na Smíchově. Bylo uvedeno, že Šnajdr za něj zaplatil 661 tisíc korun,
ačkoliv podle odborníků na reality mohla radnice byt prodat minimálně dvakrát
dráž. Budoucí mezonetový byt o velikosti 101 metrů byl teprve rozestavěný.
Šnajdr uvedl, že půdní prostor „vysoutěžil“ ve veřejné soutěži za tržní cenu a za
metr čtvereční zaplatil 6500 korun.

Doprava
Výluky omezily provoz tramvají
V červnu 2010 odstartovala rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati mezi
Andělem a sídlištěm Řepy, která výrazně zasáhla do stávajícího vedení
tramvajových linek. „Je jasné, že rekonstrukce značně omezí komfort při
cestování městskou hromadnou dopravou. Omezení bude jen dočasné a je
vzhledem k havarijnímu stavu tratí zcela nezbytné a v konečném důsledku zvýší
pohodlí cestování,“ řekl k rekonstrukci dopravního systému radní Prahy 5
Vojtěch Zapletal. Rekonstrukce se dotkla i automobilové dopravy, přestože bude
průjezd zachován v obou směrech, vozovka se zúžila na jeden dopravní pruh.
Rekonstrukce zasáhla i tratě vedoucí Plzeňskou ulicí od Anděla až po Řepy.
V úseku mezi Klamovkou a sídlištěm Řepy se uskutečnila celková obměna
technologie, budou zde zrušeny pražce a trať bude zapuštěna v BVK panelech,
což v uvedeném úseku podstatně sníží hlučnost. V průběhu června zároveň
probíhaly opravy tramvajové trati v Nádražní ulici a na křižovatce Anděl, což
také ovlivní vedení linek.

Školství a dětské aktivity
Dětský den na Barrandově
První dětský den na Barrandově uspořádal 1. června 2010 Fotbalový klub
Zlíchov 1914. Dětská zábava probíhala po celý den a byla situována do areálu
při Základní škole Barrandov na Chaplinově náměstí. Organizátoři tak pilotním
projektem založili novou kulturní tradici spojenou přímo se zdejším sídlištěm.
Dětský den byl rozdělen na dvě části. První část programu patřila dětem a
mládeži a odstartovala v 9 hodin. Vystupoval zde klaun Ferdinand, klub
historického šermu, proběhla autogramiáda knih a různé další soutěže, vrcholící
cestovatelskými cenami. Pro dospělé tady bylo připraveno jeviště a zábavný
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program byl završen koncertem. Fotbalový klub Zlíchov 1914, který v loňském
roce slavnostně otevřel na svém stadionu travnaté hřiště, má zájem ve spolupráci
s neziskovými organizacemi pořádat na Barrandově i další kulturní a zábavné
akce. „Rádi bychom tím podpořili nově vznikající projekt Barrandov žije,“
informoval o záměru klubu manažer FK Zlíchov Jan Démec. „Věříme, že to
obohatí život zdejšího regionu,“ řekl na závěr.

Kultura
Vrátí se na Barrandov herecké hvězdy a velkofilmy?
Zahraniční filmaři se vracejí do Česka
Sotva jsme zavedli po vzoru jiných zemí takzvané pobídky, zájem začíná ožívat.
Byl nejvyšší čas, objem filmové výroby se loni (2009) propadl až na dno. Před
patnácti lety odjížděl Tom Cruise z Prahy s hrozbou, že tu byl naposled – rozlítil
ho náhlý růst poplatků za natáčení filmu Mission: Impossible. Ale teď není
vyloučeno, že se s čtvrtým dílem akční série Cruise vrátí. Podobně jako
pokračování Letopisů Narnie, jejichž první dvě části vznikaly v Česku, než s tou
třetí dali tvůrci přednost Austrálii. A dokonce trvá šance, že by u nás George
Lucas točil televizní seriál Hvězdné války. „O všech třech projektech, jež jste
jmenovala, se opravdu jedná, víc prozradit nemohu,“ potvrdila Helena
Uldrichová z Asociace producentů v audiovizi. „Zájem o Česko se oživil v
červnu, kdy jsme zavedli takzvané pobídky, za nimiž Hollywood utíkal do
jiných zemí. Daňového poplatníka nic nestojí,“ vysvětluje Uldrichová. Filmaři
včetně domácích předloží svůj projekt ministerstvu kultury; pokud u nezávislé
komise uspěje, mohou zde točit, a když na konci doloží, kolik u nás utratili, stát
jim z dané částky vrátí dvacet procent. „Maďarům se to tak vyplácí, že už
takzvané vratky zvedli na čtvrtinu,“ řekla Uldrichová. Zato Česko se bez
pobídek propadlo až na dno, od něhož se teď snad odrazí. Ještě v roce 2003 činil
objem filmové produkce na zdejší půdě sedm a půl miliardy korun, loni to byly
jen tři miliardy, přičemž ubylo i reklam a české filmy si ukrojily větší díl než
zahraniční zakázky. I první letošní půlrok, kdy se čekalo, až naše pobídky povolí
Brusel, odvedl z Česka projekty za tři miliardy korun. Zato hned po bruselském
ano se objevilo na dvacet zájemců, z půli zahraničních. „Telefony se netrhnou,“
říká producent Pavel Strnad. „Jen naše firma má nabídky na dvě velké evropské
koprodukce, francouzskou s Catherine Deneuve a dánský historický film.
Jakmile se přeloží scénáře, ponesu je k registraci – ale vratky chceme využít i
pro české filmy Alois Nebel a Modrý tygr.“ Mírné oživení už pocítil i
Barrandov. Až do září 2010 slouží tři ateliéry francouzskému filmu ze 16. století
a obchodní ředitel studia Petr Tichý prozradil, že sem míří také televizní sága
rodu Borgiů či česká verze seriálu V odborné péči pro HBO. „Také však
pobídky využijeme i pro vlastní projekty,“ připomněl Tichý, že Barrandov hledá
zahraniční partnery pro Hubačův scénář Salon Gruber.
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Zdravotní a sociální péče
Profesor MUDr. Pavel Pafko sedmdesátiletý
Uprostřed prázdnin pozval do Kaiserštejnského paláce v Praze kolegy a přátele
na oslavu svých sedmdesátin prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. „Profesor Pafko
je s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy spojen téměř půl století – jako
student, asistent, docent, profesor i přednosta její 3. chirurgické kliniky,“
připomněl děkan 1. LF UK v Praze profesor Tomáš Zima. „Kromě chirurgické
erudice a pevné ruky si na něm vážím zejména jeho osobních postojů. Jen
málokdo je totiž schopen otevřeně říci, co si myslí, a to i proti vrchnosti a
veřejně,“ podotkl. „Měl jsem štěstí, že jsem ve svém odborném růstu potkal řadu
významných chirurgů, od nichž jsem se učil,“ dodal přednosta 1. chirurgické
kliniky 1. LF UK a VFN v Praze profesor Zdeněk Krška a v zastoupení ředitele
VFN MUDr. Jana Břízy předal oslavenci pamětní medaili a pamětní list VFN,
čestné členství v České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a
výtvarné dílo jako dar.
„V životě je důležité mít štěstí a my jsme je nepochybně v osobě profesora
Pafka měli,“ uvedl jeho nástupce (od 1. října 2010) ve funkci přednosty 3.
chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol docent Robert Lischke. „Dostali jsme
v něm inspiraci, téma a smysl práce, tedy nesmírně mnoho. Zároveň jsme mohli
pracovat ve velmi neobvyklém prostředí. V našem čele stál vynikající, brilantně
uvažující lékař a učitel, muž s aristokratickým chováním a charismatickým
projevem. Příkladem je nám jeho obrovská pracovitost, sociální cítění a
nekonečný optimismus. Vytvořil prostředí, v němž se daří dobrým vztahům, kde
normou je slušnost a kde najde svůj prostor každý, kdo ho hledá. Bez jeho
odvahy, osobní statečnosti a nadšení by se na 3. chirurgické klinice neudálo to,
co se pod jeho vedením událo, a klinika by nebyla tím, čím je. Vždy jsme mohli
s pocitem hrdosti říci, že pracujeme na 3. chirurgické klinice, a za tento pocit
integrity vděčíme především profesoru Pafkovi. Možnost pracovat po jeho boku
vnímáme jako osobní privilegium,“ uzavřel své vyznání docent Lischke. Mezi
gratulanty byli také profesoři Pavel Klener, Vladimír Palička, Jan Pirk, Ctibor
Povýšil, Miroslav Ryska, Eduard Zvěřina, prezident České lékařské komory
MUDr. Milan Kubek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Pavel
Horák a mnoho dalších osobností české medicíny.

Veřejně prospěšná činnost
Český helsinský výbor působí v Praze 5
Český helsinský výbor představil nový projekt Posilování rodičovských
kompetencí. Konzultační centrum je otevřeno v pondělí, úterý a ve čtvrtek vždy
od 13 do 17 hodin. Motivačně informační besedy na posilování rodičovských
kompetencí se konají třikrát v týdnu, vždy po dvou hodinách až do prosince
2010. Tématem besed jsou sociální, právní a psychologické aspekty rodičovství
a partnerství. Všechny služby jsou poskytovány nízkoprahově. Besedy se konají
v sídle ČHV, Štefánikova 21 (v 1. patře budovy Úřadu práce pro Prahu 5).
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Kontakt:
Monika
Bunžová
DiS,
tel.
220
515 223;
e-mail
monika.bunzova@helcom.cz.
Vzpomínka na spisovatele Jakuba Arbesa
Matice česká a Klub přátel starého Smíchova uspořádaly v sobotu 12. června
2010 na Malostranském hřbitově na Smíchově vzpomínkové setkání u
příležitosti 170. výročí narození spisovatele a novináře Jakuba Arbesa. Pro
zájemce zde byla připravena knižní novinka Jakub Arbes: Romaneto v listech.
Korespondence z let 1867–1892 vydaná Nakladatelstvím ARSCI. O knize a
spisovateli promluvila literární vědkyně Jaroslava Janáčková. Úryvek
z Arbesova romaneta Vymírající hřbitov přednesl principál Krytového divadla
Orfeus Radim Vašinka. Závěr odpoledne patřil komentované prohlídce hřbitova.

Městská zeleň a ekologie
Den biodiverzity v Prokopském údolí
Radnice Prahy 5 se rozhodla podpořit ekologický projekt s poněkud tajemným
názvem – Den biodiverzity. Akci realizoval výukový časopis Geo ve spolupráci
s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
dalšími institucemi. Cílem bylo prokázat, kolik různých živočišných a
rostlinných druhů se vyskytuje na poměrně malé ploše, ať už na místech
obývaných lidmi, či hojně navštěvovaných. Akce se uskutečnila 5. června 2010
v Prokopském údolí v Praze 5. Po zahájení se návštěvníci seznámili s naučnými
stezkami, po kterých je doprovázeli přírodovědci: geologové, zoologové a
botanici. V průběhu dne se zde zároveň uskutečnila formou naučného
orientačního běhu vědomostní soutěž pro děti a středoškoláky. Právě v letních
měsících louky v Prokopském údolí hýří květy, nalezneme zde i byliny jedovaté,
jako je pryskyřník prudký nebo vlaštovičník větší, z jehož stvolů vytéká žlutavé
leptavé mléko. Ale roste zde i rozrazil rezekvítek, knotovka bílá, rozchodník
ostrý nebo bělotrn kulatohlavý, značně ohrožený rostlinný druh. Nebo koberce
modrofialové vikve ptačí. Zájemci však měli také možnost nakoupit v přilehlých
stáncích biopotraviny. Naučnou přírodovědnou akci zastřešovala společnost
Motor-Presse Bohemia: „Bohužel v současném přetechnizovaném světě děti
neznají různé druhy ptáků, názvy stromů a rostlin,“ řekla organizátorka setkání
Linda Siedemová. „Akce má mimo jiné i za úkol zábavnou formou přilákat do
volné přírody skalní milovníky televizních pořadů, které jim často nahrazují
realitu. Autentické poznání fauny i flóry je navíc důležité i z důvodu její trvalé
ochrany…“

Bezpečnost občanů
Turistická sezona je za dveřmi
Městská policie Prahy 5 posílí v průběhu turistické sezony bezpečnostní opatření
v regionu Prahy 5. Zdejší strážníci budou častěji kontrolovat tramvaje a
autobusy MHD a na pěší zóně umístí mobilní stanoviště, kde budou Pražanům a
návštěvníků k dispozici. Strážníci se zaměří i na hlídkování na smíchovském
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nádraží a na autobusovém nádraží Na Knížecí a na náměstí Kinských. Stanoviště
budou umístěna v místech s největším pohybem lidí. Smyslem je omezit kapesní
krádeže a pohyb bezdomovců. Hlídky zároveň poskytují informace o
jednotlivých zdejších lokalitách. Umějí se postarat i o žíznivé psy. V současnosti
je tak v provozu v Praze sedm mobilních policejních stanovišť. Velkou posilou
strážníků městské policie jsou i koně, na kterých hlídkují například v Kinského
zahradě, v okolí Vltavy a v Prokopském údolí. Podle předsedy Bezpečnostního
výboru ZMČ Praha 5 Milana Kudryse se tak do jisté míry podařilo eliminovat
výskyt sociálně nepřizpůsobivých osob v centrální části Smíchova, hlavně
v oblasti pěší zóny Anděl. Ředitel Městské policie Praha 5 Zdeněk Hejna k
uvedené problematice řekl: „Mně se také nelíbí, že pěší zónu okupují
bezdomovci, ale přece nemůžeme někoho vykazovat z veřejného prostoru jen
proto, že je oblečen ve špinavých hadrech. Pokud se takový člověk dopouští jen
přestupků, za které mu může být maximálně uložena pokuta – například křičí
v době nočního klidu, popíjí alkohol, kde je to vyhláškou zakázáno, nebo třeba
močí na ulici –, neexistuje na něj v podstatě žádná páka, jak ho jinak za jeho
přestupek potrestat.“

Osobnosti, výročí, zajímavosti
Co řekl starosta Milan Jančík ke svému odchodu z radnice Prahy 5
„Na kritiku jsem si zvykl, spím dobře a svědomí mám čisté,“ říká JUDr. Milan
Jančík. A zároveň dodává, že prozatím skončil s politikou. Regionální sněm
ODS jej 19. 4. 2010 odvolal z funkce místopředsedy pražských občanských
demokratů. Posléze se rozhodl rezignovat na funkce starosty (k 31. 7. 2010) a
šéfa ODS v Praze 5. Zastupitelem MČ Praha 5 bude do října 2010. „Opravdu se
bavím, čeho všeho jsou média schopna, spím dobře a mám čisté svědomí,“ řekl
při svém odchodu novinářům. Milan Jančík, kolem něhož se během jeho
politické kariéry vyrojila řada kauz, vždycky opakoval, že to je práce médií.
„Politik musí mít dobrý žaludek a na bezbřehou kritiku jsem si zvykl,“ uvedl. Po
čtrnácti letech v politice se prý chce věnovat sobě a svým nejbližším. S
nadsázkou také dodal, že by se teď místo politiky mohl živit poradenstvím:
„Mohl bych třeba radit politikům, jak komunikovat s médii, s tím mám bohaté
zkušenosti. To byl žert,“ zavtipkoval. V on-line rozhovoru také napsal, že
rezignoval kvůli „značce ODS“, pro niž už nebyl přínosem. To samé by podle
něho měli udělat i další členové strany. „Stal jsem se právem či neprávem
symbolem očištění ODS, své odstoupení a rozhodnutí nekandidovat v
komunálních volbách na podzim beru také jako výzvu dalším politikům ODS,
aby zhodnotili svůj přínos či nepřínos značce ODS v nadcházejícím těžkém
období,“ uvedl dále. Rezignovat se Milan Jančík rozhodl zřejmě poté, co se
dozvěděl, že jeho odpůrci z ODS a politická opozice v Praze 5 mají dostatek
hlasů, aby ho o křeslo připravili sami. On sám říká, že odstupuje kvůli ODS.
„Nechci, aby moje jméno bylo nějak zneužíváno v podzimních komunálních
volbách,“ řekl na závěr.
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Kronikář stříbrného plátna Karel Čáslavský potvrdil, že Barrandov je
filmová velmoc
Byli jsme šestá či sedmá země ve světě, která si začala s filmem. Vděčíme za to
architektu Janu Kříženeckému, který si kameru opatřil u francouzských
filmových průkopníků, bratří Lumierů, a v červnu 1898 s ní začal natáčet zhruba
minutové výjevy z Prahy, například z Purkyňova náměstí, dnes náměstí Míru, a
z výstaviště v Královské oboře. V dalších letech už natáčel jen občas, hlavně
sokolské slety, a po roce 1910 filmování zanechal. Na jeho průkopnickou práci,
provázenou neustálým nedostatkem peněz, navázaly naše první filmové
společnosti – Illusion, Kinofa, ASUM, později Lucernafilm.
Zpočátku byl kinematograf pokládán jen za jakousi pouťovou atrakci, která
nebude mít dlouhého trvání. Kratičké kouzelnické, komické a fantasmagorické
snímky opravdu nenasvědčovaly tomu, že se z nich během deseti patnácti let
může vyvinout svébytné umění, desátá múza. Nevěřili tomu ani samotní
vynálezci filmu, například Thomas Alva Edison, který své „filmy“ zpočátku
nepromítal na plátno, ale nutil diváky, aby se jednotlivě dívali kukátkem do
bedny zvané kinetoskop. Tam uviděli třeba indiánský tanec nebo boxující
kočky. Film začal „hvězdy“ produkovat docela rychle. Jedním z prvních
oblíbenců českého publika se stal Dán Valdemar Psilander, který debutoval v
Obrazu Doriana Graye v roce 1910. Pak se začal opakovaně objevovat v
různých příbězích. A to je důležité. Skutečným miláčkem publika se totiž člověk
může stát, až když se na plátnech biografů objevuje opakovaně, což byl třeba
případ německé herečky Henny Portenové a mnoha dalších. Po první válce se
jich v našich biografech objevily desítky – Valentino, Fairbanks, Pickfordová,
Chaplin, ale i Pat a Patachon. Naší vlastní a vskutku mezinárodní hvězdou se ve
dvacátých letech a ještě i v prvních letech zvukového filmu stala Anny
Ondráková, v cizině známá jako Anny Ondra. Většina filmů byla i svými tvůrci
pokládána za spotřební zboží, které se použije a časem zahodí. To se týká i
filmů, které dodnes obdivujeme, Kristiána i Evy, co tropí hlouposti.
Nesvazovala je odpovědnost, že tvoří umění pro budoucí generace.
Barrandováci, konkrétně třeba režisér jmenovaných filmů Martin Frič, tenkrát z
legrace říkali, že některé filmy dělají, aby měli na kapra.
Filmy na kapra vznikaly nejen před Vánocemi, ale i v létě, bylo to jen takové
úsloví, které se ustálilo a vyjadřovalo, že jejich tvůrcům nejde ani tak o umění
jako spíš o peníze. Film byli schopni napsat, natočit, sestříhat a uvést i během
několika málo dní. Tohle úsloví používali někteří filmaři i v padesátých letech,
ale to už trvala výroba filmu podstatně déle – deset, dvanáct, šestnáct měsíců.
Tehdy už se netočilo tak lehce či lehkomyslně, dělalo se „umění“ – a tím pádem
to šlo mnohem pomaleji. Jakmile totiž jednou uděláte výborný film, sváže vám
to ruce i nohy. Tvůrce se podvědomě obává, že už ten svůj výkon nepřekoná.
Až do roku 1956, plus minus, televizi jako konkurenta nikdo nebral moc vážně.
Pak se objevila proroctví, že bude znamenat zkázu divadla, na film nikdo moc
nepomyslel. Tehdy totiž byly biografy nacpané, ať se hrálo cokoliv. Film byl ve
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veliké oblibě, a snad i vážnosti. Já jsem byl tenkrát kluk z malé obce, kde se
hrálo jenom v neděli – jeden film týdně. Lidé se museli patřičně obléknout,
vedoucí kina čekal, až sedlák Trejbal podojí, bylo to takové sousedské a
sváteční. Nedovedete si představit, jak jsme na ty zhlédnuté filmy celý týden
mysleli a jak jsme se na ty příští dokázali těšit. Jinde nebyla nabídka o moc
pestřejší. Ve větších městech měli většinou dva filmy za týden. Jenom v Praze
bylo samozřejmě příležitostí víc. Sedmdesát nebo osmdesát biografů, které hrály
denně, a biografy na Zlatém kříži hrály dokonce třikrát za den.
Návštěvnost českých biografů spadla od těch dob na desetinu, počet biografů
rovněž. Podívat se na film už dnes není svátek. Televize přinesla víc filmů, pak
ještě mnohem víc filmů a nakonec filmy, přerušované reklamami. To vedlo k
tomu, že filmy ztratily na vážnosti. Já se domníval, že Češi reklamy nepřijmou,
ale spletl jsem se. Dneska to došlo tak daleko, že už je třeba diváky po dlouhém
reklamním bloku upozornit na to, co vlastně sledují. I Barrandov přerušuje své
vlastní filmy reklamami, ale když zrovna žádné nemají, tak upoutávkami na
nějaké hloupé pořady, které chystají. Viděl jsem tuhle Morgianu, natřikrát
svévolně a zbytečně přerušenou. Pro mne, který má filmy stále ještě rád, je to
naprosté barbarství. Fakt je, že filmy z jakékoliv současnosti, které se příliš liší
od skutečnosti, diváci přijmou jen těžko. Ale když se díváte na úspěšné
protektorátní veselohry, třeba Hotel Modrá hvězda nebo Valentin Dobrotivý,
vůbec vám nedojde, že protektorátní současnost byla úplně jiná. Filmaři v té
době vytvořili takovou zemi-nezemi. Při sledování těch filmů si můžete
všimnout snad jen povinných dvojjazyčných nápisů, které se objevují třeba na
obchodech, ale filmaři se vyhýbali i těmto záběrům, takže vás na tehdejší realitu
upozorní jen máloco. Lidé jsou v těch filmech veselí a radostní. A nestane se, že
by třeba Nataša Gollová řekla své filmové kamarádce: „Už mi docházejí
potravinové lístky, nemáš nějaké?“ To byla realita té doby, ale lidé se rádi
podívali na něco, co jim tu realitu nepřipomínalo. To, který film má být zařazen
do zlatého fondu a který ne, je do značné míry otázka osobního vkusu, ale
názory odborníků na mnoho filmů se shodují. O tom, že do zlatého fondu patří
všechny ty Markety Lazarové, Obchody na korze a Ostře sledované vlaky, není
pochyb. To jsou filmy, ke kterým se vnímavější diváci budou vracet neustále.
Ministerstvo kultury chce digitalizovat dvě stě filmů ze zlatého fondu české
kinematografie. O některých vybraných filmech – například o Marketě Lazarové
– není třeba pochybovat, ale rozhodování jako celek asi nebylo jednoduché. Kdo
by měli být podle vás členové takové komise? Myslíte, že výběrová komise
volila správně? Pro mne to je dosti komická otázka, protože o této akci za půl
miliardy vím jenom z novin a rádia. Kdo jsou ti komisaři, nevím, jaké filmy
byly vybrány, rovněž nevím. Vím jen, že u filmu jsem přes padesát let, nejsem
snad úplně hloupej a o digitalizaci taky něco vím. Víc k tomu dodávat nebudu,
jsem jenom moc zvědav na výsledky, protože kopie mnoha českých filmů, jak se
můžeme přesvědčit třeba z televizního vysílání, jsou z různých důvodů v tak
mizerném stavu, že jim nepomůže ani svěcená voda. Cenzurní sbor existoval už
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ve třicátých letech, tedy v dobách demokratického Československa. Ten
zakazoval filmy nebo z nich vystřihoval scény, ale všechny tyto zásahy byly
pečlivě uváděny ve Věstníku ministerstva vnitra – a to i s odůvodněním. Pak
začali filmy zakazovat Němci a pak to začali, v mnohem větší míře, dělat
komunisti. Ti se ale s nějakým zdůvodňováním zákazů příliš neobtěžovali. Dnes
je filmová tvorba samozřejmě svobodná, ale funkci cenzora plní peníze. Můžete
mít sebelepší příběh, ale jestliže na jeho zfilmování neschrastíte prachy, to
znamená dvacet, třicet, padesát nebo i víc milionů, můžete ten příběh leda tak
chodit vyprávět po hostincích. Ale pokud se vám to povede, pak máte volné
ruce. Dneska se může všechno – a já dodávám bohužel. Vzniká mnoho filmů,
které nikdo nežádá, po kterých není poptávka. Vyrobí se jen proto, že měl někdo
šťastnou chvilku s penězi. Film vidí pár lidí a pak se na něj zapomene. Problém
spočívá v tom, že jsou filmoví tvůrci obvykle přesvědčeni o tom, že ohromí svět,
ale podaří se jim to jen málokdy. Zajímavé je, že členové štábu, tím myslím
třeba osvětlovače, rekvizitáře nebo asistenty produkce, jsou mnohdy schopni
možný výsledek odhadnout lépe než samotní tvůrci filmu, tedy autoři a režisér.
Když jsem dělal asistenta režie na Barrandově, všiml jsem si, že když vznikala
hloupost, štáb to prostě věděl. A naopak, třeba při natáčení filmu Smrt si říká
Engelchen všichni cítili, že vzniká něco výjimečného. A bylo to poznat, štáb byl
schopen se přerazit, dělalo se třeba o půlnoci a nikomu to nevadilo. Režisér ale v
jistém smyslu neví, co dělá, je do své tvorby příliš zatažen, nemá patřičný
odstup. Nemám ve filmech rád sex pro sex a násilí pro násilí. Považuji to za
naprosto zbytečné a ve chvílích, kdy něco takového vidím, odcházím nebo
vypínám. V každém z nás je zlo, často netušené, ale někdo se na takové scény
dívá rád a užívá si je – a někteří filmoví tvůrci jdou této potřebě vstříc víc, než je
nutné. Samozřejmě, je-li násilí součástí příběhu, má své opodstatnění. Je
pochopitelné, že třeba Bonnie a Clyde budou ve filmu asi těžko kolíbat dítě. Je
to příběh zločinců, a tak se bez násilí obejde jen stěží. Ale hledání sebemenších
záminek k tomu, aby se do filmu dostala surová scéna, nemám rád. Možná je to
jenom tím, že jsem jiná generace, že mě pomáhaly vychovat jiné filmy. Dřív
film spíše naznačoval a mnoho nechával na divákově fantazii. Kdysi fungoval
hvězdný systém, bylo jednoduché sledovat, co kdo tvoří, protože to byli stále
titíž režiséři a titíž herci. Ten systém se začal tříštit někdy v době, kdy začali hrát
neherci. Objevili se v jednom nebo ve dvou filmech, vrátili se zpět ke své
profesi a po nich přišli další. Film to sice může obohatit, ale herci přicházejí o
práci a ten jednoduchý hvězdný systém se rozpadá. Ale neherci nebyli jedinou
příčinou. Všechno je prostě jiné.
Například Adina Mandlová natočila za svou předválečnou a válečnou kariéru,
tedy do roku 1945, asi pětačtyřicet filmů, Věra Ferbasová zvládla čtyřicet tři
filmových rolí a Hana Vítová dokonce třiapadesát. O takových číslech si mohou
dnešní herečky nechat jen zdát. O hercích ani nemluvě…
V minulosti měl český film své ústředí a hlavně – existoval Filmový klub, kde
se denně potkávali lidé z branže. Od rána do noci bylo možné tam najít režiséry,
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kameramany, asistenty všech oborů, i herce. Filmaři byli tehdy jedna velká
rodina, se všemi klady i zápory. Znali jsme se navzájem a strávili jsme spoustu
času povídáním o všem možném. Film se tehdy těšil dost velké vážnosti. Říct
třeba, že jsem asistentem režie na Barrandově, to otevíralo snadno mnohé dveře,
i některá dívčí srdéčka. Dnes s tím asi moc neuspějete.
Tak si to spočítejme. Dejme tomu, že výroba filmu stojí padesát milionů korun,
což je dnes ještě relativně málo. Vstupné je zhruba stokoruna a počet diváků
může být, když se podaří, nějakých půl milionu. To znamená, že úspěšný film
může v kinech vydělat zhruba tolik, co stálo jeho natočení, jenže je třeba odečíst
ještě náklady na to, aby se ten film vůbec do kina dostal. Takže i s komerčně
relativně úspěšným filmem skončíme v minusu. Český trh je jednoduše příliš
malý, zbohatnout se na něm dá jen těžko, a čeští filmaři se proto neobejdou bez
mecenášů, bez sponzorů. Zajímavé je, že ambice natočit film přitom v tolika
lidech stále zůstává. Herci i režiséři jsou dneska rádi, že jsou rádi. Lidé od filmu,
všechny profese, bývali přímo zaměstnanci Studia Barrandov, měli jistotu, že až
dotočí, přijde další film, ale tahle doba už je dávno pryč. Příležitostí je dnes v
téhle branži určitě mnohem méně, to znamená, že ani pro tvůrce ani pro herce
nejsou šance se postupně vyvíjet. Zrovna Mandlová by asi jako jedna z mála
mezi dnešní herečky zapadla. Byla hodně bezprostřední a neafektovaná. Její
kolegyně byly afektované velmi – a vůbec mluvily a chovaly se tak trochu
divně. Ale to vyžadovala doba. Tehdejší herectví bylo nepochybně jiné, dnešní
je mnohem civilnější. A jen tak mimochodem – další věcí, která takřka
spolehlivě odlišuje staré filmy od nových, jsou cigarety. V těch starých všichni
neustále kouří, popelník sice neuvidíte nikde, ale všichni se vznášejí v oblacích
dýmu. Třeba Oldřich Nový kouří skoro pořád. Ale dneska už kouří na plátně
jenom zloduši. Nebyl jsem bohužel při tom, když se při schůzkách v Lucerna
baru vymýšlely mnohé české filmy a jejich obsazení, ale myslím si, že Miloš
Havel (i s bratrem Václavem) byl fenoménem předválečného českého filmu a
jeho zásluha na podobě filmové produkce, třeba v těžkém období protektorátu,
je zásadní. I dnes jsou nepochybně dobří producenti, mohl bych některé
jmenovat, ale jde o jednotlivé projekty, kdežto Miloš Havel mohl uskutečňovat
širší představu o filmové tvorbě, i když jen po dosti omezenou dobu. Všimněte
si, že až na výjimky nemáme na to, abychom film dělali na světové úrovni. Ale
umíme zachytit podstatu světových děl a to, že je neumíme natočit, nám nebrání
v tom, abychom si z nich dělali legraci. Parodie – to je to, co nám jde: Pytlákova
schovanka, Adéla ještě nevečeřela, Limonádový Joe a spousta dalších.
Radomír Luža
* 17. 10. 1922 Praha
†24. 11. 2009 Twin Silo Drive (Pensylvánie, USA)
Právník, historik, politik a publicista; syn generála Vojtěcha Borise Luži. Za
druhé světové války aktivní účastník domácího protinacistického odboje, v letech
1944–1945 jeden z aktérů partyzánského hnutí na jihozápadní Moravě a
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Českomoravské vysočině. V prvních poválečných letech stál v čele mladé
generace Československé sociální demokracie a důsledně se angažoval proti
nastupující totalitě. Po únorovém převratu roku 1948 emigroval do Francie a
posléze do USA, kde vystudoval historii a stal se univerzitním profesorem
moderních středoevropských dějin. Od konce čtyřicátých do konce osmdesátých
let se podílel na činnosti československého demokratického exilu, patřil
k vůdčím představitelům exilové Československé sociální demokracie. Po
listopadu 1989 se významně zasloužil o obnovu sociálně demokratické strany
v Československu. V následujících dvaceti letech se pravidelně vracel do staré
vlasti, kde přednášel na pražské a brněnské univerzitě, publikoval a snažil se
usměrňovat politickou linii své strany. Zde také v závěru svého života vydal
českou verzi svých válečných memoárů, jež vzbudila značnou pozornost široké
čtenářské obce.
Život a dílo
Radomír Václav Luža se narodil 17. října 1922 v Praze jako syn tehdejšího
podplukovníka a pozdějšího generála Vojtěcha Borise Luži (1891–1944),
v meziválečném období čelného reprezentanta velitelského sboru armády ČSR.
Dětství a rané mládí prožil v Praze, v Olomouci a v Brně, kde jeho otec působil,
a v těchto třech městech také postupně vystudoval reálné gymnázium (maturoval
v květnu 1942 v Brně).
Na začátku německé okupace se jeho otec přidal na stranu domácího vojenského
odboje.Také Radomír se od roku 1940 účastnil odbojové činnosti. Vzápětí po
otcově odchodu do podzemí byl 30. září 1941 spolu se svou matkou zatčen a
šest týdnů vězněn v žaláři brněnského gestapa. Necelý rok pak prožil pod
policejním dohledem. Před hrozbou nového zatčení se na podzim 1942 uchýlil
do ilegality, kde se setkal se svým otcem a jeho prostřednictvím vstoupil do
aktivní rezistence. Podílel se na vytváření partyzánských skupin a časem se stal
zástupcem velitele jedné z nich. Mladý intelektuál se rychle vyrovnal s tvrdými
podmínkami ilegální práce a dospěl v rázného, nesentimentálního bojovníka,
plnícího a dávajícího rozkazy, na nichž často závisely stovky lidských životů. Po
smrti svého otce během přestřelky s četníky roku 1944, společně s ruskými
partyzány vykonal drastický akt válečné spravedlnosti – popravu otcových
vrahů. V závěru války pak sehrál významnou roli v ozbrojených akcích na
jihozápadní Moravě a ve východních Čechách i v zákulisních politických
aktivitách Rady tří. Za odbojovou činnost obdržel po válce Československý
válečný kříž 1939, medaili Za chrabrost a medaili Za zásluhy.
V letech 1945–1948 vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně a
zároveň byl politicky činný v Československé sociální demokracii jako člen
jejího ústředního zastupitelstva, první místopředseda (v lednu a únoru 1948
úřadující předseda) Ústřední komise mládeže a místopředseda krajského
výkonného výboru strany v Brně. Výrazně se exponoval při obraně demokracie
proti komunistické totalitarizaci a hájil odkaz demokratického protinacistického
odboje. Proto byl čtvrtý den po komunistickém převratu, 29. února 1948, zbaven
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Ústředním akčním výborem Národní fronty všech politických funkcí a veřejně
stigmatizován jako nepřítel režimu. Během následujícího měsíce rychle složil
rigorózní zkoušky a získal doktorát práv, ale již 29. března 1948 překročil spolu
se svou snoubenkou a několika přáteli u Znojma československo-rakouskou
hranici a odešel do exilu. Do Československa se ovšem ještě na několik dnů
ilegálně vrátil počátkem července 1948, kdy se v době všesokolského sletu
pokusil zorganizovat odchod prezidenta Beneše a jeho choti do exilu, k němuž
však pro prudce se zhoršující zdravotní stav prezidentův i pro další okolnosti
nedošlo.
Po kratším pobytu v Rakousku a ve Švýcarsku se usadil v Paříži, kde studoval
filozofii a kulturní antropologii na Sorbonně a současně vyvíjel mnohostrannou
politickou, žurnalistickou a zpravodajskou činnost. V únoru 1949 se zde oženil s
Libuší Podhrázskou, jež emigrovala společně s ním. Stal se členem vedení
exilové Československé sociální demokracie, předsedou její ústřední komise
mládeže a předsedou zemské organizace strany ve Francii. Takéspolupracoval s
československou zpravodajskou skupinou generála Čeňka Kudláčka, vytvořenou
v Paříži pod patronací francouzské vlády, která organizovala akce proti
komunistickému režimu ve vlasti. Usiloval o jednotný, nadstranický politický
postup československého exilu a v těchto intencích se podílel na založení a
činnosti Masarykova demokratického svazu, v němž převzal funkci jednatele.
Na podzim 1953 odešel do Spojených států amerických, kde v letech 1954–1959
vystudoval historii na Kolumbijské a Newyorské univerzitě. V Americe navázal
úzké přátelství a spolupráci s Jiřím Horákem, Pavlem Tigridem, Mojmírem
Povolným a Vilémem Brzorádem; s Tigridem a Horákem pak v roce 1956
založil časopis Svědectví, stal se členem jeho redakční rady a v letech 1958–
1963 byl jeho vydavatelem. Pokračoval též ve své činnosti v exilové sociální
demokracii a roku 1959 se stal členem výboru, roku 1973 i předsednictva
ústředního politického orgánu československého exilu – Rady svobodného
Československa. Významnou aktivitu vyvíjel v Mezinárodní unii socialistické
mládeže (IUSY), 1960–1966 byl ředitelem americké nadace pro pomoc
africkým a asijským studentům se sídlem ve Vídni, odkud současně organizoval
akci zaměřenou na destabilizaci komunistického režimu v Československu
podporou reformních sil uvnitř KSČ. V té době byl jako mimořádně nebezpečný
nepřítel soustavně sledován Státní bezpečností, jež na něho nasadila současně
třiadvacet agentů a po určitou dobu dokonce osnovala únos Radomíra V. Luži
do Československa.
Po skončení své vídeňské mise a návratu do USA se věnoval především vědecké
a pedagogické činnosti v oboru historiografie. V letech 1967–1993 působil jako
profesor moderních evropských dějin na Tulane University v New Orleansu
(USA) a zároveň hostoval na evropských univerzitách. Ve svých odborných
pracích, publikovaných v angličtině, němčině, francouzštině a češtině, se
zabýval zejména novodobými dějinami československými (The Transfer of
Sudeten Germans, 1964; A History of the Czechoslovak Republic 1918-1948,
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s V. Mamateyem, 1973) a rakouskými (Austro-German Relations in the
Anschluss Era, 1975; A History of the Resistence in Austria, 1938–1945, 1984) i
historií mezinárodního socialistického hnutí (History of the International
Socialist Youth Movement, 1970) a české sociální demokracie (Československá
sociální demokracie. Kapitoly z let exilu 1948–1989, 2001). Jako jeden
z prvních českých exilových historiků se zevrubně věnoval tématu odsunu
německého obyvatelstva z Československa po roce 1945.
V sedmdesátých a osmdesátých letech patřil k představitelům tzv. reformního
směru v exilové Československé sociální demokracii, zastávajícího kritické
stanovisko k politice stranického vedení a postupně si vytvářejícího vlastní
kontakty s opozičními silami ve vlasti, mimo jiné s kruhem někdejších
předúnorových sociálních demokratů kolem Slavomíra Klabana a s některými
historiky, působícími v disentu (například s Janem Křenem, Václavem Kuralem
či Jozefem Jablonickým). Ve druhé polovině osmdesátých let se podílel na
vydávání občasníku Korespondence, redigovaného ve Vídni Přemyslem
Janýrem a ilegálně zasílaného do Československa. V listopadu 1989 využil
svých prominentních styků s představiteli německé a rakouské sociálně
demokratické strany při obnově Československé sociální demokracie ve vlasti,
na níž se v následujících měsících účinně podílel. Stal se členem přípravného
výboru strany a na XXIV. obnovovacím sjezdu v březnu 1990 byl zvolen
členem jejího ústředního výkonného výboru a předsednictva; tyto funkce
zastával až do konce svého života.
V lednu 1990 se po dvaačtyřiceti letech vrátil do vlasti, kde pak jeden semestr
přednášel na pražské filozofické fakultě a účastnil se dobového politického dění.
V dalších letech každoročně pobýval v Praze a v Brně, kde byl roku 1992
jmenován profesorem obecných dějin na Masarykově univerzitě. Navázal
spolupráci i osobní přátelství s řadou „domácích“ českých historiků (zvláště
úzký vztah ho pojil s profesorem Jaroslavem Pánkem) a publicistů a udržoval
stálé kontakty s vedením České strany sociálně demokratické. V roce 1990 byl
zvolen čestným členem Historického klubu, roku 1992 převzal Čestnou medaili
Josefa Hlávky. Za své odbojové zásluhy byl v květnu 1995 povýšen do hodnosti
plukovníka v. v. Armády České republiky a v říjnu 1996 převzal z rukou
prezidenta republiky Řád T. G. Masaryka. Byl nositelem řady vysokých
vojenských vyznamenání domácích i zahraničních (mj. též ruské medaile
k šedesátému výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce), rakouského Čestného
kříže pro vědu a umění první třídy i nejvyšších stranických ocenění České strany
sociálně demokratické.
Se svým dramatickým životním osudem, odbojovou a politickou činností se
Luža vyrovnal v neobyčejně obsažných, dokumentárně hodnotných a čtivých
pamětech, vydaných v anglické a české mutaci: anglická, nesoucí název The
Hitler Kiss. A Memoir of the Czech Resistence, vyšla roku 2002 v Baton Rouge
v USA (literárně ji upravila autorova žačka, historička a publicistka Christina
Vella), česká pod titulem V Hitlerově objetí na podzim 2006 v Praze. Vedle
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místy až sugestivních líčení událostí a činů, jichž byl svědkem či aktérem, a
pronikavých charakteristik lidí, s nimiž se setkal uprostřed svých bojů, se zde
zamyslel nad válečným a okupačním prožitkem své generace i nad svými
politickými postoji. Nepateticky tu formuloval i svou konfesi českého vlastence
a demokrata.
V posledních letech svého života byl Luža sužován zdravotními potížemi a
především následky zlomeniny kyčelního krčku. Svoji vlast naposledy navštívil
počátkem dubna 2008, kdy se zúčastnil oslav 130. výročí založení české sociální
demokracie. Dne 24. listopadu 2009 ve svém americkém domově v Pensylvánii
zemřel. Do historie v něm odešel jeden z posledních významných aktérů našeho
protinacistického a protikomunistického odboje.
Pražské stopy
Radomír Luža se narodil v Praze na Smíchově, v budově Štefánikových kasáren
na dnešním náměstí Kinských, kde měl jeho otec, tehdy podplukovník Vojtěch
Luža, svůj byt jakožto velitel 5. pěšího pluku. Rozlehlá majestátní budova
kasáren byla vybudována v letech 1892–1902 a ozdobena plastikami Františka
Enderse. Kasárny nesly původně jméno rakouského arcivévody Albrechta, po
vzniku Československé republiky byly přejmenovány na Štefánikovy, počátkem
padesátých let na Fučíkovy. V devadesátých letech 20. století byly přeměněny
v Justiční palác.
Lužovi zde bydleli poměrně krátce, v roce 1924 se přestěhovali do Bubenče.
Zde pak Radomír prožil většinu svého dětství. Přesto říkával, že je „Smíchovák
Vltavou křtěný“. V Praze bydlel třináct let svého života do roku 1935. Když po
listopadu 1989 každoročně přijížděl do vlasti, pravidelně dělil svůj pobyt mezi
Prahu a Brno a k oběma těmto městům pociťoval lokálně patriotický vztah.
V malém se zde projevovala dvojí loajalita, kterou prožíval i v rovině svého
českého a amerického vlastenectví a kterou pěkně vyjádřil v závěru svých
pamětí: „Abych uchlácholil svůj hlodavý pocit, že nejsem ani jedné ze svých
dvou zemí dost věrný, hodlám se v nebi hlásit jako dvojí vlastenec, Čech a
Američan.“
Zajímavosti
Životní příběh Radomíra Luži je nedílně spjat s osudy jeho otce-generála, které
je zde třeba alespoň v nástinu připomenout.
Vojtěch Luža se narodil 26. března 1891 v Uherském Brodě jako syn Václava
Luži a Julie Lužové, rozené Holáskové. Pocházel z chudé vlastenecké rodiny.
Od dětství cvičil v Sokole a vynikl v řadě sportů. Absolvoval vyšší reálku ve
svém rodišti, po maturitě vstoupil na Českou vysokou školu technickou v Brně,
kde pak studoval elektrotechnické inženýrství. Vysokoškolská studia však
nedokončil v důsledku vypuknutí první světové války. Počátkem srpna 1914
narukoval do rakousko-uherské armády a v srpnu 1915 byl zajat na ruské frontě.
Od července 1916 do ledna 1917 sloužil v srbské dobrovolnické divizi v rámci
ruské armády, s níž se zúčastnil bojů v Dobrudži. Při vstupu do srbské armády
přestoupil podobně jako další dobrovolníci na pravoslaví a přijal druhé křestní
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jméno Boris. V lednu 1917 přešel na vlastní žádost do československých legií
v Rusku: byl zařazen ke 2. střeleckému pluku, kde setrval až do návratu do vlasti
na jaře 1920. Už v roce 1918 byl povýšen na kapitána a vzápětí na majora,
v dubnu 1920 na podplukovníka. Kromě bitvy u Zborova se zúčastnil bojů
s Němci při ústupu z Ukrajiny a bojů s bolševiky u Marjanovky, Kazaně,
Čeljabinska a Trojicka i na jiných místech. Jako zástupce velitele 19. lodního
transportu vyplul v lednu 1920 z Vladivostoku na lodi Madawaska a 22. dubna
1920 se vrátil do vlasti.
V Praze, kam byl převelen, se seznámil s Miladou Večeřovou, dcerou místního
advokáta, a roku 1921 se s ní oženil; 17. října následujícího roku se jim narodil
syn Radomír. Roku 1923 absolvoval pražskou Válečnou školu a od ledna 1924
do listopadu 1929 zastával funkci přednosty 3. oddělení hlavního štábu, kde mj.
připravoval plány pro případ války s Německem a zůstával ve stálém kontaktu
s představiteli spojeneckých armád. V roce 1925 byl povýšen na plukovníka a
v červenci 1929 do hodnosti brigádního, později divizního generála. Patřil
k předním československým vojenským teoretikům a významně se podílel na
budování meziválečné československé armády. V době zářijové mobilizace
1938 byl velitelem II. armády; zásadně vystupoval proti kapitulaci a zúčastnil se
intervence generálů u prezidenta Beneše 29. září 1938.
Po okupaci českých zemí nacistickým Německem byl k 30. červnu 1939
propuštěn ze svazku likvidované československé branné moci a od prosince
1939 do března 1941 pracoval na Zemském úřadu v Brně jako zástupce
přednosty technické služby pro Moravu; 31. března 1941 odešel na vlastní
žádost do výslužby. Na počátku okupace se zapojil do domácího odboje, navázal
spolupráci s generálem Aloisem Eliášem a spojení s ústředím vojenské odbojové
organizace Obrana národa, ale žádnou vedoucí funkci v ní nezastával. Den po
zatčení generála Eliáše, 29. září 1941, přešel do ilegality, kam ho o rok později
následovala i jeho manželka a syn, věznění předtím od 30. září do 12. listopadu
1941 v žaláři brněnského gestapa. Od října 1942 spolupracoval s důstojníky
generálního štábu Karlem Veselým-Štainerem a Josefem Robotkou a s
profesorem Josefem Grňou; společně s nimi a dalšími spolupracovníky
vybudoval ze zbytků odbojových organizací Obrana národa a Petiční výbor
Věrni zůstaneme, rozbitých předtím gestapem, novou odbojovou organizaci,
nazývanou nejprve Přípravný revoluční národní výbor, od dubna 1944 Jaro a
nakonec Rada tří. Stal se jejím vojenským velitelem a posléze byl uznán za
hlavního vojenského představitele celého domácího odboje. Při cestě na
partyzánskou základnu na Českomoravské vysočině byl 2. října 1944 v hostinci
v Hříštích u Přibyslavi zákeřně zastřelen protektorátními četníky. Po osvobození
byl in memoriam povýšen do hodnosti armádního generála a na brněnské
technice mu byl udělen inženýrský titul. Osud generála Vojtěcha Borise Luži
nebyl v dlouhých poúnorových desetiletích z politických důvodů připomínán,
nicméně jeho jméno přežívalo v historickém povědomí národa a nikdy zcela
nezmizelo z encyklopedií a odborné literatury.
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Reflexe
V posledních letech svého života se profesor Luža často ohlížel za nedávnou
českou minulostí a zamýšlel se nad jejími peripetiemi i milníky, ale i nad
problémy a varovnými signály aktuální české přítomnosti. Mnohé ze svých
názorů a postojů lapidárně formuloval ve svých memoárech, ale také
v pozoruhodných rozhovorech, zachycených v knihách historiků Pavla Palečka a
Jaroslava Pánka.
„Odboj nijak výrazně neoslabil sílu Němců, ani se mu nepovedlo dlouhodoběji
prosazovat naše národní zájmy. Žádné odbojové hnutí v Evropě nemohlo
podstatněji ovlivnit výsledky války, kterou vyhrály spojenecké armády. V naší
zemi porážka Němců dokonce znamenala, že nacistickou diktaturu brzy
vystřídala diktatura komunistická. Obětovali jsme řadu nejlepších mužů národa
jen proto, abychom dlouhá desetiletí trpěli útlak jiného nepřítele. Avšak
skutečnost, že se v Československu nikdy nepodařilo odboj zcela potlačit, svědčí
o tom, že právě jednotliví lidé – většinou obyčejní, nijak zvlášť hloubaví muži a
ženy – se mohou vzepřít i té nejstrašnější hrozbě a nevede je k tomu nic než
pocit, že se mají zachovat správně. … Náš odboj nakonec opravdu nebyl příběh
nějakého hnutí, ale izolovaných jednotlivců, kteří v sobě našli odvahu a
dokázali, že i náhodný projev zdravého rozumu může narušit dobře
organizovaný systém hromadného šílenství. Odboj nám zachoval skálopevný
důkaz o tom, že lidská laskavost, která je stejně vytrvalá jako lidská špatnost, a
zřejmě ještě pronikavější než pouhý vlastní zájem, propuká tam, kde ji nejméně
očekáváte.“
(Radomír Luža: V Hitlerově objetí. Kapitoly z českého odboje, Praha 2006, s.
375–376)
„Byl jsem pro odsun. Sudetští Němci se provinili tím, že jejich devadesát procent
hlasovalo v posledních předválečných volbách pro Adolfa Hitlera a Konrada
Henleina. Zdůrazňuji, že ne všichni sudetští Němci. Ale velká většina přijala za
své myšlenky nacismu, včetně genocidy slovanských národů a holocaustu. …
Válka proti barbarské diktatuře nemůže být vedena mírovými nebo humánními
prostředky. Naše štěstí bylo, že Hitler neměl atomové zbraně. Kdyby je měl,
Západ by se nikdy neodvážil přinutit Německo k bezpodmínečné kapitulaci.
Skončili bychom v německém zajetí jako národ, který by byl vyhlazen.“
(Pavel Paleček: Exil a politika. Historici o nejnovějších dějinách a o sobě,
Tišnov 2004, s. 124–126)
„Tvoří se nové ideové a morální parametry. Bude trvat snad celé generace, než
se prosadí nové morální, sociální a ideové struktury. Zatím se někdy záměrně
znevažovaly citové vztahy k národnímu celku. Kdy slyšíme o závazcích k celku, o
ctnostech národní hrdosti, oběti, čestnosti, osobní odvahy? Proč ještě stále
korupce hluboce poznamenává proces přestavby naší ekonomiky? U některých
spoluobčanů vládne naivní představa, že v budoucí Evropě nebude zapotřebí
národního uvědomění, ač evropské národy a národnosti zdůrazňují závažnost
historické paměti. Evropská unie je ale především výsledkem úsilí velmocí všude
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tam, kde ztotožňují své zájmy se zájmy evropskými. Nikdy ovšem jejich národní
zájmy neztratily prioritu.“
(Jaroslav Pánek: Rozmluvy s historiky, Praha 2005, s. 89–90)
Literatura: Radomír Luža: V Hitlerově objetí. Kapitoly z českého odboje, Praha
2006; Radomír Luža: Československá sociální demokracie. Kapitoly z let exilu
1948–1989, 2001; Josef Tomeš: Příběh generálova syna, in: Radomír Luža:
V Hitlerově objetí. Kapitoly z českého odboje, Praha 2006, str. 507–525;
Vladimír Černý, Petr Kopečný, František Vašek: Legenda bez legend. Životní
osudy armádního generála Vojtěcha Borise Luži (1891–1944), Brno 2004; Josef
Tomeš: Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální
demokracie. 1978–2005, Praha 2005, str. 99–100; Pavel Paleček: Exil a politika.
Historici o nejnovějších dějinách a o sobě, Tišnov 2004, str. 114–135; Jaroslav
Pánek: Rozmluvy s historiky, Praha 2005, str. 85–102; Petr Hrubý, Pavel Kosatík
a Zdeněk Pousta: Rozchod 1948. Rozhovory s českými poúnorovými exulanty,
Praha 2006, str. 209–229.

Červenec
Z radnice
Starosta Milan Jančík ukončil v Praze 5 svoji činnost
Starosta městské části Praha 5 Milan Jančík předložil dne 29. 7. 2010 na 24.
zasedání zastupitelstva svou rezignaci k 31. červenci 2010. Zastupitelé jej poté v
tajné volbě odvolali. „Předložil jsem dnes zastupitelům svou rezignaci, jak jsem
již dlouhodobě deklaroval. Jsem rád, že jsem mohl být dvanáct let ve vedení
městské části. Za tu dobu došlo díky mému týmu k obrovskému rozvoji Prahy 5.
Děkuji také občanům naší městské části za podporu,“ řekl starosta. JUDr. Milan
Jančík, MBA: – v letech 1998–2002 místostarosta, od roku 2002 starosta Prahy
5, funkci obhájil v roce 2006, rezignace k 31. červenci 2010, v zastupitelstvu
městské části zasedl poprvé jako náhradník po volbách v roce 1994. Milan
Jančík zdůraznil, že za jeho rozhodnutím nejsou žádné politické tlaky. Dál ale
věc odmítl komentovat. Opozice se už o jeho odvolání pokoušela několikrát.
Starosta Milan Jančík si sám sobě doručil rezignaci
Starosta Prahy 5 Milan Jančík (ODS) tento týden končí po dvanácti letech v
politice. A nebude nikam kandidovat. V úvahu by mohlo přicházet cosi jako
dříve předvádění kuchařského umění s velkou bílou čepicí, připustil Jančík
včera před novináři ve smíchovské pizzerii jménem Corleone.
„Nejúspěšnější ale bylo I love Andrea,“ připomněl Milan Jančík úspěšnou
kampaň zastupitelky Andrey Češkové do Evropského parlamentu. Zaťukal
přitom na svou hlavu, že v ní se nápad vylíhl. Neváhal se pochlubit, že mu lidé
píší, aby kvůli své velice kontroverzní pověsti nikam neodcházel, co prý bude se
Smíchovem a okolím.“ První místostarosta Petr Horák (ODS), který bude
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radnici do říjnových voleb řídit, prý na všechno stačit nemůže. Zvlášť když
přišel o kompetence, rozdělili si je ostatní Jančíkovi radní. Nový starosta se volit
nemá. Odchod z politiky Jančík slíbil regionální radě ODS, zůstane zastupitelem
a podílníkem v několika firmách. „Doručím sám sobě rezignační dopis k 31.
červenci 2010,“ řekl starosta. Milan Jančík nečeká, že by na zastupitelstvu
padaly jiné hlavy, i když si to opozice přeje. Tvrdí, že jeho odchod není
vynucen. „Zdůrazňuji, že jsem se rozhodl dobrovolně, bez nátlaku,“ uvedl.
Včera se i ve smíchovské ODS vzdal postu stranického oblastního předsedy,
organizaci bude řídit nyní chuchelský starosta Stanislav Fresl. Přesto se nezdálo,
že by se Jančík loučil. Na tiskové konferenci mluvil o tom, jak si bude počínat
radnice v srpnu a na podzim třeba v kauze Osmiletého gymnázia Buďánka a
taneční konzervatoře. A co po jeho rezignaci radnice podnikne v kauze
kontaktního centra Sananim. Jančík se sám pochválil za to, že dokázal v Praze 5
během své éry zprivatizovat přes pět tisíc bytů, a to prý takřka bez stížností.
„Odcházím bez jakéhokoli nádechu, bez nepřijatelného pachu. Odcházím
spokojen a přeji kolegům, ať to dělají alespoň stejně špatně jako já,“ řekl
starosta, který se chlubí rozvojem Smíchova, zdejšími developerskými projekty,
jimž dala radnice prostor. Starostování podle něj není nic jednoduchého, starosta
musí jít do střetu a vydržet třeba přízvisko kontroverzní. „Být starostou není
pohoda a dlouhý kouř s doutníkem. Říkáme si s kolegou Zapletalem, že politik
nikdy nemůže dopadnout dobře,“ shrnul Jančík. Vojtěch Zapletal (ODS) je
smíchovským radním, na starost má třeba územní rozvoj.
Na zajímavé budovy Prahy 5 od podzimu upozorní cedule

Historizující malované cedule představí zajímavé památky Prahy 5. Popíší jejich
historii a zajímavé informace jejich vzniku. Například historii smíchovské
tržnice, domu U Karla IV., Raudnitzova domu nebo letohrádku Portheimka.
„Lidé nám často psali o informace, které by přibližovaly historii některých
památek nebo historických budov, třeba právě Portheimky. Proto jsme se
rozhodli umístit na patnáct vybraných objektů cedule s informacemi, kdy a kdo
budovu postavil, a stručné informace o historii,“ popsal mluvčí Prahy 5 Radovan
Myslík projekt a dodal, že cedule by se měly na domech objevit na začátku září
2010. „Cedule vyrábí historická smaltovna v Hlubočepech a dovolené to trochu
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zpozdily,“ prozradil Radovan Myslík. Pražané i návštěvníci hlavního města se
tedy zřejmě už na podzim dočtou v ulicích například to, že Portheimku si nechal
jako letní rezidenci pro svou rodinu postavit barokní stavitel a Pražák Kilián
Ignác Dientzenhofer, že ji stavěl tři roky a na začátku 19. století tady byl „slušný
hostinec“ manželů Ticháčkových. Nebo že secesní smíchovská tržnice byla
postavena v letech 1906–1908 podle návrhu architekta Aloise Čenského.
„Rada teprve schválila návrh, teď je to ještě na památkářích a majitelích domů.
Cedule budou béžové, jednotné,“ řekl Radovan Myslík. Podobné cedule odhalila
letos v květnu už Praha 6. Jsou umístěny pod názvy ulic a vysvětlují původ
názvů ulic. Inspiraci si městská část Praha 6 vzala z Itálie.

Územní rozhodování a stavební aktivity
Rekonstrukce Tilleho náměstí na Barrandově byla ukončena
Starosta Prahy 5 JUDr. Milan Jančík (ODS) 30. 7. 2010 otevřel za přítomnosti
senátora Miroslava Škalouda a radních zrekonstruované Tilleho náměstí v Praze
5 na Barrandově. „Je to vlastně poslední akt, který jako starosta učiním,“ řekl ve
svém projevu. Rekonstrukci provedla firma Swietelsky a při otevření ji
zastupovali ředitelé Rastislav Súľovský a Josef Vacovský.
Zanedbaný veřejný prostor s betonovým povrchem zbrázděný množstvím děr a
nerovností, s několika dosluhujícími lavičkami a nefunkčním vodotryskem se
proměnil na moderní pěší zónu. Beton nahradila světlá a tmavá žulová dlažba
poskládaná do různých obrazců, jež zároveň logicky rozčlenila prostor do
funkčních segmentů. Na náměstí byly osazeny nové lavičky, přibyly zde stojany
na kola a starou nefunkční fontánu nahradily nové vodotrysky, zasazené přímo
v ploše prostranství včetně dětského brouzdaliště. Obnovy se dočkalo i veřejné
osvětlení. Náměstí je pojmenováno po Václavu Tillem (1867–1937),
významném literárním historikovi, folkloristovi, divadelním, filmovém
teoretikovi a kritikovi. Na pražskou Karlovu univerzitu nastoupil jako profesor
srovnávací literatury po Jaroslavu Vrchlickém.
Jihozápadní část pražského okruhu se otevře 20. září 2010
Stavba značně ulehčí dopravnímu přetížení vnitřní části Smíchova a přilehlých
čtvrtí Prahy 5. První vozidla na jihozápadní část Pražského okruhu, která propojí
plzeňskou dálnici D5 a brněnskou dálnici D1, vyjedou 20. září 2010. Vyplývá to
z harmonogramu stavby, který na konci června schválilo Ředitelství silnic a
dálnic. Spojka o délce 23 kilometrů má výrazně ulevit dopravě v hlavním městě.
„Otevření této stavby je nejvýznamnější dopravní počin posledních let. Úsek
příznivě ovlivní dopravní situaci nejen v jižní části Prahy, protože urychlí
provoz a značně uleví od tranzitního provozu Jižní spojce a Barrandovské
spojce, ale i v celém středočeském regionu díky propojení plzeňské a brněnské
dálnice,“ uvedl generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík. Nová dálnice mezi
Slivencem a Modleticemi je v současnosti největší silniční stavbou v České
republice. Její součástí je například 2,5 kilometru dlouhá mostní estakáda přes
řeky Berounku a Vltavu, dva téměř dvoukilometrové tunely Cholupice a
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Lochkov nebo dvě velké mimoúrovňové křižovatky, jedna s výpadovkou na
Příbram, druhá s D1. Náklady na její výstavbu dosáhnou zhruba 18 miliard Kč
bez daně z přidané hodnoty. ŘSD zároveň komplexně opravuje navazující úsek
Třebonice–Slivenec z roku 1983.

Podniky a podnikatelé
Tajemná sardinská restaurace v Plaské ulici
Sardiňané nehltají jenom sardinky. Jejich kuchyně je pestrá a nabízí nesčetné
množství výtečných lahůdek. Bohužel, v Česku se po léta sardinská kuchyně
nedala ochutnat. Jen v pražské restauraci La vita é bella měli na jídelníčku asi
deset sardinských pokrmů. Ale teď je všechno jinak. Na Smíchově před časem
otevřeli v Plaské ulici č. 5 maličkou hospůdku s názvem Ichnusa, která je jako
první u nás stoprocentně sardinská. Má úchvatnou atmosféru a především –
mladý kuchař Ivo Koudelka tu vaří jako z partesu. Ichnusa navíc rozjíždí
příjemný trend, který v české gastronomii doposud chybí. Tedy model malé,
rodinné restaurace, která sází na vyhraněnou podobu kuchyně – v tomto případě
na středomořskou klasiku postavenou na čerstvých surovinách a vyšperkovanou
specialitami ze Sardinie.
Hospůdka sídlí v nenápadném domě jinak tuctové smíchovské ulice. Ale jakmile
vstoupíte dovnitř, všechno se změní jako v pohádce. V jedné jediné místnosti
stojí všehovšudy čtyři stoly celkem pro dvacet hostů, u pultu si mohou lidé z
ulice koupit víno, sardinské sýry a uzeniny. Něco vám tu ukážou, kousek dají
ochutnat a nakupujete. Pokud přijdete na večeři, je to ještě jinak. Nedostanete
jídelní lístek, ale rovnou přijde šéfkuchař, řekne vám, co je v kuchyni čerstvého
a co vám může uvařit. „Mám dva druhy mušlí, čerstvého cípala, vlka, platýsa či
pražmu, ale pokud máte chuť na maso, mohu vám udělat třeba jehněčí,“
vypočítává namátkou. Po pravdě, těch slovíček a názvů pokrmů je mnohem víc.
Jak se v tom má člověk vyznat? „No, tak jinak, řekněte mi, na co máte chuť, a já
to připravím,“ nabízí oblíbenější verzi. Hospůdka je stále na začátku své
existence a šéfkuchař plánuje ještě další rozšíření nabídky. Třeba v létě bude
vařit z čerstvých pravých hřibů. Hosté se brzy dočkají i slavného mléčného
sardinského prasátka porceddu, které se na sardinském venkově tradičně peče
celé na roštu s myrtou a vavřínem – představuje opravdu neskutečnou
pochoutku.

Byty a bytová politika
Na Smíchově vzniknou nové byty
Nevyužívaná kolejiště na smíchovském nádraží do dvou let (2012) zmizí ze
svého místa. Nahradí je nová městská čtvrť. „Zatím se připravuje změna
územního plánu. Je to otázka dvou let, kdy se územní rozhodnutí pozmění. Pak
se teprve začne jednat,“ říká ředitelka magistrátního odboru územního plánování
Jitka Cvetlerová. Po změně územního plánu se chce společnost Sekyra Group
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bez dalšího čekání pustit do stavby. „Máme už také vypracované studie, jak
bude Smíchov vypadat,“ řekl ředitel developmentu Sekyra Group Leoš Anderle.
Hlavní dominantou stávající nevyužívané železnice se stane obchodní centrum,
u kterého vyrostou kancelářské objekty. Do osmi let, kdy se plánuje dokončení
projektu Smíchov City, by na místě původního kolejiště měla vyrůst také škola,
hotel a další bytové jednotky. Celková cena projektu se vyšplhá na 14 miliard
korun. Výstavba nové městské čtvrti také počítá s novým autobusovým
nástupištěm. Všechny autobusy stavějící v současnosti ve stanicích Smíchovské
nádraží a Na Knížecí budou vyjíždět ze společného místa. Rekonstrukci čeká i
smíchovské nádraží jako takové. Kromě obnovy kolejišť na trase Praha–
Smíchov a Praha hlavní nádraží se cestující mohou těšit i na nová vlaková
nástupiště.

Doprava
Řidiči ujela tramvaj. Řídil ji inspektor.
Řidiči pražských tramvají by si měli začít víc hledět svých souprav. Je to sotva
měsíc, co jednomu ujela tramvaj sama z vozovny, a o tomto víkendu o ni jiný
přišel ještě kurióznějším způsobem. „Odcizil“ mu ji pracovník dopravní
kontroly pražského Dopravního podniku. Vše se odehrálo v sobotu 24. 7. 2010
dopoledne u smíchovského nádraží, když si řidič z tramvaje číslo 20 plné lidí
odskočil koupit svačinku. To se nelíbilo kontrolorovi a s tramvají ujel. Podle
řidiče tramvaje Michala Řeháka se inspektor zachoval nepřiměřeně a porušil
předpisy. Podle mluvčí podniku Ilony Vysoudilové ale měl na takový postup
právo. Řidič přiznává, že pochybil v tom, že tramvaj opustil. Vadí mu ale, že
inspektor odjel s vozidlem, ve kterém byli cestující, bez jeho vědomí.
„Přiznávám svůj prohřešek, vzdálil jsem se ale jen asi na pět metrů,“ řekl řidič
tramvaje. Podle něj nákup svačiny ve stánku s pečivem nemohl trvat déle než 30
nebo 40 sekund. Než se řidič stačil vrátit, pracovník dopravní kontroly se
soupravou odjel na pravidelnou trasu linky. Inspektora pak po cestě nahradil
řidič povolaný ze zálohy. Podle ní předpis, na který se řidič odkazuje, porušen
nebyl a dopravní kontrola mohla s tramvají odjet. Podle Vysoudilové bude
následovat vnitropodnikové šetření a řidiče čeká postih. Na činnost dopravních
inspektorů si podle Řeháka stěžují i ostatní řidiči tramvají. Kontrola prý funguje
spíše jako represivní orgán a bič na řidiče.
Tramvaje nejely z Újezdu do ulice Lazarská
Další významné omezení tramvajového provozu ohlásil pražský Dopravní
podnik. Kvůli rekonstrukci trati nejezdily od pondělí 26. července 2010 až do
konce prázdnin tramvaje mezi Újezdem a křižovatkou Lazarská–Spálená.
Týkalo se to tramvají číslo 6, 9, 14, 18, 21 a 22 a nočních linek 53, 57, 58 a 59.
Většina linek byla odkloněna přes objízdné trasy, linka 21 nebyla v provozu,
informovala Ilona Vysoudilová z oddělení komunikace Dopravního podniku hl.
města Prahy. Výluka bude platit v obou směrech od pondělních 4 hodin
přibližně do 4 hodin 1. září 2010. Tramvaj číslo 6 byla ve směru od Kubánského
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náměstí ze zastávky Karlovo náměstí vedena jednosměrně přes zastávky Moráň,
Albertov, Výtoň a Palackého náměstí na Karlovo náměstí a dále zpět na
Kubánské náměstí. Devítka byla v úseku Katarská–Anděl odkloněna přes
zastávky Karlovo a Palackého náměstí; dále bude ze zastávky Anděl odkloněna
přes zastávku Na Knížecí do obratiště Smíchovské nádraží, kde bude ukončena.
Linka 22 byla v úseku Malostranská–Karlovo náměstí odkloněna přes
Staroměstskou, Jiráskovo a Palackého náměstí. V provozu byla nadále trasa
zvláštní tramvajové linky 33.

Školství a dětské aktivity
Gymnázium Buďánka požádalo o ukončení nájemní smlouvy
Na včerejším zasedání Rady MČ Praha 5 (28. 7. 2010) radní schválili, na
základě dohody s vedením Osmiletého gymnázia Buďánka, ukončení nájemní
smlouvy dohodou. Praha 5 na základě jednání prodloužila Gymnáziu Buďánka v
loňském roce (2009) dodatkem ke smlouvě setrvání v objektu do konce roku
2010 s tím, že účastníci si výslovně sjednali, že OGB je oprávněno ukončit
jednostranným prohlášením doručeným městské části Praha 5 nájemní poměr
kdykoli v časovém rozmezí od 30. 6. 2010 do 31. 12. 2010. Nájemní vztah končí
v takovémto případě poslední den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
bylo oznámení pronajímateli doručeno. Výše uvedené prohlášení bylo učiněno
ze strany pronajímatele dopisem ze dne 16. 7. 2010, který byl doručen městské
části Praha 5 dne 20. 7. 2010. Nájemní poměr mezi městskou částí Praha 5 a
OGB končí ke dni 31. 8. 2010, a OGB tak bude mít k uvedenému datu povinnost
vyklidit nemovitosti v areálu Pod Žvahovem. Městská část Praha 5 je tak
povinna řešit stávající situaci, a to zejména s ohledem na převzetí areálu Pod
Žvahovem od oprávněného nájemce při skončení nájemního vztahu a zajištění
jeho řádné správy. Rada MČ Praha 5 zároveň schválila podání žaloby na
vyklizení nemovitosti proti Tanečnímu centru Praha. „Na základě našich jednání
s nájemcem a především z důvodů nenarušení plynulé školní výuky jsme
přistoupili k uzavření dodatku ke smlouvě, a dosavadní nájemce tak získal
dostatek času na zajištění vhodného objektu,“ vyjádřil se starosta Prahy 5 Milan
Jančík. „Za vedení Osmiletého gymnázia Buďánka i za naše studenty jsem ráda,
že došlo k této dohodě a že městská část Praha 5 vyšla v loňském roce vstříc
naší žádosti o prodloužení výpovědní doby sjednané v původní nájemní
smlouvě. Mezi gymnáziem a MČ Praha 5 byl sepsán dodatek smlouvy tak, aby
škola nemusela opustit areál Žvahova dne 31. 7. 2009 a mohla zde proběhnout
výuka i v letošním školním roce. Dodatek ke smlouvě nám umožnil gymnáziu
zajistit vhodné prostory pro další existenci školy. Osmileté gymnázium
Buďánka, o. p. s., uvítalo vstřícnost Prahy 5 v této věci, protože tak nebyl
narušen průběh poměrně unikátního projektu vzdělávání zvlášť nadaných dětí,
který uvedla do praxe Mensa ČR právě založením tohoto gymnázia,“ řekla
ředitelka Osmiletého gymnázia Buďánka Magda Kindlová. Dne 29. 6. 2007 dala
na základě usnesení Rady městské části Praha 5 ze dne 29. 6. 2007 městská část
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Praha 5 nájemci Osmileté gymnázium Buďánka, o. p. s., výpověď nájemní
smlouvy ze dne 31. 8. 2005. Tato výpověď byla doručena nájemci dne 4. 7.
2007. V návaznosti na výpověď městské části Praha 5 jako pronajímatele areálu
Pod Žvahovem 5/463, Praha 5, měla výpovědní doba uplynout dne 30. 6. 2009,
přičemž nájemce by byl povinen vyklidit areál Pod Žvahovem nejpozději ke dni
31. 7. 2009.

Kultura
Výstava v letohrádku Kinských představila folklor dětskýma očima
Jak vidí nejmladší generace lidové tradice a co pro ni znamená folklor, můžete
zjistit v Musaionu Národního muzea v letohrádku Kinských na Smíchově.
Letohrádek Kinských zde totiž nabízel víkendové výtvarné kurzy (23. 7. 2010).
Výtvarné techniky bylo možné vyzkoušet společně s dětmi. Výstava s
komplikovaným názvem „Malujeme po síti: Z truhly našich prababiček“ byla
přehlídkou vítězných prací 15. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže s
etnografickou tematikou. Muzeum ji pořádalo ve spolupráci s Českým
rozhlasem. „S rozhlasem jsme na této akci spolupracovali již v minulých letech.
Vzhledem k tomu, že obrázky mají etnografické téma, vybrali jsme pro ni
prostory v Musaionu v našem Národopisném muzeu,“ řekl generální ředitel
Národního muzea Michal Lukeš.
Soutěže se zúčastnily děti nejen z České republiky, ale i z Keni, Dánska,
Indonésie, Bosny a Hercegoviny a z dalších zemí. Nabízela tedy srovnání
dětských pohledů na jejich tradiční kulturu. Práce jsou rozděleny do tří kategorií
– kresba, rukodělná práce a počítačová grafika a animace. Vítězná díla vybírala
porota, v níž zasedl třeba výtvarník Adolf Born nebo herečka Naďa
Konvalinková. Součástí výstavy byly i víkendové kurzy malování pro děti i
dospělé. „Zájemci si tu mohou vyzkoušet řadu výtvarných technik, nejen
kreslení a malování,“ popisoval průběh akce pracovník muzea Miroslav
Holman. Kurzy probíhaly pod odborným vedením akademické malířky Olgy
Bělohradské a byly zdarma.

Zdravotní a sociální péče
Přeplněná koupaliště vyměnili za Vltavu
Teplo, teplo a zase jenom teplo. Tak přesně takhle vypadal celý týden (23. 7.
2010). A u bazénů bylo plno k prasknutí. Když jste přišli až odpoledne, nezbylo
už na vás místo. Navštívili jsme proto Vltavu. Hledal jsem místo, kde se v
tropickém počasí můžete smočit. A našel jsem jich hned sedm. Bydlení v Praze
má své výhody i nevýhody. A jedním z největších minusů je koupání. Kde se
smočit v centru? Nebo je lepší zajet na okraj metropole? „Pravidelně k Vltavě
jezdím z Bohnic,“ svěřila se Zuzana Křenková z Prahy. A není jediná, kdo raději
jezdí za Prahu. Ke koupání je ideální i Davle nebo třeba Vrané nad Vltavou.
Když se vám pak nechce vyrážet za Prahu, můžete zamířit k vodě přímo v
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centru. Střelecký ostrov je na koupání naprosto ideální. A v poledne tam skoro
nikdo nebyl! Vůbec nejlepší je Smíchovslá pláž. „To já zase chodím pravidelně
na Smíchovskou pláž. Když se chci osvěžit, opláchnu se vodou z Vltavy a
sluním se zase dál,“ řekla nám Marie Nováková.

Veřejně prospěšná činnost
Praha 5 podpořila projekt Areíon
Rada MČ Praha 5 schválila na svém 30. zasedání zastupitelstva (28. 7. 2010)
poskytnutí finančního příspěvku 100 000 Kč občanskému sdružení Život 90 na
nákup a instalaci elektronických bezpečnostních zařízení. Jedná se o zařízení
tísňové péče AREÍON, které umožní seniorům a invalidním občanům
kontaktovat v jakékoli situaci, například při úrazu, odbornou pomoc. „Jsem
přesvědčen, že projekt AREÍON přispěje k bezpečnosti těch, kteří jsou kvůli
svému věku či zdravotnímu stavu nejvíce ohroženi,“ řekl starosta Milan Jančík.
„Sociální projekty tohoto druhu by měly mít v Praze 5 podporu i do budoucna,“
dodal. „Projekt začal v Praze 5 již v minulém roce a setkal se u našich seniorů s
pozitivní odezvou. Systém je namontován v bytě uživatele, který zároveň obdrží
dálkový ovladač. Tím může kdykoli aktivovat zařízení, které automaticky zapne
hlasitý odposlech a spojí volajícího s obsluhou v dispečinku,“ vyjádřila se Vlasta
Váchová, předsedkyně sociálního výboru. V dispečinku slouží 24 hodin denně
kvalifikované zdravotní sestry, které podle potřeby poskytnou uživateli pomoc –
přivolají zdravotníky, hasiče či policii, popřípadě kontaktují ošetřujícího lékaře
nebo příbuzné. AREÍON lze jednoduše při odchodu z bytu přepnout do režimu,
kdy funguje jako klasické bezpečnostní zařízení na principu pohybového
senzoru. Cena jednoho zařízení je 12 500 Kč.
Zpěvačka Marta Kubišová besedovala o zvířatech
Zpěvačka Marta Kubišová s Evou Hodek z Nadace na ochranu zvířat a
majitelkou soukromého útulku s názvem Psí domov Miluší Maskulanisovou dne
22. 7. 2010 besedovaly o tom, jak se žije domácím zvířatům bez domova. Akce
proběhla v restauraci Jet Set Anděl City na Smíchově.

Sport a zábava
První fotbalový zápas se pravděpodobně odehrál na Císařské louce
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Na Císařské louce v Praze 5 se odehrál první oficiální fotbalový zápas patrně
nejen v Praze, ale v celých Čechách. Na podzim roku 1895 tu remizovala tehdy
domácí Slavia se Spartou 0 : 0. O půl roku později se tu odehrál i první turnaj
pod vskutku zajímavým názvem Národní zápasy mužstev, kopaný míč cvičících.
Místo, kde se v Praze narodil fotbal, byste ale nenašli ani na Letné, ani v Edenu,
ale možná poněkud překvapivě tady, na Císařské louce. Stařičkou dřevěnou
tribunu sice odnesla v roce 2002 povodeň, ale fotbalisté FC Radlice tu hrají
dosud. V procházce po sportovištích Prahy 5 se na Císařské louce ještě zdržíme.
Hned vedle fotbalové legendy leží areál plážových sportů. Tady se hraje
beachragby, beachházená a samozřejmě beachfotbal. Na Císařské louce je
zároveň areál s tenisovým kurtem, lanovým centrem a beachvolejbalovými
kurty. Kdokoli si sem může přijít vyzkoušet i lukostřelbu. Působí tu také několik
vodáckých oddílů. Jen kousek odtud stojí areál Erpetu Praha. Lze připomenout i
kdysi slavné fotbalové hřiště Tatry Smíchov. Při pohledu na betonové tribuny
pamětníci určitě vzpomenou na populární zimní ligu. Tady se můžete dokonce i
vykoupat. Hlavním sportovištěm Erpetu je však velká golfová hala.
Ke kdysi oblíbeným sportovištím náležel i bazén, který býval součástí
barrandovských teras a patřil vůbec k nejstudenějším. Sevřenými stěnami
starého lomu sem slunce proniklo jen výjimečně. Prvorepublikovou idylu tu
naprosto pohřbila strakonická výpadovka a zkázu dokonal Barrandovský most.
Možnost se v Praze 5 vykoupat poskytuje vodní areál v budově Motorletu. A do
budoucna ještě budou mít i Motolští možnost se jít vykoupat do školního bazénu
při Základní škole Weberova, který bude využíván i veřejností.
Ragbyový oddíl Tatry Smíchov sídlí kousek pod Vypichem a rádi zde přijmou
kohokoli, kdo se nebojí rány. Když mluvíme o ragbistech Tatry, je třeba zmínit,
že se na jejich stadionu konalo mistrovství světa ve freesbee, proto ta poněkud
zvláštní kulisa. Mimochodem, tohle hřiště vzniklo už před více než padesáti lety.
O to smutnější je teď fakt, že o něj mohou ragbisté přijít. Brzy jim tu totiž vyprší
nájemní smlouva a do krásného prostředí se tlačí nesrovnatelně bohatší sport.
Mělo by tu vyrůst golfové odpaliště. To by ale znamenalo, že by se na dlažbě
ocitlo několik set ragbistů a ragbistek všech věkových kategorií.
Teď se ještě vrátíme k Vltavě. Na všech pražských ostrovech jsou sportoviště.
Ani ten Dětský ostrov není výjimkou. Je zde hodně zařízení pro děti od těch
nejmenších až po dorost, a i dospělí si tam mohou jít zakopat nohejbal či malou
kopanou. Hned vedle je aréna, je tam veliký skatepark. Na závěr připomenu
zimní stadion Nikolajka. Ten je teď samozřejmě bez ledu a uvnitř probíhá
rekonstrukce. Je to nejstarší pražský zděný stadion. Brzy oslaví padesátiny.
Uvítají tady každého, kdo by se chtěl věnovat krasobruslení nebo hokeji.
Mimochodem, stadion se jmenuje po poustevníku Nikolajovi, který tady v lesích
žil v 17. století.

Městská zeleň a ekologie
Léto v Prokopském údolí
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Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba spolu se Společností pro
ochranu Prokopského a Dalejského údolí a radnicí Prahy 5 připravily tradiční
Svatoprokopskou pouť. Pouť se konala v neděli 4. července 2010. Barokní
kostel sv. Prokopa stával na zdejším skalním ostrohu, kousek od Hlubočep,
v místech, kde je dnes nad podzemními štolami nepřístupný vojenský prostor.
Svatyně zanikla při těžbě vápence v šedesátých letech minulého století. V údolí
se nacházel též Prokopský lom, kde v dávné minulosti bývala Prokopská
jeskyně, v níž podle legendy světec pobýval. Další zajímavostí je zdejší jezírko,
které vzniklo v roce 1912, když zde při těžbě kamene došlo k náhlému průvalu
podzemních vod. Tradice svatoprokopských poutí sahá až do roku 1712, kdy do
Prokopského údolí v duchu barokní zbožnosti vedl první procesí od kostela sv.
Václava na Malostranském náměstí zdejší farář. Tehdy se také rozhodlo, že se v
údolí postaví kostel sv. Prokopa, který byl vysvěcen v roce 1714. Kostel byl
zřízen majitelem jinonického panství, knížetem Adamem Schwarzenbergem.
V roce 1715 byla poblíž kostela postavena poustevna, v níž ještě v minulém
století žili poustevníci z řádu ivanitů. Poutě se do údolí konaly vždy po svátku
sv. Prokopa dne 4. července a mezi prostým lidem byly velmi oblíbené. Jakub
Arbes je řadil mezi největší a nejzábavnější církevní akce v Praze. K jejich
popularitě přispívala i romantická atmosféra skalních hlubočepských údolí.
V Mikovcově Lumíru se vždy oznamovalo: „V neděli bude za Oujezdskou
branou až za Zlechovem u Bučovic slavnost svatého Prokopa, pravá to národní
slavnost, ku které se sejde několik tisíc lidí v půvabném romantickém údolí
Dalejském a od bílého rána až do pozdního večera tam meškati bude…“ Ačkoli
za císaře Josefa II. svátek pozbyl rázu zemské slavnosti, nepřestal český národ
považovat sv. Prokopa za patrona své vlasti.

Bezpečnost občanů
Evakuace Nemocnice Na Homolce na zkoušku
Nemocnice Na Homolce pravidelně prověřuje bezpečnostní připravenost na
evakuaci pacientů a zaměstnanců v případě živelných katastrof: požáru, úniku
těkavých látek, při teroristickém nebo jiném útoku, ale i při sebevražedném
pokusu pacienta o skok z okna. Poslední velké cvičení se zde uskutečnilo v říjnu
roku 2007, kdy hasiči snesli pomocí výškové techniky čtyřicet šest lidí ze
sedmého do třetího patra, kde je předali do péče zdravotnickému personálu. Při
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letošní cvičné evakuaci, probíhající 14. července 2010, si nemocnice a hasiči
prověřili technické možnosti záchrany pacientů v případě nepředvídaných
katastrof z posledních pater budovy, umístěných na jižní straně areálu. „Dosud
jsme měli v nemocnici dvě požární nástupní plochy, odkud se hasičská technika
dostane až do nejvyšších pater budovy, a to parkoviště u dětského oddělení a
plošina poblíž ředitelství ústavu. Letos jsme zjišťovali, kam až v případě nouze
dosáhne naše výšková plošina. Potvrdili jsme si, že jsme pomocí ní schopni se
dostat až do sedmého poschodí monobloku z jižní strany, tedy z plochy pod
okny operačních sálů a rehabilitace. V případě ohrožení jsme schopni odtud
vynést ohrožené osoby,“ popsal zásah technik požární ochrany a krizový
manažer Josef Cetkovský.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
Portheimka bývala letním sídlem, továrnou, ale i nájemním domem
Letohrádek Portheimka patří mezi nejvýraznější stavby na Smíchově a v celé
Praze 5. Vznikl v první polovině 18. století na místě bývalého kláštera
kartuziánů. Jako své letní sídlo si ho postavil známý architekt německého
původu Kilián Ignác Dientzenhofer. Ten měl mezi umělci spoustu známých,
kteří přispěli určitou mírou k výsledné podobě, a především výzdobě interiéru
sídla. Například barokní malíř Václav Vavřinec Reiner vytvořil cennou stropní
fresku v oválném mramorovém sále, hlavním reprezentačním prostoru. Po smrti
vlastníka zajímavá stavba měnila často své majitele, kteří ji různě upravovali
podle svých představ. Například hrabě František Leopold Buquoy zde provedl
rokokové úpravy a ve zdejší zahradě vybudoval fíkovnu, velkou oranžerii a
skleníky. Koncem 18. století fungoval letohrádek jako hostinec. Ve století
následujícím zdejší prostory tvořily zázemí továrny na cikorku, která se
používala jako náhražka kávy. Usedlost s pozemky získali v první polovině 19.
století do vlastnictví bratři Porgesové z Portheimu. Na místě někdejší zahrady
vznikla továrna na plátno. V roce 1844 zde propukly velké dělnické bouře.
Továrna v sedmdesátých letech 19. století vyhořela. Budova Portheimky však
nadále sloužila jako letní sídlo Porgesů a dočkala se dalších stavebních úprav. V
následujících desetiletích však začala chátrat a dokonce jí hrozila demolice.
Po druhé světové válce fungoval letohrádek jako nájemní dům. Došlo ke
zbourání obvodové zdi kolem zahrady, která byla po nutných úpravách
zpřístupněna veřejnosti. V šedesátých letech minulého století se letohrádek
konečně dočkal památkové ochrany. Když se v osmdesátých letech stavěla první
etapa trasy B pražského metra mezi smíchovským nádražím a centrem Prahy,
plocha zahrady se stala dočasným staveništěm. V roce 1992 byla Portheimka
zrekonstruována podle návrhu architekta Tomáše Zetka a pronajata. Portheimku
vlastní městská část Praha 5. Soukromý nájemce zde pořádá společenské a
vzdělávací akce, ale také třeba svatební obřady. Současný stav památkové
stavby však na zdejší radnici u některých politických představitelů vyvolává
nespokojené reakce. „Chceme ukončit nájemní smlouvu v co nejkratší možné
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době. Stávající podmínky nejsou z ekonomických i dalších hledisek pro Prahu 5
výhodné. Jeví se nám jako velmi absurdní, když si například historické prostory
Reinerova sálu musí městská část pronajímat pro vlastní společenské akce.
Chtěli bychom zde kromě stávající galerie provozovat komplexní kulturní,
společenský a vzdělávací prostor,“ uvedl v létě letošního roku zástupce starosty
Prahy 5 Michal Šesták (ČSSD).
Sv. Prokop
* 975 Chotouň u Českého Brodu
† 25. 3. 1053 Sázava
Český národní světec; jeden z patronů Země české. Nejprve poustevník, později
zakladatel a první opat Sázavského kláštera, podporovaného knížetem
Oldřichem i jeho nástupcem Břetislavem. Žil asketickým životem. Pod jeho
vedením se benediktinský klášter stal důležitým centrem křesťanského života a
slovanské bohoslužby. Po vyhnání Metodějových žáků z Moravy se odtud
rozšířilo staroslověnské písmo hlaholice do východní Evropy. Kanonizován byl
na žádost krále Přemysla Otakara I. na Sázavě za přítomnosti papežského
legáta, kardinála Guida, 4. července 1204, v době pontifikátu papeže Inocence
III. V roce 1588 byly jeho ostatky převezeny do Prahy a uloženy v kostele Všech
svatých na Pražském hradě. Slavnostní průvod, kterého se účastnil i císař
Rudolf II., vedl arcibiskup Martin Medek. Světcovo jméno nese Prokopské údolí,
jedna z nejzachovalejších pražských přírodních rezervací. Podle legendy žil
Prokop jako poustevník ve zdejší jeskyni. V romantickém údolí byl v 18. století
vybudován barokní kostelík sv. Prokopa, který zanikl ve 20. století v důsledku
těžby vápence ve zdejších lomech.
Život a dílo
Prokop pocházel ze zemanského rodu. Z kronikářských zpráv vyplývá, že byl
ženatý: měl syna Jimrama, který se později stal jeho nástupcem v opatském
úřadě. V té době byl již knězem slovanského cyrilometodějského obřadu.
Později se však rozhodl radikálněji následovat Krista, opustil rodinu a žil jako
poustevník. To bylo okolo roku 1009. Po vyvraždění Slavníkovců žil, zřejmě po
období stráveném v benediktinském klášteře na Břevnově, v jeskyni v Dalejích
u Jinonic. Zde prý sepsal evangeliář, který se dostal do Francie, a v katedrále
v Remeši na něj skládali přísahu francouzští králové. Posléze se Prokop přesunul
do Posázaví, praktikoval asketický život a pracoval – mýtil les a obdělával takto
získanou půdu.
K poustevničení si sv. Prokop vybral samotu u řeky Sázavy. Usídlil se v jeskyni,
ze které napřed vyhnal „tisíc démonů“. Samotný klášter na Sázavě byl založen
až roku 1032 z popudu knížete Oldřicha. Prvním opatem se stal sv. Prokop,
ustavený pravděpodobně za vlády Oldřichova syna Břetislava. Podle legendy
přijal řeholi po vzoru sv. Benedikta, avšak klášter nebyl typicky benediktinský,
114

neboť zde byla praktikována slovanská cyrilometodějská bohoslužba. V klášteře
sídlila hned od počátku také teologická škola. Učitelem a vůdcem mladých
řeholníků i jiných žáků byl sám opat Prokop. Znal slovanské písemnictví, sám
přepisoval a učil bratry přepisovat slovanské evangeliáře, žaltáře i jiné liturgické
knihy. V klášteře se pěstovala také zpěv, malířství nebo stavitelství.
Svatý Prokop byl mužem s velkou duchovní mocí a jako Ježíš a apoštolové
sváděl mnohé duchovní bitvy a vyhrával je se Satanem. Jeho zbraní byla
modlitba, pokání a živá víra. V ikonografii je znázorňován jako oráč, který oře s
čertem zapřaženým do pluhu. Podle legendy s ním vyoral tzv. Čertovu brázdu,
táhnoucí se od Sázavy až do Chotouně. Pověst o zbožném poustevníkovi se
šířila po okolí a lidé začali sv. Prokopa navštěvovat s prosbou o modlitbu, radu a
pomoc. Po Prokopově smrti vyhnal roku 1056 Spytihněv, syn Břetislava II.,
slovanské mnichy a Sázavský klášter převzal německý opat s břevnovskou
komunitou. Mniši s opatem Vítem se uchýlili do některého basiliánského
kláštera v Uhrách; byl to pravděpodobně klášter na Visegrádu nad Dunajem, kde
byli řečtí i slovanští mniši. Pokud ne již dříve, tak zcela jistě nyní a zde přijali
východní obřad. Ten si podrželi i po návratu do Čech v roce 1061, když zemřel
kníže Spytihněv a z vyhnanství v Uhrách se vrátil kníže Vratislav II. (1061–
1092), jenž v Praze nastoupil na trůn.
Pozdější první český král Vratislav se stal ochráncem sázavských slovanských
mnichů a podporoval i stavební rozvoj kláštera. Po Vítově smrti se stal opatem
Prokopův syn Jimram (po roce 1078). Zanedlouho ho však vystřídal poslední
slovanský opat – Božetěch. Ten byl opatem do roku 1096, kdy byli slovanští
mniši ze Sázavy podruhé a definitivně vyhnáni. Klášter převzal na počátku roku
1097 probošt Břevnovského kláštera Děthard, který sem uvedl konvent mnichů
latinských. Slovanské bohoslužebné knihy, které zůstaly na Sázavě, byly
poztráceny. Někteří mniši se uchýlili do východních klášterů v Uhrách, jiní se
museli zříci slovanské cyrilometodějské bohoslužby a byli přijati zpět do
některého kláštera s latinskou bohoslužbou.
Přesto sázavská slovanská komunita zůstávala ve spojení se slovanskými
basiliánskými monastýry nejen v Uhrách, ale i na Rusi. V roce 1070 byl na
Sázavě slavnostně posvěcen kostel sv. Kříže, tetrakoncha v byzantském slohu,
jehož základy byly odkryty v sedmdesátých letech 20. století na současné
severní zahradě Sázavského kláštera. Byl určen pro laické sídliště, které se
nacházelo vedle kláštera. V roce 1095 byl za účasti biskupa Kosmase posvěcen
nový klášterní kostel, v jehož kryptě spočívaly ostatky Prokopovy a očekávaly
zde slavné vyzdvižení za kanonizace v roce 1204, kdy, jak se zmiňuje
legendista, „mnozí slepí byli osvíceni, malomocní očištěni, nemocní uzdraveni,
zajatí propuštěni, hluší sluchem obdařeni, němí řečí naděleni a ostatní choří
vyléčeni zásluhami svatého otce Prokopa“.
Pražské stopy
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Prokopské údolí zahrnuje území na jihozápadě hlavního města Prahy: leží
v katastru Prahy 5, mezi Jinonicemi a Zlíchovem, poblíž vrchu Děvín a okolních
kopců zvaných Dívčí hrady (Dívčí Hrady je také název čtvrti severně od
Děvína). Údolí vede zhruba od Nových Butovic, kolem Velké Ohrady a
Barrandova až do Hlubočep. Protéká tudy Dalejský potok, do kterého se vlévá
potok Prokopský (ten dal celému údolí jméno, ačkoli je mnohem kratší). Údolí
je vyhlášeno za přírodní rezervaci a navazují na něj další rezervace, jako
například přírodní památka Opatřila – Červený lom nebo přírodní památka
Dalejský profil, do přírodní rezervace spadá také lesnatý Dalejský háj. V údolí
se nachází též Prokopský lom. Na jeho místě bývala Prokopská jeskyně, v níž
podle legendy světec žil, a kostel svatého Prokopa s poustevnou. Turisticky
oblíbené je hlubočepské jezírko, které vzniklo zaplavením bývalého
vápencového lomu. V roce 1912 zde při lámání kamene došlo k tak náhlému
průvalu podzemních vod, že dělníci stěží stačili odpřáhnout koně od povozů
odvážejících kámen.
Obě obšírné historické zprávy o Prokopské jeskyni (K. V. Zap a J. Arbes) se
totiž zmiňují o podzemním toku, který však při lámání kamene nebyl nalezen,
takže se zdá, že pod spodní etáží lomu existují další zatopené krasové dutiny
protékané vodou. Lokalita je skutečně výjimečná.
Prokopské údolí je nejhodnotnějším chráněným územím celé Velké Prahy.
Z hlediska přírodovědeckého se stalo kolébkou české a světové paleontologie. Je
to muzeum živé i neživé přírody v přírodě, je to světově proslulá a uznávaná
učebnice geologie starších prvohor. Na Butovickém hradišti leží jeden z klíčů k
hlubšímu poznání a objasnění historického období, kdy končil pravěk a kdy
začínal středověk, kdy se z šera dávných věků počal vynořovat český stát a s
ním i Pražský hrad, duchovní a mocenský střed dnešní Prahy.
Nejdůležitější pražskou jeskyní byla zdejší jeskyně sv. Prokopa (dnes již
odlámaná). Až do 19. století představovala druhou nejdelší jeskyni Českého
krasu a byla význačným barokním poutním místem. V roce 1883 v ní byly
nalezeny zbytky prehistorického člověka, které však byly identifikovány až
antropologem Emanuelem Vlčkem (1952). Jeskyně byla 120 metrů dlouhá a
měla puklinovitě korozní charakter, místy s krápníkovitou výzdobou.
Tradice svatoprokopských poutí sahá až do roku 1712, kdy do Prokopského
údolí vedl první procesí od kostela sv. Václava na Malostranském náměstí zdejší
farář. Tehdy se rozhodlo, že se v údolí postaví kostel sv. Prokopa, který byl
vysvěcen v roce 1714, takže zanedlouho oslavíme třistaletou tradici
svatoprokopských poutí, jež se konaly vždy v neděli po svátku sv. Prokopa, 4.
července. Mezi lidem byly velmi oblíbené. Jakub Arbes je řadil mezi nejživější a
nejzábavnější poutě v Praze. K jejich popularitě přispívala i romantická
atmosféra Prokopského údolí. V Mikovcově Lumíru se vždy oznamovalo: „V
neděli bude za Oujezdskou branou až za Zlechovem u Bučovic výroční slavnost
svatého Prokopa, pravá to národní slavnost, ku které se sejde několik tisíc lidí
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v půvabném romantickém údolí Dalejském a od bílého rána až do pozdního
večera tam meškati bude.“
Cílem poutníků byla především jeskyně ve vápencové skále, kde byl zavěšen
světcův obraz a kříž. Věřící navštěvovali také nedaleký kostelík s poustevnou,
který patronovi české země dal postavit Adam kníže ze Schwarzenberga, majitel
nedalekých Jinonic. Návštěvníci mohli zhlédnout i „čertovu strouhu“ a velký
balvan, připomínající „čertovu hlavu“. Školní mládeži ukazovali vyhlazené
dolíčky a prohlubně, o které si prý Satan brousil drápy. Ačkoli za císaře Josefa
II. svátek pozbyl rázu zemské slavnosti, nepřestal český národ považovat sv.
Prokopa za patrona své vlasti.
Zajímavosti
Hugo Fabricius píše, že obraz uchovávaný v Sázavském klášteře zachycuje tvář
sv. Prokopa po jeho smrti. Proto má světec zavřené oči. Obraz byl
pravděpodobně namalován okolo roku 1600. Původně byl umístěn v klášterních
ambitech. Přibližně od poloviny 17. století jsou zaznamenána první svědectví o
zázračných úkazech na obraze. Svatý Prokop otvíral oči, díval se okolo sebe na
lidi v kostele, výraz jeho tváře se měnil. První takovou zmínku máme k roku
1638, kdy jedna děvečka z Kolína uviděla sv. Prokopa na obraze jako živého,
jeho tvář se proměnila a děvečka úlekem omdlela. Další proměnu tváře a
otvírání očí zaznamenali v roce 1660 poustevník Petr z Louňovic a Jan Viktorin
ze Šternberka. Obraz byl přenesen do kostela, kde zázraky pokračovaly.
Otvírání očí sv. Prokopa spatřovaly celé skupiny poutníků najednou. V prosinci
roku 1710 bylo těchto zázraků hned několik za sebou a máme je stvrzeny
přísežným prohlášením svědků, Antonína Lieba a Františka Kaňky ze Sázavy a
jiných. Viděl to i kněz sloužící mši svatou. Když se svědectví množila,
arcibiskupská konzistoř poslala na Sázavu tříčlennou komisi, jejíž členové sami
viděli sv. Prokopa otvírat oči. Když se na obraz podívali, měl sv. Prokop oči
sklopené. Náhle však se pozvedly a pohybovaly se jako živé a to trvalo delší
dobu. Když to užaslí komisaři viděli, padli před obrazem na kolena a
jednomyslně zvolali: „Satis es, sancte Pater.“ – „Již dost, svatý otče“.
Dne 27. dubna 1711 arcibiskupská konzistoř zvláštním dekretem prohlásila
svědectví o nadpřirozených jevech za pravdivá a obraz sv. Prokopa byl uznán za
milostný. Zázraky dále pokračovaly. To bylo jakousi výzvou, aby byl den sv.
Prokopa, 4. červenec, prohlášen za polodenní svátek, což se stalo dekretem ze
dne 12. června 1711. Poslední svědectví je z léta roku 2006. Ve čtvrtek 20.
července, v den sv. proroka Eliáše, viděly dvě ženy, průvodkyně a
zaměstnankyně zámku, které byly v kostele se skupinou turistů, sv. Prokopa
otevírat oči. Zajímavé je, že ani jedna z nich není praktikující katoličkou. Obě
však řekly knězi, že tento zázrak viděly. Mnozí věřící se i dnes obracejí na sv.
Prokopa jako na vítěze a pomocníka v boji proti zlým duchům a ďábelským
nástrahám. Před nástrahami ďábla nebyl sv. Prokop uchráněn ani na samotě v
Prokopské jeskyni uprostřed pustého údolí, ale odpíral jim srdnatě, utvrdil se v
pokoře, utužil se v ctnosti a takto přemohl věčného nepřítele lidstva. Na
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obrazech (ikonách) a sochách je světec znázorňován, jak drží démona na řetězu.
On je vpravdě exorcista par excellence.
Reflexe
Slovanští benediktini na Sázavě působili až do roku 1096. Tehdy byli spolu s
posledním slovanským opatem Božetěchem vypovězeni a jejich nástupci se stali
latinští benediktini z Břevnova. Ti dokončili velkolepé kamenné románské
přestavby konventního kostela i dalších klášterních budov, zahájené ještě
Božetěchem. Od 13. století se Sázava stala známým poutním místem, na kterém
se odehrála řada zázračných uzdravení a vysvobození z moci zla. Velkým
příznivcem kláštera a ctitelem sv. Prokopa byl Karel IV., za jehož panování ve
14. století Sázavský klášter opět zažil čilý stavební a umělecký ruch. O
velkoleposti gotické přestavby, zvláště pak konventního chrámu, dodnes svědčí
monumentální torzo nedokončené stavby gotického chrámu s věží a fresky s
mariánskou tematikou, zachované v kapitulní síni.
Ústup ze slávy je spojen s obdobím husitství a dobou pohusitskou. Nový rozkvět
kláštera nastává až v polovině 17. století s nástupem baroka. Opět se zde
obnovují svatoprokopské poutě, objevuje se tzv. Milostný obraz svatého
Prokopa, umístěný dnes na jednom z bočních oltářů kostela, klášter se velkolepě
barokně přestavuje. Autorem barokní přestavby byl známý architekt Vít Václav
Kaňka, autorství druhé barokizace bývá připisováno Kiliánu Ignáci
Dienzehoferovi. Roku 1785 císař Josef II. klášter zrušil a klášterní panství přešlo
do vlastnictví světských pánů, kteří bývalý klášter začali přestavovat na
zámecké sídlo. Ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století se o obnovu
svatoprokopské tradice v Sázavě a o opravu chátrajících objektů zasloužil
emauzský benediktin P. Method Karel Klement, jehož cílem bylo obnovit v
klášteře řádový život. V roce 2005 byla tomuto statečnému „obnoviteli
slovanské Sázavy“, který dokázal své dílo uskutečňovat i v těžkých dobách
nacismu a stalinismu, odhalena na klášterním nádvoří busta.
Literatura: Donald Attwater: Slovník svatých. Vimperk, Rudná u Prahy 1993.
Béli Léki: 5000 let písma, Praha 1984. František Hansl: Smíchovsko a
Zbraslavsko. Smíchov 1899.

Srpen
Z radnice
Praha 5 podpořila obec Višňová zasaženou povodněmi
Rada městské části Praha 5 schválila na svém 32. mimořádném zasedání dne 11.
8. 2010 finanční podporu ve výši 50 000 Kč obci Višňová, zasažené letošními
ničivými povodněmi. Na základě jednání zástupců radnice s předsedou senátu
Přemyslem Sobotkou pomoc byla poskytnutá právě této obci, která leží ve
Frýdlantském výběžku, v severní části Libereckého kraje. Představitelé radnice
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osobně podpořili obec částkou ve výši 50 000 Kč, kterou vybrali mezi sebou.
„Bylo důležité reagovat co nejrychleji. S kolegy jsme odsouhlasili nejvyšší
možnou částku, kterou jsme v tu chvíli mohli jako rada poskytnout. Zároveň
jsem zahájil s paní starostkou Matuškovou jednání o finanční podpoře
vybraného konkrétního projektu v obci Višňová a tento materiál předložím na
jednání zastupitelstva,“ řekl o humanitární pomoci místostarosta Lukáš Herold.
„Vzhledem k tomu, že i naše městská část a obyvatelé Prahy 5 znají z roku
2002, co dokáže vodní živel, snažíme se pomáhat a být solidární s jinými takto
postiženými obcemi. Tenkrát pomáhali jiní nám a jsem ráda, že teď můžeme my
podpořit v této nelehké situaci jiné,“ doplnila místostarostka Lucie Vávrová.
Peníze vybrané od vedení radnice ve čtvrtek 12. 8. 2010 předal osobně do rukou
starostky obce Višňová tiskový mluvčí městské části Praha 5 Radovan Myslík.
Jednání se uskutečnilo na zdejším obecním úřadu za účasti ministra zemědělství
Ivana Fuksy, který rovněž tuto povodní postiženou obec navštívil.
„V tuto chvíli opravdu děkujeme za každou pomoc. Jen pomalu se
vzpamatováváme z letošní ničivé povodně. Pomáhají nám vojáci, hasiči,
občané,“ vyjádřila se k daru starostka Marie Matušková, která dar převzala.
Obec Višňová leží ve Frýdlantském výběžku, v severní části Libereckého kraje.
Je tvořena devíti osadami, z nichž nejstarší je Višňová, založená roku 1334, dále
Andělka (1340), Předlánce (1373), Víska (1396), Poustka (1444), Saň (1457),
Loučná (1457), Minkovice (1768) a Filipovka (1725). Část obcí získala své
dnešní jméno až po druhé světové válce. Většinu obyvatel tvořili do konce druhé
světové války Němci. Po jejich odsunu tu žijí noví obyvatelé teprve ve třetí
generaci. Přestěhovali se sem z vnitrozemí, Podkarpatské Ukrajiny, Jugoslávie,
Řecka a Slovenska. Obec Višňová leží v nivě řeky Smědé se sklonem do
Žitavské pánve, od které ji oddělují mohutné haldy vzniklé z výsypek
povrchového dolu Turów v Polsku, protějškem je panoráma Jizerských hor.
Praha 5 omezuje herní automaty
Rada městské části Praha 5 vyjádřila opětovný nesouhlas (19. 8. 2010) s
provozováním centrálních loterijních systémů s interaktivními videoloterijními
terminály na území městské části. Schvalování hracích zařízení nebylo a není v
kompetenci jednotlivých městských částí, ale Ministerstva financí ČR.
Jednotlivé městské části však musejí dát souhlasné, či zamítavé stanovisko k
žádostem o umístění těchto zařízení. „Je to další významný krok k utlumení
nežádoucích jevů, jako je gamblerství a s ním často spojované kriminální
aktivity. V Praze 5 tak již nebude žádný nový automat tohoto typu,“ řekl
místostarosta Lukáš Herold. „Zároveň chystáme výrazné omezení stávajících
výherních hracích přístrojů v rámci připomínkového řízení k nově připravované
vyhlášce hlavního města,“ dodal. K uvedené problematice se vyjádřil i radní
Aleš Kohout: „Počet videoloterijních terminálů v minulosti stále rostl, protože
regulace jejich používání není v zákoně jmenovitě upravována. Podle definice se
totiž nejedná o výherní hrací přístroje. Praha 5 se snaží na svém území herny a
přidruženou činnost programově omezit, a zákaz instalace těchto přístrojů
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vytvoří precedens, který zamezí stávajícím provozovatelům heren obnovovat
svůj přístrojový park.“ Již na podzim roku 2009 se rada Prahy 5 usnesla na
zákazu vzniku nových heren, v souvislosti s šetřením městské části i magistrátu,
které prokázalo, že tato zařízení vznikají i v místech, kde je to nežádoucí. Což
vyvrcholilo zákazem zřízení konkrétní provozovny v blízkosti mateřské školky.

Úřední oznámení
Politik Věcí veřejných Radek John míří na radnici Prahy 5
Místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda Věcí veřejných Radek John je
kandidátem své strany pro komunální volby v Praze 5. Ministr pro místní rozvoj
Kamil Jankovský se uchází o místo řadového člena pražského zastupitelstva.
Kandidátkou VV na primátorku je Markéta Reedová. V Praze 1 jdou do boje o
místa zastupitelek místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Kateřina Klasnová a
poslankyně Karolína Peake. To jsou definitivní jména kandidátů, které Věci
veřejné zveřejnily na tiskové konferenci. Předtím je potvrdilo středeční grémium
strany. Radek John bude kandidovat z druhého místa listiny. Lídrem jeho
obvodu se stal Jiří Vejmelka, kterého v on-line hlasování zvolili registrovaní
příznivci strany. Jankovský chce na pozici zastupitele hlavního města skloubit
místní rozvoj s rozvojem Prahy, uvedla včera Reedová. „Věřím, že všichni
členové vlády se budou chovat jako profesionálové a nedovolí, aby se jejich
lokální angažovanost projevila v jejich práci jako členů vlády,“ řekl včera
novinářům k Johnovu rozhodnutí předseda vlády. Pokud by se podle něj
„účelové kroky ve prospěch volební kampaně projevovaly v činnosti
konkrétního člena vlády“, musel by se situací zabývat a nějak ji vyřešit. „Jsme
svobodní lidé ve svobodné zemi a angažovanost v komunální politice není na
úkor členství ve vládě,“ dodal. Radek John nakonec řekl, že na aktivní účast v
kampani před komunálními volbami zřejmě nebude mít čas. „Prioritou je pro mě
stabilizovat situaci na ministerstvu vnitra,“ poznamenal John s poukazem na
nutnost miliardových škrtů v rozpočtu úřadu. O vstup do zastupitelstva Prahy 5
usiluje prý pouze proto, že chce vidět do financování městské části, kde
donedávna působil starosta Milan Jančík (ODS). Podle Johna v zastupitelstvu
stále působí lidé spojení s Jančíkem, proto by rád prosadil audit finančních toků
Prahy 5. Práce zastupitele podle něho zabere „nanejvýše několik večerů“ a
nehrozí proto, že by na některou ze svých funkcí neměl čas, dodal John. „Já
samozřejmě vnímám práci na (ministerském) úřadě jako absolutní prioritu, a
proto moje aktivní účast v (předvolební) kampani bude velmi omezená,“
reagoval na Nečasova slova ministr pro místní rozvoj Jankovský.
Předvolební plakáty ČSSD ke komunálním volbám byly odstraněny
Plakáty ČSSD pro komunální volby v Praze 5 s nápisem „Pryč s narkomany,
bezdomovci a hernami“ musely být přelepeny. Pražskému ústředí strany ani
celorepublikovému vedení ČSSD se nelíbily. Nahradily je plakáty a billboardy s
nápisem „Za bezpečí a čistotu veřejných prostranství“. „Žádné mimořádné
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výdaje to představovat nebude,“ řekl dnes novinářům lídr kandidátky ČSSD do
místního zastupitelstva a současný místostarosta Prahy 5 Michal Šesták.
„Domníváme se, že to splnilo svůj účel. Chtěli jsme vzbudit diskusi o tomto
ožehavém tématu,“ vysvětlil Michal Šesták vznik sloganu. Nahrazovat se bude
pět až šest billboardů a asi stovka plakátů. „Problém bezdomovectví je složitý
sociální problém. Nelze ho zplošťovat do sloganů tohoto typu. Tímto způsobem
by kampaň sociální demokracie vedena být neměla,“ komentoval heslo
statutární místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který teď stranu vede.
Sociální demokracii v Praze 5 šéfuje expředseda strany a nynější poslanec Jiří
Paroubek. Stejně jako jeho straníci na Smíchově prý nechce, aby byli lidé závislí
na drogách, aby byli bez domova či se stali gamblery. „S čím však nesouhlasím,
jsou dezinterpretace obsahu hesla jejich kampaně, které je, jak doufám – protože
o obsahu a cílech jejich komunální kampaně mne vůbec neinformovali – v
souladu s programem ČSSD. A to nejen s formálním obsahem, ale hlavně
cílem,“ uvedl Jiří Paroubek na internetu. Sociální demokracie by podle něj měla
umět dokázat říct vlastním členům, že podobné heslo je problém. ČSSD do
komunálních voleb šla s heslem „Pořádek a lepší život v Praze 5“. Strana
zdůraznila pět priorit: stop masivní výstavbě, za bezpečí a čistotu veřejných
prostranství, důsledně proti korupci, více školek pro děti a žádné zvyšování
nájemného seniorům.
Deset rad pro bezpečnou jízdu na nové části Pražského okruhu
1. Co mám dělat, pokud se mi rozbije auto v tunelu?
V tunelu jsou v pravidelných rozestupech takzvané bezpečnostní zálivy – tedy
místa, kde je tunel o jeden pruh širší a kde lze porouchané auto odstavit.
Zároveň se oba dlouhé tunely na nové trase dálnice svažují, takže v jednom
směru lze k odstavné ploše dojet i bez motoru. V těchto místech jsou také
nouzové telefony, jimiž lze zavolat pomoc. V tunelech je navíc běžný odstavný
pruh, který znají řidiči z dálnic. Není sice tak široký jako na povrchu, ale i tak se
sem porouchané auto bez problémů vejde. Právě o tyto odstavné pruhy byly
tunely oproti původnímu projektu na přání Ředitelství silnic a dálnic dodatečně
rozšířeny. Pokud se vám vozidlo porouchá, zastavte v bezpečnostním zálivu nebo
v odstavném pruhu, zapněte výstražná světla – takzvané blikačky – a vypněte
motor. Mimo vozidlo se pohybujte výhradně v reflexní vestě. Přestože je tunel
osvětlen, řidiči projíždějících aut by vás mohli v šeru snadno přehlédnout.
Kontaktujte tunelovou službu, k tomu můžete použít nouzový telefon. Tunel je
pod dohledem kamer, takže je možné, že se k vašemu vozidlu dostane pomoc
ještě dřív, než tak učiníte. V tunelu je také důležitější než na povrchu dodržovat
bezpečnou vzdálenost.
2. Co mám dělat, pokud se mi rozbije auto na mostě?
I na mostech jsou odstavné pruhy, ve kterých lze vozidlo zastavit. V takovém
případě postupujte stejně jako v tunelu nebo jako u závady na jakékoli jiné
dálnici. Označte vozidlo výstražným trojúhelníkem a zavolejte si asistenční
službu.
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3. Co mám dělat, pokud se stane v tunelu nehoda?
Při nehodě zapněte varovná světla, zajeďte k pravému okraji vozovky a zastavte
v dostatečné vzdálenosti za autem před vámi. Vypněte motor. Případně
kontaktujte tunelovou službu, pokud tak neučinil někdo před vámi. Použijte
nouzový telefon. Pokud je to možné, poskytněte první pomoc zraněným. Potíž
může nastat, když začne některé z vozidel hořet. Pokud začne hořet vaše auto a
je to možné, pokuste se vyjet z tunelu. Pokud ne, zajeďte k pravé straně vozovky
a opusťte auto. Bude-li to možné, zlikvidujte oheň co nejdřív, hasicí přístroje
naleznete v lokalitách u nouzových telefonů. Jinak najděte nejbližší nouzovou
stanici a kontaktujte tunelovou službu. Platí pravidlo, že pokud je v tunelu
viditelný kouř nebo oheň, snažte se dostat co nejdříve k nouzovým východům
nebo přímo k východu. Nouzové východy jsou v tunelu viditelně označeny.
4. Co mám dělat, když se stane na mostě nehoda?
Postupujte stejně jako v případě nehody kdekoli jinde. Označte havarovaná
vozidla výstražným trojúhelníkem, poskytněte zraněným pomoc a zavolejte
záchranku a policisty.
5. Nestane se z nových mostů nový most sebevrahů?
Tomu nelze nikdy zabránit. Na mostech nejsou nainstalovány obdobné,
prakticky nepřekonatelné, ale také dost nevzhledné zábrany jako na Nuselském
mostě, který byl ještě před pár lety vyhlášen tím, že tu lidé skokem do údolí
končili svůj život. Na mostech okruhu jsou na zábradlí prosklené stěny, které
sice není lehké překonat, ale pro zdatného a umanutého člověka zase takovou
překážku nečiní.
Oba hlavní mosty, které dělníci na okruhu mezi dálnicí D1 a D5 postavili, jsou
vyšší než Nuselský most. Estakáda vedoucí přes údolí Berounky je v nejvyšším
místě přes 40 metrů nad terénem, most přes Lochkovské údolí, který je jedním z
nejvyšších v Česku, se dokonce klene 65 metrů nad údolím.
6. Existuje z mostů nějaká bezpečná cesta dolů?
Z mostů se lze dostat na předmostí, kde je možné vystoupat terénem nad
vozovku. Z dva kilometry dlouhé estakády nad údolím Berounky mohou
případně lidé sejít také na křižovatce v Lahovicích, kde jsou vybudovány sjezdy.
7. Jak jsou mosty zajištěny, aby lidé nelezli nahoru?
Není možné zabránit, aby se na most dostali chodci. Sice tu nejsou chodníky, ale
zvědavce může lákat i cesta přímo po silnici. Celý úsek dálnice je však pod
dohledem kamer. V úseku mezi Lahovicemi a Slivencem je jich dokonce 109,
takže případné chodce by okamžitě zaznamenala obsluha dálnice.
8. Jak jsou mosty připraveny na nepřízeň počasí?
Mosty jsou vybaveny čidly, která dokážou poznat, jaké vládne počasí a zda
nehrozí námraza. Pokud vyhodnotí, že takové nebezpečí hrozí, objeví se na
proměnných značkách varování pro řidiče – pozor námraza nebo pozor kluzký
povrch vozovky. Operátor pak na místo může vyslat sypače a díky digitálním
značkám snížit na dálnici nejvyšší povolenou rychlost, čímž se riziko nehody
výrazně sníží.
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9. Je v tunelech signál pro mobilní telefony a rádio?
V tunelech je signál všech českých mobilních operátorů a také zde lze naladit na
rádiu frekvenci Českého rozhlasu, kde je pravidelné dopravní zpravodajství.
Tuto stanici lze naladit také v ostatních pražských tunelech.
10. Je možné vjíždět na dálnici na motorce?
Ano, motorka má vjezd na dálnici povolen. Zákaz vjezdu sem mají pouze
motocykly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost je nižší než 80 km/hod. Tedy
nejslabší stroje, případně skútry.

Územní rozhodování a stavební aktivity
Na Smíchově vyroste nová administrativní budova – Lyra Office Building
Společnost IMMORENT ČR zahájila výstavbu nové administrativní budovy v
Praze 5 na Smíchově. V atraktivní lokalitě v těsné blízkosti smíchovského
nádraží vyroste objekt se šesti nadzemními a jedním podzemním podlažím o
celkové užitné ploše 7620 m2. Předpokládaná doba výstavby je dvanáct měsíců.
Nové kanceláře typu A budou energeticky úsporné, objekt je koncipován jako
ekologicky šetrná budova dle BREEAM. „Předpokládáme, že v době dokončení
stavby dojde k očekávanému oživení realitního trhu. Z tohoto důvodu, a
zejména díky mimořádné atraktivitě lokality, jsme si mohli dovolit zahájit
výstavbu na spekulativní bázi. Už nyní ovšem jednáme s několika potenciálními
nájemci,“ uvedl Tomáš Velemínský, jednatel společnosti. Slova Tomáše
Velemínského potvrzuje i Eduard Forejt, vedoucí oddělení pronájmu Jones Lang
La Salle, která byla pověřena exkluzivním zastupováním při vyhledávání
nájemců pro Lyru Office Building. „Praha 5 – Smíchov má nejnižší
neobsazenost kancelářských ploch na pražském trhu. V současnosti je volných
pouze 4510 m2, což představuje 2,96 procenta celkové plochy kanceláří v této
pražské čtvrti. V Praze přitom průměrná neobsazenost dosahuje 13,79 procenta.
Tato skutečnost vytváří pro IMMORENT ČR reálnou jistotu úspěšného
zobchodování tohoto projektu,“ řekl Eduard Forejt. Lyra Office Building bude
atraktivní zejména díky strategické poloze. Vyroste v těsné blízkosti stanice
metra B Smíchovské nádraží, kde je zároveň i vlakové a autobusové nádraží.
Další nespornou výhodou je napojení na vnější i vnitřní městský okruh, což
umožňuje rychlé spojení jak do centra, tak například na mezinárodní letiště
Praha-Ruzyně. Objekt je koncipován jako ekologicky šetrná budova hodnocená
dle mezinárodní certifikace BREEAM. Energetické úspory zajistí moderní
chladicí a ventilační systém se zaměřením na úsporu elektrické energie,
rekuperace odváděného tepla a sofistikované řízení technologií BMS.
„IMMORENT si vždy zakládal na tom, že sleduje aktuální trendy, navíc budovy
šetrné k životnímu prostředí jsou nájemci stále více vyžadovány,“ doplnil
Tomáš Velemínský.
Začala rekonstrukce mostu v Beníškově ulici na Šmukýřce
Po dlouhých jednáních byla 19. 8. 2010 zahájena dlouho očekávaná
rekonstrukce mostu v Beníškově ulici, který je ve velmi špatném technickém
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stavu. Informace o zhoršování stavu mostní konstrukce sleduje radnice Prahy 5
již deset let, před pěti lety započala příprava výměny mostovky Technickou
správou komunikací. V průběhu projekčních prací se vyskytly komplikace, které
vedly k žádosti ředitele TSK o součinnost ze strany MČ Praha 5 při jejich řešení.
Díky závadám na vozovce došlo v roce 2008 k omezení dopravy v dané lokalitě.
Stav mostu si po posouzení jeho statické únosnosti vynutil částečné omezení
provozu, které se dotklo i autobusové linky č. 123 zajišťující obsluhu horní části
Šmukýřky. V návaznosti na nevyhovující dopravní stav dohodla radnice Prahy 5
s Dopravním podnikem hl. m. Prahy zavedení náhradní autobusové linky č. 723,
která tento nedostatek pomohla řešit a umožnila zachovat kvalitní a důležitou
dopravní obslužnost obyvatel v Košířích. „Úsilí radnice o vyřešení dopravních
problémů po zahájení stavebních prací bylo úspěšné, nyní je započata přeložka
inženýrských sítí a před uzavřením mostu připravena instalace lávky pro pěší,“
vyjádřil se k uvedené problematice radní Vojtěch Zapletal. „Obnovení provozu a
dokončení rekonstrukce předpokládá zhotovitel stavby v průběhu prosince
tohoto roku,“ dodal.

Podniky a podnikatelé
Smíchovské multikino je v Praze nejnavštěvovanější
Milovníci klubových kin je nemohou vystát, pro běžného diváka ale představují
nejjednodušší a nejběžnější způsob návštěvy kina. Řeč je o multiplexech. Jak
fungují zevnitř? Byli jsme se podívat v zákulisí Palace Cinemas Nový Smíchov,
nejnavštěvovanějšího multikina v Česku. Přestože má tento filmový multiplex
dvanáct kinosálů, promítací kabiny tam najdete jen dvě. Tu větší, jež zajišťuje
chod devíti sálů, přitom obsluhují pouze dva lidé. „Máme tu šest klasických
promítaček a tři, které promítají trojrozměrné filmy,“ říká vedoucí projekce Jan
Lipták. Nejenže 3D filmy přinášejí kinům větší příjmy, je s nimi také méně
práce. „Klasické filmy musíme slepit ze šesti nebo sedmi kusů filmového pásu,
3D film stačí jen nahrát do promítačky,“ pokračuje Lipták. „Investice do
jednoho 3D sálu vyšla asi na jeden milion korun. Jedná se tedy o dlouhodobou
investici, která se vrátí v řádu několika let,“ říká generální manažer Palace
Cinemas Czech David Horáček. Podle něj lidé na třetí rozměr slyší a
návštěvnost 3D verzí filmů je zhruba o třicet až padesát procent vyšší než
návštěvnost verzí klasických.
Farmáři v Praze 5

O čerstvou zeleninu a ovoce je v hlavním městě stále větší zájem. Již nyní
můžete v Praze navštívit přes deset různých farmářských tržnic a další stále
přibývají. Dne 4. 8. 2010 o půl osmé ráno poprvé rozložili své stánky farmáři
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před obchodním centrem Arkády na Pankráci, kde již dříve trhy fungovaly. Před
čtyřmi lety ale musely ustoupit nově vznikajícímu obchodnímu centru. „Každou
středu sem budou moci lidé přijít a koupit si produkty českých zemědělců,“ říká
mluvčí čtvrté městské části Žaneta Pilařová. Pravidelný trh je i na náplavce u
Palackého náměstí, kde se trhy pořádají každou sobotu, nebo můžete vyrazit na
Anděl, kde se stánky s čerstvými potravinami letos otevřou teprve potřetí.
Možná ale také naposledy. Pátá městská část je totiž chce přestěhovat na jiné
místo. „Chceme trhy přestěhovat ke kostelu svatého Václava,“ upřesňuje mluvčí
radnice Prahy 5 Radovan Myslík. Podobně na situaci nahlížejí i ostatní městské
části. Přestože s chladným počasím začnou farmářská tržiště pomalu mizet, stále
bude kam pro čerstvou zeleninu zajít. Jistotou zatím zůstává Holešovická
tržnice.

Byty a bytová politika
Vývoj bytového fondu na Smíchově okolo roku 1850
Počet obyvatelstva Smíchova činil okolo roku 1850 dle tehdejšího úředního
sčítání pouze 2608 duší, roku 1857 se zvýšil na 9156 obyvatel, roku 1869 na 15
382 a koncem roku 1880, kdy bylo provedeno všeobecné sčítání lidu, vzrostl
počet obyvatel zdejší čtvrti na 24 984. Dle lidnatosti byl Smíchov toho času
čtvrtým městem v Čechách, která tehdy čítala: Praha 157 713, Plzeň 36 081 a
Liberec 27 394 obyvatel, po nichž pak následoval ihned Smíchov. Přihlédnemeli k zalidnění Smíchova, zjistíme, že jeho obyvatelé přebývali ve 488 domech a
že počet nájemních stran činil 5197. Připadalo tedy průměrně na jeden obydlený
dům 10,65 čili tedy okrouhle 10 až 11 nájemních stran a 51 osob, a na jednu
nájemnou stranu 4,8 čili ne zcela 5 osob. Toto poměrně husté zalidnění domů
vysvětluje se tím, že tu jest velké množství továrních dělníků a jiného
pracovního lidu, anož i vyššího i nižšího úřednictva, které nalézá na Smíchově
lacinější příbytky než v samotné Praze. S takovým hustým zalidněním domů
rovná se Smíchov Starému Městu pražskému, kde se čítá na jeden dům 51,27
lidí. Avšak Smíchov předčí Prahu jako celek, čítající na jeden dům pouze 46,33
obyvatele, a převyšuje mimo Vídeň též všecky ostatní města v Rakousku, jež
mají vesměs mnohem slabší zalidnění, totiž nejvýše 35 obyvatel na 1 dům,
kdežto pouze Vídeň čítá více, totiž 59,65 lidí na 1 dům. (Josef Böhm:
Monografie města Smíchova. 1882)

Doprava
Smíchovské nádraží se v budoucnosti promění
Smíchovské nádraží, které si i díky rozvoji příměstské dopravy v posledních
letech udrželo svou důležitost, dostane společně se svým okolím novou podobu.
Za dobu jeho existence však nepůjde o jeho první významnou změnu.
Když se totiž v polovině 19. století projektovala trať z Prahy do Bavorska,
hodně odborníků tvrdilo, že stačí nádraží v centru Prahy, které se dnes jmenuje
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Masarykovo. Nakonec se však stavbu smíchovského nádraží podařilo prosadit a
už v roce 1862 zde začaly zastavovat vlaky. Během druhé světové války bylo
místo vybombardováno a v polovině padesátých let zbouráno pro
nedostatečnost. Na jeho místě vyrostlo ve stylu klasicizujícího funkcionalismu
nové nádraží, jehož podoba je velmi podobná té dnešní. Zatím poslední změnu
architektury si vyžádala výstavba metra v osmdesátých letech, protože pod
nádražím vznikla jedna ze stanic. Nádraží v průběhu let neměnilo pouze svoji
podobu, ale často i názvy. Nejdříve se jmenovalo „Praha (Česká západní
dráha)“, na konci 19. století „Smíchov“, později „Smíchov – státní nádraží“,
„Západní nádraží“ až po dnešní „Praha-Smíchov“. Dnes odtud jezdí nejen
rychlíky na Plzeň, ale ve stejném směru i hojně využívané příměstské spoje. V
nadcházejících letech se dočká smíchovské nádraží a jeho okolí výrazných
změn. Developeři mají ambici udělat z oblasti nové srdce Smíchova. Dohoda
mezi magistrátem, radnicí Prahy 5, ministerstvem dopravy a Českými drahami
umožní přestavbu území o rozloze 52 hektarů na jih od Anděla až po zlíchovský
lihovar. Zahájení však musí předcházet změna územního plánu, která by
urbanizaci umožnila. „Viděl jsem určitou studii řešení tohoto území, která ve
mně příliš nadšení nevyvolala. Byly to poskládané krabice téměř po vzoru
sídliště Prosek. Takovýmto směrem by se obnova Smíchova ubírat určitě
neměla,“ uvedl Bohumil Dvořák (ČSSD), místopředseda výboru životního
prostředí zastupitelstva Prahy 5. Podle Dvořáka i dalších představitelů radnice
lze předpokládat, že se investor bude snažit postavit samé bytové a komerční
objekty nahuštěné co nejvíce na sebe a získat výjimku na všechny kódy
zastavěnosti a výškové koeficienty. „Úkolem radnice však bude těmto tlakům
čelit a požadovat tady sportoviště, parkové plochy, parkoviště a další
infrastrukturu, která zde chybí. Když se to nepodaří, bude to obrovská
promarněná příležitost a troufám si říci, že téměř zločin vůči občanům Prahy 5,“
dodal.

Kultura
Výstava v Altánu v parku na Klamovce
Valčík na krásném mrtvém Dunaji se jmenovala výstava otevřená od 31. 8. 2010
do 26. 10. 2010 v Galerii Altán Klamovka. Karel Matouš Zavadil si s altánem
ležícím v parku Klamovka pohrál jako vystudovaný konceptualista, inspirovala
ho přitom jeho sakrální atmosféra. Kombinoval tu objekt složený z bílých
klacíků a zrcadla s malbami na skle, chápat to prý můžeme i jako vzkaz jeho
pradědečkovi Františku Xaverovi Novákovi, prvorepublikovému starostovi
Smíchova, který nedaleko odtud bydlel.
Fotografická výstava Ethnosvět přiblížila exotické kultury
Praha 5 uspořádala ve smíchovské Portheimce výstavu fotografa Milana Mošny
s názvem Ethnosvět. Kolekce fotografií z World Travel Marketu v Londýně
představila především původní domorodé kroje z celého světa. „Jsme rádi, že se
podařilo uspořádat výstavu Ethnosvět právě v Portheimce,“ řekl na zahájení
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expozice místostarosta Michal Šesták. „Svět cizokrajných kultur a dalekých
zemí je návštěvnicky velmi atraktivní a jméno Milana Mošny nabízí nevšední
umělecký zážitek.“ Snímky z Ethnofestu dokumentují stálý zájem Milana
Mošny o různorodost kultur ze všech koutů světa, které se promítají do tváří lidí
ve všedních i nevšedních situacích. Jedná se o záznam několika návštěv světově
uznávaného World Travel Marketu v Londýně, největšího a nejprestižnějšího
veletrhu cestovního ruchu. Milan Mošna se narodil v Praze na Štědrý den roku
1975. Fotografování do jeho života vstoupilo teprve před několika lety. O to
silnější bylo jeho přesvědčení dělat fotografie tak, aby zachytily nezaměnitelný
okamžik trvající mnohdy jen několik málo vteřin. Tvrdí o sobě, že z něj nikdy
nebude univerzální fotograf. Lákají ho lidé v pohybu, lidé, kteří se projevují ve
své národní identitě. V loňském roce (2009) na sebe upozornil výstavou, která se
konala v prostorách Akademie věd České republiky pod lapidárním názvem
Barack Obama v Praze. Další výstavu měl Mošna krátce na to v Presscentru
Syndikátu novinářů České republiky na pražském Senovážném náměstí, v
současnosti dokončuje projekt o tvářích české a světové populární hudby, který
bude vystavovat v prostorách Jazzové sekce. Smíchovskou výstavu si bylo
možné prohlédnout od 1. 9. do 16. 9. 2010.

Zdravotní a sociální péče
Zranění dítěte ve stanici metra Anděl prověřovala policie
Ve čtvrtek 12. 8. 2010 přišel ve stanici metra Anděl k úrazu dvouletý chlapec.
Chlapec jel ve čtvrtek večer s matkou po eskalátorech směrem dolů, zhruba v
poslední třetině se mu do jedoucího schodiště zasekla gumová bota. Hoch si
pohmoždil nárt, ambulantně byl ošetřen v motolské nemocnici a následující den
byl propuštěn do domácího ošetřování. Zároveň se policistům dostal zpátky na
stůl podobný případ z loňského roku (2009). Tehdy přišel pětiletý hoch na
eskalátoru na Můstku o tři prsty nohy. „Dopravní podnik okamžitě zahájil ve
stanici Anděl šetření příčin nehody,“ uvedla mluvčí podniku Ilona Vysoudilová.
Případem se bude zabývat také pražská policie, která počká na lékařskou zprávu.
„Celá věc je nyní ve stadiu prošetřování. Policie zjišťuje, zda v této věci došlo
ke spáchání trestného činu či přestupku,“ informovala mluvčí pražské policie
Eva Miklíková.
Praha 5 znovu otevře pohotovost v Kartouzské ulici
Lepší dostupnost zdravotnické péče je důvodem, proč chce Praha 5 opět otevřít
na poliklinice v Kartouzské ulici ordinace lékařské pohotovosti pro děti a dorost
i pro dospělé a také ordinaci zubního lékaře. Pohotovost ve Fakultní nemocnici
Motol by přitom zůstala i nadále zachována. Praha 5 bude ze svého rozpočtu
přispívat na zajištění této služby, s otevřením pohotovosti se počítá v prvním
pololetí roku 2011.

Veřejně prospěšná činnost
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Masérský salon nevidomých v Jinonicích
Od dětství je těžce zrakově postižený, a když přišel o práci, Vladimír Patera
začal podnikat – založil masérské studio. Dát si hloubkovou masáž celého těla
nebo se nechat hýčkat medovými zábaly – to vše je možné v masážním salonu s
neotřelým názvem Nevidomí maséři. V tomto salonu skutečně masírují pouze
nevidomí. „Dal jsem dohromady pracovní příležitosti pro zrakově postižené lidi
a zjistil jsem, že to není žádná sláva,“ líčí Vladimír Patera. „Přemýšlel jsem o
tom, v čem máme my zrakově postižení výhodu, a uvědomil jsem si, že je to
hmat,“ dodává Patera, který ve své firmě v Jinonicích zaměstnává už pět
nevidomých – čtyři muže a jednu ženu. „Zařízení funguje také jako chráněná
dílna. Chtěl jsem poskytnout několika lidem se zrakovým postižením šanci
uplatnit se kvalitně na trhu práce a využít jejich potenciál, kterým je právě velmi
citlivý hmat,“ vysvětluje Vladimír Patera, podle něhož slouží hmat nevidomým
jako zdravému člověku oči. „Dřív se nevidomí živili třeba výrobou košíků,“ říká
podnikatel a dodává, že jsou jedinou podobnou firmou u nás. „Nabízíme
klasické masáže celého těla, shiatsu masáže, ale třeba i čokoládové či rašelinové
zábaly, aromaterapii nebo baňkování,“ popisuje Patera. „Všichni, kteří zde
pracují, už měli masérskou praxi. Ale přesto absolvovali ještě navíc
dvouapůlměsíční masérský kurz.“ Masáž od nevidomého maséra je jiná. „Když
si nevidíte pod ruce, musíte si všechno osahat – díky tomu spíš zjistíte
nerovnosti nebo zatuhlá místa. Jdeme při masážích víc do hloubky,“ říká Patera.
„Začíná se nám to dobře rozjíždět. Už máme hodně stálých klientů. Myslím, že
se jim líbí i zdejší domácká atmosféra.“ Vladimír Patera dodává, že jejich služby
si objednávají i firmy. Zákazník zaplatí dvě stě korun za dvacet minut masáže.
Salon najdete v Jinonicích, v ulici Markova 529/12. Další informace se dozvíte
na www.masazepotme.estranky.cz.
Staré fotografie Jinonic ožily
Údolí, kterým se vine Jinonická ulice v Praze 5, se vymyká obrazu okolí. Ač ho
moderní doba už značně poznamenala, přece je zde možné vytušit atmosféru
první poloviny minulého století. Aby ta vůně let minulých úplně nevyčpěla, o to
se snaží Ing. Petr Rob. „Pocházím odtud. Tady, v ulici Jinonické, v tomto
dvojdomku, jsem se narodil,“ objasňuje zdejší patriot, proč a čemu se věnuje. „Z
mých vrstevníků už jsem tady zbyl téměř sám, a tak jsem si uvědomil, zvláště co
jsem odešel do důchodu, že po místních starousedlících a pamětnících už toho
moc nezbývá. Bylo by dobré nějakou formou uchovat to, co ještě zůstalo na
půdách, ve sklepích, ve starých skříních. Mladí tu domy přestavují a modernizují
a vše nepotřebné likvidují. Včetně starých fotografií,“ vysvětluje smysluplnost
své práce osmašedesátiletý stavební inženýr. Petr Rob si začal dochované staré
fotografie půjčovat, skenovat je do počítače, a tak vytvořil poměrně rozsáhlý
archiv. A protože je už dlouhá léta amatérským filmařem, natočil z posbíraných
materiálů téměř dvouhodinový dokumentární film o historii a změnách celého
jinonického údolí. „Jde o trasu od Plzeňské ulice až nahoru po Waltrovku,“
vymezuje úsek svého zájmu dokumentarista-amatér. „Když si člověk staré, často
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zažloutlé fotografie prohlíží, najednou si vzpomene na už zapomenutá místa, jak
to tam vypadalo, a někdy i na příhody, které jsme tam jako kluci prožívali.
Třeba jen pohled na tenkrát prázdné a dnes už zastavěné stráně nad údolím
připomene člověku mnohá dětská dobrodružství.“ Dvouhodinový film je velice
zajímavá dokumentaristická práce s vysokou technickou kvalitou. To je nutné
podtrhnout, protože ač je Petr Rob filmař-amatér, výsledek si nezadá s
profesionálním zpracováním. A to včetně obalů DVD, na nichž je pečlivě
zpracované menu po jednotlivých filmových kapitolách. Když dokončil film o
historii ulice Jinonická, uvědomil si, že staré fotografie by se daly využít i jinak.
Ve filmu jen rychle proběhnou, ale co kdyby si chtěl někdo snímek prohlížet
déle, a třeba si u něj zavzpomínat? Tak se zrodil nápad vytvořit ze sebraných
nejzajímavějších starých fotografií fotoknihu. „Můžete si ji prohlížet, zdržet se u
jednotlivých obrázků, jak chcete dlouho, vzpomínat a bádat. Takže já jsem
fotografie setřídil, zařadil, popsal, dal na CD a technické zpracování – vytištění
– jsem zadal profesionální fotofirmě. Trochu jí zazlívám, že umí zpracovat jen
album o čtrnácti listech, takže jsem vše rozčlenil do tří dílů.“ Aby snad někdo
nenabyl dojmu, že se Ing. Rob soustřeďuje jen na vizuální dokumentaci „svého“
údolí. Ta je vlastně výslednicí jeho rozsáhlých znalostí historie každého domu,
každé zahrady. Můžete s ním projít údolí metr po metru a on ke každému přidá
nějakou zajímavost. Velice přesně ví, kde kdo bydlel, a to nejen pokud jde o
rodiny starousedlíků, ale také o významné osobnosti, jako byli např. Jiří Trnka,
cestovatel Frič, několik známých herců, hereček a operních pěvců z Národního
divadla. Můžete se od něho také dozvědět, jaký byl osud některého z
významných domů, svým způsobem vil, a proč zchátraly, byly přestavěny nebo
zbourány.

Sport a zábava
Zacvičte si s Prahou 5

Rada městské části Praha 5 podpořila projekt Zacvičte si s Prahou 5. Jedná se o
seriál kondičních cvičení v přírodě a kurzy nordic walkingu, které jsou určeny
především seniorům a matkám na mateřské dovolené. Pro zájemce o zlepšení
fyzické kondice byly k dispozici i cvičební pomůcky. Cvičení, včetně
doplňkových služeb, je zcela zdarma. Podobné kurzy již úspěšně probíhají
například v Praze 4 nebo v Praze 6. „Jsem přesvědčen, že jak maminky s dětmi,
tak senioři tuto aktivitu přivítají. Kurzy budou probíhat pod dohledem
zkušených fitness instruktorů a pro maminky s dětmi je školení spojeno se
službou hlídání dětí,“ vyjádřil se k projektu místostarosta Prahy 5 Lukáš Herold.
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Nordic walking je bouřlivě se rozvíjející disciplína, původem, jak sám název
napovídá, ze severské Skandinávie. Jedná se o rychlou chůzi za pomoci
dlouhých opěrných hůlek, která díky jedinečné dynamice pohybu procvičí a
protáhne celé tělo, aniž by na sportovce kladla velké fyzické nároky. Je tedy
ideální i pro starší občany nebo pro ty, kteří mají potíže s pohybovým aparátem.
Magická Praha od hladiny Vltavy
Magická plavba po Vltavě byla zahájena od Palackého mostu směrem k
Mánesu. Nábřeží po pravé straně je od počátku 20. století v té úpravě jako dnes.
Jeho výška, šířka i kamenná výzdoba již odpovídají dnešním požadavkům
ochrany před povodní. Zato levá strana nábřeží je daleko nižší a také se to
projevilo při zátopách tím, že přilehlé ulice byly pod vodou až dva metry.
Můžeme říci, že smíchovská část je skoro v rovině až po zastávku Anděl a
smíchovské nádraží. Historicky je toto nábřeží méně zajímavé než strana pravá
po směru toku řeky Vltavy. Od Palackého mostu až po Jiráskovo náměstí je
zástavba domů, škol, kostelů a institucí jakoby po terasách do kopce až ke
kostelu sv. Ludmily na náměstí Míru. Také když se podíváte ze schodů vstupu
do kostela, vidíte skoro až na Jiráskův most, tak jsou postaveny ulice a náměstí v
jedné přímce. Jména míst a ulic na tomto svahu Prahy až po Vinohrady jsou
skoro vždy někoho význačného nebo svatého. Rašínovo nábřeží, ulice
Dittrichova, Gorazdova, kostel sv. Václava v Resslově ulici a nesmíme minout
kostel sv. Cyrila a Metoděje, kde se skrývali parašutisté po atentátu na
Heydricha a kde také nalezli svou smrt. Můžeme se podívat dál, a opět jedna
památka za druhou. Kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí. Uprostřed tohoto
největšího náměstí ve střední Evropě býval kostel Božího těla, který byl
postaven v době Václava IV., jenž se často zdržoval v nedalekém dvoře Zderaz.
Kostel byl pravděpodobně poškozen nepatřičnými obřady, a proto byl zbourán.
Příslušný silový bod tohoto místa se nachází o něco severněji v parku. Proto je
celá travnatá zeleň využívána Pražany k odpočinku a mnoho studentů zde
polehává a nabírá energii k učení. Můžete to zkusit i vy a poznat další
pamětihodnosti, jako jsou sochy a památné stromy i stromy podepřené železným
kováním. Nad náměstím ve Štěpánské ulici je kostel sv. Štěpána a za ním v ulici
Na Rybníčku je rotunda sv. Longina, jedna ze tří pražských rotund, a je to
průměrně silné místo, které si však z dávných dob podrželo zřetelnou a velmi
zvláštní mimozemskou energii. Levá strana toku Vltavy není tak bohatá na
prastará a magická místa jako břeh pravý, ale jsou tam skvosty architektury a
přírody. Z Janáčkova nábřeží vede malá ulička, Lesnická se jmenuje, a v ní při
ročním pobytu v Praze na německé univerzitě bydlel Albert Einstein. Možná že
jej inspiroval pohled na tekoucí řeku k napsání rovnice relativity. Pokračujeme
po nábřeží dál a jsme u Národního domu na Smíchově a v pozadí je kostel sv.
Václava. Dientzenhoferovy sady máme přímo u úpatí Jiráskova mostu a pod
jeho základním pilířem a pod křižovatkou vede nábřežní ulice, která vyúsťuje u
Petržílkovského věžového domečku, což byla malostranská vodárenská věž. Zde
začíná Dětský ostrov a zároveň zde vyúsťuje plavební komora se zdymadly.
130

Přes osmdesát let výjezd z plavební komory hlídá na kamenné pergole bronzová
alegorická postava Vltavy z roku 1916 od sochaře Josefa V. Pekárka. O tom, že
řeku Vltavu hlídá dobře, svědčí to, že za celou dobu jejího panování žádná
povodeň ji nepoškodila. Vracíme se na pravý břeh toku Vltavy a před
Jiráskovým mostem spatříme bizarní tvar domu, kterému se říká „tančící“. Jeho
název vychází z podoby dvou tančících postav, on a ona. Tento dům je natolik
přitažlivý pro moderní architekturu, že je zařazen i do katalogu pražských
pamětihodností. Podplouváme pod Jiráskův most a jsme již na Masarykově
nábřeží a před námi začíná ostrov Žofín, Slovanský ostrov se Šítkovskou
vodárenskou věží. Zde je novostavba z let 1928 až 1930, funkcionalistický
objekt spolku výtvarných umělců Mánes podle návrhu architekta Otakara
Novotného. Prostory slouží k uměleckým výstavám, dále je to středisko různých
malých hudebních koncertů a také je zde terasovitá restaurace s výhledem na
Hradčany i na Národní divadlo.
(astrolog Petr Messany)

Městská zeleň a ekologie
Jaká byla voda v pražských přírodních koupalištích?
Ve všech pražských přírodních koupalištích je nezávadná voda vhodná ke
koupání. Na koupalištích Lhotka, Šeberák i Džbán byla kvalita vody dokonce na
nejvyšším stupni škály, na kterou ji pražští hygienici rozdělují. Jen v motolském
rybníce byla o stupeň horší. „Voda tu je sice světle zelená, ale to koupání
nebrání,“ řekla Petra Ševčíková z Pražské hygienické stanice. Údaje z měření
kvality vody pocházejí z 10. srpna 2010. Měří se jednou za dva týdny.
„Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů je nízká. Po koupání
doporučujeme osprchovat se a teprve potom se případně otřít ručníkem,“ dodala
Ševčíková ke kvalitě vody v motolském rybníce. Jsou tam sice zelené
mikroorganismy, ale jejich vývoj je stabilní.
Smíchov se změnil v malou Indonésii

Tradiční indonéská zpívaná poezie se dne 17. 8. 2010 nesla daleko do okolí
indonéské ambasády na Smíchově. Oslavy 65. výročí nezávislosti Indonésie
exotickou zemi představily v pestrých barvách a vůních. Davy lidí v
batikovaných košilích přicházely vpodvečer k nazdobené bráně Velvyslanectví
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Indonéské republiky v Praze 5. „Je nám ctí, že jste si udělali čas i v takhle
nepříznivém počasí, kdy hrozí déšť a fouká silný vítr. Tyto oslavy berte jako dar
indonéského lidu Čechům,“ zahájil večer chargé d'affaires indonéského
velvyslanectví Azis Nurwahyudi, který vzápětí předal státní vyznamenání přední
české znalkyni indonéštiny Zorici Dubovské. Sympatická dáma v sobě více než
padesátiletou znalost indonéského jazyka nezapře, i kdyby chtěla – i svůj český
proslov místy téměř nevědomky obohacovala indonéskými slovíčky. A nejprve
nechtěla česky vůbec mluvit. „Moje poděkování patří indonéské straně, česky
tedy řeknu jen stručné shrnutí,“ uvedla Dubovská, která se začala exotický jazyk
učit částečně natruc. Během války byla mezi totálně nasazenými a chtěla si s
kamarádkou povídat tak, aby jim Němci nerozuměli. Zatímco vyznamenání
patřilo výhradně Zorici Dubovské, zbytek večera věnovali pracovníci
velvyslanectví tomu, aby ze své země návštěvníkům ukázali to nejlepší a dosud
neviděné. Milovníky hudby a tance uhranula taneční představení sundánských
tanců, které předváděla umělecká skupina ze západní Jávy. Tanečnice publikum
zaujaly nejen ladnými pohyby, ale i krásnými batikovanými kostýmy.
Vyrobit jeden kousek batikovaného oblečení s tradičními indonéskými vzory
přitom trvá měsíce. Vše se dělá ručně. „Navrhnout vzor pro triko mi trvá asi
hodinu, pro šaty asi deset hodin. Pak se ale dlouhý čas vyrábějí,“ řekla
návrhářka Tetet C. Popo Iskandarová, jejíž oblečení, ale i designové doplňky si
mohli lidé na místě koupit. Mezi stovkami návštěvníků, kteří poznávali taje
Indonésie, se objevil i uznávaný indonéský fotograf Ray Bachtiar Dradjat.
Umělec známý svými fotografiemi tvořenými pomocí camery obscury však
tentokrát sáhl po moderní technologii – digitálním fotoaparátu.
Kapela Tleskač vystoupila na Smíchovské pláži
Smíchovská pláž nabízí bílý písek, relaxaci u Vltavy, výhled na Vyšehrad,
koncerty, party, výtečné jídlo i lahodné drinky. V neděli 8. 8. 2010 se zdejší
poklidná romantická atmosféra rozvířila pod kopyty oblíbené kapely
TLESKAČ, která zde účinkovala od 19 hodin a společně s příchozími oslavila
své desáté výročí na hudební scéně. Vznik této plzeňské formace mají na
svědomí Jirka Sýkora, Petr Bejlek a Míra Císler, kteří se v jednom plzeňském
klubu pět minut po půlnoci 1. 1. 2000 rozhodli založit pořádnou skáčkovou
kapelu. Nezůstalo pouze u silvestrovského plánu, kapela velmi brzy začala
zkoušet a dnes už má za sebou deset let úspěšného působení na hudební scéně.
Navíc se od svého vzniku značně rozrostla. V současné době má Tleskač deset
členů, z nichž nejmladším přírůstkem je zpěvačka Karolína Jägerová, která na
počátku června 2010 nahradila dlouholetou členku Olgu Konopníkovou.
Kapela TLESKAČ je bezesporu jednou z nejoblíbenějších hudebních skupin na
naší domácí hroudě. Jejich vystoupení jsou především úžasná show, v níž hraje
obrovskou roli komunikace s publikem, atmosféra, trefné hlášky a „srandičky“
dechové sekce. To vše tvoří jeden celek, který posluchače dostane do správné
nálady a donutí tancovat do rytmu. Svérázné texty se vyznačují zdravou porcí
kousavé ironie a nadhledem. Vstup na představení byl zdarma.
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Bezpečnost občanů
Praha 5 chce zrušit herny
„Rada městské části Praha 5 chce výrazně omezit provozování výherních
hracích automatů na území městské části. Toto omezení se dotkne 45 heren.
Jedná se o další posun v omezování sociálně škodlivých jevů spojených s oblastí
zábavního průmyslu. Chystá se výrazné omezení stávajících výherních hracích
přístrojů v rámci připomínkového řízení k nově připravované vyhlášce hlavního
města,“ řekl místostarosta Lukáš Herold. „S výherními automaty se pojí
sociálně-patologické jevy. Vedení městské části si uvědomuje palčivost těchto
problémů, které trápí obyvatele městské části, a náš postoj k provozování
výherních hracích automatů je proto výrazně negativní.“ Radnice Prahy 5
plánuje především omezit provoz heren s nonstop provozem. Herny by měly být
v provozu nejdéle od 10 do 22 hodin. Od omezení otevírací doby si radnice
slibuje snížení kriminality, a také vyřešení problémů s rušením nočního klidu.
Návrh by se měl dotknout i dalších provozoven, které nejsou přímo hernami, ale
výherní hrací automaty jsou v nich také k dispozici. V těchto zařízeních by měly
být výherní automaty provozovány pouze od 18 do 24 hodin.
Muž se zřítil v Praze z barrandovské tramvajové estakády
Pětapadesátiletý muž zemřel ve středu 18. 8. 2010 odpoledne po pádu z
tramvajového mostu v pražských Hlubočepích, jak potvrdila mluvčí pražské
záchranky Klára Fikejzová. Nález těla oznámila i policejní mluvčí Eva
Miklíková. „Náhodná chodkyně mrtvého muže objevila a nehodu nahlásila
policii. Přivolaný lékař konstatoval, že muž je mrtvý,“ uvedla Miklíková.
Okolnosti smrti, tedy zda se jednalo o sebevraždu, či došlo k případnému cizímu
zavinění, napoví až nařízená soudní pitva. Tramvajový most mezi zastávkami
Hlubočepy a Geologická je přes 300 metrů dlouhý a v některých místech 31
metrů vysoký.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
Jak to bývalo s dopravou na Smíchově?
Koněspřežná tramvaj se jako první prostředek v městské hromadné dopravě
objevila v˙pražských ulicích 23. září 1875, tedy před 135 lety. První trať koňky
vedla od karlínské Invalidovny dnešní Sokolovskou ulicí přes Florenc, Poříčí,
náměstí Republiky, ulicí Na Příkopě, přes Můstek a dnešní Národní třídou k
Národnímu divadlu. Hned za mostem přes Vltavu navazovala tehdy druhá linka,
která končila u smíchovského nádraží. Pokud lidé chtěli projet celou trať, museli
pěšky přejít tehdejší řetězový most. Už na počátku osmdesátých let 19. století
měřily tratě koněspřežky celých 19 kilometrů. Nutno však dodat, že koňka byla
velmi nespolehlivá. Už při slavnostním zahájení provozu došlo dokonce k
vykolejení vozu. První elektrickou tramvaj pak v Praze předvedl František
Křižík v˙roce 1891 při Jubilejní zemské výstavě. První skutečnou trať pak uvedl
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do provozu znovu František Křižík o pět let později. Vedla z centra Prahy do
Vysočan. O další rok později košířský starosta Matěj Hlaváček zprovoznil
dodnes fungující trať z Anděla na Klamovku. Své podnikání ale nezvládl a už za
několik týdnů spáchal sebevraždu. Elektřina vytlačila z pražských kolejí koně
definitivně na začátku minulého století. Autobusy měly v Praze premiéru hned
nadvakrát. Poprvé v roce 1908, pro jejich poruchovost a nespolehlivost je
Pražané už v listopadu 1909 po nehodě zavrhli. Znovu se autobusová doprava
objevila až v polovině dvacátých let. První linka vyjela 21. června 1925 z
vršovického Čechova náměstí do Záběhlic a vlastně důvodem, proč se autobusy
do Prahy vrátily, byla skutečnost, že se Praha proti rakouskému období výrazně
zvětšila.
Autobusy začaly obsluhovat tehdy k Praze nově připojených 37 obcí. Muzeum
MHD rozšířilo nedávno svou sbírku o dosud nejstarší dochovaný exemplář
pražského autobusu. Je to vůz Škoda označený 506 N z roku 1929. V Praze jich
v následujících dvaceti letech jezdilo sedm evidenčního čísla 52 až 59 a ten náš
vzácně zachovalý je toho prvního čísla 52. Poměrně dlouhou historii má v Praze
i trolejbusová doprava. První linka vedla od Střešovické vozovny ke kostelu
svatého Matěje v Dejvicích. Málo vytížená trať byla koncem srpna 1936
vybrána záměrně. Příznivci trolejbusové dopravy se přeci jen báli neúspěchu.
Obavy byly ale zbytečné. Trolejbusy se především v kopcovitém terénu velmi
osvědčily. Před válkou se bohužel podařilo postavit už jenom jedinou trať od
Anděla do Jinonic k Waltrově továrně, ale po druhé světové válce počínaje
rokem 1947 a konče rokem 1955 byla taková zlatá éra pražských trolejbusů. Do
první poloviny padesátých let vzniklo v Praze 60 kilometrů trolejového vedení
určeného pro trolejbusy, a nejezdilo se jen v centru. Trolejbusy vozily lidi i do
takových míst jako Pankrác, Vysočany, a dokonce i Čakovice. Úspěšná éra
trolejbusů v Praze skončila v říjnu 1972, kdy je vytlačila levná sovětská ropa a
překvapivě i studená válka. V případě mobilizace měly totiž trolejbusy oproti
autobusům jeden velký handicap – omezený akční rádius. Na rohu ulic Korunní
a Benešovská v Praze 10 vzniká teď jakási nostalgická vzpomínka na trolejbusy.
Už za několik týdnů tu slavnostně otevřou přesnou kopii trolejbusové zastávky.
Historickou exkurzi po prostředcích pražské hromadné dopravy nemůžeme
zakončit jinak než metrem. To začalo jezdit 9. května 1974 z Kačerova na
Florenc. Všechno bylo tenkrát podřízeno pravidlům kooperace RVHP, a tak
pražské metro nesmělo použít lehčí a výkonnější vozy československé výroby,
ale sovětské vlaky z Mitištinska. Dnes má metro 57 stanic na 60 kilometrech, a
další už se začínají razit, nejdříve pod zemí dojedeme do Motola, a pak by se
metro mělo prokousat až do Písnice.
Goebbelsův tah Prahou – oběd na Barrandově
Vlak přijel přesně. Bylo 10 hodin 30 minut, když na druhé nástupiště hlavního
nádraží v Praze přijel zvláštní rychlík z Berlína. Z vlaku vystoupil velmi malý,
kulhající muž ve vojenské uniformě a v koženém kabátě. Nebyl to nikdo jiný
než doktor Joseph Goebbels, Hitlerův ministr propagandy. V Praze měl prožít tři
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dny a téměř celé tři noci. Aniž by tušil, že bude doslova na každém kroku
sledován. Překvapivě především gestapem. Na pražském hlavním nádraží si
připomínám tuto událost, ke které došlo před sedmdesáti lety. Přesně 5.
listopadu 1940. A snažím se – také s pomocí dokumentů objevených teprve
nedávno v německých archivech – pochopit některé souvislosti, jež tuto
pražskou Goebbelsovou návštěvu provázely.
Léčba Hitlerem
Joseph Goebbels nebyl v Praze poprvé. Už počátkem roku 1930 tu coby
dvaatřicetiletý začínající propagandista německým studentům vysvětloval, proč
je nutné obdivovat Adolfa Hitlera. Při tehdejší pražské návštěvě také prohlásil,
že Praha a Čechy vůbec musejí být srdcem příští velkoněmecké říše. Ostatně –
pro Čechy měl Goebbels odjakživa jen slova pohrdání. Potvrzují to záznamy v
jeho deníku. Například 1. června 1938 si zapsal: „V poledne jsem u vůdce.
Charakterizuje Čechy jako drzé, prolhané, devótní a podlézavé. To souhlasí na
vlas přesně. Má s Čechy ještě mnoho záměrů“
Jenomže právě tehdy – v době, kdy si pořizuje zmíněný deníkový záznam –
pohltila Josepha Goebbelse naprosto schizofrenní situace. On, který tolik
nenávidí Židy, Čechy a všechny Slovany, prožívá spalující až destruktivní vztah
s českou filmovou hvězdou Lídou Baarovou. Goebbels hoří láskou, chce
dokonce opustit rodinu, děti, nacistickou stranu i samotného Hitlera. Jak to celé
dopadlo, je dnes už dobře známo. Jeho žena Magda si jde stěžovat k Hitlerovi. A
ten zasahuje. Goebbels je přinucen Baarovou opustit a česká hvězda je
zanedlouho poslána zpět do Čech. V roce 1940, kdy Joseph Goebbels do Prahy
přijíždí, je – alespoň podle svého nejbližšího okolí – z lásky k osudové ženě
vyléčen. Má teď přece, jak si kdekdo ze zasvěcených myslí, jen jednu jedinou
starost – sloužit beze zbytku svému vůdci a nacistické straně. Léčba Hitlerem
zřejmě zabrala. I když kdo ví?
Goebbels vyhrožuje
Goebbels si tedy vychutnává svůj triumfální příjezd do Prahy a představitelé
protektorátu Čechy a Morava v čele se státním prezidentem Emilem Háchou
jsou zřejmě rádi, že to nakonec takhle dopadlo. Vždyť tlak na to, aby do města
nad Vltavou Goebbelse pozvali, byl enormně silný. Ostatně, svědčí o tom i
dopis tehdejšího vyslance v Berlíně doktora Františka Chvalkovského
protektorátnímu ministerskému předsedovi Aloisi Eliášovi. Psaní bylo odesláno
18. září 1940 a vyjadřuje přetrvávající pochybnosti nacistů: „V Praze šel by
velmi rád (Goebbels) do českého i německého divadla, kdyby Češi konečně
jednou poznali svůj vlastní prospěch a stali se loajálními příslušníky nového
obrovského evropského společenství, které bude výsledkem této války a do
kterého už se řada národů hlásí. Ale do nynějšího pražského obojakého šera
(německy doslova – Dämmerung) nepůjde.“
Tomuto hlášení předcházel zájezd třiceti čtyř českých kulturních pracovníků do
říše. Došlo k němu právě na podnět říšského ministra propagandy Josepha
Goebbelse.
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Jedenáctého září 1940 měl velmistr propagandy k členům české delegace dlouhý
a obsáhlý projev. Sliboval, zastrašoval a nenechal nikoho na pochybách, že
nacisté mají v rukou veškerou moc a mohou si s Čechy dělat, co se jim zachce.
„Musíme si být buď přáteli, nebo nepřáteli. A myslím, že tak dalece už nás znáte
z minulosti. Němci dovedou být strašliví nepřátelé, ale také velmi dobří přátelé,“
hřímal Joseph Goebbels.
Oběd na Barrandově
Goebbels teď v Praze přijímá první pocty. Projde se po Karlově mostě a pak po
schodech sejde na Kampu k Vltavě. Celý září. A pak vyráží tam, kam ho srdce
obzvlášť táhne. Mezi herce. Na Barrandov. Do filmových ateliérů. V té době tu
pracoval už tehdy slavný a úspěšný režisér Otakar Vávra.
O setkání s Goebbelsem mi řekl: „On nás všechny pozval na oběd, což se nedalo
odmítnout. Takže jsem ho viděl úplně zblízka. Můžu říci, že působil neobyčejně
sugestivně. On byl kripl, mrzák, měl koňskou nohu a kratší ruku. Měl ale
nádherný hlas a krásnou výslovnost, krásnou němčinu. Byl to ovšem génius
zla… Ano, je pravda, že Goebbels chtěl z Barrandova udělat evropský
Hollywood. Po válce tu mělo být šestnáct studií jako v Paramountu. A také se
hned po jeho návštěvě začalo na Barrandově stavět. Výsledkem jsou tři nové
ateliéry, které jsou dodnes ze všech nejlepší.“
Po návštěvě Barrandova čekala Goebbelse audience u státního prezidenta Čech a
Moravy, doktora Emila Háchy. Podle stenografického záznamu mu Hácha
poděkoval za jeho „tak laskavou návštěvu“, načež zdůraznil, že by rád jeho
prostřednictvím „ujistil vůdce, že vzpomínka na velkorysé vyřešení české otázky
mě, moji vládu a jednotnou organizaci Národního souručenství stále zavazuje k
naprosté oddanosti vůdci a k nejvyšší službě, k říšské myšlence...“
Státní prezident se při rozhovoru přimluvil za studenty odvlečené po pražské
protestní demonstraci ze 17. listopadu 1939 do koncentračního tábora. A
naléhavě, jak v zápisu stojí, žádal, aby na toto téma mohl pohovořit osobně s
Adolfem Hitlerem. Jak archivní dokumenty prozrazují, Goebbels se k této
otázce vůbec nevyjádřil. Jeho poněkud neuspořádaný projev se omezil pouze na
sliby kolaborantům a výhrůžky odbojářům. Byl prý velmi roztěkaný Možná měl
myšlenky úplně jinde… Vědělo se totiž, že se má zanedlouho sejít s filmovou
smetánkou. Zejména s předními českými filmovými hvězdami. Kdo ví, třeba ve
skrytu duše očekával, že se tu znovu potká se svou osudovou ženou – Lídou
Baarovou.
Trojí sledování
Netušil ale, že gestapo učinilo, alespoň co se týče Lídy Baarové, rázná opatření.
„Tehdy jsem byla pro Němce nebezpečnější než jedna bombardovací peruť,“
vyprávěla mi v roce 1994 tato herečka. „Ještě před Goebbelsovým příjezdem
jsem byla nucena opustit Prahu. Další tři dny jsem potom trávila pod přísným
dozorem na zámku na Zbraslavi, hned vedle Prahy. Goebbelse jsem tedy ani
jednou nezahlédla.“
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A co na to Goebbels? Ten se, když zjistil, že mezi herečkami, které s ním mají
trávit velkou party, Lída Baarová není, začal chovat doslova jako utržený ze
řetězu. Alespoň to vyplývá z hlášení gestapa.
Ze všeho nejdříve nařídil, aby mu do vlaku odvezli dva vzácné gobelíny, které si
vyhlédl při své návštěvě Kolovratského paláce. V tom nebyl první ani poslední.
Nacističtí prominenti často a rádi vykrádali poklady pražských paláců.
Například ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop nechal z pražského
Maltézského paláce podobně odvézt sérii vzácných vlámských gobelínů.
Co je ale pozoruhodné – jeden z nejvyšších nacistických pohlavárů byl po celou
dobu své pražské návštěvy sledován a monitorován. Zejména gestapem. A
nejenom gestapem. Zpráva o průběhu Goebbelsova pražského pobytu skončila
také v rukou šéfa vojenské zpravodajské služby Abwehr Wilhelma Canarise. A
do třetice Goebbelse monitoroval i příslušník české odbojové organizace Obrana
národa.
Svého času jsem na toto téma hovořil s dnes již zesnulým historikem,
profesorem Vladimírem Nálevkou. Ten tvrdil: „Vím naprosto přesně, že
Goebbelsovy telefonické rozhovory s Baarovou byly odposlouchávány
Gıringovou říšskou odposlechovou službou, takže Hitler byl přesně informován
o jejich telefonickém vrkání. Neboť ta odposlechová služba odposlouchávala
prominenty a je velmi pravděpodobné, že i gestapo mělo zájem na zajištění
ministrovy osoby a jeho pobyt monitorovalo.“
Mimochodem – loni byly v jednom z německých archivů objeveny i některé
přepisy telefonických rozhovorů mezi Lídou Baarovou a Josephem Goebbelsem.
Mimo jiné z nich vyplývá, že Goebbels láskou k herečce natolik zešílel, že jí
vyprávěl, jak kdesi v Tichomoří objevil malý ostrov, na němž prý budou oba
jednou šťastně žít.
(Stanislav Motl. Pátek Magazín LN. 20. 8. 2010.)

Září
Z radnice
Opozice na pražském magistrátu tvrdí, že vedení Prahy chce nevýhodně
prodat pozemky u Anděla
Koalice Strany zelených (SZ) a Evropských demokratů (SNK-ED) tvrdí, že
vedení hl. m. Prahy chce krátce před komunálními volbami nevýhodně a bez
řádné soutěže prodat 4500 metrů čtverečních plochy poblíž centra Prahy 5 u
Anděla. Koalice v tiskové zprávě uvedla, že rada hlavního města má prodej
schválit v úterý 5. října 2010. Koalice radu vyzvala, aby to nedělala a nechala
rozhodnutí na novém vedení Prahy, které vzejde z komunálních voleb, jež se
uskuteční 15. a 16. října 2010. Stanovisko rady se prozatím nepodařilo získat.
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Předmětem sporu je pozemek na rohu ulic Ostrovského a Stroupežnického, na
němž je nyní mimo jiné tržnice a parkoviště. Podle SZ a ED pozemky vlastní
pražský Dopravní podnik, prodány mají být společnosti Smíchov Development
II, kupec byl vybrán bez řádné soutěže a kupní cena je nižší, než je uvedeno v
aktuální cenové mapě Prahy. Pozemek má podle aktuální cenové mapy hodnotu
11 200 korun za metr čtvereční, ale navrhovaná kupní cena 50 milionů korun
znamená, že kupec za metr čtvereční zaplatí jen 10 974 korun – upozornili
zástupci SZ a ED s tím, že polovinu kupní ceny navíc může zaplatit až tři roky
po podepsání kupní smlouvy a převedení pozemků. Kupec nebyl vybrán v řádné
soutěži, ale v neprůhledném procesu, který zajišťovala bývalá dceřiná společnost
Dopravního podniku Inženýring dopravních staveb, pokračuje koalice s tím, že
pozemek má koupit společnost s jinou majetkovou strukturou, než která byla
původně vybrána. „Je zcela nepřijatelné, aby firma stoprocentně vlastněná
městem a čerpající miliardové dotace na svůj provoz prodávala pozemky pod
cenou a bez férové soutěže,“ zdůraznili zástupci SZ a ED. „Je to další důkaz
cynismu a klientelismu současného vedení města. Jde o velmi cenný pozemek v
bezprostřední blízkosti velkého rozvojového území a kromě hodnoty pozemku
je třeba také ohlídat, co na tomto pozemku má být postaveno. Prodejem pod
cenou a bez jakýchkoli dalších podmínek budeme nejspíš chodit jen kolem další
administrativní krabice, která valné většině Pražanů příliš užitku nepřinese,“
řekla pražská zastupitelka a kandidátka SZ a ED na primátorku hl. m. Prahy
Petra Kolínská.
Z obchodního rejstříku vyplývá, že mezi společníky firmy Smíchov
Development II je firma Sekyra Group Real Estate B.V. Média několikrát
uvedla, že Sekyra Group je vlivná společnost, která výrazně ovlivňuje
urbanistický rozvoj Prahy. Novináři psali rovněž o tom, že šéf firmy Luděk
Sekyra chtěl počátkem tohoto století ovládnout největší stavební firmu v zemi
IPS a údajně se tehdy napojil mimo jiné i na Františka Mrázka, který byl před
čtyřmi lety zavražděn. Mrázka média označovala za krále českého podsvětí.
„Vyzýváme radu, aby tento materiál stáhla z jednání a přenechala další postup
novému vedení města. Transparentní soutěž při prodeji pozemků je jednou z
našich priorit. Je vysoce pravděpodobné, že soutěž navíc přinese i vyšší nabídku,
než je cena podle cenové mapy. Jedná se totiž o lokalitu, která je v těsné
blízkosti pražského Anděla – jedné z nejprestižnějších městských adres, kde je
mnoho obchodů a sídlí zde celá řada významných firem,“ uvedli Petra Kolínská
a lídr koalice SZ a ED Jiří Witzany.
Kritika programu sociálních demokratů v Praze 5 pracovníky občanského
sdružení Romeo
Zatímco problematické předvolební billboardy z ulic Prahy 5 ČSSD stáhla, její
volební program se nezměnil. Program plánující speciální policejní oddíl a
obecní hlídače na stěhování narkomanů a bezdomovců z centra či policejní
prohlídky u nepřizpůsobivých nájemníků.
Program, o kterém František Kostlán z občanského sdružení Romea řekl serveru
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ParlamentniListy.cz, že „za něj by se nemusela stydět ani ultrapravicová
Dělnická strana sociální spravedlnosti“. „Po dohodě s ústředím jsme vyměnili
pouze heslo a na našem programu se nic nemění,“ potvrdil situaci volební lídr
ČSSD v Praze 5 Michal Šesták. Šéf pražské sociální demokracie Petr Hulinský
sice nechal stáhnout některé provokující plakáty, na nichž se psalo „pryč s
narkomany, pryč s bezdomovci“. Ale skutečnost, že hesla chce místní ČSSD po
volbách realizovat, ho nechává v klidu. „Volební program ČSSD Praha 5 se
věnuje klíčovým problémům této městské části tak, jak je vnímají kolegové z
Prahy 5 a jejich voliči. Program je plně v jejich kompetenci a odpovědnosti,“
napsal Petr Hulinský. Předseda obvodní výkonné rady ČSSD v Praze 5,
poslanec Jiří Paroubek, redakci na otázku, jak se mu program jeho mateřské
obvodní organizace líbí, neodpověděl. Proti příliš provokativní předvolební
agitaci ovšem už dříve vystoupil celopražský lídr ČSSD v komunálních volbách,
Jiří Dienstbier mladší. Šesták si ovšem za svým programem skálopevně stojí.
„Snažíme se řešit problémy, které obyvatele naší městské části tíží, a nejsou to
jenom represivní opatření,“ vysvětlil kandidát ČSSD na starostu Prahy 5.
Ve volebním programu proto zůstaly mimo jiné i tyto pasáže: „Zavedeme
důkladné kontroly problematických nájemníků bytů… Odstěhujeme centra pro
narkomany mimo obydlené lokality Prahy 5. Prosadíme vyčlenění speciálního
oddílu v rámci městské policie, který bude svou prací a přítomností v těchto
lokalitách důsledně bránit nežádoucímu shromažďování těchto jedinců.“
Místostarosta Prahy 5 Michal Šesták se vyjádřil k drogám
Drogově závislí jsou součástí nekonečného řetězce zločinu. Je třeba důkladně
přehodnotit přístup státu a obecních samospráv k problematice drogově
závislých, respektive financování péče o tyto osoby. K této úvaze mě (23. 9.
2010) přivedla řada mediálních reakcí na jeden předvolební billboard ČSSD v
Praze 5 s heslem „Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami“, se kterým jsem
byl mediálně osobně spojen jakožto kandidát této strany na starostu městské
části Praha 5. Nehodlám se za tento billboard omlouvat ani jej již znovu
obhajovat. Nespatřuji na něm cokoli rasistického či xenofobního a myslím, že
přesně splnil to, co jsme od něj v kampani očekávali. Rozproudil celopražskou
diskusi na jedno z nejdůležitějších témat, které občany Prahy 5 (ale myslím, že i
dalších částí hlavního města) velmi trápí. Tímto tématem je problematika
drogově závislých, stoupající kriminalita s jejich závislostí spojená a se
smysluplností a účelností vynakládání prostředků na péči o tyto osoby. Pavel
Bém (ODS), neslavně končící primátor Prahy, je osobou, která výrazně
ovlivňovala od začátku devadesátých let podobu protidrogové politiky Prahy a
potažmo celé České republiky. Jako lékař zabývající se touto problematikou,
později vládní protidrogový koordinátor, starosta Prahy 6, místopředseda ODS
nebo primátor se z pozice odborníka-politika výrazně podílel na nastavení
protidrogové politiky a ovlivňoval i postoje veřejnosti k této problematice.
Premisa, ze které však vychází, je krajně diskutabilní. Na půdě radnice Prahy 5
se k tomuto tématu vyjádřil slovy: „Drogově závislí jsou nemocní lidé, o které je
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společnost povinna se starat.“ Absurdnost a nelogičnost tohoto sdělení je až do
očí bijící. Proč by měla být většina společnosti čímkoli povinována vůči určité
skupině lidí, která nedodržuje jakákoli pravidla a neplní jakékoli povinnosti?!
Nechci zpochybňovat, že drogová závislost je diagnostikována jako nemoc. Na
druhou stranu ji však nelze srovnávat s rakovinou, leukémií nebo jakoukoli jinou
smrtelnou chorobou z jednoho prostého důvodu. Drogově závislý si svoji nemoc
způsobují sami, zcela vědomě, a většinou i odmítají léčbu. Současně je
podstatné zmínit kriminální aspekty této „choroby“. Samotná aplikace drogy je
podle českého právního řádu legální. Ovšem to je tak celé. Protiprávní je její
držení ve větším než malém množství, poskytnutí dalším závislým osobám,
nemluvě o obchodování. Droga je látka vyrobená, přepravovaná a distribuovaná
na základě zločinu. Už fázi její výroby a transportu z Asie do Evropy provázejí
stovky a tisíce zotročených, vydíraných a často i mrtvých lidí. Pomocí zločinu
jsou získávány i prostředky na její nákup. Drogově závislí lidé jsou tak součástí
nekonečného řetězce zločinu, a většina z nich jsou i sami zločinci. Je mi zcela
jasné, že za předchozí větu si vysloužím nekonečné opovržení ze strany
salonních intelektuálů a protidrogové lobby. Nicméně na něm trvám a mám pro
to následující argument. Člověk závislý například na heroinu potřebuje denně
cca tři gramy této látky. Cena jednoho gramu se údajně pohybuje někde kolem
tisícovky. Potřebuje tedy denně cca 3 tisíce korun, měsíčně 90 tisíc korun, ročně
cca milion. Takový člověk není obvykle schopen pracovat, a tak prostředky na
nákup získává většinou krádežemi. Naloupené věci prodává v zastavárnách, kde
za ně dostane cca čtvrtinu jejich skutečné hodnoty. Potřebuje-li tedy ročně
zhruba milion korun na nákup drog, musí nakrást za čtyři miliony korun. Jestliže
se uvádí, že v Praze existuje kolem deseti tisíc takto těžce drogově závislých
osob, dostáváme se k neuvěřitelnému číslu 40 miliard korun! Samozřejmě je to
číslo absolutní. Je třeba odečíst dny, kdy se nedaří, (na) drogy nesežene,
popřípadě je na substituci apod. Nicméně i kdybychom se dostali na čtvrtinu této
částky, je to rozpočet Prahy 5 na čtrnáct let dopředu. Tolik musejí pražští
drogově závislí získat převážně z loupeží, popřípadě z prostituce. Je to zjevně
více, než kolik měli vytunelovat dohromady Tomáš Pitr a Radovan Krejčíř za
celou svoji neslavnou podnikatelskou kariéru. O tom, že jsou tito dva pánové
zločinci, nepochybuje téměř nikdo, ale narkomané jsou podle Pavla Béma
„nemocní lidé, kterým jsme povinni pomáhat“, popřípadě podle salonních
intelektuálů „je třeba hájit jejich práva…“ Jak absurdní! Kromě křesťanské
lásky k bližnímu (což je bezesporu důležitá hodnota) neexistuje jakýkoli jiný
logický a racionální důvod pro bezplatnou péči o drogově závislé osoby
(odmítající léčbu) hrazenou z veřejných prostředků než ochrana společnosti před
kriminálními a hygienickými dopady jejich závislosti. Současně však říkám, že
je, bohužel, nutná. Protidrogová lobby tvořená organizacemi spotřebovávajícími
každoročně stovky milionů korun dotací a grantů z veřejných prostředků s tím
opět jistě nebude souhlasit. Ale je třeba konečně pojmenovat věci pravými
jmény. Drtivá většina společnosti je narkomany každodenně okrádána o nemalé
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hodnoty po zdánlivě malých částkách a je ohrožována různě se povalujícím
použitým infekčním injekčním materiálem. Dále si prostřednictvím svých daní
platí ochranu před nimi v podobě různých nízkoprahových protidrogových
center a samozřejmě policie. A čeho se jí za to dostává zpět? Zpravidla
opovržlivého označení za netolerantní maloměšťáky od pracovníků příslušné
tzv. protidrogové neziskovky, když občané protestují proti umístění
nízkoprahového centra uprostřed hustě obydlené čtvrti, kde žijí. Zdá se ale, že se
situace začíná lehce měnit. Možná i v souvislosti s reálným koncem politické
kariéry (proti)drogového primátora Béma. Doposud mlčící většina společnosti
se začíná také hlásit o svá práva. O obyčejné právo na nevykradená auta a
sklepy, o právo na pískoviště bez stříkaček, o právo na klidnou procházku s
dětmi parkem, o právo na bezpečný návrat večer domů. Alespoň tak je tomu u
nás v Praze 5, kde například obyvatelé Santošky nechtějí ve své čtvrti drogové
středisko SANANIM a odmítají tolerovat sjeté agresivní feťáky povalující se na
exponovaných místech Prahy 5. Myslím, že na to mají plné právo, a hodlám toto
jejich právo hájit a důsledně prosazovat. Pokud za to budu ze strany
protidrogové lobby a salonních intelektuálů označován za omezence,
maloměšťáka, xenofoba, rasistu a nevím co ještě, je mi to po pravdě úplně
lhostejné.

Úřední oznámení
Věci veřejné podaly trestní oznámení na radu Prahy 5
Strana Věci veřejné podala v Praze 5 trestní oznámení na radu městské části
Prahy 5, neboť se jim nelíbí, že rada schválila pronájem mobilní buňky na
Andělu. Za pět let městská část podle nich zaplatí za pronájem více než
trojnásobek její pořizovací hodnoty. „Pořizovací cena buňky je 1,6 milionu,“
řekl lídr kandidátky za VV do zastupitelstva městské části Jiří Vejmelka.
Celkově má však Praha 5 zaplatit za pronájem 5,4 milionu korun. Městská část
zaplatí přes pět milionů, ale nákup by byl mnohem levnější. Jednatelem
společnosti MARLYLE, s. r. o., od níž si radnice buňku pronajímá, je bývalý
zástupce starosty Milana Jančíka (ODS) Martin Stránský. VV se obávají, že
výběrové řízení bylo přímo ušité na pronájem tak, aby ho vyhrála Stránského
společnost. K trestnímu oznámení se následně vyjádřila radnice Prahy 5:
„Jsme přesvědčeni, že jde o zoufalý pokus, jak na sebe upoutat pozornost tři
týdny (volby se konaly 15.–16. 10. 2010) před volbami a zároveň odpoutat
pozornost od svých kauz, jako jsou informace o sledování bývalé starostky
Prahy 11 Marty Šorfové firmou ABL. Mobilní kancelář v průměru navštěvuje
přes tisíc lidí měsíčně a je v ní vyřízeno kolem 500 úkonů balíku služeb Czech
Pointu. Dále je zde měsíčně vyřízeno okolo 600 dotazů občanů. Rada MČ Praha
5 rozhodla o pronájmu zejména z důvodu zkvalitnění služeb občanům na
Barrandově, kde nový Czech POINT občané určitě ocení, zejména do té doby,
než se najdou prostory pro Českou poštu. Stávající pošta je poddimenzovaná a
tvoří se tam trvale fronty. Z toho důvodu také rada neuvažovala o nákupu
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mobilní kanceláře, protože ve chvíli, kdy bude vyřešen problém s poštou, je
otázka, zda mobilní kancelář nebude nadbytečná. Podle informací MČ Praha 5
je cena námi pronajaté mobilní kanceláře několikanásobně vyšší, než uvádějí
Věci veřejné. Protože se jedná o pronájem, do ceny pronájmu se navíc promítají
náklady na údržbu mobilní kanceláře vně i uvnitř, pojištění mobilní kanceláře a
další služby, které by musela při nákupu radnice trvale hradit.
Otevření nových prostor v Informačním centru Prahy 5

Ve čtvrtek 23. 9. 2010. se v 11 hodin konala tisková konference k otevření
nových prostor v Informačním centru Prahy 5, Štefánikova ul. č. 30, Praha 5.
Projekt, podpořený fondy Evropské unie, umožnil vybudovat v suterénu
dosavadního střediska moderní přednáškový sál vybavený audiovizuální
technikou. Nové prostory jsou s kanceláří v přízemí spojeny výtahem. Městská
část Praha 5 tak oficiálně zahájila provoz nového informačního centra na
podporu služeb cestovního ruchu. Na projekt získala necelých sedm milionů
korun z fondů Evropské unie. „Díky podpoře Evropské unie se nám podařilo
zrekonstruovat a vybavit prostory stávajícího informačního centra pro obyvatele
a návštěvníky městské části Praha 5. Podpora kulturního života, poskytování
informací o všech společenských akcích a nově také pomoc podnikatelům v
cestovním ruchu – to jsou hlavní služby, které rozšířené středisko bude
poskytovat,“ vysvětlil poslání Infocentra místostarosta Lukáš Herold.
„Plánujeme zde pořádat vzdělávací semináře a podnikatelé budou pravidelně
informováni prostřednictvím internetového portálu Infocentra o možnostech
využívání zdrojů z Evropské unie,“ doplnil místostarosta Prahy 5 Michal Šesták.
„Budeme také pravidelně informovat zahraniční partnerská města o kulturních
akcích a možnostech ubytování. To nám pomůže přilákat do městské části více
zahraničních turistů z Maďarska, Německa nebo Francie,“ dodal Michal Šesták.
Mezi zahraniční partnerská města Prahy 5 patří Budapešť, bratislavská
Petržalka, Berlin-Neukölln, řecká Kallithea, francouzský Saugues a nově také
město Trogir v Chorvatsku. Kromě toho bude centrum zprostředkovávat
spolupráci s dalšími subjekty podnikajícími v cestovním ruchu a poskytovat
poradenský servis začínajícím podnikatelům. V rámci rovných pracovních
příležitostí bude centrum zaměstnávat i handicapovaného pracovníka. Při
rekonstrukci prostor se počítalo s bezbariérovým přístupem. Projekt získal
podporu v hodnotě téměř sedm milionů korun z Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost. Praha 5 se rozhodla financovat centrum částečně i z
vlastních zdrojů, konečná částka se tak vyšplhala na devět milionů korun.
Výstavba centra byla zahájena v listopadu minulého roku 2009.
Praha 5 se i letos zapojila do Dnů evropského dědictví
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Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v
měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto
jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty,
městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země
nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí
pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a
kulturního dědictví. Všechny akce v rámci EHD 2010 na území MČ Praha 5
jsou zdarma.
Program na sobotu 11. 9. 2010:
Vycházka Zahrada Kinských a její památky s průvodcem 9.30–11.00 (sraz u hl.
vchodu z nám. Kinských)
Letohrádek Kinských – Musaion. Prohlídka národopisného muzea s ukázkami
řemesel (se zapojením dětí), výstava Malujeme po síti: Z truhly našich
prababiček (11.30–13.00)
Kostelík sv. Michala v zahradě Kinských; pravoslavná bohoslužba od 11.00.
Kostel sv. Václava (otevřen 9.00–15.00), prohlídka s průvodcem 11.30–12.30.
Kostel sv. Gabriela (otevřen 9.00–17.00), 2x prohlídka s průvodcem –
beuronské umění 9.30 a 11.30. Kytarový koncert v kostele sv. Gabriela
Pražského kytarového kvarteta – klasické kytary, hudba 18.–20. stol. (J. V.
Stamic, J.-M. Leclair, C. Franck, G. Gershwin, J. Morel, E. Grieg, S.
Rachmaninov, O. Kvěch). 16.00. Kostel Sacre Coeur – prohlídka s průvodkyní
(upozornění: pouze dle provozních možností památky, která je v soukromém
vlastnictví), bude spojena vždy s prohlídkou kostela sv. Gabriela.
Program na neděli 12. 9. 2010:
Malostranský hřbitov (otevřen 9.00–16.30), 2x prohlídka s průvodcem 9.00 a
11.30 – vstup u kostela. Kostel Nejsvětější Trojice (otevřen 9.00–10.30, 12.30–
16.30) – prohlídka s průvodcem v rámci prohlídek Malostranského hřbitova.
Park Klamovka s památkami po bývalé usedlosti Klamovka – vycházka s
výkladem průvodce 13.30–15.30, sraz u stanice tram. č. 6, 9, 10, 16 Klamovka –
směr od metra B Anděl ve 13.30. Klub Klamovka – letohrádek (DDM hl. m.
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Prahy) – loutková pohádka pro děti Tři zlaté vlasy děda Vševěda – divadelní
společnost Kejklíř 15.30–16.30. Altán Klamovka (otevřen 14.00–18.00) –
výstavní síň Syndikátu výtvarných umělců – Asociace užité grafiky, výstava
Valčík na krásném mrtvém Dunaji – Matouš Karel Zavadil.
Změny, které se dotkly života lidí
Konec letošních prázdnin (2010) přinesl řadu změn, které se dotknou života
běžných lidí. V důsledku nařízení z Evropské unie v Bruselu končí prodej
75wattových žárovek a mění se i pravidla pro označování obalů světelných
zdrojů. Evropská unie pokračuje v přechodu na úsporné žárovky. V platnost
vstoupila další ekologická nařízení. Pro označování obalů úsporných zářivek,
halogenových žárovek či LED zdrojů světla začala od 1. září 2010 platit nová
pravidla. Stěžejní a pro spotřebitele nová informace, která musí být na obalu
světelných zdrojů uvedena, je světelný tok v lumenech (zkratka lm). V platnost
také vstoupí nový ceník České pošty určený pro zahraniční zásilky. Česká pošta
mění ceny obyčejných zásilek směřujících do zahraničí. Zatímco například
poslání zásilky do 250 gramů většinou podraží, doručení těžších předmětů
naopak zlevní. Například cena známky na dopis do evropských zemí stoupne ze
17 na 20 korun, mimo Evropu pak z 18 na 21 korun. Naposledy měnila Česká
pošta ceny do ciziny před dvěma lety. Výrazné změny se promítnou i v českém
školství. Středoškoláky čekají nové státní maturity, ve výuce se objeví nové
předměty a na některé prvňáčky čeká i nové školní písmo.

Územní rozhodování a stavební aktivity
Trasa B metra je v provozu již čtvrtstoletí
Od 2. listopadu 2010 tomu bude dvacet pět let, kdy byla do provozu uvedena
trasa B pražského metra. Ze tří dosavadních linek je nejdelší a má i nejvíce
stanic. Je také nejmladší linkou. Její první část byla otevřena 2. listopadu 1985.
V té době již sloužila část linky A (od roku 1978) i linky C (od roku 1974). Zde
je stručná rekapitulace toho nejdůležitějšího, co se za 25 let provozu linky událo:
2. listopadu 1985 – otevřen první úsek linky B: Smíchovské nádraží–Florenc
(B); 4,9 km, sedm stanic. Dne 26. října 1988 – na lince B otevřeny další tři
stanice v úseku Smíchovské nádraží–Nové Butovice; 4,9 km; 22. února 1990 –
bylo přejmenováno třináct provozovaných stanic metra, na trase B to byly
stanice Dukelská (nyní Nové Butovice), Švermova (Jinonice), Moskevská
(Anděl) a Sokolovská (Florenc). 22. listopadu 1990 – linka B prodloužena i
východním směrem – otevřeny čtyři stanice v úseku Florenc – Českomoravská;
4,4 km. 11. listopadu 1994 – metro dosáhlo západního okraje Prahy, na lince B
byl otevřen úsek Nové Butovice–Zličín s pěti stanicemi a depem Zličín; 5,1 km.
8. listopadu 1998 – otevřena poslední část linky B v úseku Českomoravská–
Černý Most, z pěti stanic však zůstaly dvě – Hloubětín a Kolbenova – uzavřeny;
6,3 km. 17. října 1999 – otevřena stanice Hloubětín, 8. června 2001 – otevřena
stanice Kolbenova. Ve dnech 13. až 15. srpna 2002 Prahu postihla katastrofální
povodeň, zatopeno bylo sedmnáct stanic metra, z toho dvanáct na trase B;
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zřejmě nejvíce byla poškozena stanice Florenc (přestupní stanice tras B a C),
kde pod vodou zůstaly i dvě vlakové soupravy; nejdéle, do 22. března 2003 byly
uzavřeny dvě stanice trasy B – Křižíkova a Invalidovna; o týden později byly
zprovozněny i poslední dva uzavřené vestibuly, a to rovněž na trase B (Anděl a
Náměstí Republiky). Základní údaje o pražském metru: 24 (z celkových 57)
stanic; provozní délka: 25,704 km (z celkových zhruba 59,5 km); jízdní doba
trasy: 41 minut, počet bezbariérových stanic: 13. Nejhlubší stanice: Můstek
(40,3 m), Karlovo nám. (40 m); povrchové stanice: Černý Most, Rajská zahrada,
Luka.

Podniky a podnikatelé
Výroční výstava Mercedesu
Mercedes-Benz Česká republika oslavil 15. výročí založení. Při této příležitosti
uspořádal ve svém prodejním a servisním centru v Praze 5 – Stodůlkách výstavu
veteránů i současných značkových vozidel. Objevil se zde také nejstarší
automobil světa, tzv. Patent-Motorwagen, se kterým Karl Benz podnikl na
podzim 1885 první zkušební jízdy. Nechyběla ani novinka SLS AMG. Pro
návštěvníky byly dále připraveny jízdy s vozy s pohonem všech čtyř kol na
terénním polygonu. Výstava byla zdarma přístupná v pátek 10. září 2010 od 14.
do 18 hodin a v sobotu 11. září 2010 od 9 do 18 hodin.
Farmářské trhy na Andělu
Městská část Praha 5 uspořádala v pátek 3. září 2010 již čtvrté farmářské trhy.
Ve více než dvou desítkách stánků umístěných na pěší zóně Anděl si zájemci
mohli od 8 do 18 hodin vybrat z bohaté nabídky kvalitního a čerstvého zboží od
soukromých zemědělců a výrobců. „V letošním roce zorganizovala Praha 5
celkem čtyři farmářské trhy. Vždy jsme dbali na vysokou kvalitu nabízeného
zboží i na jeho český původ. Velký zájem ze strany prodejců i nakupujících nám
potvrdil, že pořádání farmářských trhů je cestou, kterou by se městská část měla
vydat i v příštích letech,“ řekl radní Aleš Kohout, který má na starosti podporu
podnikání. „Vzhledem k tomu, že nabídka čerstvého sezonního sortimentu již
pomalu končí, jsou zářijové farmářské trhy v letošním roce těmi posledními,“
dodal Aleš Kohout. Pro návštěvníky byly připraveny i různé lahůdky jako
utopenci a nakládaný hermelín. Sortiment zahrnoval i čerstvé bylinky, sadbu a
letničky, houby, sýry, mošty, ovoce a zeleninu, košíky, pštrosí produkty,
uzenářské výrobky včetně rybích, včelí a rakytníkové produkty či oblíbené
koření. Smíchov a přilehlé osady byly až do 19. století převážně zemědělskou
oblastí. Pěstovala se zde vinná réva, chmel, obilí i řepa cukrovka. Vynikalo také
zdejší ovocnářství, zelinářství a květinářství. V roce 1880 bylo jen na Smíchově
evidováno 57 včelích úlů. Není proto divu, že se zde konaly pravidelné, hojně
navštěvované zemědělské trhy. Na tuto tradici navázala v roce 2010 smíchovská
radnice.
Staropramen postaví linku na pivo v plastu
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Pivovary Staropramen chtějí postavit ve svém areálu v Praze-Smíchově novou
linku na stáčení piva do PET lahví, protihlukovou stěnu podél severní a západní
fasády areálu a skladovací halu. Investici za několik desítek milionů korun chce
firma dokončit do konce roku 2011, řekl její mluvčí Pavel Barvík. Staropramen
tak navazuje na modernizaci smíchovského areálu v letech 2005 až 2007, do
které investoval 700 milionů korun. Tehdy firma zvýšila výrobní kapacitu
pivovaru na tři miliony hektolitrů ročně. Nová linka na plnění PET lahví bude
mít roční výkon 100 až 150 tisíc hektolitrů. Celkový výstav pivovaru ale zůstane
zachován, neboť po spuštění nové linky Staropramen sníží množství piva
stáčeného do skla. „Instalace nové linky na PET lahve je součástí plánu, kterým
reagujeme na trendy ve spotřebě piva,“ podotkl Barvík. Důvodem k investici je i
snaha snížit hluk pocházející zejména z lahvárny v areálu. Plnicí linka na
skleněné lahve bude totiž po dokončení investice v provozu méně hodin než
dosud. Množství piva stáčeného do PET lahví v České republice tvoří řádově
několik procent z celkového výstavu tuzemských pivovarů. Prodej piva v plastu
však výrazně roste, mezi lety 2009 a 2008 stoupl podle Českého svazu pivovarů
a sladoven 45krát. „Letos to bude více než dvojnásobek až trojnásobek z
loňska,“ řekl výkonný ředitel svazu Jan Veselý.

Byty a bytová politika
Jak se na Smíchově měnila bytová zástavba
První polovinu 19. století je možné charakterizovat pokračující výstavbou
nájemních domů. Rozpor je však mezi výší nájemného a příjmy nejnižších
vrstev obyvatelstva, které bylo však nuceno hledat levnější ubytování
v nejrůznějších podnájmech, čímž docházelo k několikanásobnému přelidnění i
v dosud vyhovujících domech. Dělníci nejhůře placených profesí (tkalci,
nádeníci) museli volit dočasná provizoria, „…neboť pro nejistý výdělek do
podnájmu přijímáni nejsou“. Neobvyklá nebyla ani dostavba a doplňování
dalších domů na téže parcele, jak k němu došlo u čp. 25 v dnešní Nádražní ulici.
Na místě Jarošovské chalupy z poloviny 17. století a Michlova domu z konce
18. století se během následujících čtyřiceti let tady objevila přestavba nebo
novostavba trojkřídlého domu na půdorysu U s dvorem obráceným branou do
Schwarzenbergovy třídy (dnešní Nádražní), jak je zachycuje katastr z roku 1811.
V zástavbě obývané především zaměstnanci Ringhofferovy továrny vznikl roku
1850 dům čp. 222 U Zlatého anděla na nároží dnešních ulic Nádražní a
Plzeňské. Původně dvoukřídlý patrový dům Josefa Preislera s prostorným
sklepením a hostinskými místnostmi. Roku 1878 k němu byla dostavěna
dvoukřídlá stavba pivovaru se sladovnou. Jinak strohý pavlačový dům byl
označen na svém průčelí směřujícím do Schwarzenbergovy třídy nástěnnou
malbou anděla v rozevláté říze, barvy zlatého okru s palmovou ratolestí v ruce,
po níž vzniklo pozdější pojmenování zdejší křižovatky Anděl. Při transferu
fresky před demolicí domu pod freskou byly zjištěny četné přemalby. Pro
uvedené období je příznačné vyhrocení rozporu mezi rostoucím komfortem
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měšťanské architektury a znehodnocováním jejich celků různou dostavbou
dvorních traktů, nabízejících levné byty bez sociálního zázemí. Podle evidence
z roku 1890 bylo na Smíchově zjištěno 1206 přeplněných bytů, tj. 35 procent
všech zdejších domů, přičemž kritériem byl počet osob vyšší než čtyři osoby
žijící v jedné místnosti, ojediněle však zde bylo zaznamenáno i osob čtrnáct.
(Hana Stehlíková: Smíchov zmizelý a mizející. Staletá Praha XI/1981.)

Doprava
Nový úsek Pražského okruhu byl otevřen

Tolik očekávaný úsek Pražského okruhu, který spojuje dálnici D5 z Plzně a
dálnici D1 z Brna, byl 20. 9. 2010 slavnostně otevřen pro motoristy. Nová
spojnice zajistí rychlejší průjezd přes hlavní město a současně značně uleví
přetěžované Jižní spojce. Okruh otevřeli prezident Václav Klaus, ministr
dopravy Vít Bárta a pražský primátor Pavel Bém. „Jedná se o jeden z
nejdražších úseků, které v současné době otevíráme. Otevíráme úsek dlouhý
dvacet tři kilometrů, který stál více než 20 miliard korun. Doufám, že v příštích
letech budeme otevírat více a levněji,“ uvedl ve svém projevu ministr dopravy
Vít Bárta. Nový úsek Pražského okruhu navazuje u Slivence na již
provozovanou část okruhu Slivenec–Ruzyně, čímž budou komunikací spojeny
dálnice D1 (směr Brno), rychlostní silnice R4 (směr Strakonice), dálnice D5
(směr Plzeň), rychlostní silnice R6 (směr Karlovy Vary) a rychlostní silnice R7
(směr Chomutov). „Hlavní město Praha potřebovalo tento vnější okruh, vlastně
všichni jsme tuto stavbu potřebovali. Chtěl bych poděkovat za tuto stavbu, a to
především těm, kteří tady pracovali,“ řekl při zahájení prezident Václav Klaus.
Celý Pražský okruh by měl mít po svém dokončení kolem 83 kilometrů,
prozatím je hotovo 40 kilometrů. „Pražský okruh je obecně výjimečná stavba. Je
výjimečná jak technicky, protože obsahuje složitá křížení, ale i tunely a mosty v
členitém terénu u Vltavy, tak dopravně, protože bude tvořit ucelený obchvat
kolem nejzatíženějšího města naší země a spojí devět dálničních komunikací
končících v Praze,“ popsal Pražský okruh generální ředitel Ředitelství silnic a
dálnic Jiří Švorc. Významné je také hledisko celostátní, protože jižní část
okruhu spojuje východ a západ České republiky a scelí dálniční páteřní síť.
Bude propojen již dříve postavený dálniční tah na Brno a dále na Slovensko a po
roce 1989 dostavená dálnice na Plzeň a do Německa. Tranzitní doprava tak
projede naší republikou kompletně po komunikacích dálničního typu. „Praha je
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jednou z posledních velkých evropských metropolí, která nemá dokončen
nadřazený dopravní skelet,“ upozornil primátor hl. m. Prahy Pavel Bém na
nutnost dokončení celého vnějšího okruhu a dokončení vnitřního, městského
okruhu. Postupnou dostavbou okruhu, a tedy i s růstem jeho významu pro
tranzitní i celoměstskou dopravu se předpokládá, že v některých úsecích bude
intenzita dopravy dosahovat hodnot přes 120 tisíc vozidel za 24 hodin. Pražský
okruh se tak dle předpokladu stane nejvytíženější komunikací dálničního typu v
České republice.
Rekonstrukce tramvajové trati v Plzeňské ulici v Praze dokončena
Dva týdny před plánovaným termínem (30. 9. 2010) byl zahájen provoz na
šestikilometrovém úseku tramvajové trati v Plzeňské ulici v Praze 5. V úseku od
křižovatky Plzeňská-Jinonická (včetně) až po tramvajové obratiště Sídliště Řepy
včetně samotné smyčky byla trať kompletně zrekonstruována. Rekonstrukcí
došlo ke zlepšení geometrických parametrů kolejí, což cestující poznají podle
zvýšeného komfortu jízdy, byl upraven přestup mezi tramvajemi a autobusy, mj.
v prostoru zastávky Kavalírka. Tramvajové zastávky mají zvýšenou hranu, jsou
doplněny o bezbariérové přístupy, prvky pro slabozraké a nevidomé a
bezpečnostní prvky (zábradlí). Zastávky jsou nově vybaveny informačním
systémem poskytujícím cestujícím informace o MHD – čísla tramvajových
linek, cílové zastávky, čas do odjezdu linky ze zastávky. Tento systém využívá k
přenosu datových signálů rádiový přenos mezi jednotlivými zastávkami a
centrálním zastávkovým informačním systémem na ústředním dispečinku.

Školství a dětské aktivity
Praha 5 přivítala prvňáčky
Místostarostové Prahy 5 Lucie Vávrová a Michal Šesták navštívili ve středu 1.
9. 2010 v 8 hodin základní školu na Chaplinově náměstí na Barrandově, kde
přivítali 87 prvňáčků. Místostarosta Lukáš Herold uvítal jménem radnice
prvňáčky při jejich prvním dni vyučování v základní škole v Radlické. Dále
zástupci radnice navštívili základní školy V Remízku a U Tyršovy školy.
Městská část Praha 5 spravuje celkem třináct základních škol, do kterých
nastoupilo 680 žáků do pětadvaceti prvních tříd. „Do základních škol v Praze 5
nastoupilo k 1. září přes čtyři a půl tisíce žáků, pro řadu z nich to byla jejich
školní premiéra. Na třech základních školách jsou také zřízeny přípravné třídy,
do kterých nastoupilo padesát osm žáků,“ řekla místostarostka Lucie Vávrová,
která má školství na radnici na starosti. „Věřím, že se prvňáčkům bude ve
třinácti školách spravovaných naší městskou částí líbit. Jsem rád, když dokážu
vyjukané studenty rozesmát,“ řekl místostarosta Lukáš Herold. „Nicméně téma
školství v naší městské části beru velmi vážně,“ dodal. Při slavnostním zahájení
výuky žáci obrželi dárek, který jim zpříjemnil první školní den. Představitelé
radnice v průběhu prvních zářijových dnů navštívili všechny základní školy,
mezi nimi i základní školu pro sluchově a zrakově postižené děti. Městská část
Praha 5 na provoz a na investice do základních škol a do jejich vybavení
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vynakládá každý rok nemalé finanční prostředky. Ze stavebních investičních
akcí z poslední doby financovaných z rozpočtu městské části lze jmenovat
například výstavbu tělocvičny na základní škole v Radlicích nebo zateplení
střechy na základní škole v Košířích. Školní rok začal také v mateřských školách
zřizovaných městskou částí Praha 5. Letos je bude navštěvovat přes 2000 dětí.
Praha 5 provozuje celkem dvacet mateřských škol, patnáct z nich jsou
samostatné subjekty, pět z nich funguje jako součást některé ze základních škol
zřízených městskou částí.
Školáci začnou psát novým písmem
Kromě nových předmětů čeká některé prvňáčky i nové školní písmo.
Středoškoláci se zase začnou připravovat na státní maturity. Od letošního září se
mohou děti ve škole setkat s dosud neznámými předměty – etickou, filmovou
nebo taneční výchovou. V etice by měli kantoři dětem vštípit základní morální
hodnoty a naučit je, jak se mají slušně, avšak asertivně chovat ke svému okolí.
Taneční výchova má děti naučit vyjadřovat pocity pohybem, ve filmové
výchově by zase děti měly tříbit své umělecké cítění a vyzkoušet si práci s
audiovizuální technikou. Předměty však nejsou povinné, školy o jejich zařazení
rozhodují samy. K zásadním proměnám dochází na čtyřiceti základních školách
po celé republice, na nichž se od tohoto školního roku začnou prvňáčci učit psát
novým typem písma Comenia Script.
Pražská sobota na kolejích patřila především dětem
Oslavy Dne železnice se po celé republice konaly v sobotu 25. září 2010. V
Praze byly připraveny zvláštní jízdy historických i moderních vozidel, výstava
vozů JLV ve stanici Praha-Braník, exkurze do dopravní kanceláře Praha hl.
nádraží nebo jízda do Odstavného nádraží Jih. České dráhy navíc připravily na
tento den speciální nabídku: Jízdenka SONE+ platila celkem pro pět cestujících
bez ohledu na jejich věk. Pro zájemce o historické vlakové soupravy byly
uspořádány celkem čtyři jízdy parním vlakem. Soupravu táhla parní lokomotiva
464.102 Ušatá po trase Braník–Krč–Vršovice–Smíchov a zpět. Při jízdě Prahou
se parní vlak několikrát setkal s nejmodernějším kolejovým vozidlem pro
příměstskou dopravu – jednotkou City Elefant. Ta se pohybovala po trase
Smíchov–Radotín–Krč (přes tzv. most inteligence)–Vršovice–Praha hlavní
nádraží a zpět. Centrum oslav se konalo v železniční stanici Praha-Braník, kde si
lidé prohlédli od 9.00 do 16.30 výstavu lokomotiv, jídelní a lůžkový vůz.
Zajímavosti z dějin školství
V roce 1888 byly vydány podrobné pokyny školám, jak se mají bránit šíření
nakažlivých nemocí. Součástí pokynů byl i návod, jak provádět ve školách
účinnou dezinfekci. V roce 1891 existovalo v Čechách celkem – tedy společně
českých a německých – 280 soukromých škol (do této kategorie ovšem patřily i
školy církevní a městské). Z nich mělo pouze 178 tzv. právo veřejnosti, které
znamenalo, že jimi vydávaná vysvědčení jsou zcela srovnatelná s vysvědčeními
státních škol. Nejvíce českých obecných škol měly okresy Jičín (94), Smíchov
(87) a Plzeň (84). Nejvíce obecných škol v německých okresech bylo v Děčíně
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(91), České Lípě (74) a Stříbře (71). Podle počtu žáků bylo v českých okresech
pořadí Smíchov (téměř 129 tisíc), Vinohrady (přes 96 tisíc), Plzeň (přes 92
tisíc). V německých okresech byl největší počet žáků v Děčíně (přes 14 tisíc),
Teplicích (přes 13 tisíc) a ve Falknově (přes 11 tisíc). V roce 1781 vydal císař
Josef II. nařízení, že faráři a starostové obcí mají všechny děti školou povinné
pečlivě sepisovat a proti „liknavým rodičům“, kteří na řádnou docházku dětí
nedbají, „přísně vystupovat“.
Žáci v ZŠ Radlická mají novou moderní tělocvičnu

Zástupci městské části Praha 5 dne 16. 9. 2010 slavnostně předali do provozu
novou tělocvičnu v Základní škole Radlická. Nová tělocvična poslouží nejen
hráčům halových sportů, jako jsou volejbal, nohejbal nebo vybíjená, ale díky
jejím rozměrům bude vhodná i k provozování prostorově náročnějších
kolektivních sportů, například basketbalu, házené nebo floorbalu. Výstavbu
nové tělocvičny realizovala MČ Praha 5 za finanční podpory hl. m. Prahy.
„Tělocvična vyhovuje všem současným potřebám i výukovým a provozním
standardům. Díky této stavbě se také podařilo vybudovat ve škole bezbariérový
přístupu a v prostorách bývalé tělocvičny jsme mohli otevřít dvě další oddělení
mateřské školky. Provoz školky je oddělen od provozu školy a má samostatný
bezbariérový přístup z komunikačního jádra nové tělocvičny,“ popsala projekt
místostarostka Prahy 5 Lucie Vávrová. „Ve spolupráci s vedením školy jsme
dětem ještě přivezli dárek v podobě nového sportovního vybavení.“ Základní
škola Radlická sídlí v historické budově z roku 1908 a má tři nadzemní a jedno
podzemní podlaží. Přístavba z devadesátých let minulého století má jedno
podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Nová tělocvična je zasazena do prudkého
svahu, jehož zabezpečení bylo stavebně náročné. V okolí bylo nutné instalovat
kotvené záporové stěny a provést proti sesunu půdy kompletní ochranu svahu.
Přístavba tělocvičny je samostatný a provozně autonomní objekt, který je s
historickou budovou propojen komunikačním jádrem. Součástí novostavby jsou
související provozy nutné pro provoz tělocvičny, jako jsou šatny vybavené
skříňkami, sociálním zázemím, posilovnou, bytem školníka a strojovnou. Nad
tělocvičnou vznikl prostor koncipovaný jako součást odpočinkových ploch školy
se stupňovitým hledištěm a zelenou střechou. Náklady na výstavbu tělocvičny
činily přes 95 milionů korun. Dotace z magistrátu hl. města Praha byla ve výši
30 milionů Kč.
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Kultura
Pátý ročník Pražského karnevalu

Jako součást druhého ročníku mezinárodního festivalu outdoorového a
pouličního divadla Za dveřmi se letos uskutečnil již 5. ročník Pražského
karnevalu, jehož maškarní rej a veselí naplnily v sobotu 11. 9. 2010 od 11 hodin
ulice pátého pražského obvodu. Hlavním dějištěm karnevalového dění bylo
náměstí 14. října na Smíchově, kde se uskutečnily i workshopy v podobě
výtvarných, žonglérských a akrobatických dílen. Účastníci a diváci si mohli na
místě mimo jiné vyzkoušet malování na obličej, výrobu vlastní masky či
navštívit školu žonglování a akrobatických kousků. Obdivovanou podívanou
bylo vystoupení chrličů ohně či obřích loutek. Ve smíchovských ulicích
provázeli průvod hudebníci v čele se známou bubenickou formací Tam-Tam
Batucada. Festival Za dveřmi má podle pořadatelů za cíl představit publiku to
nejzajímavější, co se děje na scéně pouličního a outdoorového divadla v
Čechách i v Evropě.
Divadlo Farma v jeskyni křičí ze suterénu
Realita financování nezávislých divadel a souborů bývá někdy krutá. Na to v
posledním čase narazilo i mezinárodní divadelní studio Farma v jeskyni.
Soubor v čele s režisérem Viliamem Dočolomanským už léta úspěšně
reprezentuje Českou republiku na mnoha zahraničních festivalech. Za své
inscenace získal řadu ocenění, mimo jiné hlavní cenu Fringe festivalu nebo
Cenu Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku. Avšak ani divácké uznání a
pozitivní reakce kritiky nezabránily tomu, aby se soubor na začátku nové
divadelní sezony ocitl bez zkušebního prostoru v Presslově ulici na Smíchově,
kde ve spolupráci se Švandovým divadlem a za grantové podpory města a
ministerstva kultury hodlal vytvořit rezidenční centrum. Budova, která dříve
sloužila jako trafostanice, později jako sklad divadelních kulis, je v havarijním
stavu. Vyžaduje okamžitou rekonstrukci, kterou divadlo žijící z dotací určených
na uměleckou činnost, nikoliv na investiční náklady, nemůže realizovat.
Farma v jeskyni se zapsala do paměti obyvatel Smíchova nejprve pořádáním
festivalu Farma 2007, který byl vyvrcholením projektu Search for message
(Hledání odkazu, podpořeného programem Evropské komise Culture 2000). Na
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podzim roku 2008 zahájilo rezidenční centrum provizorní činnost. Kromě
inscenací Farmy v jeskyni se v něm uskutečnila Afrobrazilská konference za
účasti legendárního tanečníka a herce Odin Teatru Augusta Omulu a teatrologa
Leszka Kolankiewicze, konaly se tu workshopy Farmy a setkání sdružení
Hlasohled. Jistou dobu se zdálo, že lze naplnit sen mnohých nezávislých
ansámblových divadel: být a zkoušet ve vlastním prostoru. Tento záměr však
ztroskotal a následovalo stěhování do nového exilu v suterénu holešovického
činžáku.
V parku ve smíchovské Portheimce se 12. září 2010 jako součást programu
festivalu Za dveřmi uskutečnila podvečerní fiesta nazvaná Farma v jeskyni.
Režisér Viliam Dočolomanský jarmarečně svolával diváky a příznivce na
rozloučení s „Presslovkou“. Většinu obecenstva tvořili náhodní chodci, kteří do
té doby neměli o práci fyzického divadla ponětí. V hodinové inscenační koláži
se prolínaly fragmentární výjevy ze všech podstatných inscenací z téměř
desetileté historie souboru: Sonety temné lásky, Sclavi, Čekárna a Divadlo/The
theatre. Farma v jeskyni bude fungovat dál. V listopadu a prosinci 2010 začne
kočovat po pražských prostorech Roxy/NoD a Divadla Ponec. Ve stísněných
podmínkách holešovického suterénu nadále připravuje nový projekt, který má
plánovanou premiéru v příštím roce. Happeningem v parku Portheimka jen
uzavřela své smíchovské působení. Kdy a kam se vrátí, už nezáleží na ní, ale na
úřednících, kteří v to pozdní zářijové odpoledne na rozloučení jistě nebyli.
Smíchovský kulturní podzim
Ve dnech 28. 9. až 5. 10. 2010 proběhl v pražském klubu Jazz Dock na
Janáčkově nábřeží již druhý ročník unikátního kulturního festivalu zaměřeného
zejména na hudbu a tanec – Jazz On 5 – Smíchovský kulturní podzim 2010. V
průběhu osmi dnů se na tomto novém progresivním pódiu uskutečnilo celkem
patnáct koncertů a tanečních představení, ve kterých se představili umělci z
USA, Velké Británie, Slovenska, Kuby, Venezuely a České republiky. Největší
pozornost upoutaly hudební hvězdy světového kalibru – americký zpěvák Vinx
a také zpěvačka Joyce Cobb, kterou doprovázel známý newyorský pianista
Michael Jefry Stevens se svým triem. Také newyorská avantgardní skupina
Gebhart Ullman/Steve Swell Quartet přinesla skvělý kulturní zážitek a kontakt s
tím nejprogresivnějším, co se děje v centru světového jazzu – New Yorku. Celý
program byl doplněn velmi kvalitní produkcí z domácí hudební scény a také
divácky atraktivními tanečními představeními, jaká návštěvníci jazzových klubů
v tomto kontextu málokdy spatří. Událost podpořila celkovou kulturní úroveň
Prahy 5 a za velmi přijatelné vstupné přinesla občanům hudbu a tanec evropské
a světové úrovně.
Zajímavé stavby v Praze 5 mají své vizitky
Cenné historické budovy páté městské části od září 2010 zdobí smaltované
cedule s informacemi o jejich historii a výstavbě. V současnosti je nalezneme na
šestnácti historických budovách Prahy 5. Dozvíme se z nich i další informace.
Například ve kterém domě bydlel bývalý ministr zahraničí, kdo vytvořil zdejší
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plastiky nebo které historické osobnosti zachycují sochy zdobící portál dveří.
„Novorenesanční stavba z roku 1853, původně dům purkmistra Josefa Bartha. V
roce 1874 přistaveno druhé patro a věž s hodinami. Průčelí zdobí plastiky A.
Poppa,“ upozorňuje chodce například cedule zavěšená na smíchovské radnici ve
Štefánikově ulici. „Cedule se mi líbí. Byla bych ráda, kdyby jich bylo víc.
Bydlím v Praze 5 už třicet let a stále mě překvapuje, kolik toho o ní nevím, což
je škoda. Je tady spousta zajímavých a půvabných míst. Uvítala bych i nějakou
mapku,“ řekla penzistka Eliška Kohoutová. Potvrzuje tak slova radnice, že
místním obyvatelům projekt vyhovuje. „V prvním kole jsme nechali vyrobit
tabule mezi jinými na letohrádek Portheimka, na bývalou smíchovskou tržnici,
Raudnitzův dům nebo dům U Karla IV. Věřím, že značení přispěje ke zlepšení
kulturního povědomí o zdejší architektuře,“ prozradil místostarosta pro kulturu
Michal Šesták. Na montáž ještě čekají dvě další cedule. „Na domech se totiž
opravuje fasáda,“ vysvětluje místostarosta. Za plechové smaltované cedule v
historizujícím stylu, které vyrobila smaltovna v Hlubočepích, zaplatila zdejší
radnice pětatřicet tisíc korun. „Vizitky“ dostaly pouze budovy, které jsou
majetkem městské části a jsou relativně opravené. „S umístěním cedulí jsme s
památkovým ústavem žádné problémy neměli,“ doplnil navíc Michal Šesták.
„Lidé nám často psali o informace, které by přibližovaly historii některých
památek nebo významných budov, hodně se ptali třeba právě na Portheimku.
Proto jsme se pro projekt rozhodli. Lidé si vlastně o tyto cedule nepřímo řekli,“
dodal k akci mluvčí radnice Radovan Myslík. „Barokní letohrádek postavený
roku 1728 Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Roku 1758 zakoupen
Leopoldem Buquoyem a roku 1824 přešel do majetku Porgesů z Portheimu a byl
rozšířen o dvě klasicistní křídla. Levé bylo roku 1884 zbouráno,“ dočtou se na
čelní stěně letohrádku zvídaví kolemjdoucí. „Portheimka má bohatou historii. V
18. století ji rod Buquoyů využíval jako letní sídlo,“ vysvětluje kronikář Prahy 5
Hugo Schreiber důvod, proč je Portheimka známá také jako Buquoyka. „Od
Portheimky se táhly zahrady až k Vltavě, ty však postupem času zanikly. Byla
tady i univerzitní botanická zahrada,“ popisuje kronikář zajímavou minulost
nynější galerie a kavárny. „Je důležité, aby si lidé uvědomili, že pátá městská
část má vlastní bohatou historii. V šestnáctém a sedmnáctém století byl Smíchov
pražským předměstím. Šlechta si tu stavěla letní sídla, aby byla blízko Prahy, ale
zároveň aby tady mohla zažívat venkovskou pohodu,“ popisuje dále situaci
kronikář, který se historií páté městské části zabývá už mnoho let. „V budoucnu
možná ještě počet cedulí rozšíříme. Nevylučuji ani jejich umístění na domy
soukromých vlastníků. Iniciativa by však pochopitelně musela vycházet právě
od nich,“ řekl místostarosta Michal Šesták. Podobné cedule odhalila letos v
květnu už Praha 6. Inspiraci si vzala z Itálie.
Hollywoodský herec Tom Cruise opět natáčí v Praze!
Patnáct let poté, co hollywoodská filmová hvězda Tom Cruise (48) v kulisách
Karlova mostu a Národního muzea objevila Prahu pro světové filmaře hitem
Mission Impossible, je herec v Praze zpět (20. 9. 2010). Barrandovské ateliéry
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jej přivítaly při natáčení už čtvrtého dílu špionážní série. „Cruise přiletěl do
Prahy před pár dny, ale chtěl svoji přítomnost co nejdéle utajit,“ prozradil tisk.
Na Česko totiž slavný herec nemá moc dobré vzpomínky. Tentokrát herec bydlí
v luxusním apartmá hotelu Four Seasons, z něhož si Prahu v roce 2000
zamiloval jeho herecký kolega Sean Connery. Včerejší návrat po natáčení do
hotelu však byl pro Cruise první komplikací při jinak bezproblémovém a tajném
pobytu v Česku. Alšovo nábřeží před hotelem bylo totiž kvůli veřejné akci
uzavřeno a Cruisova kolona si na příjezd k hotelu musela vyžádat speciální
policejní koridor. Podle informací prý Cruise kromě filmu stihne v Praze natočit
i jednu reklamu. Když byl v roce 1995 Cruise v Praze poprvé, šlo o první velkou
hollywoodskou produkci u nás. Úroveň technického zázemí byla ještě v
plenkách, slavného herce obtěžovali všudypřítomní novináři, a po skončení
natáčení prý dokonce naštvaně prohlásil, že do Prahy už nikdy nepřijede. Trvalo
patnáct let, než svůj názor přehodnotil. Čeští filmaři se totiž svou profesionalitou
stali celosvětovým pojmem a barrandovská studia patří k nejkvalitnějším v
Evropě. Proháněl se tu James Bond, Vetřelci, Predátoři, a z herců třeba Angelina
Jolie i Brad Pitt… Tým filmu Mission Impossible tu chce utratit 176 milionů
korun, dvacet procent se producentům vrátí. Do kin by měl snímek vstoupit v
květnu 2011. A přestože se v posledních letech zahraniční produkce začaly
z finančních důvodů posouvat dále na východ, hlavně do Maďarska, nový vládní
plán pobídek je přilákal zpět. Na jeho základě bude stát vracet producentům,
kteří budou podnikat v Česku, část zde utracených peněz.

Zdravotní a sociální péče
Policie chránila protidrogové centrum
Protidrogové centrum Sananim požádalo na podzim letošního roku (2010) o
zvýšenou policejní ochranu, protože se na pobočku na pražském Smíchově
množily útoky. Neznámí pachatelé zde zničili okna, dveře i fasádu. K centru
zamířily také občanské hlídky Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS)
Tomáše Vandase. Ředitelka centra Sananim Martina Richterová-Těmínová
uvedla, že policie žádosti o pomoc vyhověla. Podle mluvčí pražské policie Jany
Röslerové je dozor kolem centra zvýšený dlouhodobě. Sananim si také najal
bezpečnostní agenturu. V posledních dnech zde nejméně v patnácti případech
zaznamenali rozbitá okna u auta, dveře s vraženou betonovou cihlou nebo
exkrementy vhozené do kanceláře. Smíchovské centrum pro narkomany bylo
otevřeno v dubnu 2010. V kanceláři na rohu činžovního domu mohou lidé
závislí na drogách měnit stříkačky a získávat další zdravotnické potřeby.
Humanitární terénní pracovníci s nimi především řeší jejich návrat do
normálního života. Pobočku však v domě nesnesou sousedé. Vadí jim zvýšený
počet narkomanů v okolí. Názor obyvatel přišla na protestní akci hájit DSSS
Tomáše Vandase, která je pokračováním zakázané krajně pravicové Dělnické
strany. Kolem Sananimu se po 17. hodině objevovaly občanské hlídky, Vandas
avizoval osm až deset lidí. Pracovníci Sananimu proto uzavřeli středisko pomoci
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už v 16 hodin. Kolem se shromáždilo asi třicet lidí včetně aktivistů zaměřených
proti DSSS. Ti měli v rukou transparenty s nápisy jako „Nejnebezpečnější droga
je fašismus“ nebo „Drogy mohou zabíjet, fašismus zabíjí s jistotou“. Na místě
hlídkovalo přibližně osm policistů v uniformě a několik dalších v civilu. Akce se
nakonec obešla bez většího incidentu. Kolem centra pouze prošla skupina čtyř
aktivistů DSSS. Vysvětlovali, že jdou do protestní akce na žádost obyvatel
domu. Proti hlídkám se vyslovil také národní protidrogový koordinátor Jindřich
Vobořil a požádal policii a pražský magistrát, aby zajistily dohled. „Akce DSSS
je pokračováním a prozatímním vyústěním projevů nesnášenlivosti vůči
uživatelům drog a profesionálům, kteří v oblasti pomoci pracují,“ napsal
médiím. Situace souvisí podle Richterové-Těmínové s blížícími se komunálními
volbami, kdy si problém s narkomany zvolily mnohé strany jako své téma.
„Rozhodně se nehodláme stát rukojmím v předvolebním boji a zásadně
protestujeme proti zneužívání naší odbornosti v pomoci nemocným lidem, což
drogově závislí podle mezinárodní kvalifikace nemocí bezesporu jsou,“ uvedla
ředitelka. Centrum Sananim se na Smíchov přestěhovalo letos na jaře (2010)
poté, co obdrželo výpověď z prostor v Praze 7. Nové prostory si u parku Na
Skalce díky příspěvku hlavního města Prahy koupil. Podle ředitelky výběr nové
lokality vycházel mimo jiné z toho, že se v těchto místech už několik let nachází
otevřená drogová scéna. „Uživatelé návykových látek (asi 350) se zde tedy už
několik let pohybují a bezesporu jsou pro obyvatele zátěží, kterou však dosud
nikdo neřešil,“ uvedla Richterová-Těmínová. Praha 5 se chce údajně zbavit
centra pro narkomany odkoupením jejich sídla.

Veřejně prospěšná činnost
V rámci Dnů evropského dědictví se uskutečnila mimořádná prohlídka
Malostranského hřbitova

Dnů evropského dědictví, které právě vrcholí (19. 9. 2010), se naše rodina
účastní pravidelně. Letos jsme si z pražské nabídky vybrali akci konanou v
neděli 12. září 2010 na Smíchově – prohlídku Malostranského hřbitova a
zdejšího kostela Nejsvětější Trojice. Hřbitov jako celek je významnou pražskou
památkou, vznikl coby morové pohřebiště v roce 1680, asi o století později se
stal farním hřbitovem pro oblast Malé Strany (odtud jeho název), Hradčan i
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Smíchova. V 19. století byla plocha hřbitova rozšířena směrem na západ o
takzvanou novou část. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1884. Svůj
odpočinek tu našla řada osobností českého národního obrození, veřejného a
uměleckého života. A spolu s nimi nejrůznější obyvatelé zmíněných částí, každý
se svým jedinečným osudem. V současné době není hřbitov už několik let běžně
přístupný z důvodu ochrany před vandalismem, bezdomovci a podobně. Možná
by se dalo najít i jiné řešení, zatím zkrátka mohou zájemci buď nahlížet přes
mřížový plot z Plzeňské či Vrchlického ulice, anebo využít občasných prohlídek
s průvodcem. V poměrně chladném nedělním ránu se před vstupem shromáždila
početná skupina účastníků spolu s průvodkyní a zástupkyní magistrátu. Nejdříve
jsme vstoupili do kostela Nejsvětější Trojice. Ten stojí na okraji areálu hřbitova
a byl vybudován ve třicátých letech 19. století namísto předchozí kaple.
Poněkud mě tady při výkladu jinak příjemné a fundované průvodkyně zamrzelo
její jakoby trošičku přezíravé průvodní slovo, že jde vlastně o typ takzvaného
levného kostela stavěného podle určitých univerzálních sériových plánů, že zde
vlastně není nic tak moc pozoruhodného.
Dominantou hřbitova je působivý vznosný náhrobek pasovského biskupa
Leopolda Thun-Hohensteina, k němuž se vztahuje pověst o potrestané zpupnosti
jisté šlechtičny. Dalším známým místem zdejšího hřbitova je hrobeček „svaté“
holčičky, o níž napsal povídku spisovatel František Kožík. Malostranský hřbitov
byl vůbec inspirací pro literární díla našich různých spisovatelů, určitě musím za
všechny jmenovat smíchovského rodáka Jakuba Arbesa. Postáli jsme u hrobu
manželů Duškových, malířů Adolfa Kosárka, rodiny Mánesů, Vincence
Morstadta, skladatele Václava Jana Tomáška. Není samozřejmě možné
vyjmenovat všechny osobnosti, které se svým konáním a působením tak
významně zapsaly do historie našeho národa. Do prohlídky patřilo i připomenutí
těch, kteří zde byli pochováni, avšak později z různých důvodů přeneseni na jiné
mimopražské hřbitovy. Zastavovali jsme se rovněž u jednotlivých náhrobků
kvůli jejich ztvárnění, mnohé z nich jsou díly známých sochařů, například
Václava Prachnera mladšího, také autora náhrobku biskupa Thun-Hohensteina,
bratrů J. a E. Maxů a rodiny Platzerů. Sochař J. Malínský si sám navrhl svůj
náhrobek. Atmosféru hřbitova spoluvytváří i všudypřítomný břečťan,
pokrývající velké plochy, vlastně většinu prostoru, jenž svou sytou zelení zcela
zaobalil i leckteré náhrobky. V korunách stromů tady pobývá mnoho různých
ptáčků, během prohlídky se třeba několikrát ozvala svým jasným, smíchu
podobným křikem žluna. Došli jsme až na konec hřbitova, kde průvodkyně
prohlídku se zajímavým výkladem ukončila. My se pak ještě znovu vydali
celým hřbitovem, zahradou zelenou, opět se leckde pozastavili, a pak nás tu
potkal ještě jeden kouzelný zážitek. Dostali jsme se k místu, které mezi
břečťanem pokrývala větší travnatá pokosená plocha. A zde, na hranici mezi
břečťanem a trávou, se z odstínů zeleně třpytily sytě červené plody nějakých
zřejmě okrasných jahod! Zářily tu jako drahokámky.
(Jiřina Jelenová, Praha 5)
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Třetí ročník pohádkového festivalu Buchty a loutky v Kinského
zahradě
Ve smíchovském Musaionu v Kinského zahradě se v sobotu 18. září 2010 mezi
11. a 18. hodinou pro děti a jejich rodiče uskutečnila loutková představení
spřátelených divadel. Po celý den zde probíhaly výtvarné dílny a hry, piknik,
buchtobazar hraček a knih pro děti i prodej nových buchtotriček, knížek a
dobrot. Vyvrcholením byl koncert, na kterém Buchty a loutky ve své hudební
sekci Klacky a větve zahrály písničky z nového hudebně-klipového projektu
Popeláři jedou. Festival se konal ve spolupráci s Národním muzeem,
Švandovým divadlem, městskou částí Praha 5, Magistrátem hlavního města
Prahy a Ministerstvem kultury ČR. Buchty a loutky je nezávislý loutkový
divadelní soubor, který působí již 20. sezonu, má na repertoáru sedm inscenací
pro děti a osm titulů pro dospělé, v nichž zpracovává se svou nezaměnitelnou
poetikou klasické tituly literární i filmové či přináší vlastní autorskou tvorbu. Se
svými inscenacemi s originální scénografií a původní hudbou vystupuje po
celých Čechách i v zahraničí. Soubor navštívil řadu zemí Evropy, Japonsko,
Tchaj-wan, USA, Kanadu a Mexiko. V roce 2006 divadlo natočilo celovečerní
loutkový film pro dospělé Chcípáci, který nyní nabízí na DVD. V loňském roce
(2009) měl premiéru netradičně dokumentární film s názvem Sedmnáct režiséra
Tomáše Petráně o životě, snech a divadelních zkušenostech divadla Buchty a
loutky. Filmové tvorbě se Buchty a loutky věnují soustavně, jak tvorbě vlastních
klipů a krátkých filmů, tak spoluprací se známými jmény filmového plátna:
Janem Svěrákem – Kuky se vrací, Larsem von Trierem – Antikrist a dalšími.
Soubor vznikl v roce 1991 v Chebu. Od roku 1994 působí v Praze. V současné
době má stálou scénu ve Studiu Švandova divadla, kde hraje jako stálý host. V
loňském roce Buchty a loutky odehrály skoro 250 představení.

Praha 5 uctila památku sv. Václava
Představitelé radnice Prahy 5 v úterý 28. 9. 2010 uctili památku sv. Václava a
položili věnce do stejnojmenného kostela na Smíchově a k soše sv. Václava v
Košířích. „Připomínáme si tak každoročně odkaz svatého Václava, knížete a
patrona české země, od jehož násilné smrti uplynulo letos 1075 let. Málokdo ví,
že i tady v Praze 5 je socha svatého Václava,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš
Herold. Socha pochází z roku 1905, autorem skulptury je František Hnátek. V
roce 2007 a 2008 byla plastika zrestaurována a zároveň byl opraven její
podstavec. Socha je umístěna na hranolovém kubusu zakončeném profilovanou
hlavicí. Na bocích soklu se nacházejí štítky s černě malovanou svatováclavskou
orlicí. Čelní strana je opatřena nápisem „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni
budoucím“. Světec stojí mírně nakročen, je oděn do historizujícího roucha v
duchu alšovských krojů (na nohou topánky s vázáním kolem lýtek, suknice a
plášť s kožešinovým lemem). V levici drží kopí s praporcem, pravicí se opírá o
štít, na hlavě má korunu. V rámci svatováclavských oslav a Dne české státnosti
se zároveň uskutečnila kulturní akce v prostoru kolem kostela sv. Václava a v
parku Portheimka. K vidění zde byly ukázky historických a lidových řemesel,
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skupina historického šermu Kadeti, konal se tu i koncert skupiny Rebel Music,
Vagabundus Colective s kejklířem Vlčkem. K atrakcím náleželi fakír a jeho
ohnivá show, dobové tance v podání skupiny Ambrosia a další program.
K vidění byla i výstava o životě sv. Václava.
Městská část Praha 5 podpořila obec Višňovou
Zastupitelstvo Prahy 5 odsouhlasilo (23. 9. 2010) částku 300 000 Kč určenou
pro obec Višňová, ležící ve Frýdlantském výběžku, která byla zasažena
srpnovými ničivými povodněmi. Jedná se o další podporu Prahy 5 této obci.
Finance jsou určeny, po dohodě se starostkou Marií Matuškovou, na opravu
komunikací. Rada Prahy 5 již na začátku září schválila této obci finanční
podporu ve výši 50 000 Kč. Představitelé radnice ještě osobně podpořili
postiženou obec dalšími financemi ve stejné výši, které vybrali mezi sebou.
„Solidarita je pro nás naprosto přirozený princip chování, je to i náš způsob díku
za pomoc, které se Praze dostalo po ničivých povodních v roce 2002, které
máme ještě všichni v živé paměti. Zároveň patří dík předsedovi Senátu Přemyslu
Sobotkovi, který v prvních hodinách po bleskových povodních zprostředkoval
jednání s obcí Višňová,“ řekl místostarosta Lukáš Herold.

Sport a zábava
Otevřené dveře ve Švandově divadle
Švandovo divadlo pozvalo své příznivce a milovníky na Den otevřených dveří
(16. 9. 2010), čímž smíchovská scéna společně s nedalekým Musaionem
odstartovala novou divadelní sezonu. Letos ve znamení Merlina a hledání
svatého grálu. Šestnáctý zářijový den nabídl dobrodružnou cestu zákulisím a
technickým zázemím divadla, kterým návštěvníky provedli zdejší herci.
Prozradili jim perličky z historie až po nejžhavější novinky divadla a také jim
představili nové členy hereckého souboru. V každou celou hodinu probíhaly
prohlídky pro skupiny, odpoledne pro veřejnost. Pro děti i dospělé byly
připraveny interaktivní soutěže, kvízy a hádanky o ceny, program spřízněného
Dětského divadelního studia Prahy 5 a souboru Buchty a loutky. Velké večerní
finále přineslo koncert ve Studiu divadla. Zářijové lístky na vybraná představení
si návštěvníci divadla mohli pořídit za 150 Kč, na říjnový program získali
40procentní slevu při zakoupení lístku na místě, při rezervaci 15 procent.
Hyde Park v divadle
Nový umělecký šéf Švandova divadla Dodo Gombár se „Smíchovu“ upsal na
čtyři roky (29. 9. 2010). V jejich rámci plánuje zformovat nový umělecký
soubor, v divadle zavádí řadu novinek, natáčí film Smíchov pláče, Brooklyn spí.
„Původně to měl být krátkometrážní film, ale nakonec z něj bude celovečerní
snímek,“ prozradil. Začal formovat nový soubor, do kterého již přišli herci Filip
Čapka nebo Zuzana Onufráková. „Byl bych rád, aby soubor Švandova divadla
byl zformovaný tak, že za každého člověka budu moci dát ruku do ohně,“ řekl
nový šéf. „Já bych o žádném omlazování nemluvil, spíše o emočním propojení.
Vzájemné otevřenosti, sladění myšlení, estetiky, vkusu, humoru… Nejbližší
novinkou bude Hyde Park, který měl premiéru. Jednalo se o miniinscenace,
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které ve Studiu uvádíme jedenkrát do měsíce. Diváci budou svědky osobních
výpovědí, postojů překračujících konvence. Měla by to být laboratoř, kde si
tvůrci budou moci dovolit velká rizika, omyly. Je to možnost svobodně se
vykřičet. Z těchto deseti počinů by se měly vybrat dva až tři, které se v
následující sezoně zrealizují jako klasická večerní představení. Které to budou, o
tom rozhodnou svou interakcí sami diváci… První premiérou bude Merlin od
Tankreda Dorsta. Bude to poprvé, kdy jej diváci uvidí v nezkrácené podobě, byť
ve dvou inscenacích, první v říjnu (Zrození), druhou před Vánocemi (Grál)…“
představil své plány nový umělecký ředitel Švandova divadla. Zároveň potvrdil,
že chce vyzvat herce k něčemu novému: „Všichni se do toho vrhli s elánem a
nakonec z toho bude celovečerní film. Hlavní postavou filmu je divadelní
soubor. Zvlášť tři jeho členové. V divadle se zkouší Čechovův Racek. Může to
být soubor jakéhokoli divadla se svými bolestmi, realitou. Otevíráme dveře tam,
kam z pozice publika není vidět. Za příběhy fiktivních postav se skrývají
dráždivě krásné i smutné příběhy lidí, kteří ty postavy hrají. O tom by ten film
měl být, snad nahlížíme do kuchyně divadla a odhalujeme herce jako lidi…“
Shoďte kila tancem nebo skákáním na trampolíně
Pátá městská část nabízí mnoho příležitostí ke sportování a pohybu. Zatančit si v
rytmu salsy nebo čači a u toho shodit pár přebytečných kil. I když se to nezdá,
jde o novinku ve fitness cvičení, která nese název zumba. „Je to spojení
latinskoamerických tanců s aerobikovými a fitness prvky, to vše zabalené do
velice zábavné a motivující formy,“ popisuje cvičení instruktorka Jana Uhlířová
a dodává, že při správném sestavení lekce je možné trénovat srdce a zároveň
formovat svoji postavu efektivněji než například při aerobiku samotném. Zumbu
je možné si v Praze zacvičit hned na několika místech. Za rytmickým cvičením
za zvuků hudby se můžete vydat například do Košíř do Squashparku Cibulka,
kde za lekci zaplatíte 120 korun, a pokud přijdete po páté hodině odpolední,
můžete dokonce využít i hlídání dětí (za poplatek 45 korun). Na Smíchově je
možné navštívit studio Euforie Praha ve Štefánikově ulici, kde za lekci zumby
dáte podobnou sumu (115 korun). „Po hodině zumby jsem vždycky úplně
vyřízená, ale hrozně mě to baví. Vyplavím veškerý stres, nadopuji se endorfiny.
Je to cvičení, které mě baví samo o sobě, není to pro mě povinnost,“ popsala své
zážitky studentka Adéla Fialová, která zumbu cvičí v Holmes Place na
Smíchově. Do fitness centra v Košířích i do smíchovské Euforie můžete vyrazit
i za další z novinek – jde o cvičení na trampolínách. To je vhodné hlavně pro ty,
kteří upřednostňují na choreografii nenáročné cvičení. Při skákání se zapojují
především svaly hýžďové, lýtkové, hluboké svaly zádové i břišní. Nicméně
nespornou výhodou je, že díky měkkým dopadům šetří cvičení na trampolínách
klouby. „Jsem nešikovná na cvičení, které vyžaduje hýbání do rytmu. Právě
proto mi vyhovuje trampolína. I když se to nezdá, jsem vždycky uřícená a druhý
den mě všechno bolí. I svaly, o kterých jsem vůbec nevěděla, že je mám,“
popisuje své zkušenosti Alena Kolárová.
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Ti, kteří raději cvičí sami (nebo individuálně pod dohledem trenéra), mohou v
Praze 5 vyrazit do několika fitness center, která nabízejí nejen lekce cvičení, ale
i následnou relaxaci. Holmes Place Energy u stanice metra Smíchovské nádraží
poskytuje kromě vybavené posilovny (a lekcí pilates, powerjógy nebo
spinningu) také třeba bylinnou saunu, vířivku nebo masáže. Za cvičení v
posilovně – po neomezenou dobou – zde zaplatíte jednorázový poplatek 150
korun, o víkendu 140 korun. Sportovní aktivity nabízejí i další střediska:
Squashpark Cibulka, Fabiánova 1134; bus 123, zastávka Na Sklonku,
www.squashpark.cz. Golf club Praha, Plzeňská 401/2; tram 9, 10, zastávka
Vozovna Motol, www.gcp.cz. Fitness pro ženy, Na Zatlance 4; přibližně 5 minut
pěšky od Anděla, www.contours.cz. Hotel Mövenpick, Mozartova 261/1; metro
B – Anděl, www.moevenpick-prague.com. Squash Arbes centrum, Arbesovo
náměstí 15, tram 9, 12, 20 nebo pěšky od Anděla, www.squasharbes.cz. Tenis
Cibulka, V Stráni 11; bus 123, zastávka Na Sklonku, www.teniscibulka.cz.
Plavecký bazén Radlice, Radlická 298; metro B – Radlická, www.skmotorlet.cz. Holmes Place Energy, Nádražní 32; metro B – Smíchovské nádraží,
www.factorypro.cz. Tenis Šmukýřka, Na Výši; bus 123, zastávka Šmukýřka,
www.tenis-praha.info. Equinoxe Bowling Centre, OC Nový Smíchov; metro B –
Anděl, www.equinoxe.cz. Solnička u Kováků, Kováků 9; pěšky od metra B –
Anděl, www.jeskyne-solna.cz. Pretty Woman Figure, Nádražní 110; metro B –
Anděl, www.1prettywomanfigure.cz. Laserové centrum Anděl, Karla Engliše
3221/2; pěšky od metra B – Anděl, www.lcandel.cz.
Pražské cyklozvonění letos organizovala Praha 5

Na území sedmi pražských městských částí se 20. 9. 2010 uskutečnila velká
sportovní akce Pražské cyklozvonění, na které se přijelo podívat kolem
tisícovky Pražanů. Z několika míst Prahy vyrazily cyklistické pelotony, které se
po slavnostní jízdě Prahou sjely na Císařské louce. „S celou naší rodinou jsme si
vyzkoušeli, že i v Praze se dá jezdit na kole, nejen v našem rodném Hradci
Králové,“ říká o akci jeden z účastníků Jiří Štrupl. Jezdci navíc překonali rekord
ve zvonění na cyklistické zvonky, když v jeden okamžik stisklo tlačítka
současně 387 cyklistů. Přehlídku zahájila společná projížďka po pražských
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cyklostezkách za vedení cykloprůvodců. Ráno vyrazily skupiny ze všech sedmi
městských částí, které se podílely na organizaci již čtvrtého Pražského
cyklozvonění. Od jedenácti hodin navázal na Císařské louce program pro rodiny
s dětmi. Cyklisté zde měli možnost vyzkoušet si městská a skládací kola či
absolvovali školu bezpečné jízdy po Praze. „O naše materiály byl velký zájem,“
komentoval to Pavel Polák z Komise pro cyklistickou dopravu hl. m. Prahy,
který na místě rozdával mimo jiné nové pražské cyklomapy. „Mapy budou k
dispozici v informačních centrech hl. m. Prahy a Prahy 5, která Pražské
cyklozvonění letos organizovala. Do dvou týdnů se mapy objeví v infocentrech
všech zbývajících městských částí,“ vzkázal Polák případným zájemcům, kteří
se včera na Císařskou louku nedostali. Redaktoři serveru Prahounakole.cz na
místě ukazovali lidem bezpečné trasy Prahou, které mohou využít pro
každodenní dojíždění do práce nebo třeba také pro víkendový výlet. Fronty se
tvořily před stánkem cyklistické dílny Bajkazyl, kde přítomní mechanici zdarma
prováděli opravy kol. Děti zase rády využily možnost projet se na dopravním
hřišti pod vedením policistů Městské policie Prahy 5 a po splnění testu
dopravních znalostí si hrdě odnášely čerstvé řidičské průkazy pro jízdu na kole a
koloběžce. Velký úspěch měly dračí lodě, které celé odpoledne kroužily po
Vltavě a nabízely možnost svezení dětem i dospělým. Akci podpořil také
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), který v den
konání posílil přívozy na Císařskou louku. Mezi pražskou náplavkou na Výtoni
a přístavištěm na Císařské louce tak celý den jezdila kyvadlová doprava.
„Byla jsem potěšena velkým množstvím účastníků, kteří dorazili do cíle. Věřím,
že podobné akce pomohou ukázat, že rozvoj cyklistické dopravy a cyklostezek
má smysl. Za Prahu 5 mohu říci, že na dalším rozvoji cyklostezek budeme
pracovat,“ vyjádřila se radní Jitka Matoušková.

Městská zeleň a ekologie
Labuť dojela na Smíchov na střeše tramvaje
Pražanům se v úterý 1. 9. 2010 naskytla netradiční podívaná. Na střeše jedné z
tramvají totiž od Vltavy přijela na Smíchov labuť. „Vystoupila“ u zastávky
tramvaje Na Knížecí, kde ji pohlídali strážníci a následně se jí ujala odchytová
služba. Proč se vydala labuť na cestu tramvají, není jasné. Nedaleko zastávky Na
Knížecí v Nádražní ulici si ptáka všimli strážníci, kteří jej pohlídali, než přijela
odchytová služba. Vyděšená labuť jenom stála a zírala do podezdívky plotu,
nebyla podrážděna a na nikoho neútočila. „Pravděpodobně se zachytila v letu o
dráty a zůstala sedět na střeše tramvaje,“ řekl pracovník odchytové služby, který
na Smíchov dorazil. Labuť byla v pořádku a nic se jí nestalo. „Odnesu ji dva
bloky odtud k řece,“ dodal pracovník.
Usedlost Cibulka bývala letním knížecím sídlem s unikátním parkem
Usedlost Cibulka, stojící v kopci nad Plzeňskou ulicí v Košířích, je jedním z
mnoha příkladů staveb, kterým ani bohatá minulost a jejich vyhlášení kulturní
památkou nepomohlo od nepěkného osudu. Památka dodnes chátrá a je v
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dezolátním stavu. Na místě usedlosti stával podle historických záznamů už ve
14. století hospodářský dvůr s přiléhajícími polnostmi, ovocným sadem a
vinicemi. Zhruba o dvě stě let později se stal majitelem hospodářství Blažej
Cibulka z Veleslavína, jehož jméno usedlost nese. Počátkem 19. století nechal
kníže Leopold Leonard Thun-Hohenstein, pasovský biskup, jenž po
napoleonských válkách ztratil své panství a v Praze nalezl nový domov, celý
areál přestavět na své letní sídlo. Vznikl zde anglický park s drobnými
manýristickými stavbami, jezírky a také řadou soch. Některé z nich byly
dokonce mechanické. K romantice místa přispívala i umělá kamenná zřícenina s
jeskyní nebo třeba Dianin chrám. V roce 1822 zde vyrostl Čínský pavilon.
Osmiboká stavba nazývaná Čínský mlýn, vyznačující se točitým schodištěm.
Kníže Thun-Hohenstein nechal postavit plot jenom kolem usedlosti a
soukromých zahrad. Krásou parku se tak mohli kochat i Pražané, protože byl
veřejnosti přístupný. V roce 1826 usedlost vyhořela a už se nikdy nevrátila ke
své původní slávě. Za první republiky ji koupilo hl. město Praha, které zde
zřídilo byty, sklady a řemeslnické dílny. Po druhé světové válce se tady
skladovaly potraviny a zelenina, což chátrajícím budovám nijak neprospělo.
Úpadku nezabránila ani památková ochrana vyhlášená nad objektem roku 1964.
Kdo čekal, že po sametové revoluci bude Cibulka opravena, je zklamán. V
devadesátých letech budovy určitý čas dokonce fungovaly jako squat a konaly
se zde punkové koncerty. „Moc nás mrzí havarijní stav Cibulky, na který
nemůže být Praha 5 pyšná, ale bohužel nemůžeme s uvedenou situací nic moc
dělat. Objekt je totiž v soukromých rukách, a byť jsme s majitelem iniciovali
jednání, k ničemu viditelnému to zatím nevedlo,“ uvedl zástupce starosty Prahy
5 Michal Šesták (ČSSD).

Bezpečnost občanů
Pražští hasiči vybojovali na Slovensku první místo
Soutěžní družstvo pražských hasičů ze stanice č. 7 Smíchov se zúčastnilo dne 7.
září 2010 v Banské Bystrici Mistrovství Slovenské republiky ve vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel a XIII. ročníku Memoriálu Pavla
Snopka a Josefa Dobríka. V perfektně připravené soutěži s mezinárodní účastí
vybojovali první místo v Memoriálu Pavla Snopka a Josefa Dobríka a zároveň
získali ocenění za nejlepší zahraniční družstvo Mistrovství Slovenské republiky.
Pražské hasiče reprezentovali: vedoucí družstva ppor. Bc. Petr Vitásek, velitel
družstva pprap. Petr Novák, zdravotník nstrm. David Horák, hasiči pprap.
Robert Matějka, nstrm. Martin Kebrle, nstrm. Zbyněk Pochman. Družstvo
podporoval velitel stanice č. 7 Smíchov por. Petr Bíza. Kvalitně připravené
soutěžní scénáře zajišťovaly reálné podmínky při skutečných dopravních
nehodách pro všechna zúčastněná družstva. Překážky znemožňující bezpečný
vstup do vozidla, velké deformace karoserií a zraněné osoby ve stísněných
vnitřních prostorách vytvořily podmínky pro náročné a efektivní vyprošťování
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zraněných osob za nasazení všech dostupných technických prostředků a
hydraulických agregátů s poskytnutím první předlékařské pomoci.
V Praze 5 se o jednu třetinu snížila kriminální činnost
Na Smíchově a v dalších částech Prahy 5 se za posledních devět měsíců
letošního roku 2010 snížila kriminalita o více než třetinu ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku. Úspěšnost objasňování případů není podle policistů jen
záležitostí náhody. „K vysoké objasněnosti případů napomohlo nejen patřičné
nasazení detektivního týmu, ale přispěla k tomu především prevence a
operativní prostředky,“ sdělil Oto Kopáč, šéf smíchovských detektivů.
Konkrétní policejní strategii neprozradil. Smíchovské detektivy však notně trápí
takzvané fingované loupeže. „Je jich totiž mnohem víc než těch skutečných a
vyšetřování pak v mnohých případech zabere stejný čas, než dotyčná osoba
přizná pravdu, že si vše vymyslela,“ líčil šéf. Podle něj jsou k nahlášení
fingovaných loupežných přepadení stále stejné důvody – peníze údajné oběti
buď končí v hracích automatech, nebo je prostě „prolily hrdlem“. K objasnění
skutečných loupeží policistům někdy pomůže i náhoda. „Například dlouho jsme
pátrali po pachateli ozbrojené bankovní loupeže v Praze 5. Na zveřejněné záběry
z bezpečnostních kamer veřejnost nereagovala, z pilnosti jsme je proto zveřejnili
i na Slovensku. Už za pár minut nám volaly stovky lidí – o identitě pachatele
pak nebylo pochyb. Nakonec se nám raději přihlásil sám,“ glosoval Oto Kopáč.
Úspěchem bylo dopadení zloděje, který si podle policisty vytipoval svou oběť
ve vlaku. „Přisedl si do kupé k dívce a počkal, až vlak vjede do tunelu.
Samozřejmě že dívku posléze okradl o peníze. Sice ihned zmizel, jenomže
přehlédl podstatnou maličkost – v kupé si zloděj zapomněl svou bundu, kde měl
doklad o zdravotním vyšetření. Pochopitelně i s adresou a jménem,“ usmíval se
šéf detektivů. Mnohem menší důvod k úsměvu ale měla nejmenovaná žena z
resortu ministerstva spravedlnosti. „Dotyčná vzala cestou do Prahy stopaře a
nevěděla, že je to právě propuštěný narkoman, který ukončil dobrovolnou
ústavní léčbu. Násilně ji pak obral téměř o všechno, co mělo nějakou hodnotu,“
doplnil Kopáč. Smíchovští detektivové neřeší jen násilné trestné činy. „Několik
týdnů jsme pátrali po skupině žhářů – zapalovali plastové kontejnery v Košířích
a na sídlišti Stodůlky. Shořelo jich v období letošního května a července (2010)
celkem šestnáct, požár poškodil i jedno osobní auto. Na svědomí je měli čtyři
mladíci ve věku osmnáct až dvacet let, a škoda na majetku byla vyčíslena na 140
tisíc korun,“ uzavřel policista. Od začátku roku 2010 řešili smíchovští policisté
celkem 152 případů násilných trestných činů, 40 procent jich zatím objasnili.
Pytláci postřelili u Berounky člena rybářské stráže
Dva pytláci v noci na 29. 9. 2010 postřelili v Radotíně u Berounky člena
rybářské stráže. První střela uvízla v novinách, které měl strážce složené v
náprsní kapse, druhá pak v pravém stehně. Postřelený muž na útočníky vytáhl
svou legálně drženou zbraň a vystřelil do země. Muži poté utekli, policie po nich
pátrá. Člen rybářské stráže byl u Berounky na kontrole. Po dvojici pytláků
požadoval rybářský průkaz a povolenky k rybolovu. Pytláci se údajně výstřelu
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zalekli a utekli. Zraněný musel být ošetřen v nemocnici. Po neznámých
pachatelích, pravděpodobně cizincích, na břehu řeky pátral psovod s policejním
psem i policisté ze speciální pořádkové jednotky. Policie kontrolovala i
ubytovny v okolí. Muže však zatím nenašla.
Na Smíchově prasklo vodovodní potrubí
Po šesté hodině ráno 17. 9. 2010 praskly v Praze 5 dva vodovodní řady. Havárie
zkomplikovaly dopravu tramvají. Na trase Smíchovské nádraží–Na Knížecí
proto jezdily až do čtyř hodin odpoledne autobusy. Bez vody zůstaly domácnosti
v oblasti mezi Arbesovým náměstím a nádražím na Smíchově. Voda začala téct
až kolem 16. hodiny. Potrubí prasklo na dvou místech blízko sebe. První havárie
se stala ráno na křižovatce ulic Kováků a Ostrovského. Havárie zkomplikovala v
ranní špičce městskou hromadnou dopravu. Stály zejména tramvaje mířící do
stanice Smíchovské nádraží. Mezi touto stanicí a zastávkou Na Knížecí byla
zavedena náhradní autobusová doprava. Příčinou závady na vodovodním potrubí
na křižovatce Kováků-Ostrovského bylo podle mluvčí vodárenské společnosti
stáří potrubí. „Praskl řad o průměru 20 centimetrů, který je 130 let starý,“ řekla
mluvčí. „Do oblasti vyjely cisterny s pitnou vodou.“

Osobnosti, výročí, zajímavosti
Proměny Švandova divadla
Na smíchovském Švandově divadle a na druhém břehu Vltavy ležícím
Národním divadle lze na počátku jejich existence, která sahá až do druhé
poloviny 19. století, vypozorovat řadu podobností. Oba kulturní stánky byly
otevřeny v roce 1881. Oba měly také velmi zajímavou historii. V její bohatosti a
pestrosti si divadlo na levém břehu Vltavy nic nezadalo se slavnou Zlatou
kapličkou. Když otevřel Pavel Švanda ze Semčic st. divadlo na Kinského třídě,
dnešní Štefánikově ulici, jistě netušil, jak moc kamenné divadlo během
následujících desetiletí promění svou podobu, ale také názvy. Již jeho syn Karel
nechal provést zásadní přestavbu divadla. Hlediště zaměnil za jeviště, přičemž
základní dispozice prostoru se uchovala dodnes. V roce 1908 se divadlo
přejmenovalo. Dalších dvacet let neslo název Intimní divadlo. Už v roce 1922
následovaly další rozsáhlé úpravy, během nichž došlo k rozšíření hlediště o
dalších 200 míst a vybudování železobetonové konstrukce balkonů. Stejně jako
mnoho dalších kulturních institucí, i Švandovo divadlo na Smíchově čekaly po
skončení druhé světové války velké změny. Začal zde působit soubor s názvem
Realistické divadlo. V roce 1953 dostal divadlo jako dárek k pětasedmdesátým
narozeninám historik, muzikolog, literární vědec a poválečný ministr kultury
Zdeněk Nejedlý. Kvůli němu se začal užívat název Realistické divadlo Zdeňka
Nejedlého. V následujících desítkách let se bohužel do krásné budovy
neinvestovalo, takže se postupně dostala do havarijního stavu. Rozsáhlá
rekonstrukce divadelní budovy proběhla až v devadesátých letech 20. století.
Celý historický objekt se výrazně zvětšil, došlo k propojení s okolními stavbami
a ke vzniku další, o dost menší scény. Slavnostní otevření proběhlo na začátku
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roku 1992. Po této slávě se opět měnil název, tentokrát na divadlo Labyrint.
Bohužel v druhé polovině devadesátých let došlo k zastavení činnosti souboru,
jeho rozpuštění a následnému uzavření budovy. Pro mnoho lidí to byl šok a pro
Smíchov doslova kulturní pohroma. Naštěstí se zde v roce 2002 už znovu hrálo,
začalo tady fungovat Švandovo divadlo na Smíchově. „Byla jsem letos v létě ve
Švandově divadle na muzikálu Hello, Dolly! a velmi mě překvapila sepjatost a
jakási intimita této scény. To prostředí mne doslova nadchlo,“ uvedla Jarmila
Kočů z Prahy 15. „Považujeme toto divadlo za vlajkovou loď kultury Prahy 5,
protože je to jediná stálá kamenná scéna na tomto území s kvalitním souborem a
repertoárem,“ řekl radní pro kulturu a místostarosta páté městské části Michal
Šesták. Praha 5 podle jeho slov přispívá na provoz divadla ročně částkou 1,8
milionu korun a v této podpoře chce i nadále pokračovat.
Tajemství čtvrté krevní skupiny
MUDr. Jan Janský (1873–1921)
MUDr. Jan Janský roku 1898 absolvoval lékařskou fakultu a stal se
psychiatrem. Zabýval se vztahem mezi shlukováním krve a duševními
nemocemi, jeho největším úspěchem však byl objev čtyř krevních skupin. Roku
1914 byl jmenován profesorem České univerzity a zástupcem přednosty
psychiatrické kliniky. Po vypuknutí první světové války dobrovolně odešel na
frontu, kde roku 1916 prodělal srdeční záchvat. Na jeho následky pak 8. září
1921 také zemřel. Ještě roku 1923 si většina Čechů myslela, že krevní skupiny
objevili Američané. Ke změně došlo v témže roce za zajímavých okolností.
Chirurgové Neuwirth, Jirásek a Zahradnický se zúčastnili VI. mezinárodního
chirurgického kongresu v Londýně, kde byly důležitým tématem transfuze.
Švédský chirurg Riek se jich při té příležitosti zeptal, zda znají Jana Janského a
zda vědí, že byl první, kdo popsal čtyři krevní skupiny. Překvapení lékaři se po
návratu do vlasti ihned pustili do ověřování informací a nakonec Janského, který
byl tou dobou už dva roky po smrti, konečně objevili pro český národ.
MUDr. Jan Janský se narodil roku 1873 v Praze na Smíchově v rodině
obchodníka. Vystudoval smíchovské gymnázium a po maturitě se roku 1892
zapsal na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde tehdy přednášely takové
kapacity, jako patolog Jaroslav Hlava, internista Josef Thomayer či chirurg
Karel Maydl. Janský v té době sportoval, především jezdil na kole. Závodil za
Smíchov a byl velmi úspěšný. Vypráví se, že šel na zkoušku z psychiatrie k
profesoru Karlu Kuffnerovi ještě v cyklistickém dresu přímo ze závodu, přesto
obstál na výbornou. Po promoci se ucházel o místo sekundáře nebo mladšího
asistenta nejprve na chirurgii a pak na gynekologii, ale nikde ho nevzali. Místo
bylo jen na psychiatrii, kde byl přednostou kliniky již zmíněný přísný a
nesmlouvavý profesor Kuffner. Janský zde přesto nastoupil. Se šéfem sice
nebylo snadné vyjít a služba byla těžká, pro mladého medika se ale nakonec
práce psychiatra stala životním posláním. Janský se v oboru brzy zorientoval a
pouštěl se stále intenzivněji do vědecké práce. Psychiatrická léčebna byla tehdy
v bývalém městském blázinci sv. Kateřiny na takzvaných Kateřinkách a
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podobala se spíš klášteru než moderní klinice. Janský ale i zde přicházel s
novými nápady. Začal například zaměstnávat nemocné, a zavedl tak už koncem
19. století léčbu prací.
Jako psychiatr se zabýval vztahem mezi aglutinací (shlukováním krve) a
duševními nemocemi. Po několikaletém výzkumu pak dospěl k poznání, že tento
vztah neexistuje, tedy, že srážení krve nelze dávat do žádné souvislosti s
duševním onemocněním člověka. Během zkoumání však přišel na mnohem
důležitější věc, která souvisela s transfuzemi. Ty totiž byly na přelomu 19. a 20.
století stále velkým hazardem – pacienta buď zachránily, nebo zabily. Janský po
dlouhém studiu zjistil, že krevní séra jsou různá, a ne všechna mají stejný vztah
k červeným krvinkám. Roku 1907 se mu podařilo najít čtyři základní krevní
skupiny, které označil římskými číslicemi I., II., III. a IV.
Objev krevních skupin ovšem nebyl úplně nový. Již roku 1901 publikoval
rakouský biolog a fyzik Karl Landsteiner práci s názvem O projevech aglutinace
lidské krve, ve které využil k výzkumu svou vlastní krev a krev jedenadvaceti
kolegů. Podařilo se mu ale rozpoznat jen tři krevní skupiny A, B a 0. Čtvrtou
skupinu AB, která díky své vzácnosti v původních vzorcích chyběla, doplnili až
později jeho nástupci. Janský o Landsteinerově práci nic nevěděl. Přesto
prokázal existenci čtvrté krevní skupiny, a navíc provedl i správnou klasifikaci
celé soustavy. Objev, který otevřel cestu k dalšímu studiu vlastností krvinek,
nebyl ale v době vzniku plně doceněn. Lékař sám ho pokládal za vedlejší
produkt, o čemž svědčí i jeho vlastní vyjádření, že „systematické vyšetřování
nepřineslo žádný cennější praktický užitek, objevilo jen zajímavá fakta“.
Výzkumu krve se navíc nadále nevěnoval. Základem jeho činnosti zůstala
psychiatrie, vedle toho se zabýval i neurologickými otázkami.
Mezitím se v Praze stal docentem psychiatrie a krátce po začátku první světové
války byl jmenován profesorem na České univerzitě. Přesto šel dobrovolně do
války a jako rakouský plukovní lékař sloužil na frontě. Do vlasti se vrátil teprve
roku 1916 po prodělaném srdečním infarktu a postupně navázal na předchozí
kariéru. Roku 1918 nastoupil na místo přednosty neuropsychiatrického oddělení
Vojenské nemocnice v Praze, oslabené srdce se mu ale nakonec stalo osudným.
Tři roky po válce, v září roku 1921, zemřel v Černošicích na následky
ischemické choroby.
Objev krevních skupin znamenal revoluci ve zdravotnictví, zpočátku se ale
prosazoval jen velmi pomalu. Vinu na tom měl i sám MUDr. Jan Janský, který
výsledky výzkumu nedocenil a také je nijak prakticky nevyužil. Odborná
veřejnost na něj přesto nezapomněla a americká lékařská komise roku 1921
definitivně uznala jeho prvenství, když ho upřednostnila před Landsteinerem.
Vyzdvihla vysokou vědeckou úroveň jeho práce a ocenila, že dokázal vystihnout
podstatu problému a vytvořit ucelenou klasifikaci krevních skupin.
Den otevřených dveří na hejtmanství Středočeského kraje
Zájemci měli možnost dne 28. září 2010 od 10 do 14 hodin navštívit ve
Zborovské ulici č. 11 v Praze 5 sídlo středočeského hejtmana. Podívat se, jak je
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vybavena kancelář Davida Ratha (ČSSD), do níž byl podle jeho vlastních slov
nově pořízen nábytek za 420 000 korun? Co lze najít v sousedních místnostech,
tedy v sekretariátu a v zasedačce, jejichž tvář se proměnila ve stejném stylu? V
jakých prostorách se vůbec rodí rozhodnutí o budoucnosti Středočeského kraje,
o nichž se pak svádějí polemiky na stránkách tisku? A co zastupitelé, když se
sejdou k rozhodování o tom, kam poslat peníze z rozpočtu a kam nikoli – nejsou
snad po vytrvalém sezení při celodenním schůzování celí rozlámaní? Je nutné,
aby zastupitelské lavice byly obklopeny množstvím velkoplošných obrazovek,
nebo za ně byly peníze vyhozeny zbytečně? I takové jsou otázky, na něž mohou
všichni zájemci o dění na středočeském hejtmanství sami hledat odpovědi. A o
situaci se přesvědčit na vlastní oči.
„Na hejtmanství byly ke zhlédnutí prostory jednacího sálu zastupitelstva,
zasedací místnost rady kraje, pracovna hejtmana i jeho sekretariát,“ shrnula
mluvčí krajského úřadu Berill Mascheková. Podle jejích slov byla k vidění
rovněž kopie gotické iluminace znázorňující až s reportážní věrností těžbu a
zpracování stříbra v Kutné Hoře na sklonku 15. století, kterou zástupci kraje
vydražili na aukci v Londýně. Uspořádání celé akce bylo zjevnou reakcí na
debaty, které se vzedmuly kolem nákupu nového nábytku pro zdejší úřad. Podle
opoziční ODS se celkové náklady blížily ke čtyřem milionům korun. K této
částce se hejtman nevyslovil – tvrdil ale, že je na místě srovnávat nákup
vybavení do jeho kanceláře s podobnou investicí jeho předchůdce Petra Bendla
před devíti lety, kdy podle slov současného hejtmana Davida Ratha šlo o částku
600 tisíc. Občanský demokrat Bendl nicméně současný nákup v době krize a
úspor označil za nehoráznost. Rath má postoj opačný: právě v době krize mají
zakázky veřejného sektoru velký význam, jelikož menším firmám umožňují
přečkat těžké období. V tomto případě šlo konkrétně o truhlářskou firmu z
Kutné Hory. Nehledě na to, ovšem podle hejtmana, bylo pořízení nového
nábytku aktuální. Ten původní už byl z jeho pohledu opotřebovaný – a prý i
nepraktický. Dohadováním na dálku a slovními přestřelkami mezi politiky věc
neskončila. Podle sdělení předsedkyně kontrolního výboru krajského
zastupitelstva Dagmar Nohýnkové (ODS) chce výbor prozkoumat jak vlastní
nákupy pro rekonstruované prostory hejtmanství, tak také způsob zadání
zakázky.

Říjen
Z radnice
Bývalý starosta Prahy 5 Milan Jančík prodloužil smlouvu s PRE
Bývalý starosta Prahy 5 Milan Jančík (ODS) podle internetového deníku
Parlamentní listy den před svým odchodem z funkce starosty v červenci 2010
prodloužil o pět let smlouvu s Pražskou energetikou v částce 177 milionů korun.
Uvedená společnost od roku 2005 pro radnici zajišťuje počítače a spravuje
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informační technologie. Smlouva je pro radnici pro příští vedení městské části
zřejmě nevypověditelná. Milan Jančík je členem představenstva PRE.
Povolební vyjednávání na radnici Prahy 5
Politická strana TOP 09 našla programovou shodu s VV (Věci veřejné) i se
Stranou zelených při středečním jednání (20. 10. 2010) na radnici Prahy 5.
Představitelé TOP 09 se také sešli se Stranou zelených (SZ), v nadcházejících
dnech je čeká jednání s ČSSD. „Obě jednání, tedy s VV a SZ, byla programová
a dopadla dobře,“ konstatoval lídr kandidátky TOP 09 a kandidát na starostu
Prahy 5 MUDr. Radek Klíma. TOP 09 si svým volebním vítězstvím zajistila v
zastupitelstvu, které má 45 členů, 15 mandátů, ODS 10, ČSSD devět, VV šest,
SZ tři a KSČM dva.
Radnici Prahy 5 opustila europoslankyně JUDr. Andrea Češková
Europoslankyně za ODS JUDr. Andrea Češková 27. 10. 2010 rezignovala na
mandát zastupitelky Prahy 5 krátce poté, co ho obhájila. ODS, jež na kandidátku
postavila lidi blízké exstarostovi JUDr. Milanu Jančíkovi, zde prohrála s TOP
09. Dosavadnímu vedení radnice pokus o udržení moci v Praze 5 nevyšel,
mandáty na smíchovské radnici nezískalo ani volební sdružení Nezávislí občané
Prahy, reprezentované místní dlouholetou političkou Evou Kalhousovou.
Kandidát TOP 09 na starostu Radek Klíma řekl, že krok Andrey Češkové nemá
vliv na jeho představu o koalici. „Jednání s ODS je i tak velmi problematické,“
dodal Klíma. O koalici TOP 09 jedná s VV a SZ. „Neměli bychom pohodlnou
většinu, proto říkám, že budeme jednat i s ČSSD,“ poznamenal. ČSSD v Praze 5
byla v koalici s Jančíkovou ODS, i tak získala o tři zastupitele více než dosud.
Místostarosta Michal Šesták na otázku, zda by sociální demokracie v Praze 5 šla
do koalice s TOP 09, VV a SZ, anebo by ji třeba jen tolerovala, reagoval jen
stručně. „Tato otázka není v tuto chvíli na pořadu dne,“ uvedl dosavadní
místostarosta Michal Šesták. Zda se snaží o jiné uskupení, není jasné. ODS s
ČSSD na nadpoloviční většinu nedosáhne. TOP 09, VV a SZ už řeší první
kroky. „Důležitá je reforma radnice ve smyslu obnovení demokracie,“ řekl šéf
Zelených v Praze 5 Ing. Ondřej Velek. Proto by se podle něho hned měly
předělat dosavadní jednací řády.
Oslavy k 92. výročí založení Československé republiky
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Ve čtvrtek 28. 10. 2010 se konala od 12.30 slavnostní akce k výročí založení
Československé republiky. Již tradičně se v tento sváteční den scházejí radní,
zastupitelé a občané Prahy 5 u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka a Milana
Rastislava Štefánika, kteří jsou považováni za zakladatele našeho státu, aby
uctili jejich památku při výročí vyhlášení samostatnosti Československa. I letos
uspořádala MČ Praha 5 slavnostní průvod ulicemi městské části.
Prvorepublikovou atmosféru tvořili zdejší občané oblečení do dobových
kostýmů s transparenty s prvorepublikovými hesly a balonky v barvách
trikolory. Harmonogram průvodu: 12.30 – Zahájení programu – Holečkova
ulice, u pamětní desky T. G. Masaryka. 12.35 – Kladení věnce k pamětní desce
T. G. Masaryka. 12.40 – Projevy zástupců MČ Praha 5. 12.45 – Start průvodu.
13.25 – Štefánikova ulice – kladení věnce k pamětní desce Milana Rastislava
Štefánika. 13.30 – Projevy zástupců MČ Praha 5. 13.35 – Ukončení slavnosti.
Záslužné medaile Prahy 5
Představitelé radnice Prahy 5 předali ve čtvrtek 28. 10. 2010 při příležitosti
oslav Dne vzniku samostatného československého státu významným občanům
ocenění za přínos městu. Medaile byly předány na slavnostní ceremonii ve vile
Portheimka. Vyznamenání si převzali: Ing. Jan Fischer, CSc., statistik, premiér
České republiky v letech 2009–2010; Dalimil Klapka – za přínos v oblasti
kultury; Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. – za vědecké přínosy v oblasti
biochemie; Prof. Ing. Valtr Komárek, DrSc. – za přínos v oblasti ekonomie a
občanské postoje v letech 1989; Mgr. Karel Veselý – za hrdinství v průběhu
druhé světové války; JUDr. Jiří Hejda in memoriam – za morální postoje, pro
které byl v padesátých letech odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody;
JUDr. Milada Horáková in memoriam – za občanskou statečnost a morální
postoje, pro které byla odsouzena k trestu smrti. Záslužná medaile Prahy 5 je
nejvyšší ocenění Prahy 5, navazující na historickou Záslužnou medaili města
Smíchova, udělovanou na počátku 20. století. Záslužné medaile městské části
Praha 5 byly poprvé v novodobé historii předány při příležitosti 90. výročí
vzniku samostatného československého státu. Vyznamenáním byli oceněni
například Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., lékař, onkolog a chirurg;
Miroslav Ondříček, významný český kameraman; Marie Tykalová, tajemnice
Českého svazu bojovníků za svobodu; medaile in memoriam byly uděleny
MUDr. Janu Pragerovi za hrdinství v průběhu 2. světové války a spisovatelce
Lence Reinerové za sbližování české, německé a židovské kultury. Jako
historicky nezapomenutelná osobnost obdržel medaili in memoriam i
francouzský rodák Joachim Barrande, vědec, inženýr a paleontolog. Cena se
uděluje dvakrát do roka (v tzv. Den městské části 22. února a pak na podzim 28.
října) osobnostem, které mají vazbu na městskou část Praha 5, což je hlavně
Smíchov, Motol, Košíře, Hlubočepy, Barrandov a Radlice.
Volební program strany TOP 09 (s podporou starostů)
MUDr. Radek Klíma, kandidát na starostu Prahy 5 v letošních komunálních
volbách za stranu TOP 09 (později starosta Prahy 5) o svém volebním programu
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řekl: „Tradice, odpovědnost, prosperita – to jsou základní kameny, na kterých
byla založena naše strana TOP 09, základní kameny, ze kterých vycházejí
principy fungování všech složek naší strany od úrovně vládní až po tu nejmenší
úroveň místní. V Praze nesmíme dopustit, aby populismus, ať již se skrývá za
jakoukoliv politickou nálepkou, převládl nad odpovědností. Prosperita Prahy 5
je naší prioritou.“
Politický program TOP 09 se odvíjí od devíti základních pilířů
1. Praha 5 hospodárná, transparentní a bez korupce 2. Praha 5 bezpečná 3. Praha
5 v pohybu 4. Praha 5 odpovědná a ekonomicky se rozvíjející 5. Praha 5 jako
příznivé místo pro život 6. Praha 5 vstřícná vůči podnikatelům a živnostníkům 7.
Praha 5 kulturní a historická 8. Praha 5 vzdělaná a sociálně odpovědná 9. TOP
09 pro vás, pro každou oblast Prahy 5
Odměny komunálních politiků mohou být vysoké
Být starostou nic nezaručuje, sonda Hospodářských novin ze dne 14. 10. 2010
však ukázala, že na peníze z městských firem dosáhnou jen vlivní politici.
Bývalý smíchovský starosta JUDr. Milan Jančík z ODS prý dobře věděl, jak se v
politice postarat o sebe i své blízké spolupracovníky z radnice. Ve firmách
navázaných na hlavní město Prahu si údajně jen loni vydělal 2 711 960 korun. Je
přesným příkladem toho, jak komunální politici obcházejí zákon o střetu zájmů.
To, že bere milionové odměny, vysvětluje tím, že přece nezastupuje hlavní
město, nýbrž městskou část, a proto se na něho zákon nevztahuje.

Úřední oznámení
Komunální volby 2010
Komunální volby se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010. Volební
místnosti se otevřely v pátek 15. 10. 2010 ve 14.00 a uzavřely se ve 22.00.
V sobotu 16. října 2010, tedy v druhý den voleb, byly volební místnosti otevřeny
od 8.00 do 14.00. Stejně jako při parlamentních volbách bylo v Praze 5
stanoveno 81 volebních okrsků a jim odpovídajících 81 volebních místností.
V Praze 5 bylo zaregistrováno devět volebních stran. Pro volby do
Zastupitelstva hlavního města Prahy, do kterého se volilo v sedmi volebních
obvodech, se počet zaregistrovaných stran pohyboval okolo dvaceti. Ve II.
volebním obvodu, pod který spadá i Praha 5, bylo pro volby do Zastupitelstva
hl. m. Prahy zaregistrováno celkem 19 volebních stran. Volič mohl volit nejvýše
tolik kandidátů, kolik členů má být do jednotlivého zastupitelstva zvoleno.
Protože v době konání voleb neměla Praha 5 řádně zvoleného starostu, garantem
zákonných povinností a řádného průběhu voleb se stal Ing. Martin Trnka, ředitel
Magistrátu hl. m. Prahy.
Volby do zastupitelstva vyhrála TOP 09, „malé radnice“ ovládla ODS
Ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy (15.–16. 10. 2010) vyhrála
TOP 09, která získala přes 30 procent hlasů. Druzí občanští demokraté (ODS)
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měli na svém kontě zhruba o sedm procent hlasů méně. Na třetím místě skončili
sociální demokraté (ČSSD) se ziskem skoro 18 procent. Komunisté získali
necelých sedm procent, ostatní strany už na mandáty na magistrátu nedosáhly.
Společná kandidátka Strany zelených a SNK ED zaujala necelých šest procent
voličů, Věci veřejné pak získaly zhruba 5,5 procenta hlasů. Hlasovat přišlo přes
40 procent voličů. V roce 2006 ovládla pražské zastupitelstvo ODS, která
získala 54,4 procenta hlasů, druhou ČSSD podpořilo 15,9 procenta voličů. Do
zastupitelstva se tehdy také dostali komunisté se 7,9 procenta, Strana zelených
se 7,8 procenta a SNK ED s 5,4 procenta. Nejvíce mandátů tak získala TOP 09,
která bude mít na magistrátu 26 křesel. Občanští demokraté tam vyšlou 20
zástupců, sociální demokraté 14 a komunisté tři. Celkem má pražské
zastupitelstvo 63 členů. Většinová koalice tak musí mít nejméně 32 zastupitelů.
TOP 09 tak může vládnout buď s pomocí ČSSD, nebo ODS. Možná je také
koalice občanských a sociálních demokratů. Přestože ve volbách do pražského
magistrátu vyhrála TOP 09, v pražských městských částech většinou uspěla
ODS. Celkově získali občanští demokraté skoro 33 procent hlasů, s odstupem
druhá skončila TOP 09, která získala necelých 19 procent hlasů. Dále uspělo
sdružení nezávislých kandidátů, které podpořilo 15,47 procenta voličů, ČSSD
pak získala 13,83 procenta hlasů. Třeba v Praze 4, která je největší pražskou
městskou částí, zvítězili občanští demokraté s 35,56 procenta. Druhá je TOP 09
s 31,11 procenta. Naopak v Praze 5, kde byl starostou kontroverzní Milan
Jančík, vyhrála TOP 09 s 30 procenty. Druhá je ODS s 20 procenty, třetí ČSSD
se 17 procenty. Pražský lídr TOP 09 Zdeněk Tůma k volbám řekl: „Podařilo se
nám překonat nešťastné rozdělení Prahy na sedm obvodů a je vidět, že jsme
uspěli ve všech obvodech. Je to jasné potvrzení toho, že voliči by chtěli změnu.
Momentálně jsme na startovní čáře, budou následovat koaliční jednání. Jak bude
vypadat vedení Prahy, ještě uvidíme, každopádně budeme trvat na tom, aby
koalice, která vznikne, byla funkční a opravdu vedla ke změnám, které jsme
slíbili.“ Spekuluje se, že bývalý guvernér České národní banky by v budoucnosti
mohl vystřídat ve vedení TOP 09 Karla Schwarzenbergra: „Karlu
Schwarzenbergovi je 73 let a v čele strany věčně nebude. Volby zrodily
možného budoucího lídra TOP 09, který se o předsednictví – a myslím, že to
nebude za dlouhou dobu – utká s Miroslavem Kalouskem.“
Volby do zastupitelstev obcí 15. 10.–16. 10. 2010
Kraj: Hlavní město Praha. Obec: Praha 5
Počet
volených
členů
zastupitelst
va
45

Okrsky
Počet
volebních
obvodů

celke zp
v%
m
r.

1

81

Voliči
v
seznam
u

81 100,0 60 642
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Vyda
né
obálk
y
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í
Odevzdané Platné
účast v obálky
hlasy
%

26 80 44,20

26 782

1 125 4

0

Kandidátní listina
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název
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7

Česká
str.
sociálně
193 457
demokrat.
Křesť.demokr.u
33 570
nie-Čs. str. lid.
Komunistická
str. Čech a 61 405
Moravy
Občanská
demokratická 229 516
strana
Strana
svobodných
1 801
občanů
„Nezávislí
46 367
občané Prahy“
Strana zelených 81 046

8

Věci veřejné

9

TOP 09

1
2
3

4

5
6

6
78
Přepočtený Přepočte
Počet
Počet
základ
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%
Podíly
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platných
hlasů
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počtu
v % tů
tů
hlasů
kandidátů
17,1
45
9

1 125 478,00 17,18

9

2,98 45

1 125 478,00 2,98

0

5,46 45

1 125 478,00 5,45

2

20,3
45
9

1 125 478,00 20,39

10

0,16 2

50 021,24

3,60

0

4,12 44

1 100 467,37 4,21

0

7,20 45
12,6
44
142 729
8
29,8
45
335 587
2

1 125 478,00 7,20

3

1 100 467,37 12,96

6

1 125 478,00 29,81
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PRAHA 5
TOP 09 29,82 %
ODS 20,39 %
ČSSD 17,19 %
VV 12,68 %
SZ 7,20 %
KSČM 5,46 %
Účast 44,2 %
ČSSD: Michal Šesták, Jana Mrázková, Petr Lachnit, Petra Šáchová, Vlasta
Váchová, Jaroslav Nedvěd, Miloslav Mrštík, Bohumil Dvořák, Angel Marinov.
KSČM: Milan Macek, Růžena Peterková. ODS: Miroslav Škaloud, Lukáš
Herold, Viktor Najmon, Lucie Vávrová, Jan Hlaváček, Andrea Češková, Herbert
Heissler, Vojtěch Zapletal, Radka Havlinová, Martin Frélich. SZ: Ondřej Velek,
Terezie Hradilová, Jan Martinec. VV: Marie Ulrichová-Hakenová, Jiří
Vejmelka, Radek John, Marek Kukrle, Michal Pavel, Tomáš Homola. TOP 09:
Radek Klíma, Pavel Kroha, Martina Atlasová, Roman Sedlák, Marie
Kolovratová, Jaroslav Knap, Richard Kopáček, Jiří Vita, Patrik Havlíček, Diana
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Bubníková, Karel Novotný, Vít Šorm, Miroslav Zelený, Naděžda
Kratochvílová, Jan Bejšovec.
Karta Opencard bude povinná, papírové kupony končí
Cestující, kteří si kupují předplacené jízdné pro pražskou městskou hromadnou
dopravu, se už kontroverzní kartě Opencard nevyhnou. Dopravní podnik
oznámil, že od 14. listopadu 2010 bude prodávat jen elektronické kupony, které
se na Opencard nahrávají. Prodej klasických papírových kuponů skončí 13.
listopadu letošního roku. Papírové jízdenky se však prodávají až s
šedesátidenním předstihem, takže ještě 13. listopadu si lze koupit kupon platný
například od 4. ledna do 3. dubna 2011 (čtvrtletní) nebo od 4. ledna do 3. února
2011 (měsíční). Novinka se dotkne jen dospělých a seniorů, nikoliv studentů od
19 do 26 let. Pro ty se Opencard stane nutností až během příštího roku, přesné
datum zatím Dopravní podnik neuvedl. Nicméně už nyní si lidé mohou pořídit
elektronické předplatné na této kartě dobrovolně. O Opencard lze kromě
některých předprodejních míst požádat také přes internet, vydání trvá zhruba
dva týdny a je bezplatné. Doba platnosti karty je pouze čtyři roky. Podle
mluvčího projektu Opencard Martina Opatrného se listopadová novinka dotkne
zhruba 60 tisíc dospělých a seniorů, kteří dosud používají papírové kupony.

Územní rozhodování a stavební aktivity
Národnímu domu na Smíchově škodily rekonstrukce

Když byl ještě na začátku 20. století Smíchov samostatným městem, rozhodli se
jeho zástupci postavit Národní dům a Ústřední tržnici. Na tehdejším Kostelním
náměstí tak vzniklo společensko-obchodní centrum, o jaké již delší dobu
usilovali. Obě stavby oddělovala letní restaurační zahrada. Za první republiky se
Národní dům na Smíchově stal vyhledávaným a reprezentačním místem. Bohatá
výzdoba stavbu činila unikátní zevnitř, ale i zvnějšku. Návštěvníci obdivovali
řadu plastik a rázovitých maleb. Tak jako dnes je vyhledávanou společenskou
zábavou Pražanů bowling, tehdy v metropoli „frčel“ kuželník, oblíbená hra
všech společenských vrstev. Zimní kuželník při Lidové restauraci v suterénu
Národního domu na Smíchově patřil vůbec k nejmodernějším v Praze, protože
měl elektrické ohlašování poražených kuželek. V objektu fungovala nejen
kulečníková herna, ale i čtenářský a šachový klub. Další restaurace byla v
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přízemí, kde se nacházela také kavárna, kulečníková herna či šachový a
čtenářský klub. Po skončení druhé světové války bohužel nečekalo krásnou
budovu nic dobrého. Postupně se zde prováděly poměrně necitlivé rekonstrukce.
Úpravy objektu, který vlastnil Odborový svaz strojírenství a přejmenoval ho na
Dům kultury a kovoprůmyslu, postupně způsobily jeho devastaci. V šedesátých
letech zde vznikl první bigbítový klub v Praze, který se jmenoval Futurum, i
když mezi návštěvníky známý jako „Efko“. Hudební klub byl v rámci generální
rekonstrukce koncem devadesátých let také opraven a sídlí zde dodnes. Kromě
tradičních koncertů rockových kapel se zde „zabydlel“ i program „80' s 90' s
party“ DJ Jirky Neumanna. „Do Efka dnes chodí naše děti, my jsme se tam před
lety poznali. Co znám z doslechu, tak je to docela multikulturní místo, což
samozřejmě za nás nebylo,“ vypravuje Petra Marešová z Jinonic. Zajímavostí je,
že ve Futuru je jeden z nejdelších barových pultů v Praze. Když probíhala na
přelomu tisíciletí rozsáhlá rekonstrukce secesní budovy i stylového vybavení
Národního domu na Smíchově, restaurátoři se poměrně striktně drželi původních
předloh. Díky tomuto postupu můžeme obdivovat například kopie secesních
lustrů, stylové repliky původních sloupů s osvětlením či třeba zrenovovaný
historický nábytek. V budově se konají koncerty, plesy, konference, aukce,
výstavy a další společenské a kulturní akce. Ve vedlejší secesní budově bývalé
Ústřední tržnice dnes sídlí pobočka Městské knihovny hl. m. Prahy. „I když to
mám docela daleko, úmyslně chodím právě sem. Díky své podobě zvenku i
zevnitř má bývalá tržnice úžasnou atmosféru,“ sdělila nám pravidelná čtenářka
Martina Machciniková.

Podniky a podnikatelé
PRE mění po patnácti letech ředitele
V čele Pražské energetiky (PRE) končí po patnácti letech Drahomír Ruta (18.
10. 2010). Funkci předsedy představenstva a generálního ředitele bude
vykonávat do konce října. Poté jej nahradí Pavel Elis, dosavadní obchodní
ředitel PRE. Čtyřiašedesátiletý Ruta odchází do penze, v kontaktu s PRE však
zůstane i nadále. Od listopadu (2010) se stane členem dozorčí rady společnosti.
Nejedná se o jedinou změnu ve vedení PRE. Z dozorčí rady odcházejí zástupci
Energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský a František Čupr,
nahradí je zástupci německého koncernu Energie Baden-Württemberg (EnBW)
Hans Peter Villis, Martin Konermann a Peter Krampf. Právě EnBW koupilo od
holdingu balík 41 procent akcií PRE, k vypořádání transakce došlo 20. září
2010. O změnách v dozorčí radě rozhodla valná hromada akcionářů PRE.
Akcionáři schválili také změnu formy akcií společnosti z formy na majitele na
formu akcií na jméno. Společnost si tak udrží možnost účastnit se veřejných
soutěží, kterou společnostem s akciemi na majitele znemožňuje stále platné
znění zákona o veřejných zakázkách. Ve vedení společnosti působí i Milan
Jančík. Pražská energetika, tradiční distributor a dodavatel elektrické energie na
území hlavního města, tak má v současnosti jen dva velké akcionáře. Téměř 58
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procent akcií vlastní společný podnik města Prahy a koncernu EnBW, dalších
41,3 procenta akcií vlastní EnBW samostatně. Pražský magistrát v dozorčí radě
PRE zastupují tři komunální politici – Petr Hulinský (ČSSD), Miroslav Poche
(ČSSD) a Martin Langmajer (ODS). Členem představenstva společnosti je již
sedm let bývalý starosta Prahy 5 Milan Jančík (ODS).
Radnici Prahy 5 se podařilo prosadit stanici metra v Motole
Jen za dvě věci pochválil současné vedení radnice Prahy 5 Jiří Vejmelka z Věcí
veřejných, který by se v případě volebního úspěchu ucházel možná i o post
starosty. Kritikou naopak nešetří. „Vadí nám například nedořešení kauzy s
vymahačskou Agenturou Praha 5, která i po ukončení smluv v roce 2007 stále
dluží městské části zhruba 22 milionů korun,“ řekl Vejmelka. Dále radnici
vytýká přístup k problémům seniorů, kteří bydlí v bytech u soukromých majitelů
a na které nejvíce dolehla deregulace nájemného. „Za poslední dva roky se
vyměnit byt podařilo jediné seniorce z bytu u soukromého majitele. Nemohu
rovněž nezmínit nevýhodné prodeje majetku, uzavírání dlouhodobých smluv na
pronájmy těsně před koncem volebního období. A hlavně arogantní postoj
úředníků k občanům, kteří chtějí získat na radnici jakékoli informace. Chtěli
bychom podepsat novou nájemní smlouvu s konzervatoří Taneční centrum
Praha, která by měla nadále působit v areálu Pod Žvahovem. Jsem přesvědčen,
že celý areál by měl sloužit výhradně ke školským účelům. Je tu dost místa i pro
základní i mateřskou školu. Zároveň chceme zlepšit informování občanů,
vytvořit dostatek sociálních bytů pro seniory i pro mladé rodiny s dětmi, více se
zabývat sídlištěm Barrandov a vyřešit parkování především na Smíchově.

Byty a bytová politika
Waltrovka se mění na byty
Vlastník pozemků pod bývalou slavnou továrnou Waltr v Praze 5 – Jinonicích
dokončuje demolici její části. Jako první zde vznikne kancelářská budova.
Klasické píchací hodiny ve vrátnici jsou pokryty prachem. Dělníci tudy už roky
nechodí. A už se nikdy nevrátí. Pětadvacetihektarový areál továrny se začíná
měnit na novou moderní čtvrť. Stovky nových kanceláří, bytových i rodinných
domů, restaurace, obchody, park nebo dlouhá promenáda lemovaná stromy. Tak
by v průběhu následujících let mělo vypadat okolí stanice metra Jinonice. O
přestavbě areálu se sice mluví už několik let, ale ekonomická krize v souvislosti
s finanční náročností přestavby celého areálu plány zpomalila. Na zpomalení se
podepsalo i to, že část průmyslovou výrobou zničených pozemků bylo nutné
vyčistit. „Nyní srovnáváme terén po demolici budov z východní části. S
většinou prací bychom měli být hotovi do konce roku 2010, abychom ihned poté
mohli začít s výstavbou hlavní administrativní budovy Campus,“ řekla Zuzana
Čiháková z developerské společnosti Red Group, jež celý areál už několik let
vlastní. Firma počítá s tím, že nejprve postaví kanceláře, poté dojde například na
menší byty. První nájemníci se sem nastěhují za dva roky. „Plánujeme výstavbu
také vilových domů, zachovány zůstanou i některé historické budovy.
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Přestavbou starých skladů vznikne luxusní loftové bydlení. První kancelářské
prostory nabídneme v polovině roku 2012,“ vysvětluje Čiháková. Developerská
firma slibuje, že kancelářské budovy budou odpovídat podmínkám ekologických
staveb. „Například budova Campus bude díky své dlouhé prosklené jižní straně
využívat maximum solární energie a denního světla. Stavba bude mít zelené
střechy a vnitřní prostory se zajištěním přirozeného větrání a chlazení
venkovním vzduchem,“ vyjmenovává Čiháková. Jednou z částí projektu
nazvaného Q5 Waltrovka bude také náměstí, z něhož bude přímý vstup do
stanice metra Jinonice. Zde se počítá i s obchody, restauracemi, kavárnami a
dalšími službami pro obyvatele. Firma Walter Motors byla založena Josefem
Walterem v roce 1911. Až do roku 1954, kdy linku opustil poslední kus typu
auta Aero, se tu vyráběly především letecké motory. Po válce byla firma
znárodněna a dostala název Motorlet. K původnímu názvu se vrátila v roce
1995. Novému majiteli se však nepodařilo navázat na její dávnou technickou
slávu a po roce 2000 z podniku zaměstnanci odešli.
Byty s výhledem na Prokopské údolí
Bydlení v Praze s opravdu krásným výhledem na romantickou scenérii
Prokopského údolí a pražské panorama by si rád dopřál snad každý. Taková
příležitost se však nenaskytne často. Projekt Barrandov Hills díky svému
umístění ve svahu nabízí bydlení s jedinečným výhledem na Prokopské údolí,
pražské panorama a svahy Kavčích hor. Pro procházky přírodou je možné vedle
Prokopského údolí využít i blízký Chuchelský háj. Lokalita je zároveň velmi
dobře dostupná automobilovou i městskou hromadnou dopravou. V
bezprostřední blízkosti komplexu je zastávka autobusu a tramvajová zastávka
Geologická. Cesta do centra města tak trvá přibližně 20 minut. Pro řidiče je
výhodou napojení na Jižní spojku a další výpadové silnice. Výhodou je také plná
občanská vybavenost včetně kulturního a sportovního vyžití. Městská část Praha
5 navíc plánuje další rozvoj této lokality a svým obyvatelům nabídne i nová
sportoviště a klidové zóny. Architektonické řešení vychází vstříc současným
požadavkům na prosvětlenost a prostornost bytů. Všechny byty rezidenčního
komplexu Barrandov Hills disponují terasou či balkonem, součástí přízemních
bytů je předzahrádka. V návaznosti na dokončení první etapy Barrandov Hills v
loňském roce byl zahájen prodej druhé etapy projektu. Aktuální prodejní
nabídka zahrnuje 115 bytů s dispozicemi 1+kk až 4+kk včetně exkluzivního
bytu 5+kk v nejvyšším podlaží. Architektem stavby je uznávaný architekt Karim
R. Rachidi reprezentující architektonické studio KRR Architektura.

Doprava
Expresní autobus spojuje Jižní Město a Smíchov
Expresní autobus spojující Jižní Město a Smíchov se uchytil. Po Jižní spojce
svezl už více než 77 tisíc lidí. Nová expresní linka číslo 125 je přitom v provozu
teprve od 1. října 2010. Ve špičce se každým vozem, který vyjel na trasu, svezlo
v průměru 40 lidí. Podle společnosti ROPID spočívá úspěch linky v tom, že je to
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jediný způsob, jak se rychle dostat z Jižního Města na Smíchov a opačně. Cesta
ze stanice metra až ke smíchovskému nádraží trvá pouhých 20 minut. Z
dosavadního pozorování navíc vyplývá, že autobusy nemají zpoždění. Tomu
napomáhá také zákaz vjezdu kamionů na Barrandovský most.
Pražský silniční obchvat je již měsíc v provozu
Policie na nově otevřeném dálničním obchvatu zaznamenala jednu smrtelnou
nehodu. Tragická událost se stala v úterý 19. 10. 2010 u Lochkovského tunelu a
na několik hodin zablokovala provoz ve směru na D5. Jak informoval pražský
policejní mluvčí Tomáš Hulan, analytické oddělení dopravní policie eviduje na
novém úseku zatím asi sedm nehod. Taková je bilance fungování nového
Pražského okruhu. Naopak na Jižní spojce je nyní klid. Podle policie se zde po
otevření dálničního okruhu, který patří k nejvytíženějším dopravním tepnám v
Praze, situace výrazně zklidnila. Mezi Prahou 4 a Prahou 5 nyní motoristé
plynule projedou za několik minut. I přesto, že už se zde stalo několik
vážnějších dopravních nehod, ve srovnání s dřívějším stavem na Jižní spojce je
to stále výrazně méně. Počet aut na Barrandovském mostě klesl podle
Ředitelství silnic a dálnic o 50 tisíc, zhruba na 80 tisíc denně. Novou část
Pražského okruhu pak využívá v průměru 60 tisíc aut za den, z toho je asi 12
tisíc kamionů. Na mýtném za jeden měsíc stát vydělá okolo 20 milionů korun.
„Tento úsek okruhu je stále ve zkušebním provozu. Sleduje se provoz, jeho
plynulost, ale i samotná stavba,“ dodal k situaci mluvčí Ministerstva dopravy
ČR Karel Hanzelka.
Kamiony na Jižní spojku?
Umožněte kamionům přijíždějícím ze severu návrat na Jižní spojku. To je ve
zkratce požadavek dopravců. Jižní spojka je od září 2010 měsíc uzavřena pro
kamiony od Spořilova po Barrandov. Magistrát na jejich výzvy (20. 10. 2010)
nereagoval. Vyplývá to z informací dopravních firem. Propojení dálnice D5 na
Plzeň s brněnskou D1 otevřené 20. září 2010 plní podle mluvčího sdružení
dopravců Česmad Bohemia Martina Felixe dobře svou funkci obchvatu pro
vozidla jedoucí východo-západním směrem, pro vozy ze severu představuje
zdržení. „Pro nákladní vozidla přijíždějící do Prahy od Hradce a Mladé
Boleslavi přinesl okruh trojnásobné prodloužení trasy na zhruba 36 kilometrů.
Rovněž obyvatelé Spořilova asi nejsou nadšení z toho, že se kamiony hromadí v
jejich čtvrti, když by mohly projet po uprázdněném Barrandovském mostě,“
uvedl Felix. Na Spořilově vzrostl automobilový provoz o čtvrtinu na 55 tisíc aut
denně. Podle policie se nyní doprava na Jižní spojce výrazně zklidnila. Na
okruhu je navíc výrazně méně dopravních nehod.

Školství a dětské aktivity
Další dětské hřiště v Praze 5
V zahradě Kinských bylo dne 23. září 2010 otevřeno dvacáté dětské hřiště
zrekonstruované z finančních prostředků hl. m. Prahy. Česká metropole v
posledních čtyřech letech systematicky investuje do obnovy dětských sportovišť
a do areálů zdraví nacházejících se ve velkých parcích, jako je Stromovka,
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Petřín, zahrada Kinských, Vítkov nebo obora Hvězda, a do sportovišť na
plochách Lesů hl. m. Prahy. Investice se řádově pohybují v částce okolo 70
milionů korun. Hřiště v Kinského sadech bylo opraveno v rámci celkové obnovy
zdejší zahrady. Investorem akce byl Odbor ochrany životního prostředí hlavního
města Prahy a zhotovitelem Stavby, a s. Realizace, zahájená v roce 2009,
vznikla podle návrhu Magdaleny Dandové. Náklady na přestavbu se pohybovaly
v rozmezí 20 milionů korun. Hřiště je vybaveno WC pro dospělé a děti, včetně
poskytování širších hygienických možností. Objekt zahrnuje i místnost pro
celodenní dozor. Dětské hřiště jako první vyzkoušeli žáci ze speciální základní
školy Na Zlíchově, kteří si namísto dopoledního vyučování užívali na zdejších
klouzačkách, míčovém hřišti a na pískovišti. Veronika Boďová, zástupkyně pro
první stupeň výuky zdejší školy, řekla: „Naše škola se zúčastnika již několika
akcí pořádaných v zahradě Kinských. Ať už to byl slavnostní koncert dětských
pěveckých sborů při odhalení restaurované sochy herečky Hany Kvapilové, či
prohlídka zdejšího parku. Jsme rádi, že v dosahu naší školy vzniklo podobné
bezpečné hřiště, které můžeme využívat, a přitom děti seznámit s krásami
pražské přírody.“ V letošním roce (2010) by hlavní město Praha chtělo otevřít
ještě hřiště na Petříně u lanové dráhy a v Letenských sadech poblíž ulice
Kostelní. Karel Ondroušek z odboru ochrany prostředí podotkl: „Veškeré
stavební akce realizované v pražských sadech jsou velmi specifické a náročné.
Vyžadují zvláštní přístup, pečlivou přípravu a důkladnou kontrolu při realizaci.
Výsledek stojí za to a právě zahrada Kinských může sloužit jako velmi dobrý
příklad etapové, dobře promyšlené a výborně naprojektované historicky cenné
zahrady…“

Kultura
Vyšel třetí díl knihy Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5
V nakladatelství Perseus vyšel třetí díl knihy Slavné osobnosti v dějinách Prahy
5 – Příběhy nevšedních životů. Knihu významně finančně podpořila městská
část Praha 5, Magistrát hl. města Prahy a Československá obchodní banka, a. s.
Ideově na vzniku díla spolupracoval Klub přátel starého Smíchova. Slavnostní
křest knihy se uskutečnil za účasti řady významných osobností v Reinerově sále
letohrádku Portheimka v úterý 12. 10. 2010 v 18 hodin. O knize promluvili
Michal Šesták, místostarosta Prahy 5; dr. Jarmila Schreiberová za nakladatelství
Perseus a význam projektu zhodnotil PhDr. Josef Tomeš, vědecký pracovník
Masarykova ústavu AV ČR. Encyklopedie je věnovaná osobnostem Prahy 5 a
navazuje na nepředchozí dva díly (2006, 2009). V jednotlivých svazcích bylo
celkem představeno okolo tří stovek jmen významných osobností. Ve třetím díle
najdeme řadu postav z minulosti: stavebního podnikatele a politika Bohdana
Bečku; malíře Věnceslava Černého, zapsaného do národního povědomí jako
ilustrátora Starých pověstí českých; teoretika surrealismu Vratislava
Effenbergera; herečku Natašu Gollovou, Antonii Nedošínskou a Helenu
Růžičkovou; architekta Vladimíra Grégra, popraveného nacisty; historika
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Otakara Frankenbergera a hermetika Jana Kefera, další oběť německé okupace;
historika a politika Radomíra Lužu, aktéra partyzánského odboje a představitele
poúnorového československého exilu; novináře a publicistu Ivana Medka,
bývalého kancléře prezidenta republiky; klavírního virtuosa Josefa Páleníčka;
přední české malíře Františka Jiroudka a Jindřicha Štýrského; podnikatele
Jaroslava Srba a Josefa Štyse, zakladatele opticko-mechanického podniku;
protagonistu slavné hudební skupiny Rangers-Plavci Milana Dufka; fotografa
Jana Reicha, světově proslulého scénografa Josefa Svobodu, scenáristu
animovaných filmů Ivana Urbana aj.
Těžiště práce je však zaměřeno na životní osudy osobností žijících. Defilují zde
spisovatelé Tereza Boučková, Martina Drijverová, Josef Frais, Alexandr
Kliment, Pavel Kohout, Jindřiška Smetanová a Jáchym Topol; lékaři Martin
Bojar, Pavel Kolář, Josef Koutecký a Milan Kvapil; biochemik Václav Pačes;
historik Ivan Hlaváček; historička umění Olga Pujmanová; biskup Václav Malý;
statistik a politik Jan Fischer; prognostik Valtr Komárek; výtvarníci Ludmila
Kaprasová, Kristian Kodet a Kája Saudek; umělečtí fotografové Jan Saudek,
Alan Pajer, Jiří Poláček; architekti Petr Keil, Věra a Vladimír Machoninovi;
herci Tereza Brodská, Miroslav Donutil, Aňa Geislerová, Pavel Landovský,
Oldřich Navrátil, Alois Švehlík a Ivan Trojan; režiséři a herci Jan Kačer, Vít
Olmer a Zdeněk Svěrák; režisérka Olga Sommerová; zpěváci Richard Adam,
Karel Gott, Ondřej Havelka, Marta Kubišová a Naďa Urbánková; fotbalista Ivan
Hašek i publicista a zakladatel televize Nova Vladimír Železný aj.
//Bibliografické údaje: Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 – Příběhy
nevšedních životů (3. díl) (kolektiv autorů). Perseus 2010. Velký formát, pevná
vazba, 500 str., 500 vyobrazení. ISBN: 978-80-904757-0-0//
Švandovo divadlo vstoupilo do nové epochy
Novým uměleckým šéfem pražského Švandova divadla se stal dramatik a režisér
Dodo Gombár (18. 10. 2010), několikanásobný držitel prestižní Ceny Alfréda
Radoka. Divadlo, jež nebylo v poslední době příliš vidět, tak vstupuje do nové
epochy. Dodo Gombár přišel s velkorysým uměleckým plánem, jenž by měl
divadlo, v porevoluční době známé jako Labyrint, vrátit zpět na pražskou
divadelní mapu. Trnavský rodák Dodo Gombár patří k nejvýraznějším
divadelním režisérům mladší generace. „Jestli Švandovo divadlo něco potřebuje,
tak je to osobitý režisérský rukopis. Dodo Gombár tam udělal dvě inscenace a ty
rukopis mají. V tomto ohledu je správné, že tam Doda pozvali, aby jim nějaký
ten řád dal,“ poznamenává divadelní kritik Vladimír Hulec. Premiérově se chce
představit s monumentálním dramatem Merlin německého dramatika Tankreda
Dorsta, který slavnou artušovskou legendu vypráví z perspektivy 20. století.
Diváky zavádí na pomezí snu a reality, podivného zdání, kde čas ztrácí na
významu. Smíchovská scéna uvedla tento text zatím v největším rozsahu, v
jakém kdy byl u nás inscenován. Gombár ke hře přistoupil moderně, navíc ji
rozdělil do dvou částí. Ta druhá se na jevišti objeví 11. prosince 2010, o týden
později budou obě inscenace uvedeny v jediný den, a to v sobotu 18. prosince.
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Režisér Dodo Gombár přizval ke spolupráci nejen hostující herce, například
Csongora Kassaie, kterého obsadil do titulní role, ale i zpěváka Ondřeje Rumla,
houslistku Gabrielu Vermelho, tanečnici Lindu Fernandez Saezovou, stepaře
Jana Bursu a hudebníka Romana Holého. Ze smíchovského souboru do hry
obsadil například Kamila Halbicha, Roberta Jaškówa, Petru Hřebíčkovou,
Kristýnu Frejovou a Stanislava Šárského. Pod uměleckým vedením Doda
Gombára se lze těšit na novou tvář Švandova divadla. „Sledoval jsem období
jeho uměleckého šéfování ve Zlíně, kde zdejší divadlo evidentně pozvedl,
dokázal ho dramaturgicky vyprofilovat a pozvat zajímavé režijní hosty,“ dodal
ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek.

Zdravotní a sociální péče
V motolské nemocnici všili dívce do víčka zlatý plíšek
Lékaři ve Fakultní nemocnici Motol provedli v polovině října 2010 operaci, při
níž všili osmileté dívce s obrnou lícního nervu do pravého očního víčka zlatý
plíšek. Může teď oko zavírat, což dosud nedokázala. Rohovka jí proto osychala
a tvořily se na ní jizvy. Šéf operačního týmu, primář Milan Odehnal z oční
kliniky řekl, že bez tohoto zákroku by děvčeti do dvou let hrozilo oslepnutí. Šlo
o čtvrté dítě, které u nás podobný výkon podstoupilo. Motolští lékaři
vypracovali podle zahraničních zkušeností vlastní operační postup, dosud
operovali pouze dospělé. U nikoho nenastaly komplikace, proto začali operovat
také děti. Žádná jiná nemocnice v Česku tyto operace nedělá. Implantát ze zlata,
titanu nebo platiny má v sobě malé otvory, za ně se upevní do chrupavky
horního víčka. Obdélníkový plátek o velikosti centimetr krát půl centimetru a o
síle jednoho milimetru váží většinou od 0,5 do 0,8 gramu, může být i těžší.
Lékař vyměří před operací nejvhodnější hmotnost plíšku. Nalepí pacientovi na
víčko zkušební implantát, aby si sám zkusil, co je mu příjemné a co mu vadí.
Tíha a gravitace pak pomohou víčko zavírat. Zdravotní pojišťovny hradí
operaci, implantát si platí sám pacient. Zlatý plíšek vyjde na 4000 korun,
platinový či titanový i několik desítek tisíc.
V Praze 5 se konal týden neziskového sektoru
Již počtvrté se v Praze 5 konal Týden neziskových organizací. Nevládní
organizace, které sídlí nebo pracují v Praze 5, se od 4. do 9. října 2010 se
prezentovaly na prostranství před kostelem sv. Václava. Humanitární pracovníci
vysvětlovali kolemjdoucím, jak se mohou zapojit nebo pomáhat v neziskovém
sektoru. Jedná se o řádově desítky institucí, které pomáhají lidem nejen doma,
ale i po celém světě. V letošním roce převzala nad přehlídkou záštitu radní
Prahy 5 Jitka Matoušková. Další představitelé radnice pak převzali záštitu nad
jednotlivými dny. „V Praze 5 pracují desítky neziskových organizací a tento
týden je jedním z mnoha prostředků, kterými se je snažíme podporovat a
přiblížit jejich práci ostatním. Oblast jejich působení je velice široká – pomáhají
lidem v obtížných sociálních a zdravotních situacích, při přírodních katastrofách
a snaží se být tam, kde je jich potřeba,“ řekla Jitka Matoušková. Celkem se zde
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představily následující organizace: HELPPES – asistenční psi, centrum výcviku
psů pro postižené, o. s., Člověk v tísni, KC – Armáda spásy, Prosaz, o. s., Český
helsinský výbor, HESTIA, o. s., LATA, ADRA, o. s., KMC Barrandov, o. s.,
Centrum pomoci rodinám s vícerčaty – Klub dvojčat a vícerčat, o. s., ELPIDA
PLUS, KONTAKT, Progressive, o. s., Poradna pro integraci, o. s., sdružení
Klíček, Lačhe Čhave a SPCCH, UNICEF, Romano Dives a Veselý Smíchov, o.
s. aj.
Cena pro lékaře Milana Šamánka, který doporučuje střídmé pití vína
Profesora MUDr. Milana Šamánka, který 28. 10. 2010 obdržel z rukou
prezidenta republiky Václava Klause medaili Za zásluhy, proslavila nejen péče o
děti se srdečními vadami. Proslul také jako propagátor umírněného pití vína, jež
svědčí srdci a cévám. „Tím, že si dáte každý den menší množství vína, uděláte
svému zdraví nejlépe. A důležité je pít pravidelně,“ řekl před časem na křtu své
knihy Víno na zdraví. Šimánek sám se původně domníval, že tvrzení o
prospěšnosti pití vína je jen marketingový tah vinařů. Ale pak podnikl výzkum,
který prospěšnost nápoje potvrdil. „Dát si denně čtyři deci vína, ideálně bílého,
je výborná prevence proti riziku vzniku kardiovaskulárních chorob,“ vyčíslil.
Ženám stačí polovina. Prezident Václav Klaus však devětasedmdesátiletého
Milana Šamánka vyznamenal především kvůli dlouholeté činnosti v oblasti
dětské kardiologie. Milan Šamánek založil a roky vedl Dětské kardiocentrum v
pražském Motole. I díky němu dnes lékaři úspěšně operují děti s nemocným
srdcem hned po narození. „Téměř všechny pak prožívají normální, spokojený
život. Před rokem 1977, než jsme s dětskou srdeční chirurgií v Motole začali,
téměř všechny umíraly,“ řekl Šamánek. Dnes se srdeční vady odhalují už během
těhotenství, a ohrožené děti se tak rodí právě v motolské porodnici, odkud se
přesunou přímo do kardiocentra.

Veřejně prospěšná činnost
Pražský motoráček je hitem, svezl už 16 tisíc cestujících
Za pět měsíců provozu svezl pražský motoráček již 16 tisíc cestujících. To je
účet nostalgického vlaku, který jezdí každý nepracovní den pětkrát denně po
nejkrásnější pražské železniční trati zvané Pražský Semmering. „Obliba
pražského motoráčku neklesá ani s nástupem podzimu. Průměrně přepraví vlak
za jediný víkend cca 700 lidí,“ spočítal k 14. 10. 2010 mluvčí Ropidu Filip
Drápal. Motoráček jezdí na trase Praha hlavní nádraží–Praha-Smíchov severní
nástupiště–Žvahov–Jinonice–Cibulka–Stodůlky–Zličín. Vlak jezdil v letošním
roce (2010) až do konce října včetně státního svátku ve čtvrtek 28. října.
Praha 5 odhalila sochu Miladě Horákové
Bronzová socha JUDr. Milady Horákové byla odhalena v neděli 10. října 2010
na Smíchově před budovou kostela Českobratrské církve evangelické v ulici Na
Doubkové. „Praha 5 se dlouho k odkazu této statečné ženy neznala, dnešek
přinesl zlom,“ řekl při slavnostním odhalení plastiky místostarosta zdejší
městské části Michal Šesták (ČSSD). Autorem sochy je Olbram Zoubek. Milada
Horáková se po svatbě před 75 lety se svým manželem stala členkou místního
181

sboru Českobratrské církve evangelické a až do svého uvěznění se pravidelně
účastnila bohoslužeb ve zdejším kostele. Ke kolemjdoucím je socha otočena
zády. Před postavou leží na žulové desce zlatá růže v oprátce. Socha je
vytvořena v mírně nadživotní velikosti, měří zhruba dva metry. Podle Zoubka
má lidi vybízet k tomu, aby po chodníku přistoupili k ní, přečetli si text na
pamětní desce, prohlédli si přiložené symboly a zamysleli se. „Jsem velmi rád,
že městská část Praha 5 mohla přispět na realizaci tohoto pietního místa z
prostředků daňových poplatníků. Současně bych chtěl připomenout, že se při
příležitosti státního svátku vzniku republiky 28. října 2010 zastupitelstvo Prahy
5 rozhodlo udělit Miladě Horákové záslužnou medaili in memoriam,“ uvedl dále
ve svém projevu místostarosta Michal Šesták. Celkové náklady na vybudování
pietního místa dosáhly částky kolem 250 000 Kč, a to i přesto, že se sochař
Olbram Zoubek zcela zřekl svého honoráře. Miladu Horákovou připomíná v
Praze několik pomníků a pietních míst. Například loni (2009) vznikl pomník
v Praze 4 na Pankráci. Její jméno nese také nedávno zřízené zdejší gymnázium.
Soud s Horákovou se stal symbolem zmanipulovaných politických procesů v
komunistickém Československu. Před šedesáti lety, 8. června 1950, byl nad ní a
jejími údajnými spolupracovníky vynesen trest smrti. Důvodem bylo údajné
záškodnické spiknutí proti republice. Horáková byla popravena v ranních
hodinách 27. června 1950 na dvoře pankrácké věznice.
Předvolební jízda tramvají
Při cestě ze smíchovského nádraží na sídliště Řepy dne 12. 10. 2010 oslovili
Pražany kandidáti Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) do pražských
zastupitelstev. Řada lidí využila možnosti svézt se zdarma tramvají a zároveň
s kandidáty do městského zastupitelstva, za příjemného zvuku harmoniky,
prodiskutovat některé své problémy či otázky týkající se hlavního města Prahy.
Lidé se především zajímali o volby, někteří poukazovali na nízké důchody, jiní
zase na neúměrně vysoké nájmy, sdělila poslankyně a vedoucí kandidátka do
zastupitelstva v pražském volebním obvodě č. III. Marta Semelová. Kdo z
přihlížejících měl cestu jiným směrem, dostal od kandidátů, které přišel podpořit
i poslanec KSČM Jiří Dolejš, alespoň menší dárek a předvolební výtisk Haló
novin.
Bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek ukončil činnost v Praze 5
Čelní politik České sociální demokracie Jiří Paroubek přišel o poslední
předsednickou funkci. V pondělí 25. 10. 2010 skončil v dlouholeté pozici šéfa
ČSSD v Praze 5. Od Paroubkova pádu provizorně šéfuje sociální demokracii
Bohuslav Sobotka. Strana nyní stojí před rozhodnutím, zda si nového předsedu
zvolí přímo, nebo až v březnu 2010 na sjezdu. První nominace už jsou na světě.
V Dubí u Teplic se členové ČSSD dohodli, že nejlepším řešením by byl
Paroubkův návrat do čela strany. „Bylo to na nominační schůzi. Shodli se na
tom členové. My jsme demokratická strana, takže respektuji členy,“ uvedl
předseda místní organizace Ladislav Čurda.
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Odbočka ČSSD v Košťanech nominovala na předsedu strany středočeského
hejtmana Davida Ratha. Pokud jde o Jiřího Paroubka, toho by tato buňka ráda
viděla ve funkci místopředsedy. Dubí i Košťany jsou součástí teplické okresní
buňky ČSSD. Tu do minulé soboty vedl bývalý poslanec a Paroubkův kritik
Vlastimil Aubrecht. Na okresní konferenci ale byl nahrazen Bendou. Podle
novopečeného šéfa teplické sociální demokracie jde v případě nominací do
vedení strany pouze o přání členů na místní úrovni. ČSSD v Praze 5 vede
Michal Šesták, dosavadní místostarosta městské části Praha 5.
Jiří Paroubek si i po odchodu z čela ČSSD po květnových volbách (2010) do
sněmovny držel funkci předsedy stranické organizace v Praze 5. Novým šéfem
byl však na obvodní konferenci zvolen Michal Šesták, lídr kandidátky pro
komunální volby v této městské části. „Michal Šesták byl zvolen předsedou
obvodního výkonného výboru,“ informovala exposlankyně a delegátka
konference Gabriela Kalábková. Bývalý šéf strany Jiří Paroubek se přitom
nepokusil funkci obhájit. „Vůbec nekandidoval,“ uvedl Michal Šesták.

Sport a zábava
Nejen golfem vás zabaví v Erpetu
Tenis, golf, badminton, squash nebo třeba fotbal si můžete zahrát v pražském
Erpet Golf Centru, zatímco vaše manželka se svěří do péče kadeřníka. Ideální
odpočinek? Pro mnohé manažery a jejich partnerky jistě ano. Nejen pro ně
nabízí Erpet Golf Centrum na Smíchově i další možnosti převážně sportovního
vyžití. A po něm doplnění kalorií v příjemné restauraci… Sportovní hale na
Smíchově dnes už jen málokdo řekne jinak než „Na Erpetu“.
Objekt přitom stále patří SK Smíchov a zakladatelé Erpetu Luděk Eremiáš a
Václav Petr jsou v hale SK Smíchov od počátku a stále v pronájmu. Erpet Golf
Centrum je komplexní, sportovní a společenský areál, který 12. října letošního
roku (2010) slaví šestnáct let od založení. Golfové zázemí s driving range, FSG
simulátory, putting a pitching course je v českých podmínkách ojedinělé. Erpet
Golf Centrum nabízí možnosti tréninku pro amatéry i profesionály po celý rok,
využíváno je zejména v té polovině roku, kdy venkovní klimatické podmínky
nedovolují věnovat se golfu v přirozeném prostředí. Dvoupodlažní Driving
Range na Erpetu disponuje 16 odpalovacími rohožemi. Přitažlivý je určitě Full
Swing Golf – čtyři golfové simulátory. Jejich projekční plátna otevírají
příležitost odpálit míček na simulaci některého z 33 světových hřišť. Pokud je v
Praze, využívá této možnosti k tréninku například Alex Čejka. Šest golfových
jamek, vodní plochy, stromy, keře – kulisu, se kterou se hráči běžně setkávají na
venkovních hřištích, najdou i v hale na Smíchově. Ideální indoor golf, když
venku prší nebo padá sníh. V Erpet Golf Centru samozřejmě půjčují golfovou
výbavu, kterou je možné si v prodejně i koupit. Kurzy golfu jsou zakončené
zkouškou způsobilosti. Erpet Golf Centrum pořádá golfové turnaje pro děti i
dospělé. Vážní zájemci se mohou stát členy Golf Club Erpet Praha. V rámci
klubu působí také tréninkové středisko mládeže, které patří mezi nejlepší v
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republice a z jehož řad vyšlo mnoho reprezentantů a špičkových hráčů včetně
nejlepší české golfistky a přední evropské hráčky Kláry Spilkové.
Tři celoročně přístupné tenisové kurty Erpet Golf Centra si oblíbil i současný
prezident republiky Václav Klaus, který je zde častým návštěvníkem. Jejich
povrch je umělý a údajně šetrný k pohybovému aparátu. V Erpet Golf Centru
zareagovali i na stále rostoucí oblibu badmintonu. Někdejší škvárové hřiště
ležící v areálu poblíž Železničního mostu, které znají pamětníci proslulých
zimních fotbalových turnajů, už dávno zarostlo trávou. Tedy nikoli divoce a
neplánovaně. Tráva je pečlivě střižená, jak se na fotbalové hřiště sluší. „Postavili
jsme venkovní bazén a za ním se měli návštěvníci dívat na škváru? To nešlo
dohromady, a tak jsme plochu upravili do moderní podoby. Fotbalové hřiště
slouží k tréninkům, pořádáme na něm turnaje, plocha slouží i lukostřelcům a
hrát se tam dá i pétanque,“ vysvětluje Luděk Eremiáš. V létě si v Erpet Golf
Centru můžete zaplavat ve venkovním bazénu s výhledem na věže
vyšehradského chrámu a hradby, které kdysi přeskočil bájný Horymír v sedle
svého koně Šemíka. Bazén zajímavého netradičního tvaru s ostrůvkem a
zabudovanými protiproudy je vyhřívaný. Nechybí vířivé trysky a vodní chrliče.
Upravené okolí s pohodlnými lehátky dokáže vzbudit dojem hotelového bazénu
někde na Mallorce či v jiné osvědčené rekreační destinaci. V Erpet Golf Centru
se můžete věnovat i metodě tvarování svalů na základě spolupráce těla a mysli,
která si získává popularitu pod jménem pilates. Cvičení je určené pro muže i
ženy všech věkových skupin. Je vhodné jako kompenzace pro vrcholové i
amatérské sportovce, například golfisty či tenisty. Cvičení pilates nevyčerpává,
naopak dodává energii, rozvíjí koordinaci, sílu i flexibilitu. Údajně je efekt 20
minut práce na power plate podobný jako při běžném cvičení trvajícím 60 až 90
minut. Relaxační centrum v hale Erpetu zahrnuje saunu, solárium, whirlpooly a
v jeho prostorách můžete své tělo svěřit do rukou masérů i kosmetických
poradců. Na Smíchově mají zařízení od zábalů až po odstraňování vrásek. V
Erpet Golf Centru je možné pořádat i konference v plně klimatizovaných
prostorách s kapacitou 80 osob. Celý areál je díky svým komplexním
možnostem příhodným místem k pořádání sportovně společenských akcí.
Kapacita vnitřního areálu je 500 osob, venkovní areál rozšiřuje tento počet až na
tisíc.
Výběrové řízení na pozemky golfového hřiště v Motole
Několik radních z městské části Praha 5 rozhodlo na konci září 2010 vypsat
výběrové řízení na pronájem několika desítek hektarů lukrativních pozemků.
Mimo jiné i motolského golfového hřiště, které má pronajaté Golf klub Praha.
Záměr svých kolegů však počátkem října 2010 zkritizoval současný zastupující
starosta Petr Horák (ODS). „Věc nebyla vůbec nikde prodiskutována, je
otázkou, komu to mělo sloužit,“ řekl. Zástupci golfového klubu jdou v kritice
ještě dál. „Jde o last minute přihrávku pozemků předem vybranému zájemci,“
míní Jaroslav Kunzl z golfového klubu. Navíc nechápe, proč radnice Prahy 5
chce pronajmout pozemky, na které má klub nájemní smlouvu do roku 2021.
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Její platnost ovšem radní zpochybňují. „Smlouva jim podle nás vypršela, nyní se
pouze snaží využít opčního práva,“ tvrdila místostarostka a radní Lucie Vávrová
z ODS. Po kritice radní nakonec od svého záměru upustili. Uvedli, že si přece
jen musejí vyjasnit některé majetkoprávní vztahy. Podobné případy se ovšem
objevují i v jiných regionech.
Modely Beaty Rajské měly premiéru v motolské nemocnici
Modely z nové kolekce návrhářky Beaty Rajské měly malou soukromou
premiéru. Jako první je obdivovali 11. 10. 2010 lékaři a sestřičky ve Fakultní
nemocnici Motol. Módní molo, na kterém se promenádovaly modelky v čele s
Českou Miss Jitkou Válkovou, vyrostlo v prostoru nemocniční jídelny. Právě oči
zaměstnanců zdravotního zařízení mohly vidět exkluzivní modely ze dvou
kolekcí, které na přehlídce ještě nikdo nespatřil. „Poprvé a naposledy tu byly
předvedeny tvídové modely z kolekce Cvernovka. Dělala jsem je na akci jedné
firmy, ale přehlídka se nakonec nekonala, a tak jsem je ukázala aspoň tady,“
vysvětlila Beata Rajská. Inspirovala se pro ně výrobou nití a elegancí padesátých
let. V Motole tedy představila alespoň malou ochutnávku z řady Norma, sexy
modely inspirované Hollywoodem a proslulou Marilyn Monroe. „Jde v ní
hlavně o ženskou siluetu. Materiály jsem nechala dovézt z Paříže a Milána. Je to
klasická bavlna s příměsí, kombinovaná s krajkou,“ přiblížila návrhářka nové
kousky ze svého salonu. Přehlídku doplnila ještě několika ukázkami z letošní
úspěšné kolekce Marnivost. Na mole v nich vedle známých modelek – Hana
Svobodová, Martina Dvořáková či Tereza Zimová – zazářila i dcera ředitele
nemocnice Miloslava Ludvíka Karolína. Motolská nemocnice pořádá podobné
programy každý rok jako odměnu zaměstnancům. Beata Rajská tu už před
dvěma roky předváděla. „Tehdy to vzniklo jako poděkování jednoho mého
reklamního partnera. Tentokrát to však byl můj spontánní nápad, protože jsem
se v létě nepříjemně poranila a zdejší lékaři mě dali rychle dohromady.
Pochopila jsem, jak je jejich práce důležitá, tak jsem jim chtěla touto formou
projevit vděk,“ objasnila návrhářka. Spolu s přehlídkou totiž nemocnici darovala
i 50 tisíc korun ze svého honoráře.

Městská zeleň a ekologie
Firma Daniela Krafta odstraňuje v Jinonicích staré ekologické škody
Dvaatřicetiletý podnikatel Daniel Kraft se stal majoritním akcionářem
společnosti UVR Mníšek pod Brdy v roce 2007 a začlenil ji do svého holdingu
Ecology services. Bývalý vědecký ústav z padesátých let přeměnil na
technologický park a podnikatelskou zónu. Zaměřuje se na vývoj technologií
pro sanační práce a výrobu alternativních paliv. Součástí Ecology services je od
roku 2007 i firma Purum, která se specializuje na likvidaci ekologických škod,
především pak spalitelných odpadů. V odpadovém byznysu se stala jedním z
nejsilnějších českých hráčů i díky ekologickým tendrům, které vypisuje stát.
Letos (2010) jí přidělilo ministerstvo financí zakázku za 560 milionů korun bez
DPH na odstranění starých ekologických škod v pražském areálu Walter
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Jinonice. Bez vypsání veřejné soutěže a bez konzultace s ministerstvem
životního prostředí oslovili úředníci pět vybraných společností. Ve dvou etapách
se pak firma podílela na sanaci areálu kunovické letecké společnosti Aircraft
Industries v letech 2007 a 2009. Zakázky za 287 a 259 milionů korun bez DPH
získala ve sdružení s firmou Ekosystem. Největší poprask však způsobilo
přidělení zakázky za čtyři a půl miliardy korun v roce 2007 na desetiletou sanaci
prosakující ropy ve státním podniku Moravské naftové doly. Purum tehdy získal
zakázku bez výběrového řízení a státní podnik dostal za porušení zákona při
zadávání zakázek pětimilionovou pokutu od antimonopolního úřadu.

Bezpečnost občanů
Cizinec pobodal po hádce hosta před hernou v Košířích
Dvojice Ukrajinců se dostala dne 9. 10. 2010 do konfliktu s obsluhou herny v
Plzeňské ulici a byla vykázána. Jednoho z hostů české národnosti, který se
barmanky zastal, pak cizinci napadli na ulici před podnikem. „Jeden z cizinců
vytáhl kratší nůž a asi třikrát bodl hosta herny do pravé strany hrudníku,“ řekl
zasahující policista. Přivolaní záchranáři krvácející oběť útoku ošetřili v sanitce
a poté ji převezli do nemocnice. O zdravotním stavu zraněného nebyly oficiální
informace, ale podle prvních zpráv by neměl být jeho život ohrožen. Dvojici
útočníků policisté z pohotovostní motorizované jednotky zadrželi u nedaleké
tramvajové zastávky Kavalírka, kam za pachatelem vyběhli lidé z herny. Oba
agresoři skončili v poutech. Strážci zákona pak prohledávali okolí místa činu ve
snaze najít nůž, který u útočníka neobjevili. Použili k tomu i služebného psa, ale
marně.
Muž nalezl smrt na kolejích. Mezi Radotínem a Smíchovem nejezdily vlaky
Osobní vlak v úterý 19. 10. 2010 dopoledne srazil a usmrtil na trati mezi
Radotínem a Smíchovem třiačtyřicetiletého muže. Železniční doprava zde byla
na hodinu a půl omezena. Regionální vlaky ve směru na Beroun a Plzeň byly
zrušeny a rychlíkové spoje byly odkloněny přes Krč. Tragédie se stala kolem půl
jedenácté u křižovatky ulic Vrážská a Přeštínská v Praze 5. Muž podle
konstatování lékaře zemřel na místě. Provoz na trati byl podle Českých drah
zcela obnoven kolem poledne.
Policie zadržela lupiče na kolečkových bruslích
Policisté ráno 13. 10. 2010 zadrželi muže, kterého podezřívají, že v pátek 10. 10.
2010 přepadl čerpací stanici v Praze 5. Pachatel přijel na bruslích na benzinovou
pumpu a vyhrožoval prodavači odpálením nálože, kterou měl údajně v batohu.
Pokud se jeho vina prokáže, hrozí mu až deset let vězení.
U Bertramky se srazily tramvaje
V zastávce Bertramka v Praze 5 se odpoledne 26. 10. 2010 srazily dvě tramvaje.
Souprava přijíždějící do stanice ve směru do centra narazila do druhé, která stála
v zastávce. Tramvaje se srazily krátce před půl třetí odpoledne. Při nehodě nebyl
nikdo zraněn, všichni cestující ze soupravy vystoupili. Na místo musel přijet
jeřáb, který vlakovou soupravu odtrhl. Po nárazu se do sebe navzájem
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zapasovaly všechny čtyři vagony z obou souprav. Co bylo příčinou nehody, se
neví. „Zatím se jako nejpravděpodobnější jeví chyba řidiče. Možná si myslel, že
tramvaj před ním už ze stanice odjíždí, a následně svoji soupravu už nestihl
ubrzdit,“ řekl dispečer. Mezi Andělem a Motolem byla po dobu vyprošťování
souprav dočasně zavedena náhradní autobusová doprava. Provoz na tramvajové
trati byl obnoven kolem půl čtvrté.
V Košířích se zranil při zásahu hasič
Kolem osmé hodiny večerní v neděli 10. 10. 2010 vypukl požár v patrové
budově v ulici Slávy Horníka. „Při zásahu propadl jeden hasič stropem a se
zlomenou rukou ho záchranáři převezli do motolské nemocnice, jeho zranění
není vážné,“ uvedl vyšetřovatel. V neobydleném objektu určeném k demolici
hořel odpad. Požár zlikvidovali přivolaní hasiči bez dalších komplikací. Oheň
podle vyšetřovatele vypukl pravděpodobně nedbalostí lidí bez domova, kteří se
v místě zdržovali. Škoda nevznikla žádná.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
Výtvarník Michal Cihlář
Do povědomí širší veřejnosti se Michal Cihlář (1960) vryl díky své devítileté
spolupráci s pražskou zoologickou zahradou. Ukončil ji soudním sporem, z
kterého byla veřejnost poněkud zmatena. Roku 1987 si výtvarník patřící ke
generaci Pražské pětky vybral jako téma pro diplomovou práci na VŠUP plakáty
pro pražskou zoo. Netušil, že se přesně o deset let později stane jednotný
vizuální styl této instituce jeho nejvýznamnější veřejnou zakázkou. Michal
Cihlář navrhl pro zoo logo, informační i orientační systém, mapu, vstupenky a
firemní tiskoviny, výroční zprávy, polep autobusů a tramvají, plakáty,
pohlednice, reklamní i upomínkové předměty – trička, tašky, zápalky,
vystřihovánky, omalovánky a hračky… Originální, vtipný a svěží design,
stylizace k dětské kresbě a postoje zvířat, které mají výrazovou sílu. To vše,
spolu s Cihlářovým na první pohled rozpoznatelným stylem práce, dokáže
přesvědčivě rozptýlit nepříjemný pocit z nesvobody zvířat žijících v zajetí. Čili
jinak řečeno – nalákat davy lidí k návštěvě pražské zoo a zpříjemnit pobyt v ní.
Dílo Michala Cihláře je neobvyklé. V éře počítačového zpracování obrazu zůstal
věrný rukodělné tvorbě, výrazové prostředky omezil na černobílý a barevný
linoryt. Svým nevšedním přístupem k této technice si vydobyl výsadní postavení
v české grafice i grafickém designu. Díky tradiční technice, kterou obohatil
vlastní invencí a důsledností o nový rozměr, se v jeho tvorbě hranice mezi
volnou a užitou grafikou stírají. To je patrné například na plakátu pro Občanské
fórum či pražský koncert kapely Velvet Underground s vlastnoručními podpisy
hudebníků a linorytovými banány. Vzhled akcie pro AB Barrandov působí v
kontextu Cihlářovy tvorby naopak poněkud netypicky. Michal Cihlář na sebe
poprvé upozornil svým výtvarným řešením interiérů Múzea moderného umenia
rodiny Warholcov ve slovenských Medzilaborcích. Andy Warhol je ostatně
jedním z výtvarníkových inspirativních idolů. Stejně jako on je tematicky
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fascinován výstřižky z novin. Někdy banálními novinovými fotografiemi, jindy
ikonami moderní pop kultury z časopisů – obojí tvoří často předlohu jeho
volných vícebarevných linorytů. Z novinových ústřižků sestavuje i své volné a
užité koláže. Fascinaci užitou grafikou obalů, razítek, nálepek a drobných
tiskovin promítá Michal Cihlář i do svých osobních deníčků z cest. O Cihlářově
zaujetí knihou a jeho nadšení Váchalovými knižními pracemi svědčí vzácná
bibliofilie s povídkou Williama Melvina Kelleyho Nářek pro mne, kterou v roce
1982 přeložila Jana Valentová. Ocenění kritiků a náklonnost dětských i
dospělých čtenářů však získala knížka Kvik pluje na jih, kterou vydalo
nakladatelství Labyrint. Michal Cihlář ji ilustroval a upravil pro děti, vznikla
ovšem na motivy původní knihy z roku 1946 překladatele a básníka Richarda
Kubeše. Úspěšná na poli knižní tvorby byla i antologie povídek světových
literárních klasiků, vydaná pod názvem Komu se to dostane do rukou. Michal
Cihlář obdržel v soutěži Nejkrásnější knihy roku 1992 jak první cenu za
ilustrace, tak za grafickou úpravu. Výtvarník ilustroval také dnes již kultovní
knihu Jáchyma Topola Anděl a fejetony téhož autora v Lidových novinách. Kdo
má rád skupinu Nerez nebo Jaromíra Nohavicu, má většinou rád i jejich hudební
obaly. Některé z nich jsou dílem právě Michala Cihláře a vznikaly vskutku
koncepčně. Například základem obalu „nerezáckého“ LP Na vařený nudli byl
Cihlářův nápad, aby každý z členů kapely přinesl různé obrázky, výstřižky,
fotky, nápisy a předměty, které má rád. On z nich pak sestavil objekt – koláž
obalu alba. Z Cihlářových obalů pro Jaromíra Nohavicu pak vyniká Moje
smutné srdce. Ústřední motiv tvoří Nohavicovy portrétní fotografie od Ruda
Prekopa, linoryty jelena a laně s kolouchem a sněženkové tapety, které jsou
navrženy pro každou dvoustrannu bookletu zvlášť. Tapety jsou ostatně velkým
Cihlářovým tématem. Už v roce 1992 byla kolekce jeho čtyř autorských tapet s
pivními motivy součástí interiérů České restaurace na Expu 92 v Seville.
Jsou Buďánka navždy ztracenou dělnickou kolonií?
Na pomezí Smíchova a Košíř, nedaleko tramvajové zastávky Kavalírka, leží
bývalá kolonie dělnických domků s názvem Buďánka. V jádru pochází z první
poloviny 19. století a je jedním z posledních dochovaných reliktů dobové
zástavby na pražské periferii. Její hodnota přitom nespočívá v architektuře
jednotlivých staveb, ale v jejich prostorovém uspořádání, které tvoří v rámci
hlavního města ojedinělý urbanistický celek. Kolonii vybudovali v letech 1840–
1850 dělníci z nedalekého lomu a cihelny. Tvořilo ji přes dvacet domků, ve
kterých bydlelo až tři sta lidí. Plánované výstavbě panelového domu se sice
podařilo zabránit, opuštěná lokalita však rychle chátrala a po vyhlášení
památkové zóny se její rekonstrukce ještě ztížila. Teprve roku 2008 vznikl
projekt, který by měl v letech 2011–2013 někdejší kolonii zachránit. Tři budovy
mají být rekonstruovány, místo dalších pěti vzniknou repliky.
Lokalita byla roku 1991 prohlášena památkovou zónou, chátrání se však
zabránit nepodařilo a dnes je většina objektů v dezolátním stavu. Pokusy o
záchranu byly dlouho neúspěšné, teprve poslední projekt společnosti Geosan
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Alfa z roku 2008 dává lokalitě naději na oživení. Studii, která počítá s
rekonstrukcí tří budov i se stavbou několika nových objektů, už před dvěma lety
schválili zastupitelé Prahy 5, a pokud vše půjde podle plánů, obnova by měla
začít v srpnu 2011. Jméno Buďánka, jehož původ je dnes už neznámý, nesla
původně nevelká viniční usedlost, která stávala v místech dnešní osady. V letech
1840–1850 kolem ní vznikla kolonie rozličných domků, které si postavili chudí
dělníci z blízkého pískovcového lomu, zaměstnanci břevnovské cihelny a drobní
řemeslníci. Později se k nim přidali dělníci ze smíchovských továren a také
místní galerka. Údaje o tom, kolik domků osadu tvořilo, se různí.
Pravděpodobně jich bylo kolem 24 a žilo v nich údajně až tři sta obyvatel.
Neopakovatelná byla ale především zdejší malebnost. Jakub Arbes ve své knize
Rváč z roku 1903 o Buďánkách napsal: „Osada sama – vcelku něco přes 20
stavení, z nichž některá patří ke Smíchovu, jiná ke Košířům – jest v okolí Prahy,
ba snad v celých Čechách z různých příčin svého druhu jediná. A to nejen svým
zvláštním terénem a skoro až divoromantickým okolím, nýbrž i bizarností
většiny svých starších stavení, z nichž jedno není druhého skoro ani podobno.“
Úpadek Buďánek začal před první světovou válkou, kdy byla část pískovcového
lomu zavřena a dělníci byli nuceni hledat práci jinde. Za druhé světové války si
navíc ve sklepě místního hostince vybudovaly kryt jednotky SS. Osadu se přesto
podařilo udržet a až do konce osmdesátých let sloužily zdejší domky k bydlení.
V období komunismu se Buďánka stala útočištěm i pro skupiny disidentů, mezi
které patřil například dnešní ministr obrany Alexandr Vondra či evangelický
duchovní a senátor Svatopluk Karásek. Nějaký čas tu zkoušela také skupina
Plastic People of the Universe. Definitivní zkáza Buďánek odstartovala teprve
roku 1988. Tehdejší Odbor výstavby hlavního města Prahy začal od soukromých
vlastníků domky i s parcelami odkupovat a většina starousedlíků osadu opustila.
Jediným soukromým objektem v kolonii zůstal domek Ludvíka Hradílka, na
jehož střeše se objevil dnes již legendární nápis „Pomoc, chtějí nás zbourat“,
který v průběhu devadesátých let vystřídaly ještě další vzkazy: „Koukale,
padáme i na tvou hlavu“ a „Obecní úřad – náš hospodář“. Počítalo se s úplnou
demolicí malebných dělnických obydlí. Nahradit je měl desetipodlažní panelový
dům se 144 bytovými jednotkami, zdravotním střediskem a parkovištěm pro
zaměstnance pražského magistrátu a ministerstva vnitra. Projekt vůbec
nerespektoval urbanistickou strukturu košířského údolí, po uvolnění politických
poměrů v roce 1989 se proto proti němu zvedla vlna odporu, která vyvrcholila
demonstrací na Staroměstském náměstí. Demoliční výměr byl zrušen a osada se
roku 1991 stala památkovou zónou. Ochrana však lokalitě paradoxně spíš
uškodila. Podmínky památkářů byly totiž tak přísné, že se nepodařilo najít
investora.
Situaci komplikovala také byrokracie a nevyjasněné vlastnické vztahy. Městská
část Praha 5 žádala magistrát o svěření Buďánek, čehož plně dosáhla až roku
1997. Žádná ze tří veřejných soutěží neskončila úspěchem a osada rychle
chátrala. Na jaře 2002 bylo pak šest ze čtrnácti zbylých objektů pro havarijní
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stav zbořeno. V říjnu 2006 začala městská část jednat o komerčním projektu s
firmou Geosan Alfa, která byla jediným účastníkem dalšího výběrového řízení.
Záměrem bylo vybudovat na místě někdejší kolonie bytové domy. Národní
památkový ústav se ale v lednu 2007 postavil proti bourání Buďánek a
požadoval přinejmenším zachování původní sítě cest. Firma nakonec od záměru
ustoupila a vypracovala nový projekt. Ten počítá se zachováním tří historických
budov a s výstavbou pěti dalších, které budou kopiemi již zaniklých domků. V
areálu pak vznikne i několik novostaveb. Celková investice má dosahovat částky
350 milionů korun.

Listopad
Z radnice
Novým starostou Prahy 5 se stal MUDr. Radek Klíma z TOP 09

Novou koalici v páté městské části složily dne 10. 11. 2010 následující politické
subjekty: TOP 09, VV a ČSSD. Občanští demokraté odešli do opozice a
socialisté se museli „zřeknout“ lidí, kteří aktivně působili v minulém vedení
radnice. Místa na radnici obsadili zástupci TOP 09, VV a ČSSD. Dne 18.
listopadu 2010 zvolilo zastupitelstvo novým starostou Prahy 5 MUDr. Radka
Klímu (TOP 09). „Voliči a občané Prahy 5 vyjádřili svou touhu po změně ve
vedení radnice a v hospodaření městské části. Osobně kladu důraz zejména na
otevřenost a transparentnost radnice. V nejbližších dnech nás čeká mnoho práce,
budeme přebírat agendu, čeká nás příprava vyrovnaného rozpočtu na příští rok.
Koalice chce také udělat audit uzavřených smluv a personální audit na radnici,“
vyjádřil se po svém nástupu do funkce nově zvolený starosta MUDr. Radek
Klíma. Rada městské části Praha 5 bude devítičlenná. Prvním zástupcem
starosty byl zvolen Bc. Pavel Kroha (TOP 09) a dalšími třemi zástupci starosty
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Mgr. Patrik Havlíček, (TOP 09), JUDr. Petr Lachnit (ČSSD) a Ing. Jiří
Vejmelka (VV). Dále byli zvoleni členy rady Miroslav Zelený (TOP 09), Marek
Kukrle (VV), MUDr. Angel Marinov (ČSSD) a Jaroslav Nedvěd (ČSSD).
Zároveň na zasedání zastupitelů proběhla volba předsedů jednotlivých výborů:
uvolněný předseda kontrolního výboru – Lukáš Herold (ODS); uvolněný
předseda hospodářského výboru – Marie Kolovratová (TOP 09); uvolněný
předseda výboru životního prostředí – Ondřej Velek (SZ); uvolněný předseda
sociálního a zdravotního výboru – Vlasta Váchová (ČSSD); neuvolněný
předseda finančního výboru – Jiří Vitha (TOP 09).
Koalice v 45členném zastupitelstvu obsadila 30 křesel. V opozici bude ODS s
deseti zastupiteli a KSČM se dvěma zástupci. O podpoře nové rady se ještě
rozmýšlejí tři zastupitelé Strany zelených. Odsunutí ODS z vyjednávání o
koalici bylo jasné hned po zavření volebních místností. Nemožnost spolupráce s
občanskými demokraty totiž deklarovala jak TOP 09, tak Věci veřejné. „S
ohledem na minulé působení ODS v Praze 5 pod vedením bývalého starosty
Milana Jančíka a na základě volebních výsledků TOP 09 nepovažovala za
možné, aby byla uzavřena jakákoli koalice s účastí ODS,“ napsal v tiskové
zprávě šéf pražské TOP 09 František Laudát. I absence bývalého místostarosty
Michala Šestáka (ČSSD) v nové vládě Prahy 5 byla podmínkou při vyjednávání.
„Byl to náš požadavek. Partneři snad pochopili, že je to pro nás důležité, a vzali
to realisticky,“ řekl nový starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma (TOP 09).
Odpůrcům bývalého starosty Milana Jančíka se tak až nyní podařilo to, o co
usilovali už při minulých volbách. Tehdy dostal Milan Jančík nejmenší počet
hlasů ze všech 23 zvolených zastupitelů ODS. Oponenti uvnitř vlastní strany ho
pak nechtěli za starostu. Do vleklého sporu zasáhl až primátor Prahy Pavel Bém
a Milanu Jančíkovi svým vlivem k starostování pomohl. ODS v Praze 5 se
následně rozpadla na několik křídel. To samé potkalo i ČSSD a zelené. Zástupci
současného starosty jsou Bc. Pavel Kroha (TOP 09), Ing. Jan Vejmelka (VV) a
JUDr. Petr Lachnit (ČSSD). TOP 09 by měla mít v radě Prahy 5 celkem čtyři
zástupce, ČSSD tři a VV dva.
Noví zastupitelé městské části Praha 5 pro volební období 2010 – 2014
Komunální volby proběhly 15. a 16. října 2010 a přinesly výraznou změnu
stávajícího rozložení politických sil. Voleb se zúčastnilo 26 782 voličů. Z čehož
29,81 procenta volilo stranu TOP 09, která se stala vítězem voleb, a tím i
rozhodující silou v jednání o podobě koalice zdejší radnice. Ta je složena ze
členů TOP 09, ČSSD a Věcí veřejných. V zastupitelstvu páté městské části má
TOP 09 patnáct mandátů. Druhou v pořadí skončila ODS s deseti, třetí ČSSD
s devíti mandáty. Strana Věcí veřejných získala šest mandátů, do zastupitelstva
se dostala i Strana zelených se třemi mandáty a KSČM se dvěma mandáty.
Složení Zastupitelstva a Rady MČ Praha 5:
Mgr. Martina Atlasová (TOP 09), členka zastupitelstva; Jaroslav Bartoš, člen
zastupitelstva (ODS); ing. Jan Bejšovec, člen zastupitelstva (TOP 09); Mgr.
Diana Bubníková, členka zastupitelstva (TOP 09); Ing. Bohumil Dvořák, člen
191

zastupitelstva (ČSSD); Ing. Martin Frélich, člen zastupitelstva (ODS); Mgr.
Patrik Havlíček, člen zastupitelstva (TOP 09); Mgr. Radka Havlínová, členka
zastupitelstva (ODS); Ing. Herbert Heissler, člen zastupitelstva (ODS); Bc.
Lukáš Herold, člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru (ODS); Mgr. Jan
Hlaváček, člen zastupitelstva (ODS); JUDr. Tomáš Homola, člen zastupitelstva
(VV); Mgr. Terezie Hradílková, členka zastupitelstva (SZ); Radek John, člen
zastupitelstva (VV); MUDr. Radek Klíma, starosta (TOP 09); Jaroslav Knap,
člen zastupitelstva (TOP 09); Marie Kolovratová, předsedkyně hospodářského
výboru (TOP 09); Ing. Richard Kopáček, člen zastupitelstva (TOP 09); JUDr.
Naděžda Kratochvílová, členka zastupitelstva (TOP 09); Bc. Pavel Kroha, první
zástupce starosty (TOP 09); Marek Kukrle, člen rady (VV); JUDr. Petr Lachnit,
zástupce starosty (ČSSD); RNDr. Milan Macek, CSc., člen zastupitelstva
(KSČM); MUDr. Angel Marinov, člen rady (ČSSD); RNDr. Jan Martinec, CSc.,
člen zastupitelstva (SZ); Jana Mrázková, členka zastupitelstva (ČSSD); Bc.
Miloslav Mrštík, člen zastupitelstva (ČSSD); Mgr. Viktor Najmon, člen
zastupitelstva (ODS); Jaroslav Nedvěd, člen rady (ČSSD); Karel Novotný, člen
zastupitelstva (TOP 09); Ing. Michal Pavel, člen zastupitelstva (VV); Růžena
Peterková, členka zastupitelstva (KSČM); Bc. Roman Sedlák, člen
zastupitelstva (TOP 09); Th.Mgr. Petra Šáchová, členka zastupitelstva (ČSSD);
Michal Šesták, člen zastupitelstva (ČSSD); RNDr. Miroslav Škaloud, člen
zastupitelstva (ODS); Ing. Vít Šorm, Ph.D., člen zastupitelstva (TOP 09); PhDr.
Marie Ulrichová-Hakenová, členka zastupitelstva (VV); Ing. Vlasta Váchová,
členka zastupitelstva, předsedkyně sociálního a zdravotního výboru (ČSSD);
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., členka zastupitelstva (ODS); Ing. Jiří Vejmelka,
zástupce starosty (VV); Ing. Ondřej Velek, člen zastupitelstva, předseda výboru
pro životní prostředí (SZ); Ing. Jiří Vitha, člen zastupitelstva, předseda
finančního výboru (TOP 09); Vojtěch Zapletal, člen zastupitelstva (ODS); Ing.
Miroslav Zelený, člen rady (TOP 09).
Kdo je nový starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma?
Starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma (TOP 09) se narodil 29. dubna 1962.
Vystudoval lékařskou fakultu a pracoval jako chirurg, později se věnoval
podnikání v oblasti zdravotnictví – od registrace a dovozu léků až po klinické
studie. Mimo jiné je společníkem a jednatelem několika společností. K jeho
zálibám náleží především sport: dříve gymnastika, tenis, karate, nyní curling
(šestinásobný mistr republiky, někdejší kapitán národní reprezentace, hraje
českou extraligu). Curling (česky nepřesně lední metaná) je týmový sport, ve
kterém se hráči snaží dopravit po ledě své kameny co nejpřesněji do
vyznačeného prostoru. Jeho počátky spadají do 16. století, kdy se hra objevuje
na zamrzlých skotských jezerech. Curling se objevil jako ukázkový sport na
olympijských hrách v roce 1924, 1988 a 1992. Nastálo byl na program
olympijských her zařazen v roce 1998. Díky své sportovní kariéře umí pracovat
s „koštětem“. Po svém nástupu slíbil, že „vymete“ z radnice kostlivce i pavučiny
z minulé éry. Zatím se mu to povedlo alespoň při vyjednávání o rozdělení
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pravomocí na radnici, kdy se do placených funkcí nedostal snad nikdo z
minulého zastupitelstva.
Ombudsmankou Prahy 5 se stala farářka husitské církve
Zastupitelstvo Prahy 5 na své ustavující schůzi (22. 11. 2010) zřídilo funkci
„radničního ombudsmana“. Do nové pozice byla zvolena zastupitelka páté
městské části, farářka Církve československé husitské, Th.Mgr. Petra Šáchová
(ČSSD). Kroužkování jí na kandidátce ČSSD vyneslo nejvíc hlasů a její strana
se stala součástí radniční koalice. Může se tak pustit do práce, kterou považuje
za své poslání. Občanům bude k dispozici jednou až dvakrát týdně.
„Potřebujeme zařízení typu denního stacionáře pro seniory se zajímavým
programem a s občerstvením za režijní cenu několika korun,“ poukázala Petra
Šáchová na jednu z oblastí, na kterou se chce zaměřit. „Ombudsmanku už
vlastně dělám 35 let. Přicházejí za mnou lidé se svými problémy, protože
nevědí, kam jinam by šli. Jenže já ve své současné pozici duchovního můžu
třeba takovou bezradnou babičku potěšit slovem, zatímco by potřebovala
praktickou pomoc.“ Na radnici Prahy se chce nejprve zorientovat, zjistit, co
který odbor řeší, seznámit se s každým, kdo má k problémům občanů a jejich
právům co říci. Na radnici bude mít svoji kancelář a dny, kdy za ní může každý
přijít. K dispozici bude samozřejmě i její e-mailová adresa a telefon. Jako
ombudsmanka se bude zabývat konkrétními případy lidí. V Praze 5 žije více než
11 000 obyvatel starších 65 let. I to je jeden z podstatných důvodů, proč se jako
farářka Československé církve husitské rozhodla vstoupit do ČSSD. Ve školních
jídelnách by chtěla například zavést příspěvky seniorům na obědy. Domnívá se,
že je potřebné zřídit i infolinku sociálních služeb.
Bývalý starosta Prahy 5 Milan Jančík byl jmenován místopředsedou
Pražské energetiky
Bývalý starosta Prahy 5 za ODS Milan Jančík povýšil do pozice místopředsedy
představenstva firmy Pražská energetika (PRE), dříve měl status člena.
Stalo se to při obměně představenstva firmy v listopadu 2010, v níž téměř 70
procent akcií drží německý koncern Energie Baden-Württemberg. Jančík přitom
30. července 2010, den před svým odchodem z funkce starosty, pomohl
prodloužit smlouvu, kterou PRE s Prahou 5 v roce 2005 uzavřela na
„poskytování komplexního outsourcingu informačních a komunikačních
technologií“. Radnice Prahy 5 by měla PRE za pět let zaplatit 177 milionů
korun, uvedl internetový deník Parlamentní listy. Pro schválení dodatku
smlouvy zvedl ruku sám Milan Jančík, a to i přesto, že byl ve střetu zájmů.
Podle webu Prahy 5 proti hlasovali místostarostové Michal Šesták (ČSSD) i
Lucie Vávrová (ODS).

Úřední oznámení
Snaha odovlat tajemníka Úřadu městské části Praha 5
V rámci personálních změn probíhajících v současnosti na radnici Prahy 5 se
rada shodla (23.11.) na odvolání dlouholetého tajemníka Úřadu městské části
Praha 5 Ing. Karla Čudy. „Jedinou změnou, kterou vnímám jako nezbytnou a ve
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které jsem už začal provádět první kroky, je odvolání tajemníka úřadu Ing. Karla
Čudy,“ řekl k situaci nový starosta MUDr. Radek Klíma.
Primátorem hl. m. Prahy se stal Bohuslav Svoboda
Po bouřlivých protestech se doc. MUDr. Bohuslav Svoboda stal dne 30.
listopadu 2010 primátorem Prahy. Ve veřejné volbě porazil kandidáta TOP 09
Ing. Zdeňka Tůmu. Ve funkci tak nahradil Pavla Béma jiný občanský demokrat.
Podpořila ho velká koalice ODS a ČSSD, proti níž protestovaly stovky lidí
přímo v budově magistrátu. Vadilo jim, že byla odstavena TOP 09, která volby v
hlavním městě vyhrála. Bohuslav Svoboda dostal 33 hlasů, při volbě primátora
se zdrželi právě Zdeněk Tůma a komunista Lubomír Ledl. Ostatní zástupci TOP
09 a zbylí dva komunisté hlasovali proti Bohuslavu Svobodovi. Prvním
náměstkem se pak podle koaliční smlouvy stal sociální demokrat, pro kterého
zvedli ruku i všichni tři komunisté. Dostal tak celkem 36 hlasů. Složení Rady je
následující: Primátor – Bohuslav Svoboda (ODS), 1. náměstek – Karel Březina
(ČSSD). Další náměstci: Josef Nosek (ODS), Antonín Weinert (ČSSD), Ivan
Kabický (ODS). Další členové rady: Petr Dolínek (ČSSD), Aleksandra Udženija
(ODS), Lukáš Kaucký (ČSSD), Radek Lohynský (ODS), Lukáš Plachý (ČSSD).
Na jedenácté místo v Radě byl zvolen Boris Šťastný z ODS, který ale zároveň
oznámil, že hned rezignuje a funkci přijímá formálně, aby bylo zvoleno jedenáct
radních, jak zákon vyžaduje. Do jednacího sálu se však nedostaly stovky
demonstrantů. Odpůrci velké koalice skandováním, pískáním a cinkáním klíči
zcela zablokovali jednání, které muselo být několikrát přerušeno. Protest osobně
podpořil také bývalý prezident Václav Havel. Poté, co v polední pauze úředníci
magistrát zamkli a nepouštěli zpět ty, kdo už odešli pryč, zůstalo na místech pro
veřejnost jen několik desítek lidí. Ti vypískali při skládání slibu zastupitele za
ODS i ČSSD – s výjimkou sociálního demokrata Jiřího Dienstbiera mladšího.
„Protesty jsou nepochopením demokracie,“ řekl nový primátor Prahy: „Město se
nesmí dál zadlužovat, musí dluhy splácet. Protesty proti modro-oranžové koalici
na magistrátu jsou nepochopením výsledků voleb a demokracie…“ Při svém
projevu však často musel hodně zvýšit hlas, aby překřičel pískot a výkřiky
demonstrantů.

Územní rozhodování a stavební aktivity
Rezidence Cibulka
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Městský obvod Prahy 5 je, co se týče plochy a počtu obyvatel, jedním
z největších v Praze. Nachází se na levém břehu Vltavy v blízkém sousedství
historického jádra Prahy. Centrální částí Prahy 5 je Smíchov. Jen málo
městských obvodů se může pochlubit různorodostí okolní krajiny, přírodními
památkami a parky jako Praha 5. Ke zdejším zajímavým lokalitám náleží
Barrandovské skály v Hlubočepech, Vidoule v Jinonicích, Motolský ordovik,
Ctirad, skála v Košířích, park Košíře – Motol. K parkům přiléhají zahrady
bývalých letohrádků a zemědělských usedlostí, jako jsou Klamovka, Santoška,
Cibulka, zahrada Kinských. Projekt bytového domu v ulici Musílkova organicky
navazuje na okolní prostředí, a přispívá tak k revitalizaci pozemků této
atraktivní pražské čtvrti. Projekt v ceně 2 988 200 Kč je výjimečný kombinací
několika faktorů: výbornou polohou, optimální dispozicí bytů, standardem
domovního vybavení, a to vše při použití tradičních stavebních materiálů.
Dům tvoří šestnáct bytových jednotek navržených v dispozicích 1+kk až 4+kk
(44,60 m2 až 101,05 m2). Nemovitost nabízí AAA BYTY. CZ – centrála,
Masarykovo nábřeží 28, Praha 1.
Projekt na obnovu Barrandovských teras stále žije
Společnost Barrandovské terasy pracuje na vybudování čtyřhvězdičkového
hotelu a restaurace na levém břehu Vltavy. Finanční náročnost projektu však
realizaci přestavby areálu značně brzdí. Od prodeje teras už uběhlo sedm let.
Barrandovské terasy, jimž vévodila funkcionalistická vyhlídková věž, byly
otevřeny 4. října 1929. Na slavnost se sjela pražská prvorepubliková smetánka.
Po jedenaosmdesáti letech na skalním masivu nad Vltavou zbyly jen rozpadající
se ruiny. Je ovšem stále možné, že alespoň část bývalého lesku se na Barrandov
zase vrátí. Stále totiž existuje projekt na jejich přestavbu. Podle něj by zde měl
vzniknout čtyřhvězdičkový hotel s 268 lůžky, restaurací a kongresovým
centrem. Naznačuje to projekt od renomovaného architektonického studia KubaPilař, ovšem se stavbou se doposud nezačalo. „Pět let trvalo, než se nám projekt
obnovy podařilo dotáhnout do územního rozhodnutí,“ řekl Jaromír Hrdlička,
který zastupuje společnost Barrandovské terasy, v níž drží majoritní podíl
podnikatel Michalis Dzikos. Ten je známý jako velký obdivovatel architektury a
designu první poloviny 20. století. Podle Hrdličky společnost ztratila ten pravý
okamžik, kdy Praha byla plná turistů a nabídka hotelů nebyla tak velká. To se
nyní změnilo. Turistů ubylo a prakticky všechny hotely musely jít s cenovou
nabídkou výrazně dolů. K situaci dodal: „Dnes je Barrandov součástí města a v
létě jdou lidé raději do Podolí nebo odjíždějí na chaty. Navíc zdejší plavecký
bazén už je také zničený, že jeho zprovoznění je problematické. Právě bazén je
jediné, co dodnes vlastní rodina Havlových. Bratři Havlové své podíly po
restituci převedli na své ženy. Manželka Ivana Havla ho prodala manželce
prezidenta, která většinový podíl za 20 milionů korun postoupila společnosti
Barrandovské terasy.“

Podniky a podnikatelé
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Pražský okruh vydělává milion denně
Novou jihozápadní částí Pražského okruhu projelo od jejího otevření 20. září
2010 přes 1,6 milionu vozidel, z nichž 400 tisíc bylo nákladních. Okruh se tak
rychle zařadil mezi nejvytíženější dálnice v zemi. Podle Martiny Vápeníkové z
Ředitelství silnic a dálnic (5. 11. 2010) dosahuje na novém úseku naúčtované
mýtné přes milion korun denně. Vytížení 30 kilometrů dlouhé spojky mezi
plzeňskou dálnicí D5 a brněnskou D1 však není rovnoměrné. Největší hustotu
provozu zaznamenaly senzory na starším, kompletně zrekonstruovaném úseku u
Třebonic, kde počet vozidel přesahuje denně 70 tisíc, nejméně vytíženou částí je
napojení na brněnskou dálnici s méně než polovičním provozem. Vybrané
mýtné na nové části okruhu představuje zhruba pět procent denního výběru z
celé zpoplatněné sítě, která měří 1300 kilometrů. Právě majitelé kamionů jsou
ale největšími kritiky nové úpravy provozu, která zakazuje vjezd kamionů na
Jižní spojku a Barrandovský most. Kamiony jedoucí ze severu a východu na
západ tak musejí jet po novém okruhu, čímž se jim trasa prodlouží. Dalším
odpůrcem této úpravy je městská část Praha 4, která objednala dvojí měření
emisí ve Spořilovské ulici, na níž se od uzavření Jižní spojky podstatně zvýšil
počet projíždějících nákladních aut. Po vyhodnocení druhého měření se vedení
Prahy 4 rozhodne, jak bude postupovat dál. Podle policie se ale i díky uzavření
Jižní spojky pro nákladní automobily doprava na ní výrazně zklidnila a snížil se
počet nehod. Podle Ředitelství silnic a dálnic se počet aut projíždějících po
Barrandovském mostě snížil po otevření okruhu o 50 tisíc na asi 80 tisíc denně.

Byty a bytová politika
Barrandovská vila Miloše Havla je na prodej
Strýc bývalého prezidenta Václava Havla si v období první československé
republiky poblíž Barrandovských teras postavil luxusní rezidenci. Původně
pozemek koupil otec bývalého prezidenta Václava Havla. Prodal jej ale bratrovi
Milošovi, filmovému producentovi, který na něm vilu postavil. V roce 1949 mu
ji zabavili komunisté. Poté v ní měla sídlo argentinská ambasáda. Po roce 1989
byla vila navrácena bratrům Havlovým. Ti ji prodali firmě spojené s
podnikatelem Antonínem Charouzem. Objekt byl následně rekonstruován a
sloužil jako uzavřený klub tehdejší pražské smetánce. Tomu odpovídá i
vybavení, z něhož je zaměření na večírky zřejmé. V hlavní místnosti je kulečník,
na zdi tři velkoplošné obrazovky vedle sebe a reproduktory pro hudební
vystoupení a na zdech jsou obrazy závodních aut. V každém patře je bar a v
přízemí a v podkroví osm dvoulůžkových pokojů. Podle internetových stránek
realitní kanceláře Exkluzivita.cz, která prodej zprostředkovává, je za
funkcionalistickou stavbu požadovaná cena 150 milionů korun. „Máme ji v
nabídce, ale majitel její prodej nechce nijak medializovat. Prohlídku umožnit
nelze,“ uvedl Richard Watzke z realitní kanceláře. Že jde o výjimečnou nabídku,
potvrzuje i Jiří Pácal ze společnosti Central Europe Holding, která obchoduje s
nemovitostmi. „Tato vila se skvělým pozemkem požadovanou hodnotu má.
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Výhodou je možnost celý areál využít pro firemní účely, stejně jako
přebudování na luxusní bydlení. Skutečnost, že patřila rodině Havlových,
nehraje při stanovení ceny žádný význam,“ vysvětlil Pácal, podle něhož se
podobných nemovitostí v takové hodnotě ročně v Praze objeví okolo pěti.
Nové luxusní byty v Praze 5
Pokud chcete bydlet v klidném místě, ale zároveň žít kousek od centra města,
můžete si koupit byt v exkluzivním projektu Nová Kavalírka od společnosti
CENTRAL GROUP. Přímo vedle parku Kavalírka ve vyhledávané pražské
čtvrti Praha 5 – Košíře vyroste pět propojených bytových věží se 140 luxusními
byty. Stanice metra a obchodní centrum na Andělu je odtud vzdáleno jen pět
minut tramvají nebo autobusem. Ceny luxusních bytů ve zcela novém projektu
Nová Kavalírka se pohybují od 1,8 milionu za byt 1+kk o výměře 31 metrů
čtverečních do 6 milionu korun za prostorný byt 4+kk. Tyto ceny již zahrnují
pozemek, DPH a luxusní provedení REZIDENCE i rozšířené pojištění. Většina
bytů má parkovací stání, sklep a balkon nebo terasu. Výstavba lokality na
rozhraní ulic Musílkova a Pod Kavalírkou bude zahájena v únoru 2011. Byty
budou předány uživatelům v prosinci 2012.

Doprava
Přívozy v metropoli budou brázdit i ledovou Vltavu
Magistrát hl. m. Prahy navýšil (3. 11. 2010) dotaci vltavským přívozům na 11,5
milionu. Pražané díky tomu budou moci jezdit přes Vltavu i během zimy.
Pražané, kteří si zvykli používat k přepravě přes Vltavu přívozy, se nemusejí
bát, že by s příchodem zimy jejich provoz skončil. Dopravní podnik rozhodl, že
provoz všech až na jediný zachová po celý rok. „Jejich vytížení je takové, že má
smysl je provozovat bez přestávky. Kromě rekreačního využití totiž splňují i
čistě dopravní funkci, kdy je cestující využívají k cestě do školy a do
zaměstnání,“ řekl Filip Drápal z organizace Ropid, která v Praze sestavuje jízdní
řády. Během loňské zimní sezony fungovaly pouze převozy na severu Prahy
spojující trojský břeh se Sedlcem a s Podbabou. Teď budou vody ledové Vltavy
nadále brázdit i další tři lodě s převozníky. „Přívoz mezi Lihovarem a
Veslařským ostrovem je významnou alternativou pro spojení Podolí a
dopravního uzlu Lihovar v Praze 5. Přívoz mezi Jiráskovým náměstím a
Císařskou loukou zlepšuje přístupnost ostrova Císařská louka, protože ji spojuje
s výtoňským i smíchovským břehem. A význam má zachovat i přívoz mezi
nádražím Modřany a Lahovičkami,“ řekl Drápal. Dlouhodobě nejoblíbenější je
lodní doprava mezi Podbabou a Podhořím, která spojuje Šárecké údolí s Trojou.
Během letních dnů ji využívalo sedm set až tisíc lidí denně. Na řeku proto
musely být nasazeny dvě lodě. Přes zimní sezonu zájem zřejmě tak vysoký
nebude, a proto mezi břehy bude pendlovat pouze jedna loď, která najednou
přepraví devět lidí. Během zimy se také změní interval, v němž bude loď u
Podbaby jezdit. Z dvanácti minut se protáhne na dvojnásobek. Beze změny
zůstane i provozní doba. „Většina přívozů bude končit ve dvacet hodin. Pouze
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spojení mezi Lihovarem a Veslařským ostrovem končí ve 22 hodin a přívoz
mezi Lahovičkami a nádražím Modřany v 19 hodin,“ dodal Drápal. Na
přívozech platí stejné podmínky a tarify jako v případě ostatní dopravy v Praze.
Lístek pro ty, kteří nemají kupon, stojí 26 korun. „Na přívozech neplatí SMS
jízdenka ani nepřestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu,“ upozorňuje Drápal.
Trasa metra B měla být první. Stavět se však začala až jako poslední
Už nejstarší plány metra počítaly se spojením Karlína a Smíchova. Přednost
nakonec dostaly jiné části Prahy. Karlín se Smíchovem spojovala už první trať
pražské koňky, a to od roku 1876. Když se pak začalo uvažovat o zavedení
dopravy pod zemí, jeden z prvních návrhů počítal s tím, že nejprve se postaví
propojení právě těchto pražských částí. Tedy v trase, kterou dnes kopíruje linka
metra B. „Poprvé takovou trať podzemím navrhli v roce 1926 inženýři List a
Belada, kteří u nás zřejmě i poprvé použili termín metro. Jimi navrhovaná trať
měla označení A,“ řekl historik Pavel Fojtík. Podle něj měla tato trasa vést z
Palmovky přes Karlín, Příkopy a poté Národní třídou k Národnímu divadlu. Pak
se stáčela směrem k dnešnímu Jiráskovu náměstí. Odtud pak měla pod Vltavou
vést ke smíchovskému Andělu. Všechny další projekty si význam tohoto spojení
uvědomovaly. „Naprostá většina projektů, které vznikly mezi světovými
válkami, počítala pochopitelně i s nějakou tratí ve směru Karlín (Libeň)–
Smíchov,“ dodal Fojtík. O několik desetiletí později se rozhodlo o výstavbě
podpovrchové tramvaje. První úsek se dokonce už stavěl, když tehdejší vláda
rozhodla, že v Praze postaví metro, jaké bylo v Moskvě. „Bylo to v srpnu 1967.
Následovala rychlá příprava zcela nového systému MHD v Praze. V této
koncepci se trať B objevila směrově v zásadě v té podobě, jak ji známe dnes.
Ale i tady najdeme odlišnosti, především v koncových úsecích,“ řekl Fojtík.
Zásadním rozdílem oproti dnešnímu stavu mělo být větvení tratě na Palmovce.
Odtud měla vést na Harfu. Konec měl být v Hloubětíně. Také na opačném konci
„béčka“, v Jihozápadním Městě, se později počítalo s větvením tratě. „Ostatně i
dnešní stanice Stodůlky je na takové rozvětvení stavebně připravena. Několikrát
se později v koncových částech – především ve vysočanské oblasti – trasa
modifikovala, nebyl jasný ani počet stanic a ukončení jednotlivých etap,“ popsal
plány vedení trasy metra B historik Pavel Fojtík.
Při výstavbě metra se první úsek trati B začal stavět až jako poslední. Předběhla
ho trasa metra C a A. Linka se začala projektovat v roce 1970 a první stanicí,
která se začala stavět, bylo Smíchovské nádraží. Tehdy se psal rok 1978 a v
tentýž rok se začalo s ražbou tunelů mezi Můstkem a náměstím Republiky. Po
prvním otevřeném úseku linky B se projeli první cestující v roce 1985. Tehdy se
jezdilo mezi stanicí Smíchovské nádraží a dnešní Florencí. O tři roky později se
prodloužil směrem k dnešní stanici Zličín do zastávky Nové Butovice.
FAKTA: Trasa B – jízdní doba: Po celé trati projede vlak za 42 minut. Na trase
je celkem 24 stanic, z toho osm hloubených, tři povrchové, třináct ražených a
jedna atypická. Ze všech stanic má 22 ostrovní nástupiště, jedna boční a jedna
má atypické uspořádání v různých výškových úrovních. Nejhlubší stanicí na
198

trati B je Můstek (40,3 m pod zemí). Metro B má stavební délku 26,4 km a
provozní délku (mezi středy koncových stanic) 25,7 km.

Školství a dětské aktivity
Taneční centrum se prozatím nemusí stěhovat
Taneční centrum Praha (TCP) se zatím nemusí stěhovat. Obvodní soud pro
Prahu 5 dne 29. 11. 2010 na žádost smíchovské radnice odročil jednání o
vyklizení školského areálu Pod Žvahovem, v kterém TCP sídlí. Veřejnost o tom
informoval místostarosta Prahy 5 Ing. Jiří Vejmelka (VV). Další řízení by mělo
být 7. února příštího roku (2011), do té doby chce radnice problém s areálem
vyřešit. Žalobu na vyklizení areálu podalo minulé vedení města. Nové vedení
radnice s tímto postupem nesouhlasí. „Jsem přesvědčen, že nájemní vztahy s
TCP vyřešíme,“ řekl Jiří Vejmelka. Zároveň se domnívá, že by se do hry mohl
vrátit dřívější projekt, který počítal s tím, že v areálu budou sídlit i další školy.
Spor o areál Pod Žvahovem trvá od roku 2005. V té době vznikl společný
projekt Gymnázia Buďánka a TCP na přestavbu areálu a proinvestováno zde
bylo několik milionů korun. Bývalé vedení radnice tehdy uzavřelo se školami
nejednoznačné smlouvy.
Seznam škol v městské části Praha 5
ZŠ a SŠ pro žáky se speciálními poruchami chování, Na Zlíchově 19, Praha 5 –
Hlubočepy, 152 00, 251 550 192, 251 550192 sps.na_zlichove@zris. mepnet.cz
Střední průmyslová škola dopravní, a. s., Plzeňská 102, Praha 5 – Motol 150 00,
224 190 031, 224 190 042, perstyn@sps-dopravni.cz studijni_oddeleni@spsdopravni.cz, www.sps-dopravni.cz
SOU, Praha – Radotín, Pod Klapicí 11/15 Praha 5 – Radotín, 153 80,
257 899 901, 257 810 645, sou@klapice.cz, www.klapice.cz
Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská 45/621 Praha 5 – Smíchov, 150 00,
257 320 816, 251 511 908, pauchova@gchd.cz, office@gchd.cz, www.gchd.cz
Soukromá obchodní akademie, Stodůlky, s. r. o., Kuncova, 158 00, Praha 5 –
Stodůlky, 155 00, 251 621 744, 251 621 744, soastodulky@volny.cz,
www.soastodulky.cz
SŠ dostihového sportu a jezdectví, U Závodiště 325/1, Praha 5 – Velká Chuchle,
159 00, 257 941 094, 257 940 269, sou-chuchle@sou-chuchle.cz, reditel@souchuchle.cz, www.sou-chuchle.cz
Gymnázium školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. r. o, Kuncova
1580/5, Radlická 115, Praha 5, 251 550 946, 235 521 216,
info@gymnaziumsmvv.cz, zajickova@gymnaziumsmw.cz
Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené, goa@goa.braillnet.cz goa.braillnet.cz
Gymnázium J. Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5, 158 00, 251 050 211,
235 512 150, reditel@gymjh.cz, jidelna@gymjh.cz, www.gymjh.cz
Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, Praha 5, 153 00, 257 910 111, 257
911 680, sekretariat@gymn-radotin.cz, www.gymn-radotin.cz
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Gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5, 150 00, 251 563 219, 251 566 711,
reditelka@zatlanka.cz, jitka.jenickova@zatlanka.cz, www.zatlanka.cz
Gymnázium Nad Kavalírkou 1, Praha 5, 150 00, 257 210 925, 257 212 086,
Matejka.Jiri@seznam.cz, Petr.Hamsik@seznam.cz, www.kavalirka.cz
Německá škola, s. r. o. – zahraniční škola a gymn., Schwarzenberská 700/1,
Praha 5 158 00, 235 311 725, 235 311 703, dsprag@dsp-praha.cz, www.dsppraha.cz
Osmileté gymnázium Buďánka, o. p. s., Pod Žvahovem 463, Praha 5, 152 00,
257 328 786, 257 328 786, info@budanka.cz, www.budanka.cz
Rakouské gymnázium v Praze, o. p. s., Drtinova 3/498, Praha 5, 150 00, 257 322
494, 257 322 494, direktion@oegp.cz, www.oegp.cz
Smíchovská SPŠ, Preslova 25, Praha 5, 150 21, 257 320 533, 257 316 461,
reditel@ssps.cz, reditel@ssps.cz, www.ssns.cz
SOŠ a SOU Drtinova 3, Praha 5, 150 00, 257 323 577, 257 329 258,
kancelar@stredniskoladrtinova.cz, www.stredniskoladrtinova.cz
SŠ umělecká a řemeslná Praha 5, 251 115 411, 251 553 957,
petr.lacina@ssuar.cz, ssuar@ssuar.cz, www.volny.cz/sou-nt-zlichov
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolová 169, Praha 5, 150 00,
251 554 763, 251 555 356, skola.vymolova@seznam.cz, www.sksp.org
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, 150 00, 257 323
038, 257 313 420, skoly.sp@post.cz, chmelir@post.cz, www.skolaholeckova.cz
Zařízení pro děti-cizince, DÚ, DDŠ, VÚ, SVP, ZŠ, Prš., Radlická 30, Praha 5,
150 00, 724 066 024, 251 564 751, llhh@seznam.cz, zuzana.vuckova@ddc.cz,
www.ddc.cz
SŠ umělecká řemeslná, Nový Zlíchov 1/1063, Praha 5, 150 05, 251 115 411,
251 533 957, ssuar@sssuar.cz, www.sssuar.cz
Středisko praktického vyučování-zlatnické, Seydlerova 2451/8, Praha 5, 158 00,
235 520 821, 235 520 821, spvzlat@volny.cz, www.volny.cz/spvzlat
Hotelová škola Radlická, Radlická 115, Praha 5, 158 00, 251 172 110,
251 172 118, hs@hs-radlicka.cz, www.hs-radlicka.cz

Kultura
Pětatřicet umělců seniorů získalo ocenění za celoživotní práci
Verši ze Shakespearových Sonetů i slovy svého kolegy Jiřího Sováka „Stáří je
bohužel jediný způsob, jak se dožít vysokého věku,“ přivítal v neděli 14. 11.
2010 prezident Herecké asociace Václav Postránecký v pražském Národním
domě na Smíchově nové držitele ocenění Senior Prix. Toto poděkování za
celoživotní činnost uděluje umělcům seniorského věku Nadace Život umělce ve
spolupráci se společností Intergram. Za osmnáct let ho obdrželo již 798 umělců
z celé republiky a nyní k nim přibylo 35 dalších. Herci, zpěváci, hudebníci,
tanečník i artistka. Nechyběly mezi nimi ani osobnosti spjaté s Plzní a její
kulturou. Například herečka a pedagožka Pražské konzervatoře Helena
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Rejšková-Lehká, která se v Plzni narodila, či někdejší člen plzeňské činohry Jan
Bartoš.
Umělecký fotograf Ladislav Postupa vystavoval v Portheimce
Městská část Praha 5 uspořádala v Galerii Portheimka výstavu světově
uznávaného fotografa Ladislava Postupy. Umělec náleží k žijícím legendám
české umělecké fotografie. Narodil se roku 1929 v Náchodě a po začátcích
projektanta ve stavebnictví se začal naplno věnovat umělecké tvorbě. Úhelným
kamenem jeho fotografického vidění okolního světa je surrealismus. „Jsme hrdí
na to, že se nám podařilo zorganizovat výstavu jednoho z nejvýznamnějších
žijících českých umělců právě u nás,“ řekl na zahájení výstavy místostarosta
Prahy 5 Michal Šesták. Výstava, věnovaná autorovu životnímu jubileu, byla
otevřená od 5. 10. do 4. 11. 2010. Expozice ukázala průřez jeho celoživotní
uměleckou tvorbou. Celkem v Portheimce bylo umístěno celkem čtyřicet
fotografií, zároveň s výstavou byla vydána autorova obrazová monografie.

Zdravotní a sociální péče
Jak je to s platy lékařů?
Ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík si nemyslí, že lékaři v
českých nemocnicích se nemají tak zle, aby museli utíkat za hranice. Navíc
nechápe názor, že v cizině je všechno lepší, každý jim hned nabídne práci a oni
si vydělají velké peníze. Od ředitelů zahraničních klinik ví, že v Německu,
Británii, Francii či Španělsku nestojí o nekvalifikované lékaře. V cizině si sice
vydělají víc, ale mají mnohem vyšší náklady na život. A k přesčasům říká:
„Přesčas je jakákoliv práce v nemocnici mimo základní pracovní dobu, dejme
tomu mimo 7.30 až 16.00. Jakmile tady budete od 18.00 do 22.00, protože máte
službu, ale celý týden tady nejste, máte přesčas. A ten už je placený jinou
sazbou. Už v roce 2008 jsem nařídil, že po službě bude lékař chodit domů. Dřív
přišel lékař ráno v půl osmé, byl tady i s noční 24 hodin a pak pokračoval ve své
běžné práci, takže to bylo 32 hodin. Řekl jsem, že takhle ne. Musel jsem nabrat
desítky doktorů, ale zvládli jsme to. Takže když má teď doktor noční, druhý den
odejde domů. Víkendová služba je buď sobota, nebo neděle. Průměrně to
vychází na 48 hodin týdně. Upřímně – kdo vydělává víc než 30 tisíc měsíčně, ať
mi řekne, že je v práci dvaačtyřicet hodin týdně! Bojím se, že odejdou do terénu.
Ambulantní specialisté jsou velmi dobře placeni a najděte mi nějakého, který
pracuje 42 hodin týdně. Moc jich nebude. Dokonce se jim vyplatí najmout si
doktora ode mě. Naši doktoři na to využívají ten volný den. Po noční nejdou
domů spát, ale jedou přivydělat si do jiné ambulance. Zakázat to nemohu.
Nedělám to. V nemocnici to napomáhá sociálnímu smíru, a když si chtějí
vydělat, proč ne. Jak si myslíte, že vypadá noční v nemocnici. Je to obor od
oboru. Traumatolog, anesteziolog se moc nevyspí, protože pokud máte
traumacentrum, míří tam zranění z autonehod, pobodaní, úrazy. Na druhou
stranu jsou obory, kde si doktor udělá večerní vizitu a odkráčí na lékařský pokoj.
Mimochodem, to je česká specialita. Když pojedete do západní nemocnice,
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vyfasujete jen skříňku a není možné, že byste se někde zašil. Kolem lékařských
platů panuje celá řada mýtů. Lékařský plat je velmi komplikovaně
strukturovaný. Maximálně padesát procent je tarif a stupeň, zbytek jsou různé
příplatky – infekční, za riziko, odměny, prémie, za služby, za přesčasy… Lékař
může mít každý měsíc úplně jiný plat. Setkal jsem se s jedním z iniciátorů
kampaně a ten mi ukazoval výplatní pásku, kde měl 17 800 korun po roce praxe.
A já si říkám, že neznám jediného doktora, který by po roce neměl ani korunu
osobního ohodnocení a neměl žádné služby. Pokud je má, nemůže mít plat 17
800.“ Pokud čtvrtina lékařů splní své hrozby a odejde do zahraničí, na péči se
bude déle čekat a některá oddělení, možná i nemocnice skončí. Může se to stát
už v březnu 2011. Od března možná budou chybět i doktoři, kteří chystají ke
konci roku hromadné výpovědi, a na konci února jim doběhne dvouměsíční
výpovědní lhůta. Tentokrát se zdá, že lékaři myslí své výhrůžky vážně – mnozí z
těch, kteří podepsali protestní výzvu, chtějí výpověď skutečně podat.
Přinejmenším proto, aby neztratili tvář. A v sousedním Německu i Rakousku je
o ně velký zájem. Ministr Leoš Heger (TOP 09) optimisticky prohlašuje, že
zdravotnictví se dokáže nastalé situaci přizpůsobit. „Přednostně by se
poskytovala jen akutní péče, prodloužily by se čekací doby. Lékaři by měli na
pacienty méně času, měli by víc práce. Ale také více peněz,“ řekl ministr v
České televizi. Pokud by však čtvrtina lékařů skutečně odešla, některé
nemocnice by zřejmě musely zavírat oddělení. „Nakonec by se možná některé z
menších nemocnic musely zavřít úplně,“ uznává ministr. Nemocnic je podle
něho v Česku nadbytek, na což už delší dobu upozorňuje i ODS. Zatím se však
nikdo z politiků neodvážil k tomu, že by rušení nemocnic začal prosazovat. Je to
politicky nepopulární krok, pacienti budou vždycky proti.
Množí se žaloby pacientů na lékaře v motolské nemocnici
Ve Fakultní nemocnici Motol vzrostl počet pacientů, kteří žalují své ošetřovatele
a lékaře. „Dříve jsem se musel ročně seznamovat zhruba s padesátkou
dokumentů o údajných pochybeních našich zaměstnanců. Dnes musím
prostudovat desetkrát více,“ říká motolský náměstek pro léčebně preventivní
péči Martin Holcát. Počet lékařských chyb v největší pražské nemocnici, která
ročně ošetří na 860 tisíc ambulantních a sedmdesát tisíc hospitalizovaných
pacientů, přitom podle expertů neroste. Přibývá ale lidí, kteří se pokoušejí získat
od nemocnice peníze a rostou i požadované částky. „Dříve šlo u prakticky
identických sporů o tisíce až desetitisíce korun, nyní se jedná o statisíce až
miliony,“ přibližuje situaci Holcát. Zároveň upozorňuje, že jistému pochybení se
nedá zabránit. „I zdravotníci jsou jen lidé a občas dělají chyby. V jasných
případech se proto snažíme s postiženými co nejrychleji domluvit a vyjít jim
vstříc.“ Podle náměstka je ale problém v tom, že narůstá i počet takzvaných
rentiérů – tedy pacientů, kteří se snaží spekulativně využít své nemoci k
obohacení. Motol například žaluje pacientka více než o sto tisíc korun kvůli
modřině vzniklé po odběru krve. Valná většina žalovatelů odškodné nezíská,
protože k pochybení ve skutečnosti nedošlo. Pokud ano, fakultní nemocnici
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chrání pojištění až do výše plnění dvacet milionů. I když je pojistná částka
vysoká, přesto se musí každoročně navyšovat.
Ledový listopad poprvé zabíjel
Leošní listopadové počasí si s námi pěkně zahrávalo! Nejprve bylo rekordně
teplo, v druhé polovině měsíce nastoupila krutá zima! Ta už si vyžádala i
prvního umrzlého! Tak obrovské výkyvy teplot nejsou pro lidský organismus
dobré. Podle lékařů nás čekají chřipkové epidemie. Z 21 stupňů celsia z
předminulého týdne se teploty svezly až k minus 15! „Prožíváme ledové dny. O
víkendu (27. 11. 2010) ranní teploty na některých místech klesly až k minus 15
stupňům,“ řekla meteoroložka Dagmar Honsová. Přes den se přitom bude
teplota pohybovat maximálně kolem nuly. Oproti teplotám před dvěma týdny je
to propad o rovných 30 stupňů! Obzvláště studené noci si začaly vybírat i svou
daň. V Praze 5 – Stodůlkách našli lidé prvního umrzlého bezdomovce. „Jde o
muže zatím neznámé totožnosti, je mu mezi 30 a 40 lety. Lékař předběžně určil
jako příčinu smrti podchlazení,“ řekl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.
Spolu s velkými mrazy do Prahy dorazila i sněhová nadílka a kvůli nízkým
teplotám by se měla udržet. „V listopadu byl v Praze naposledy sníh před dvěma
lety a tak velké mrazy byly zaznamenány naposledy v roce 2007,“ dodala
Honsová.

Veřejně prospěšná činnost
Klub přátel starého Smíchova pořádal Dušičky na Malostranském hřbitově
Tématem vycházky byl především výklad o zde pochovaných osobnostech,
jejichž výročí si v letošním roce připomínáme. Představeni například byli: malíř
Adolf Kosárek, skladatelé Jan Tomášek a Jan Nepomuk Vitásek či hudební
pedagog Josef Hrabě. Vycházka se uskutečnila 6. listopadu 2019 v 15 hodin.
Sraz byl u branky vedle kostela. Návštěvníci si mohli přinést vlastní svíčky a
květiny. Výklad se dále týkal následujících osobností: Cornova Ignác (1740–
1822), historik, pedagog, básník (*270); Marschall von Bieberstein František
(1760–1835), c. k. generálmajor a majitel 2. dělostřeleckého pluku (*250);
Vitásek Jan Nepomuk August (1770–1839), český skladatel, virtuos a hudební
pedagog, významný činitel pražského hudebního života, první ředitel pražské
varhanické školy, ctitel Mozartův (*240); Bragáto Aloisio (1790–1894), první
zpovědník rakouského císaře Ferdinanda I. a jeho manželky císařovny Marie
Anny (*220); Zeidler Jeroným II. (1790–1870), opat Strahovského kláštera,
významný teolog (*220, +140); Pinkas Adolf Maria (1800–1865), advokát,
politik (*210); Kosárek Adolf (1830–1859), malíř, krajinář (*180); Czarda
Václav Jiří (1792–1850), kapucín, laik (+160); František Haas (1773–1850),
pražský měšťan a majitel domu (+160); Tomášek Václav Jan (1774–1850),
skladatel, klavírista a hudební pedagog s rozsáhlými mezinárodními kontakty,
člen mnoha cizozemských hudebních spolků: Nizozemí, Vídeň, Budapešť, Lvov
(+160); Trödl František (1794–1850), mlynář (+160); Josef Hrabě (1816–1870),
český kontrabasista a významný hudební pedagog, profesor na konzervatoři,
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reformátor hry na kontrabas a zakladatel pražské školy (+140). Klub přátel
starého Smíchova patří k popularizátorům Malostranského hřbitova. Kromě
komentovaných vycházek a uctění památky zesnulých zde také pořádá hojně
navštěvované Májové slavnosti. V červnu 2010 se na hřbitově uskutečnilo
vzpomínkové setkání k připomenutí předního smíchovského občana a
spisovatele Jakuba Arbesa, který se zasloužil o zachování této památky. Byla
zde též představena knižní novinka Jakub Arbes: Romaneto v listech.
Korespondence z let 1867–1892, vydaná nakladatelstvím ARSCI. Malostranský
hřbitov na Smíchově, původně morový hřbitov, začal po zrušení pohřebišť
uvnitř městských hradeb za Josefa II. od roku 1786 sloužit i obyvatelům Malé
Strany a Hradčan. Přibližně po sto letech však již neodpovídal potřebě rychle se
rozvíjející levobřežní Prahy, a proto byl roku 1884 zrušen. Na počátku 20.
století mu dokonce hrozila likvidace. O zachování památného hřbitova se
významně zasloužil Klub za starou Prahu a umělci jako Jakub Arbes, Alois
Jirásek či Max Švabinský. V roce 1958 byl hřbitov i s kostelem Nejsvětější
Trojice prohlášen za kulturní památku. Od roku 1989 o něj příkladně pečuje
příspěvková organizace Magistrátu hl. m. Prahy a Správa pražských hřbitovů.
Na průzkum hřbitova a opravu vybraných náhrobků věnuje prostředky i městská
část Praha 5. Kromě národních buditelů zde odpočívá například stavitelská
rodina Dientzenhofferů, malíři Adolf Kosárek, Vincenc Morstadt a bratři
Mánesové, sochařská rodina Platzerů, z hudebních skladatelů Václav Tomášek,
Giovanni Stich-Punto a Jan Vitásek a ze spisovatelů Gustav Pfleger-Moravský.

Sport a zábava
Ragbyový klub Tatra Smíchov se bojí o hřiště
Elitnímu ragbyovému klubu Tatra Smíchov hrozí, že přijde o hřiště, kde hraje
skoro čtyřicet let. V krajním případě může oddíl zaniknout. Vlastník pozemku
podle ragbistů nesouhlasí s dlouhodobým pronájmem. Klub si myslí, že jej
nahradí „golfisté“. Tatra Smíchov nepřijde o hřiště nedaleko Strahova hned.
Současná nájemní smlouva vyprší až 30. června 2013. Svou budoucnost prý ale
ragbisté musejí řešit v předstihu. „Všechna předběžná jednání s vlastníkem,
klubem SK Smíchov, skončila stejně. O dlouhodobé prodloužení pronájmu
zájem zjevně nemá,“ tvrdí Jana Moravcová z vedení Tatry. Majitel údajně
uvažuje o prodloužení maximálně o rok či dva. To ale problém klubu s více než
250 aktivními členy prý neřeší. Kvůli dlouhodobě plánovaným soutěžím, práci s
mládeží či žádáním o granty, potřebuje dlouhodobější záruky. „Už to spíše
vidíme tak, že si musíme najít jiné místo, kde bychom mohli dlouhodobě
působit,“ říká Moravcová. Klub zatím neúspěšně oslovil úřady městských částí,
pražský magistrát, ministerstvo školství i soukromníky. Představitelé Tatry se
domnívají, že vlastník pozemku chce na hřišti postavit golfový areál. SK
Smíchov je totiž úzce navázán na společnost Erpet Group, která na Smíchově
provozuje golfové centrum. Současná situace má původ v roce 2003, kdy se
řešila privatizace tohoto pozemku. O ragbyové hřiště se tehdy ucházel SK
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Smíchov, sdružující více sportovních oddílů, a Tatra, která se od něj v
devadesátých letech osamostatnila. Nyní se do případu ragbyového klubu
hodlají vložit komunální politici. Věci veřejné chtějí pomoct při vyjednávání s
vlastníkem pozemku, případně hledání nového místa. „Nejúspěšnější sportovní
klub v Praze 5 by tu měl zůstat,“ říká volební lídr v Praze 5 Ing. Jiří Vejmelka.
Klubu údajně naznačila podporu i TOP 09.
Smíchovský festival alpinismu nabízel setkání s velkými osobnostmi
Příznivci hor a horolezectví, které láká romantika vertikál a výjimečné sportovní
výkony na laně, se sešli na festivalu alpinismu, který začal 19. 11. 2010 v
Národním domě na Smíchově. Třídenní program sedmého ročníku nabízel
videoprojekce, přednášky a panelové diskuse s významnými osobnostmi.
Pořadatelé akce chtěli veřejnost zároveň upozornit na historii alpinismu. Úvod
patřil pozvání do východotyrolských Alp, s nimiž je české horolezectví tradičně
spojeno. „Praha stála u kolébky historie alpinismu,“ řekl za pořadatele festivalu
Ladislav Jirásko. Upozornil, že se o to postaral pražský rodák Johann Stüdl,
který byl jedním ze zakladatelů prvního horského svazu v Evropě – německého
Alpenvereinu. Postavil také první chatu ve východní části Alp a založil spolek
horských vůdců v rakouském Kalsu. V sobotu zde byl v premiéře uveden
dokumentární film věnovaný této výrazné osobnosti. Na Smíchovském festivalu
alpinismu se i letos představila řada vynikajících horolezců. Jeden se ale pyšní
světovým primátem. Slovinec Davo Karničar v roce 2000 sjel jako první na
lyžích nejvyšší horu světa Mount Everest: „Tahle kombinace je extrémně
náročná. Nahoru nesete navíc lyžařské vybavení a ještě si musíte prohlédnout
terén, zda je sjízdný. Můžete se dokonale připravit, ale stejně potřebujete
obrovskou kupu štěstí, aby vyšlo počasí, nefoukalo, a já ji měl.“

Městská zeleň a ekologie
Prodloužení cyklistické trasy směrem na Lahovice
Cyklisté na cestě mezi Barrandovským mostem a Malou Chuchlí pojedou na
pohodlné asfaltové stezce. Už příští rok. „Trasa teď vede na břehu Vltavy po
rybářské pěšině. Silnice pod skalou je kvůli nezajištěnému kamení zavřená,“
řekl předseda cyklistické komise magistrátu Pavel Polák. Provizorium má
vyřešit dva a půl kilometru nové stezky. Vyjde zhruba na dvacet milionů korun.
Řešení „hluchého“ místa na páteřní cyklotrase A1 spadá do plánu rozvoje
pražské cyklistiky pro rok 2011. Magistrát chce postavit osm až deset kilometrů
nových cyklostezek, vyhrazených pruhů a dalších dopravních opatření.
Dotáhnout do konce chce náročné přemostění Berounky a Vltavy v Lahovicích
pod Pražským okruhem. Propojit chce také Prahu se středními Čechami
prodloužením stávající stezky ze Zbraslavi do Jarova. Celkový účet? Dvě stě
milionů korun. Polovinu vydá město z vlastní kasy a zbytek zaplatí z
evropských fondů či z příspěvků Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud
chystané stavby vzniknou, překoná délka pražských cyklotras hranici pěti set
kilometrů.
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Bezpečnost občanů
Na pražském Smíchově se zastřelil muž, nechal dopis na rozloučenou
Šedesátiletý muž se zastřelil ve čtvrtek 4. 11. 2010 krátce po poledni v ulici Na
Bělidle v Praze 5 – Smíchově. Zanechal po sobě dopis na rozloučenou, případ
policie vyšetřovala jako smrt bez cizího zavinění. Sebevrah tak jen potvrdil
smutný fakt – s úbytkem denního světla a nástupem podzimního nečasu mohou
u psychicky labilních lidí nálady vygradovat až k dobrovolnému odchodu ze
života. Podle statistik Pražské záchranné služby tento případ v průběhu letošního
roku zvýšil počet dokonaných sebevražd střelnou zbraní na 19 obětí z
dosavadních 114 osob.
V červnu ujela prázdná tramvaj z depa
Drážní inspekce ukončila vyšetřování incidentu, při kterém ujela z depa v
pražském Motole tramvaj. Vyšetřovatelé jasně označili viníka – byl jím řidič,
který porušil předpisy a prázdnou tramvaj tak „poslal“ na kilometr dlouhý výlet.
Jen náhodou se nikomu nic nestalo. O tom, že tramvaj z motolské vozovny
neujela kvůli technické závadě, přitom měli vyšetřovatelé jasno už dva dny po
nehodě, tedy v půlce června 2010. Šofér, který může za to, že tramvaj bez
jakéhokoli dozoru ujela kilometrovou trasu, u pražského dopravního podniku
pracuje dál. „Řidič od nás dostal upozorňující dopis a přišel o prémie. Kromě
toho jsme ho mimořádně přezkoušeli a poslali na lékařskou prohlídku. Teď už
jezdí dál,“ popsala trest pro provinilce mluvčí Dopravního podniku Ilona
Vysoudilová. I tak ale může řidiče ještě stihnout podstatně tvrdší trest. Případ
totiž stále řeší i policie, její vyšetřovatel čeká na znalecký posudek. Policisté
řidiče podezřívají z obecného ohrožení z nedbalosti. Za to mu hrozí až rok
vězení. Pokud by ale případný soud dospěl k závěru, že se tramvaj rozjela kvůli
vážnému zanedbání pracovních povinností, může řidič za mřížemi strávit až tři
roky. Ve prospěch chybujícího řidiče mluví to, že poté, co neřízená tramvaj
vyrazila vrata vozovny a rozjela se sama z kopce, nezpanikařil. Místo toho sedl
na vypůjčené kolo a začal „splašenou“ tramvaj honit. To se mu nakonec i
podařilo, záběry z kabiny totiž ukázaly, že rozjetý kolos zastavil on sám. Při
pronásledování tramvaje ale muž dostal infarkt, a skončil tak v nemocnici.
Na Smíchově shořel autobus
Mohutný požár zachvátil v pondělí 22. 11. 2010 časně ráno v Praze 5 –
Smíchově autobus značky Mercedes-Benz, který byl odstaven na parkovišti.
Oheň zcela zničil motorový prostor a zadní část autobusu, škoda je kolem tří
milionů korun, řekla agentuře Mediafax mluvčí zdejších hasičů Pavlína
Adamcová. Hasiči byli do Mozartovy ulice na Smíchově přivoláni pět minut
před druhou hodinou ráno. „Jednotka oheň likvidovala v dýchací technice,“
řekla mluvčí s tím, že požár byl uhašen kolem čtvrt na čtyři ráno.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
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Zemřela Viola Fischerová, femme fatale české literatury
Ve čtvrtek 4. listopadu 2010 v motolské nemocnici podlehla zákeřné nemoci
básnířka Viola Fischerová (1935), žena, která byla výraznou postavou české
literatury druhé poloviny 20. století. Po svém návratu z emigrace po sametové
revoluci 1989 se usadila v Praze 5 na Barrandově. V padesátých letech byla
součástí skupiny takzvaných Šestatřicátníků, společně s Václavem Havlem,
Josefem Topolem či Věrou Linhartovou. Její báseň si Bohumil Hrabal vybral
jako motto povídkové knihy Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet (1965).
Byla manželkou prozaiků Karla Michala a Josefa Jedličky. A ve švýcarském
exilu pak získala práci v basilejském divadle, kde dělala asistentku Friedrichu
Dürrenmatovi při inscenaci jeho slavné hry Play Strindberg. Viola Fischerová
byla vnímána jako velký příslib české poezie, její debutová sbírka Propadání
(1957) ale nakonec nikdy nevyšla. Vznikla na popud další významné osobnosti
české kultury, Jana Grossmana. Viola Fischerová po letech vzpomínala: „Čekala
jsem na Grossmana před knihkupectvím Československého spisovatele. Jan
přišel a řekl mi: ,Violo, mně se ta knížka velice líbí, ale vydáme-li ji, tak
ukamenují tebe, mne, a ještě rozbijou tuhle vitrínu.' Byl to jeden z
nejšťastnějších okamžiků mého života.“ Poté se básnířka na dlouhou dobu
odmlčela, podle vlastních slov byly důvodem texty Věry Linhartové, které ji
uhranuly: „Hrabal mi pak v devadesátých letech velmi přesně řekl, že sílu toho
ochromujícího zážitku přebila teprve Pavlova smrt, po níž jsem zase psát
začala.“ Debutovou sbírkou se totiž nakonec stala až Zádušní mše za Pavla
Buksu (1993), přičemž Pavel Buksa byl básnířčin první manžel, píšící pod
pseudonymem Karel Michal. Poté následovaly další sbírky: Babí hodina, Jak
pápěří, Odrostlá blízkost, Divoká dráha domovů, Matečná samota, Nyní,
Předkonec, Písečné dítě a Domek na vinici a také knihy pro děti Co vyprávěla
dlouhá chvíle a O Dorotce a psovi Ukšukovi. Nakladatelství Fra by mělo ještě
vydat autorčinu poslední sbírku s názvem Hrana. Viola Fischerová byla
brněnskou rodačkou a dcerou filozofa J. L. Fischera. Studovala slavistiku na
Masarykově univerzitě a na Univerzitě Karlově češtinu a polštinu. Poté
pracovala v literární redakci Československého rozhlasu. V roce 1968 odešla s
Karlem Buksou do švýcarského exilu. V rozhovoru k tomuto kroku Fischerová
řekla: „Jedním z rozhodujících momentů bylo, když jsme týden po okupaci
zhlédli na Zbraslavi v kině dokument, v kterém jakýsi zlomyslník sestříhal
záběry ze všech sjezdů Svazu mládeže od šestačtyřicátého do sedmašedesátého
roku. Lámali jsme se smíchy při pohledu na stále stejné maníky, jen čím dál
obtloustlejší a plešatější, kteří kanili pořád totéž. Když jsme pak ale vyšli ven,
tak to na nás padlo. A tehdy jsme si řekli – tak tohle ještě jednou a na doživotí –
tak to ne.“ Básnířka potom pracovala jako asistentka režie a studovala
germanistiku a filozofii. První exilové období – švýcarské – skončilo
sebevraždou Karla Michala (1932–1984), autora proslulého především knihou
Bubáci pro všední den. Poté přišlo šestileté mnichovské období, kdy Viola
Fischerová pracovala v tamní Svobodné Evropě a provdala se za Josefa Jedličku
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(1927–1990), autora knihy Kde život náš je v půli se svou poutí. Její básně tak
jsou plné stesku po mužích, kteří již nežijí, po mládí, které již odešlo, a rovněž
„matečné samoty“. V Písečném dítěti (2007) ale autorka také psala o novém
vzplanutí, o „milostném přátelství dvou žen“: „Těch vzlyků smíchu -/ až na nás
klepali// A butik kde jsme kupovaly/ kalhoty blůzy a sukně/ jedna druhé//,To je
vaše dcera?'/ usmívala se prodavačka// ,Ne láska'// ,Stejně'/ řekla/,je to dar'“.
Viola Fischerová si ale nic nenamlouvala, nechtěla namlouvat: „Bráníte se/ Ty
verše jsou kruté// Bráním se/ Jde o bilanci/ a účet// Je lepší vědět.“ Poslední
básnická sbírka zesnulé Violy Fischerové byla pojmenována podle domku, který
si s manželem Pavlem Buksou kdysi koupili na ostrově Elba a kam básnířka
každý rok jezdila.
Národnímu domu na Smíchově se říkalo „nároďák“ nebo „kulturák“
Naši rodinu patriotů Smíchova zvlášť potěšilo, že Pražský deník v rubrice o
slávě pražských staveb opět sáhl do smíchovských zásob, konkrétně nyní pro
Národní dům spolu se zmínkou o s ním zároveň vybudované tržnici. Tyto dvě
budovy včetně spojující někdejší zahradní restaurace důstojně spoluvytvářejí od
prvního desetiletí 20. století krásu náměstí 14. října. Jejich autor, architekt a
profesor České techniky Jan Alois Čenský, vytvořil ve Smíchovské tržnici jeden
z nádherných příkladů secesního slohu, zatímco Národní dům má styl spíše
historizující se secesními prvky. Od svého vybudování se stal pro Smíchov, ale
nejen pro něj, skutečně významným kulturním a společenským centrem s
perfektně a moderně vybaveným zázemím. Doba komunistického režimu
nesnesla název Národní dům a vyměnila jej za příšerné kostrbaté přejmenování
Dům kultury pracujících v kovoprůmyslu, lidově ovšem zůstával „nároďákem“
či též nověji „kulturákem“. Naštěstí z něj duch kulturního a společenského dění
zcela nevyvanul, byť v podobě ideově okleštěné a cenzurované. A tak se zde dál
konaly různé koncerty, divadelní představení, plesy, promítaly filmy, fungovaly
různé kroužky a programy, sídlila zde knihovna samozřejmě s libri prohibiti a
restaurace. Pod křídly Domu kultury se také však leckdy ukrylo i to, co
totalitnímu režimu opravdu nevonělo, viz například dobře známé Futurum. Jaké
množství mých osobních vzpomínek se též k tomuto místu váže! Chodila jsem
do „kulturáku“ s rodiči, v době mé nádherné základní školní docházky na
přelomu šedesátých a sedmdesátých let tu naše škola spolu s dalšími
smíchovskými mívala pravidelně různé besídky a vystoupení. Co jsem se zde
narecitovala sólově i se spolužáky na zmíněných vystoupeních i při recitačních
soutěžích! Recitování mi celkem šlo, ale co trémy jsem tu musela překonávat!
Jako dnes si vybavuji, když jsem někdy ve čtvrté či páté třídě při jakémsi
školním vystoupení měla opět přednášet sama před celým velkým sálem, jaký
panický strach se mě zmocnil už dobu předtím z vysoko posazeného mikrofonu.
Třásla jsem se hrůzou, že si jej sama nebudu umět upravit, že bude ostuda, a v
zákulisí jsem se několikrát úzkostlivě ujišťovala, že jeden starší spolužák
opravdu vyjde na jeviště rovnou se mnou a mikrofon mi sníží na moji výšku. I
ke zpěvu jsme se zde s naším třídním dívčím sborem dostaly při besídkách i
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soutěžích. A do třetice soutěže, kterými jsem v „kulturáku“ prošla, tentokrát
literární tvorby. Chodívali jsme sem se školou i do kinosálu na filmová
promítání, některá zaujala, při jiných se hlavně krásně blblo. Cítím na tvářích
mrazivý vzduch časných zimních víkendových rán, kdy se ještě hluboko za tmy
vine před vchodem po chodníku za roh ohromná fronta a v ní panuje spřízněná
atmosféra. Kolikrát jsem ve frontě také stála, sama i s manželem! A pak se
konečně otevřel vchod, už nevím přesně, v kolik hodin se zahajovalo, a nastal
hodokvas. Jaké báječné knížky se tu daly sehnat, pravda, někdy za poněkud
nekřesťanské ceny, ale co. Ledacos jsem zde do naší rodinné knihovny doplnila.
Vzpomínat by se dalo ještě na mnohé. Nu, teď již má Národní dům zase zpátky
své poctivé jméno, za sebou celkovou rekonstrukci a existuje opět ve svobodné
společnosti, přes různé problémy. A jeho souputnicí byla tržnice. I ta je po
rekonstrukci. Do jejího patra se s velkou slávou přestěhovala knihovna, ale s
přízemím je to bohužel slabší. Zdejší klasická prodejna potravin je už několik
měsíců zavřená, panují různé fámy, co vlastně smíchovská radnice zamýšlí, ta se
zatím nijak nevyjadřuje. Proč? Naši předkové tržnici vybudovali coby důstojné
sídlo převážně k prodeji potravin, a tak by to mělo i zůstat! Navíc bychom si
představovali, že by se i tady měli co nejvíc podporovat čeští výrobci a pěstitelé.
Krásná smíchovská sestřička Národního domu by zkrátka určitě měla dál plnit
funkci, kterou jí naši moudří předkové dali do vínku. Doufáme, že tomu tak
bude, že tu na náměstí v téhle důstojné architektonické dvojici dál budeme mít
možnost občerstvování svého ducha i těla! (anonymní vzpomínka)

Prosinec
Z radnice
Vánoce u Zlatého Anděla

Stejně jako v minulosti, tak i letos (2010) uspořádala radnice Prahy 5 na pěší
zóně Zlatý Anděl adventní a vánoční slavnosti. Nesly se ve znamení tradičních
trhů spojených s každodenním doprovodným hudebním programem. Vánoční
trhy byly otevřeny každý den od 10 do 19 hodin až do předvečera Štědrého dne,
do 23. prosince 2010. V nabídce byl tradiční sortiment, ozdoby na stromky,
dřevěné lidové výrobky, čokoláda a ozdoby ze sušených květin, adventní
kalendáře, cukrovinky a stromky. Nechyběly ani stánky s občerstvením.
Doprovodný program se konal od 3. do 23. prosince 2010. Na pódiu se
vystřídala známá jména jako Pavel Vítek, Sámer Issa, Standa Hložek, Heidi
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Janků, Martin Maxa, Jiří Helekal, Vladimír Hron aj. Profesionály střídaly
amatérské soubory, taneční skupiny a hudební školy (např. Konzervatoř
Jaroslava Ježka). Vystoupily zde také čtyři ze souborů, které dorazily do Prahy
z celého světa na mezinárodní pěvecký festival – Prague Advent Choral
Meeting.

Úřední oznámení
Pražská městská hromadná doprava koncem roku 2010
O silvestrovské noci (31. 12. 2010) byl posílen provoz městské hromadné
dopravy v Praze. Metro jezdilo se standardním čtvrthodinovým intervalem a na
všech linkách byla zvýšena kapacita vozidel. Posíleny byly i některé noční
autobusové linky s víkendovým prodloužením, noční tramvajové linky
mimořádně jezdily rovněž každých 15 minut. Provoz vlaků Pražské integrované
dopravy (PID) byl až na výjimky na silvestra ukončen přibližně v 19 hodin.
Prodloužen byl pouze na třech linkách. V úsecích Praha Masarykovo nádraží,
Český Brod, Praha hlavní nádraží, Radotín a Praha hlavní nádraží, Stránčice
jezdily vlakové spoje do 22 hodin s intervaly 60 minut. V novém roce 2011 čeká
cestující v MHD a PID změna týkající se zastávek na znamení. Jejich počet se
zvýší, lidé na nich ale nově nebudou muset na řidiče autobusu mávat. Řidiči
autobusů zastaví vždy, když v zastávce bude někdo stát. Od 3. ledna bude také
častěji jezdit expresní autobus číslo 125, který spojuje pražské Jižní Město a
Smíchov. O linku, která je nejrychlejším spojením těchto městských částí, je
mezi cestujícími velký zájem; denně ji využije asi 8500 lidí. V době ranní špičky
autobus 125 pojede nově jednou za šest minut a v době největšího odpoledního
vytížení každých 7,5 minuty. V ostatních obdobích pracovního dne a o víkendu
zůstane zachován původní interval 15 minut.

Podniky a podnikatelé
Vorový přístav na Císařské louce
Bývalý vorový přístav na Císařské louce spravuje společnost České přístavy,
které zařízení patří. Vznikl prokopáním vltavského ramene na Císařské louce na
přelomu 19. a 20. století a sloužil jako ochranný přístav v době povodní.
Podnětem k jeho výstavbě mezi lety 1899 a 1903 byla velká voda, která Prahu
postihla roku 1890. Tehdejší povodeň se sice svým rozsahem nedá srovnat s
katastrofálními záplavami roku 2002, přesto vltavským korytem protékalo 4000
metrů kubických za sekundu. Velká voda napáchala značné škody, mimo jiné tři
pilíře Karlova mostu protrhly klády z utržených vorů, které se o něj zarazily a
přispěly k zřícení mostních oblouků. Aby se už tak nikdy nestalo, nechalo město
vybudovat přístav na Smíchově. Z Císařské louky se tak stal částečně ostrov.
Bylo zde vytěženo 605 200 metrů krychlových zeminy. Vytvořil se tím vodní
bazén o celkové ploše 13,8 hektaru. Délka kotviště byla 1,4 kilometru a
maximální šířka průplavu 110 metrů při maximální hloubce 110 až 150
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centimetrů. Zakázky se ujal podnik stavitele rytíře Votěcha Lanny. Jeho otec
Vojtěch Adalbert Lanna, byl průkopníkem pražské paroplavby. Na přelomu 18.
a 19. století byla obchodní lodní přeprava zboží velmi výnosným podnikem.
Z Rakouska přes České Budějovice se do Prahy dopracovávala nejen sůl, ale i
jiné komodity. Vodní cestě napomohlo vybudování první veřejné železnice na
evropském kontinentě v roce 1825. Většinu zboží dovezeného po koňce
z Rakouska do Českých Budějovic dál směrem do Prahy přepravovaly po Vltavě
vodní cestou lodě.
Po dokončení smíchovského přístavu, tehdy nejmodernějšího zařízení
v monarchii, kotviště 19. dubna 1907 navštívil habsburský císař František Josef
I. a dal souhlas k jeho pojmenování svým jménem. Hlavním artiklem, který se
v té době po hladině Vltavy dopravoval, bylo dřevo. V podobě vorů se klády
plavily ze šumavských hvozdů nejen do Prahy, ale po Labi až do Hamburku.
S výstavbou přehrad byla vorařina stále problematičtější. Poslední vory projely
do Prahy v roce 1947. Dále již dopluly pouze na rozestavěnou přehradu Orlík
(12. 9. 1960). Sestavu šesti vorů o celkové délce 120 metrů vedlo šest zkušených
plavců, ti se řídili pokyny vrátného voroplavby Bohumila Sypala, s proplutím
jezů jim pomáhali dva plavci z pražského spolku Vltavan. Časy, kdy řeku
brázdily vory, jsou dávno pryč. Proto ani smíchovský vorový přístav jako zimní
kotviště nepotřebují. Říční přístav nevyužívají ani pražské výletní lodě a botely,
kromě dočasného úkrytu v době povodní. Stejné je to i s nákladní dopravou,
která je ve značném útlumu. „Ukazuje se, že Praha podobné přístavní zařízení
vlastně nepotřebuje,“ tvrdí Jindřich Vodička, předseda dozorčí rady a náměstek
generálního ředitele společnosti České přístavy. V současnosti přístav slouží
spíše jako překladiště zboží. Pouze v zimních měsících zde například kotví
divadelní loď bratří Formanů nebo v době velké vody loď pražských
bezdomovců Hermes, kterou sem dotlačí z Prahy 7 remorkér.

Doprava
V Praze zkolabovala doprava
Uzavřené silniční tunely, ucpaný Újezd i nábřeží. Takhle začal listopad v
pražské dopravě. Kdo jel v pondělí ráno 1. listopadu 2010 autem do centra
Prahy, strávil ve voze i celé dopoledne. Všechno začalo v Patočkově ulici, kde
se v ranní špičce vytvořila dlouhá zácpa. Počet uvíznutých aut rychle stoupal, až
kolona sahala do Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka. Podle bezpečnostních
předpisů však nesmí doprava v tunelech stát, a tak policisté komunikaci
uzavřeli. V ten moment se komplikace přelily do okolních ulic. A všechno to
znásobilo ještě několik menších nehod. Nejjednodušším řešením tak bylo z vozu
vysednout a jet tramvají. Situace se začala uklidňovat až před polednem. Do
Mrázovky a Strahovského tunelu mohla opět vjet auta. „Zatím to ale řešíme
kyvadlově. Patočkova je stále plná, takže do Prahy 6 pouštíme vozidla
skupinově,“ vysvětloval situaci u vjezdu do tunelů zasahující policista. A jak už
se stává pravidlem, dopravní komplikace se nevyhnula ani nové části Pražského
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okruhu. Po výjezdu z tunelu Lochkov se o mostní konstrukci zastavilo nákladní
auto. Řidič totiž zapomněl sklopit korbu a ta zavadila o betonový most a utrhla
se. Policisté nejdřív dopravu zastavili, po několika minutách se jezdilo jedním
pruhem. V úterý 2. 11. 2010 začala v Praze další silniční uzavírka. Dopravu v
ulici K Barrandovu totiž omezila rekonstrukce mostu přes Růžičkovu rokli.
Směrem na Smíchov se jezdilo jen v jednom pruhu.
Havárie vodovodního řadu v Plzeňské ulici znemožnila tramvajovou
dopravu
Havárie vodovodního řadu před jednadvacátou hodinou večer ve čtvrtek 30. 12.
2010 na křižovatce ulic Jinonická a Plzeňská v Praze 5 znemožnila provoz
tramvají. Doprava byla obnovena kolem třetí hodiny ráno následujícího dne.
Vozy nejezdily v úseku Anděl a vozovna Motol, jak sdělila mluvčí Dopravního
podniku Ilona Vysoudilová. „ V uvedeném úseku zavedl Dopravní podnik hl. m.
Prahy náhradní autobusovou dopravu,“ uvedla dále mluvčí.

Školství a dětské aktivity
Mikulášské odpoledne uspořádala Mafra
Mediální skupina Mafra, jež vydává mimo jiné i MF DNES, uspořádala pro děti
zaměstnanců i obchodních partnerů dvě mikulášská odpoledne. Zdobily se
perníčky, vyráběly svíčky i vánoční přání. Úspěch měl živý betlém a zpěvák
Janek Ledecký. Přestože běžně bývá o víkendu ve smíchovském Anděl Media
Centru, kde sídlí redakce MF DNES a iDNES.cz, docela klid, tak tentokrát se tu
v sobotu 4. 12. 2010 sešlo téměř sedm stovek lidí. Mediální skupina Mafra, jež
vlastní také deníky Metro a Lidové noviny a dětský portál Alík.cz nebo hudební
stanici Óčko, zde uspořádala pro své zaměstnance adventní setkání s
mikulášskou nadílkou. Nejvíc se vyřádily děti zaměstnanců. S rodinou dorazili
členové představenstva Roman Breitenfelner, Roman Latuske, Petr Marek a
Dalibor Balšínek, šéfredaktor MF DNES Robert Čásenský, ale i redaktoři se
svými ratolestmi. „Největší úspěch měl zpěvák Janek Ledecký. Karolínka moc
ráda tančí a několikrát mu před pódiem zakřičela bravo,“ řekla Bohumila
Čiháková, produkční Magazínu MF DNES, která na oslavu dorazila s
dvouapůlletou dcerou. „Říkala také básničku a samozřejmě si musela vyzkoušet
všechny atrakce, svíčku si dokonce motala úplně sama,“ dodala. Malí
návštěvníci zdobili perníčky, soutěžili nebo mlsali: namáčeli si ovoce do
čokolády, kterou chrlila fontána. A vyzkoušet si mohli, jaké je to být na titulní
straně nejčtenějšího seriózního deníku, editoři pro ně připravili speciální
stránku, na níž se pak objevila jejich fotka. Kromě Mikuláše a anděla (před
čertem někteří propukli spíš v hysterický pláč) se každý chtěl kamarádit s
dvoumetrovým Alíkem, maskotem dětského portálu. Dospělí si pochutnali na
svařeném vínu, pečené šunce a vynikající zelňačce.

Kultura
Předvánoční CD Marija Panna Zuzany Lapčíkové
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Známá cembalistka Zuzana Lapčíková se svým kvintetem představila nové,
vánoční CD Marija Panna přečistá nejprve v brněnském Metro Music Baru.
Pražští a středočeští posluchači se s ním mohli seznámit až v předvánočním čase
v klubu Jazz Dock v Praze 5 na Smíchově. „Spojení výrazných muzikantských
individualit dobře známých z jazzových pódií a známé cembalistky a zpěvačky
Zuzany Lapčíkové balancuje originálním způsobem mezi lidovou písní,
barokním kancionálem a jazzem. Přijďte se na vlastní uši přesvědčit, jak
intenzivně a osobitě spolu umějí komunikovat hudebníci se Zuzana Lapčíková
Kvintet,“ zvali na akci organizátoři. Kvintet se představil ve složení: Zuzana
Lapčíková – zpěv, cimbály, Josef Fečo – kontrabas, cimbál, Rostislav Fraš –
saxofon, Ondrej Krajňák – klavír, Kamil Slezák – bicí nástroje, Ivan Herák –
housle, viola. Písně adventu a Vánoc z dílny Zuzany Lapčíkové reflektují snad
všechny její dosud poznané hudební polohy (zpěvačka a cembalistka, která s
potěšením hledá ve vodách jazzových a mezi žánry); vedle vánoční rozdováděné
hravosti tu ale často zaznívá intimně komorní nálada, pokora a posvátno. V
adventních písních vybraných pro nahrávku z barokních kancionálů se
podivuhodně setkává „umělá tvorba“ s kouzelnou poetikou lidových, jen ústně
tradovaných písní.
Na Barrandově se natáčí historický seriál Borgia
Po čtrnácti dnech (2. 11. 2010) se z Telče stáhli filmaři. Stany pro štáb a početný
komparz zmizel i z náměstí Zachariáše z Hradce. Natáčení historického seriálu
Borgia se z Vysočiny přesunulo na pražský Barrandov. Jedno tamní studio se
proměnilo na Sixtinskou kapli a papežské apartmány. Na Barrandově na ploše
sto šedesát tisíc metrů čtverečních vyrostlo vatikánské Svatopetrské náměstí a
ulice středověkého Říma. Dvanáctidílný seriál se natáčí ve francouzsko-českoněmecké koprodukci. První scény se začaly točit začátkem října. Seriál by mohl
být hotový na podzim příštího roku (2011). „Seriál Borgia zachycuje měnící se
společnost. Přechází se ze středověku do renesance, od temnoty ke světlu,
smyslnosti a umění té nejvyšší úrovně,“ uvedl americký spisovatel a filmový
producent Tom Fontana. Seriál Borgia se odehrává na konci 15. století. Je o
šlechtickém rodu, ze kterého mimo jiné vzešli dva papeži. Rod byl na jedné
straně bezohledný, zkorumpovaný, násilnický a intrikářský, na straně druhé za
jejich vlády vzkvétala kultura a prosadily se takové osobnosti jako Leonardo da
Vinci a Michelangelo Buonarroti. Počin filmařů má rozpočet pětadvacet milionů
eur. Hlavní roli Rodriga Borgii obsadil pětašedesátiletý Američan John Doman.
Rodrigo Borgia byl papežem v letech 1492 až 1503. Jeho dceru Lucrezii hraje
sedmnáctiletá Isolda Dychauk, která se narodila na západní Sibiři. Seriál se
pokouší zachytit svět hluboké víry, ale také zločinů, fanatismu, zrady a sexuální
promiskuity.

Zdravotní a sociální péče
První lékaři stáhli výpovědi, hlásí z pražského Motola
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První čtyři lékaři stáhli své výpovědi, oznámil 30. 12. 2010 ředitel Fakultní
nemocnice Motol Miloslav Ludvík. Podle něj to udělají i další. „Z padesáti pěti
výpovědí jich nyní zůstalo 51. Věřím, že nakonec jich zbude 35, a to je číslo
běžné roční fluktuace lékařů,“ uvedl ředitel. Z kterého nemocničního oddělení
lékaři vzali výpověď zpět, ředitel Miloslav Ludvík neupřesnil. Důvodem však
podle něj není to, že by lékařům zvedl Motol platy. „Domnívám se, že lékaři
prostě výzvu podepsali hromadně s tím, že je protestní. Teď jim ale došlo, že
jsou ve faktické výpovědi a může to pro ně mít právní důsledky,“ domnívá se
Ludvík. Informace z Motola přišla v závěru odborářské akce s názvem
Děkujeme, odcházíme. V ní Lékařský odborový klub vyzval lékaře z českých
nemocnic, aby z důvodu nízkých platů a špatných pracovních podmínek podali
hromadné výpovědi. Odbory jich nakonec přes advokátní kancelář poslaly 3684.
Dalších zhruba asi sto padesát lékařů se k výzvě přidalo individuálně.

Veřejně prospěšná činnost
Jediná psí mikulášská besídka v ČR

Již osmý ročník Mikulášské pro všechny hodné pejsky pořádalo v sobotu 4. 12.
2010 občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o. s.,
Praha 5, ve svém výcvikovém areálu v Plzeňské ulici v Motole (proti STK a
hotelu Golf). Vstupné již tradičně bylo dobrovolné a jeho výtěžek byl použit ve
prospěch klientů o. s. Helppes, lidí s postižením, kteří čekají na své čtyřnohé
pomocníky – asistenční, státem nedotované psy. Mikulášskou zahájil Mikuláš s
čertem i andělem již tradiční nadílkou pro všechny hodné, ale i zlobivé pejsky,
kteří stejně jako děti budou muset štěknout „básničku“ či „písničku“ nebo
ukázat nějaký „psí kousek“. Aby si zlobivce čert neodnesl do psího pekla, budou
muset i pejsci aspoň podat „pac“ na znamení slibu, že už nebudou honit kočičky,
požírat venku „chutné“ odpadky ani okusovat doma boty a sedačky. A ti, co čert
neodnese na přání paniček a páníčků do pekla, si pak mohli zasoutěžit v
přinášení buřtů a chytání pamlsků. Psi se svými dětskými i dospělými
doprovody si mohli společně zasoutěžit v Mikulášském sedmiboji, kde se vedle
sebe postavili handicapovaní psovodi s těmi zdravými.
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Sport a zábava
Dračí lodě se zabydlely na smíchovském nábřeží
Jaká je historie dračích lodí v Čechách? Divácky velmi atraktivní sport se k nám
dostal až v roce 1997, kdy zakladatelé Asociace dračích lodí Sebastian
Pawlowski a Hajo Libor přivezli do Prahy na Vltavu první lodě. V rámci
obohacení zdejšího sportovního i společenského dění se rozhodli právě pro
zavedení dragonboatingu. S exotickou vodní disciplínou měli již značné
zkušenosti z Německa, kde se jízdám na „dracích“ věnuje okolo dvou tisíc
posádek. Nakoupili tedy lodě, a rok na to uspořádali První ročník Pražského
festivalu dračích lodí 1998. Zpočátku šlo spíše o firemní klání zaměstnanců a
kamarádů, ale atraktivnost Prahy přiláká i zahraniční posádky, například
z Německa, Polska, Itálie, Maďarska a Hongkongu. Zcela nový náboj dodal akci
známá kanoista a olympionik Jiří Čtvrtečka. Přivedl totiž na další ročník
festivalu partu kanoistů, kteří dokázali porazit i tehdejší mistry Evropy a Itálie.
Na základě dosažených výsledků se v roce 2002 zformovala první reprezentační
posádka a na mistrovství Evropy v Polsku získala při své premiéře dvakrát
stříbro a jeden bronz. Ve stejném roce se na mistrovství světa v Římě tým posílil
i o Martina Doktora a při účasti 80 posádek (přes 1800 závodníků) z šestnácti
států pěti kontinentů se stala česká posádka mistrem světa na prestižní trati 250
metrů. Když se potom v roce 2003 podařilo navázat na úspěchy ziskem
evropského i světového titulu, upevnila se i pozice českých dragonistů na
mezinárodní scéně. V dalších letech odstartoval i úspěšný Český pohár dračích
lodí. V současnosti si o jejich úspěších můžeme přečíst na internetových
stránkách www.dragonboat.cz.

Městská zeleň a ekologie
Česko zasáhl silný mráz, komplikoval hlavně dopravu na železnici
Česko zasáhl v týdnu od 29. 11. 2010 silný mráz. Na mnoha místech klesla v
noci teplota pod minus 20 stupňů Celsia, padaly i teplotní rekordy. Velice nízké
teploty naměřili meteorologové ve Stráži pod Ralskem, Doksech, Adršpachu a v
Brodu nad Dyjí. Rekordně nízké teploty zaznamenalo pět meteostanic na západě
Čech. V Šindelové na Sokolovsku v Krušných horách klesla rtuť teploměru na
rekordních minus 23 stupňů. Sedmadvacet let starý rekord byl překonán i v
Neumětelech na Berounsku, kde bylo minus 20,9 stupně Celsia. Další rekordy
hlásil Hradec Králové a Pardubice. Na Jizerce v Jizerských horách naměřili
dokonce minus 25 stupňů. Ledové počasí s teplotami hluboko pod bodem mrazu
ráno a dopoledne komplikovalo provoz na železnici. Doprava na vytížené trati
mezi Prahou a Plzní kvůli zamrzlým výhybkám a stržené troleji úplně
zkolabovala. První ranní vlak do Norimberka odjel z Prahy se zpožděním 268
minut, uvedl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Cestující museli počítat se
zpožděními. Největší potíže byly od rána na trati mezi Prahou a Plzní, konkrétně
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v úseku Praha–Beroun. Provoz zbrzdila stržená trolej v Radotíně, kde navíc
stejně jako v Dobřichovicích zamrzaly výhybky. Doprava byla v jednu chvíli
zcela paralyzovaná a vlaky neprojely vůbec. Rychlíky v obou směrech nabíraly
desítky minut zpoždění. Osobní dopravu mezi Prahou a Radotínem zajišťovaly
autobusy.
I přes mrazivé počasí mají pražské organizace, které pomáhají lidem bez
domova, volné kapacity. Otevřely pro ně rozšířená denní centra, ve kterých
mohou trávit i noc. Za poslední tři dny v Praze pravděpodobně umrzlo už sedm
lidí.
Neznámá odmašťovací látka ohrožovala na Vltavě labutě
Letošní zimu jde labutím na Vltavě v Praze o život. Na těle se jim tvoří led,
přimrzají k dlažbě nebo dokonce tonou. Sedm těchto nádherných ptáků se nyní
zotavuje v záchranné stanici v Jinonicích. „Volají nám lidé, že na břehu řeky
jsou labutě pokryté hroudami ledu, námrazou jim chrastí peří a nechtějí do vody.
Jsou totiž promáčené, a tak jdou ke dnu,“ řekla vedoucí stanice Věra Přibylová.
Proč je jejich peří jako obvykle neizoluje od vody? Neznámá látka v řece jim ho
odmašťuje. „Je to stejné, jako když namočíte a pak vytáhnete na mráz svetr,“
objasňuje situaci Věra Přibylová. Většinu postižených labutí lidé nacházejí na
levobřežní náplavce Vltavy mezi dolním smíchovským nábřeží směrem ke
Klárovu, tedy v místech, kde kotví řada botelů a parníků. Ale případy
ohrožených labutí byly zaznamenány i na Výtoni. „Je pravděpodobné, že někdo
vylévá do Vltavy silné saponáty. Protože mají labutě sklon si peří zobákem
vyčistit, jedovatou látku dostanou i do sebe, a tak navíc trpí zažívacími
potížemi,“ dodala ochránkyně přírody. Nemocné labutě stráví v záchranné
stanici dva měsíce. Tak dlouho jim bude trvat, než si peří samy očistí tukem ze
své mazové žlázy. Do té doby by jejich život mohl ohrozit i obyčejný déšť.

Bezpečnost občanů
Pravidla bezpečnosti pro školáky

Městská část Praha 5 si znovu ověřovala znalosti školáků v oblasti bezpečnosti.
Uspořádala již čtvrté kolo soutěže určené pro žáky základních škol zřízených
zdejším úřadem. Soutěž s názvem Hravá bezpečnost se uskutečnila pod záštitou
radního PhDr. Milana Kudryse. Klání se zúčastnilo přes dva tisíce zdejších
školáků. Test se skládal z deseti modelových situací, se kterými se děti mohou
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potkat, a netýkaly se jen dopravních předpisů, ale i dalších bezpečnostních
zásad. Školáci odpovídali nejen na to, jak se zachovají ve chvíli, kdy potřebují
přejít frekventovanou silnici, ale i na vyřešení problému, když se třeba ztratí
nebo když potkají volně pobíhajícího psa bez obojku. Předložené testy byly
rozděleny do dvou kategorií, pro žáky 3. a 4. tříd a pro žáky 5. a 6. tříd. Na
otázky odpověděli správně v 714 případech. Ze šedesáti vylosovaných finalistů
první tři místa obsadili: Veronika Neumannová ze 4.B ZŠ U Santošky, Natálie
Nerušilová z 5.C ZŠ Chaplinovo náměstí a Ondřej Štěpánek ze 3.A ZŠ
Drtinova, kteří zároveň získali hodnotné ceny.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
Zemřel Miloslav Hůrka, barrandovský zvukový mistr
Česká kinematografie ztratila o Vánocích jednu ze svých legend. Mistr zvuku a
dlouholetý pracovník barrandovského studia Miloslav Hůrka zemřel 26.
prosince 2010 ve věku 86 let, jak to oznámil filmový historik Pavel Jiras. Hůrka
byl podle něj mimořádným odborníkem ve svém oboru, ještě ve vysokém věku
stále sledoval dění ve své profesi. „Velmi hlasitě dával najevo své nesouhlasy a
sympatie týkající se tohoto oboru,“ řekl Pavel Jiras. Do barrandovského
filmového studia nastoupil Miloslav Hůrka v roce 1943 a do ukončení kariéry
natočil zvuky ke třem stovkám celovečerních snímků. Byla mezi nimi i řada
populárních televizních seriálů, například Dietlův projekt v režii Jána Roháče
Byli jednou dva písaři z roku 1972 s Miroslavem Horníčkem a Jiřím Sovákem v
hlavních rolích, Náhrdelník režiséra Františka Filipa a také Návštěvníci
Jindřicha Poláka. Se stejným režisérem spolupracoval například i na seriálu
Lucie, postrach ulice. Už ve druhé polovině padesátých let se Hůrka podílel na
dvou filmových přepisech Haškova Švejka režiséra Karla Steklého, těsně
předtím s ním spolupracoval na filmu Strakonický dudák. Byl podepsán i pod
řadou snímků určených pro německé televizní společnosti. „Miloslav Hůrka
vstoupil do dějin české kinematografie také vysoce odbornou publikací s
názvem Když se řekne zvukový film, která vyšla v roce 1991 v Národním
filmovém archivu. V barrandovském studiu se podílel na vzniku tehdy
moderního zvukového systému Dolby Stereo,“ dodal Pavel Jiras.
Exstarosta Prahy 5 Milan Jančík byl obviněn ze zneužití pravomoci
Jedna z legendárních postav ODS, bývalý starosta Prahy 5 Milan Jančík, byl
policií koncem roku 2010 obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby.
Veřejnost o případu byla informována začátkem ledna 2011. Dostane se ale i
tentokrát symbol prokorupční politiky ze spárů spravedlnosti? Je to možné.
Tentokráte se alespoň zdá, že přichází o něco věrohodnější pokus, aby byl JUDr.
Milan Jančík hnán k odpovědnosti. Trestní oznámení na něj totiž podala
organizace Transparency Internacional a ta si zcela jistě podání dobře ohlídala.
Podle policistů z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality údajně Milan
Jančík v minulosti bez schválení zastupitelstva prodal pohledávky na nájemném,
a městské části způsobil škodu nejméně 4,4 miliony korun. Jančík v létě 2010
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sám rezignoval na funkci starosty Prahy 5 a předsedy ODS v této městské části a
v podzimních komunálních volbách už nekandidoval. Sám cítil, že své ODS
škodí. A v Praze 5 občanští demokraté skutečně na podzim roku 2010
v komunálních volbách přišli o značnou část své politické moci.
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