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I. Společnost, politické dění a hospodaření radnice  

 

Uplynulý rok 2014 přinesl v politickém a hospodářském životě Městské části Praha 5 

celou řadu důležitých událostí a změn, které se ve svém důsledku, ve větší či menší 

míře, promítly do každodennosti všech místních obyvatel. Většina z nás pak byla 

v průběhu roku 2014 hned několikrát povolána k volebnímu osudí, abychom projevili 

své hodnoty, postoje, nebo alespoň sympatie k osobám odhodlaným participovat na 

řízení komunálních a státních rozhodovacích institucí. 

 Supervolební rok odstartovaly květnové volby do Evropského parlamentu, 

kterých se v MČ Praha 5 zúčastnilo téměř 26 % oprávněných voličů. V říjnu 2014 pak 

přistupovali voliči z páté městské části opět k volebním urnám – a to hned dvakrát. 

Nejprve rozhodovali o svém zástupci v Senátu Parlamentu České Republiky, přičemž 

definitivní rozhodnutí padlo teprve ve druhém kole. Pro vývoj naší městské části ale 

představovaly prvořadou politickou událost zejména říjnové komunální volby. Tehdy 

zvolení zastupitelé následně vybrali z vlastních řad nové vedení radnice. 

 Zajímavostí, pokud jde o hospodaření naší městské části v roce 2014, je 

nepochybně skutečnost, že příjmová i výdajová stránka vykazovaly historicky nejvyšší 

hodnoty. Rovněž zmíněné volby do místního zastupitelstva 2014, oproti komunálním 

volbám z roku 2010, zaznamenaly zajímavou skutečnost - a to znatelné navýšení počtu 

politických subjektů, které se zapojily do zápasu o přízeň voličů. Příčiny těchto změn 

v rozšíření politického spektra lze nahlížet v několika rovinách, nicméně nepochybně 

se zde projevila dlouhodobá nespokojenost občanů s dosavadním vývojem a s tím 

spojené tendence „uchopit moc do svých rukou“. Z řad veřejnosti bývala kritizována 

mimo jiné i chronická politická nestabilita ve vedení MČ Praha 5, která se znovu 

projevila už v prvních měsících roku 2014, kdy došlo k odvolání starosty městské části 

a tří dalších členů městské rady. 

 

Změny ve vedení MČ Praha 5 

Vedení radnice na počátku roku 2014 třímala v rukách koalice tvořená zastupitelským 

klubem uskupení UNP (Uzdravme naši politiku), klubem ČSSD (Česká strana sociálně 

demokratická) a několika zastupiteli klubu VV (Věci veřejné). Post starosty MČ Praha 
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5 zastával od prosince 2012 Ing. Miroslav Zelený (UNP). Ten ovšem, podobně jako 

ostatní příslušníci UNP, byl původně zvolen za jiný stranický subjekt. Navíc se stále 

hlasitěji ozývaly výhrady proti kontroverzní politice vedení radnice. Výtky kolující 

veřejností k celkové situaci v MČ Praha 5 pregnantně shrnula zastupitelka za ODS 

Mgr. Lucie Vávrová, když popisovala priority svého politického uskupení: „Stávající 

klub ODS (…) nekupčí, ani nemění stranické dresy, jak by se to zrovna hodilo a jak je 

tomu nyní na radnice zvykem. Pro klub ODS zůstává stěžejní kontrolní činnost a 

snaha, aby koalice úplně neutratila a neprojedla peníze z privatizace, nerozházela je 

za další drahé audity (…), za nekoncepční studie k nerealizovaným projektům (…), za 

externí právní služby (…)“. Rovněž se vyjádřila k nutnosti kontrolovat jednání vedení 

MČ Praha 5 v záležitostech developerských projektů, neutěšeného stavu letohrádku 

Portheimka a v otázce „betonových květináčů.“ 

 Také ostatní zastupitelé z řad opozice kritizovali „neperspektivnost projektů“, 

nejasné vztahy k developerským společnostem a netransparentnost v hospodaření 

radnice. Zlomovým okamžikem se ovšem stal až projekt založení komunální akciové 

společnosti pro účely správy nemovitého majetku a zabezpečování vybraných 

komunálních služeb, který dostal zelenou na zasedání zastupitelstva dne 30. ledna 

2014.  

 Vedení radnice odůvodnilo založení společnosti Komunální služby MČ Praha 

5, a.s. lepší kontrolou provádění služeb a zejména úsporou vynaložených finančních 

prostředků. Do kompetencí společnosti (založené a vlastněné 100% MČ) měla náležet 

jak správa nemovitého majetku MČ Praha 5, tak úklid a údržby veřejného prostranství, 

komunikací a městské zeleně. Vesměs se tedy jednalo o služby poskytované doposud 

společností Centra, a. s., která v dubnu 2013 opět zvítězila ve výběrovém řízení pro 

následující 4 roky. 

 Starosta Zelený se k projektu vyjádřil tak, že „přinese nejen okamžité zlepšení 

kvality služeb, které nájemníci našich bytů očekávají, ale rovněž provozní úspory 

v řádu milionů korun, které se významně projeví v míře návratnosti investovaných 

prostředků“. Nicméně na vedení radnice se již záhy snesla vlna kritiky. Vyčítala se 

účelovost a rizikovost celého podniku, který by mohl vést k soudům se společností 

Centra, a. s., přičemž by MČ Praha 5 mohla být povinna zaplatit odškodné desítky 
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milionů korun. Předseda kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha 5 Bc. Lukáš 

Herold dokonce zaslal stížnost ministryni Ministerstva pro místní rozvoj Mgr. Evě 

Jourové. Celý podnik pokládala opozice, ale také někteří příslušníci UNP, za pokus o 

„vyvedení značných finančních prostředků městské části do akciové společnosti“ a o 

omezení možnosti zastupitelů kontrolovat hospodaření v této lukrativní oblasti obecní 

správy. 

 Z řad UNP se proti založení společnosti postavil i radní Michal Šesták, jehož 

rozpory se starostou Zeleným vygradovaly vystoupením Šestáka z UNP, kterého 

následovali také další ze zastupitelů v únoru 2014. Rozpad do té doby nejsilnějšího 

klubu pokračoval také v březnu a 24. března veřejné deníky přinesly zprávu o ztrátě 

koaliční většiny v zastupitelstvu a rozpadu koalice. Už tehdy zaznívaly hlasy o 

nutnosti odvolat úřadujícího starostu Zeleného. Nestranný opoziční zastupitel Ing. Jiří 

Vejmelka (zvolený za VV) celou věc zhodnotil takto: „Prokázalo se, že UNP je účelový 

slepenec, který nikdo nevolil. Nyní je třeba odvolat členy UNP z rady a dokončit 

volební období bez poškozování Prahy 5.“ 

 Praha 5 se opět dostala do hledáčku médií. Internetové a tištěné deníky se 

zabývaly krizovou situací, která se dostala dokonce do pořadu TV Prima, ve které se 

záležitostí zřízení společnost Komunální služby MČ Praha 5, a.s. zabýval reportér 

Patrik Kaizr. Vedení Prahy 5 na čele se Zeleným v souvislosti s odvysíláním této 

reportáže dokonce připravovalo žalobu. Rozpad svého klubu a nakonec i koaličního 

uskupení, stejně jako mediální rozměr celé kauzy pokládal Zelený za projev lobování 

vlastníka společnosti Centra, a.s., kterou je developerská společnost CIG a která by 

zřízením nové společnosti vlastněné pátou městskou částí ztratila lukrativní zakázku 

z veřejných peněz. 

 Nicméně ani tyto interpretace nepřesvědčily zastupitelstvo MČ Praha 5, které 

na svém zasedání dne 27. března 2014 na návrh Jiřího Vejmelky odvolalo 32 ze 45 hlasů 

starostu Ing. Zeleného a spolu s ním i tři další členy Městské rady MČ Praha 5. Odejit 

byl zástupce starosty Jaroslav Nedvěd (UNP), radní Marek Kukrle (UNP) a radní 

Michal Šesták (bezp.). V radě tak zůstal pouze někdejší člen ČSSD a místostarosta 

Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit (bezp.), JUDr. Naděžda Kratochvílová (UNP) a PhDr. Marie 
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Ulrichová-Hakenová (bezp.). Rada tím přestala být usnášeníschopnou a bylo potřeba 

zvolit čtvrtého radního. Stal se jím Jiří Vejmelka (bezp). 

 

Obr. 1 JUDr. Petr Lachnit 

 

 Nové vedení radnice nemělo jasnou většinu v zastupitelstvu, takže až do 

komunálních voleb v říjnu 2014 vládlo víceméně ad hoc. S tím souvisela i skutečnost, 

že nedošlo k volbě nového starosty. Půl roku tak stál v čele radnice místostarosta Petr 

Lachnit. Na svém prvním zasedání dne 1. dubna 2014 čtyřčlenná městská rada 

rozdělila kompetence mezi své členy. První zástupce starosty Petr Lachnit dosud 

zodpovídal za sociální oblast a bezpečnost. Nově v jeho gesci přibyla vnitřní správa 

úřadu, informatiky, rozpočtu, školství a sportu. 

Zástupkyně starosty Kratochvílová se stala zodpovědnou za obchodní aktivity, 

dopravu, právní oblast, správu bytového fondu spolu s privatizací a za otázky týkající 

se zahraniční spolupráce. 

Radní Marie Ulrichová-Hakenová dostala do své kompetence otázky kultury, 

zdravotnictví, záležitosti občansko-správní, podporu podnikání nebo protokol spolu 

s propagací. Poslední ze členů rady, Jiří Vejmelka, pak převzal agendu veřejného 

prostranství, územního rozvoje, majetku, investic a životního prostředí. 
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 Podle vyjádření Petra Lachnita se hlavním úkolem právě obměněné rady stalo 

zabezpečení kvalitního „fungování radnice v zájmu občanů a (…) bezchybné 

zvládnutí podzimních komunálních voleb“. Skutečnost, že rada sestávala jen ze 4 

členů, znamenala, že každý z nich měl prakticky právo veta, čímž se mělo docílit, že 

rada neschválí žádná kontroverzní opatření. Zastupitelstvo pak na svém květnovém 

zasedání schválilo programové principy Rady MČ Praha 5. Stalo se tak 28 hlasy ze 45.  

 

Změny v Zastupitelstvu MČ Praha 5 

Nová politická situace se stala pro širší veřejnost zcela nepřehlednou a klasické členění 

místní politické scény vzalo za své. Rozpad UNP a březnový politický otřes přinesly 

založení zcela nových zastupitelských klubů, kam vedle 5 nezařazených zastupitelů 

patřil klub „Pro Prahu 5“ (6 zastupitelů), „Nezávislí Praha 5“ (6 zastupitelů) a „Klub 

nezařazených II. (3). Nadále pak působily (od voleb z roku 2010) početně oslabené 

kluby TOP 09 (7), ČSSD (3), VV (2) a ODS (8). Pouze kluby dvou stran, KSČM (2) a SZ 

(Strana Zelených; 3), sestávaly ze stejného počtu členů, jakým disponovaly po 

komunálních volbách v roce 2010. 

 Došlo také ke dvěma personálním změnám v zastupitelstvu. Po rezignace 

zastupitele Herberta Heisslera (ODS) byl na 31. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 

v březnu 2014 přijat za nového člena MUDr. Michal Bednář, soukromý chirurg, 

komunální politik a vlastník secesní vily v blízkosti zimního stadionu Nikolajka. Ke 

svému jmenování uvedl následující: „To, že jsem se nyní nečekaně dostal do 

zastupitelstva, vnímám tak, že to tak asi mělo být. Mojí výhodou je, že jsem 

v každodenním kontaktu s lidmi, kteří přicházejí do mé ordinace, znám jejich 

problémy a nyní budu jejich zájmy hájit i v zastupitelstvu.“ Druhá změna se odehrála 

v květnu 2014, kdy se stal novým zastupitelem, namísto Terezie Hradilkové, předseda 

SZ na Praze 5 Mgr. Lukáš Budín, který zasedal v Zastupitelstvu MČ Praha 5 už ve 

volebním období 2006–2010. Tehdy působil také na FSV UK a angažoval se v občanské 

platformě Za Pět. Tyto mandáty ovšem neměly mít dlouhého trvání, neboť na podzim 

2014 končilo funkční období zastupitelstva zvoleného v roce 2010. Ještě předtím ale, 

v květnu 2014, přistoupili voliči Prahy 5 k volbě do Evropského parlamentu. 
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Volby do Evropského parlamentu na Praze 5 

Volby do Evropského parlamentu se v České Republice uskutečnily ve dnech 23. a 24. 

května 2014 v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. V České 

republice se volilo 21 poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců s pětiletým 

mandátem. Po volbách přišla ČR, oproti předcházejícímu stavu, kdy měla v Evropě 22 

zástupců, o jednoho europoslance, protože dle Lisabonské smlouvy byly počty 

poslanců sníženy (do roku 2014 měl totiž Evropský parlament 766 poslanců). 

Celá ČR představovala při volbách jeden volební obvod, v němž celkově 

vyhrálo hnutí ANO 2011 s 16,13% hlasů a čtyřmi získanými mandáty, těsně druhá 

skončila koalice TOP 09 a Starostů s 15,95% a stejným počtem mandátů a třetí místo 

získala ČSSD s 14,17 % a taktéž čtyřmi mandáty. Další dvě strany v pořadí, KSČM 

(10,98%) a KDU-ČSL (9,95%), získaly po třech mandátech. Dva mandáty získala ODS 

se 7,67% a jeden mandát Svobodní s 5,24%. Volby provázela rekordně nízká účast – 

pouhých 18,2%. 

Organizačně se na Praze 5 volilo v 81 volebních okrscích a k urnám přišlo 15.496 

voličů z celkového počtu 58.630 zaznamenaných ve vydaných voličských seznamech, 

což představovalo účast voličů 26,43 %, tedy výrazně převyšující celorepublikový 

průměr. Na prvním místě se umístila koalice TOP 09 a STAN s počtem 4766 hlasů 

(30,96%). Druhé místo získalo hnutí ANO 2011 s počtem 1968 hlasů (12,78%), třetí post 

obsadila ČSSD (9,14%), čtvrté ODS (8,5%). O něco víc jak 8% získala SZ a poměrně 

vysoký počet hlasů obdržela také Strana svobodných občanů (SSO) a to 7,71%. 

Překvapil rovněž výsledek České pirátské strany (ČPS), které odevzdalo své hlasy 906 

voličů (5,88%). 

 

Volby do Senátu PČR na Praze 5 

Než se podrobně zaměříme na komunální politiku a volby do Zastupitelstva MČ 

Praha, které se odehrály dne 10. a 11. října 2014, je potřeba do kroniky zanést také 

výsledky senátních voleb na Praze 5 (volební obvod č. 21), které se konaly ve stejných 

dnech jako volby komunální.  
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 V celkovém počtu 133 volebních okrsků Prahy 5 odvolilo v prvním kole 37.611 

voličů z 104.484 lidí oprávněných k volbě, takže volební účast dosáhla 36%. Utkalo se 

zde celkem 11 kandidátů, z nichž nejvíce hlasů obdržel bezpartijní kandidát (za 

volební stranu KDU-ČSL a SZ) Mgr. Václav Láska, který obdržel 10.848 hlasů (30,01%). 

Nezískal tedy absolutní většinu hlasů, kterou vyžaduje volební systém do Senátu PČR. 

Bylo tedy nutné vykonat druhou volbu, ve které se Láska utkal s druhým nejsilnějším 

kandidátem (z prvního kola) PhDr. Pavlem Žáčkem PhD., nominovaným ODS. Ten 

v prvním kole získal důvěru 6.053 voličů (16,74%). Druhé kolo voleb se konalo o 

několik dní později, ale volební účast klesla téměř na polovinu (18,83%). Z celkového 

počtu 19.594 odevzdaných hlasů získal Václav Láska 12.752 a se 65,08% hlasů byl 

zvolen senátorem. Připomeňme, že v předchozím období let 2008–2014 zastával funkci 

senátora za Prahu 5 RNDr. Miroslav Škaloud (ODS). 

 

Obr. 2 Václav Láska, nový senátor za Prahu 5 

  

Václav Láska (* 4. srpna 1974 Rakovník) je bývalý policejní vyšetřovatel a předseda 

správní rady Transparency International. Od 18 let pracoval v řadách Policie ČR. 

Začínal jako řadový policista na obvodním oddělení. Později pracoval jako asistent 

vyšetřovatele a posléze vyšetřovatel na Krajském úřadu vyšetřování se specializací na 

hospodářskou kriminalitu. 

V roce 1999 nastoupil na Úřad finanční kriminality a ochrany státu (ÚFKOS), 

kde vedl vyšetřování související s IPB a s Harvardskými fondy. Po zániku ÚFKOS v 
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roce 2003 opustil řady policie, krátce pracoval v oblasti ekonomického poradenství a 

v roce 2007 působil několik měsíců také v bezpečnostní agentuře ABL. Při zaměstnání 

vystudoval v letech 1996–1999 sociální patologii na Vysoké škole pedagogické v 

Hradci Králové a v letech 1999–2004 také právo na Právnické fakultě Západočeské 

univerzity v Plzni. 

Od roku 2002 působil v Transparency International, do roku 2011 byl 

předsedou správní rady. Od roku 2004 se věnuje právní praxi. V červenci 2007 zamítl 

ministr vnitra Ivan Langer Láskovu žádost o zbavení mlčenlivosti, jejíž schválení by 

mu umožnilo vypovídat v USA v kauze Viktora Koženého. Podle mluvčí Aleny 

Vokráčkové byla důvodem „odlišnost právních systémů obou zemí“. 

Od roku 2010 provozuje vlastní advokátní kancelář. Přednáší právní a 

bezpečnostní problematiku pro soukromé společnosti a vyučuje na ČVUT. V roce 2011 

analyzoval kauzu Promopro, podal ve věci trestní oznámení, které vedlo k zahájení 

trestního stíhání vysokých státních úředníků. 

V roce 2012 prováděl prověrku smluvních vztahů Dopravního podniku hl. m. 

Prahy, která vyústila v řadu trestních oznámení na bývalý management podniku, 

advokáty a známé pražské podnikatele. Sám se však za tuto činnost stal terčem 

civilních žalob, trestních oznámení a kárných žalob. Za to, že za iniciátora údajné 

trestné činnosti v dopravním podniku Václav Láska označil advokátní kancelář Šachta 

& Partners, jej na základě stížnosti této advokátní společnosti potrestala Česká 

advokátní komora pokutou 200.000 korun. Šachta & Partners na něj navíc podali další 

stížnost kvůli jeho výroku, že ministr Miroslav Kalousek lže.  

Ve volbách do poslanecké sněmovny roku 2013 kandidoval ve Středočeském 

kraji jako lídr Strany zelených. Mandát ale nezískal. Zelení sice ve Středočeském kraji 

dosáhli druhého nejlepšího výsledku ze všech krajů (3,70%), nicméně na celostátní 

úrovni nepřekročili pětiprocentní hranici. 

 

Říjnové volby do Zastupitelstva MČ Praha 5 

Už na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 19. června 2014 byl stanoven počet 

zastupitelů pro volby do místního zastupitelstva na 45. Samotné volby pak proběhly, 

jak už bylo zmíněno, ve dnech 10. a 11. října 2014 v 81 volebních okrscích. Z celkového 
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počtu 80.931 osob žijících na Praze 5 (ke dni 1. 1. 2014) bylo k volbě oprávněno 59.685 

osob, z nichž se voleb zúčastnilo 21.234 (35,58%) voličů a bylo odevzdáno 21.188 

obálek s 847.658 platnými hlasy. 

 Kandidátní listinu pro volební klání předložilo celkem 19 politických subjektů, 

což je ve srovnání s rokem 2010 víc jak dvojnásobek. Už dva měsíce před volbami 

politické subjekty informovaly veřejnost o náležitostech provedení volby: „V místních 

volbách máte tolik hlasů, kolik je členů voleného zastupitelstva. Na Praze 5 je to 45. 

Pokud na hlasovacím lístku uděláte křížek u jména strany, dostane tato strana všech 

45 hlasů. Pokud chcete udělit tzv. preferenční hlasy, nekřížkujete jméno strany, ale 

jednotlivé kandidáty do maximálního počtu volených zastupitelů (tedy 45). Volební 

strana pak ovšem dostane jen tolik hlasů, kolik jejich kandidátů jste zakřížkovali. 

Doporučujeme proto pouze jeden velký křížek pro celou kandidátní listinu (…).“ 

Naplno se pak volební kampaň rozvinula měsíc před volbami, kdy ulice a volné 

plochy zaplnily volební plakáty, billboardy a ke slovu přišla i kampaň „face to“ při 

volebních stáncích a shromáždění voličů. Stejnou intenzitu volebního souboje mohli 

voliči sledovat i na webech jednotlivých účastníků volebního souboje a na sociálních 

sítích. Předvolební shoty se vyznačovaly nebývalou kreativitou, nicméně věcné otázky 

zjevně ustupovaly do pozadí a kampaň, snad ještě markantněji než v roce 2010, ovládla 

líbivá heslovitost a populární fráze. V některých obcích ČR dokonce došlo k volebním 

podvodům a snahám o kupčení s hlasy (Lovosice). 

Zatímco v celostátním měřítku největší počet zastupitelů získala Sdružení 

nezávislých kandidátů, na Praze 5 vítězily politické strany a celonárodní politická 

hnutí. Na prvním místě se umístilo hnutí ANO 2011 s 18,29% (11 zastupitelských 

mandátů), zatímco druhá TOP 09 si získala důvěru 17,19% voličů (10 mandátů). 

S 11,35% a 7 mandáty se na třetí pozici umístila SZ a o jeden mandát méně (6) získala 

místní ODS. ČSSD obdržela přibližně 8% (4 mandáty) a po třech mandátech získalo 

KDU-ČSL + Nezávislí (5,56%) a také Patrioti P5 + Demokraté Jana Kasla (PP5DJK; 

4,92%). Posledním subjektem, který v zastupitelstvu získal jedno křeslo, se stala Česká 

pirátská strana. 

S ohledem na složení předcházejícího zastupitelstva se na Praze 5 v říjnu 2014 

obměnily víc jak dvě třetiny místních zastupitelů. Z celkového počtu 45 zastupitelů 
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bylo opět zvoleno 13 osob, z nichž někteří (zejména z klubu ODS) patří již k veteránům 

místní komunální politiky. Ke znovuzvoleným náleželi JUDr. Petr Lachnit (dříve 

ČSSD, nově ANO 2011), Mgr. Lukáš Budín (SZ), Ing. Ondřej Velek (SZ), MUDr. Radek 

Klíma (TOP 09), Ing. Vít Šorm PhD. (TOP 09), Bc. Pavel Kroha (TOP 09), Bc. Lukáš 

Herold (ODS), MUDr. Michal Bednář (ODS), Ing. Martin Frélich (ODS), Mgr. Lucie 

Vávrová (ODS), Mgr. Viktor Najmon (ODS), PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová 

(PP5DJK, dříve VV) a JUDr. Tomáš Homola (PP5DJK). Zcela nové tváře se 

v zastupitelstvu objevily za klub ČSSD, klub KDU-ČSL(a nezávislí) a klub pirátské 

strany. Oproti posledním komunálním volbách v říjnu 2010 došlo k výraznému 

mocenskému posunu, objevila se zde zcela nová politická hnutí a politické strany, ale 

vrátily se do zastupitelstva také některé tradiční politické strany.   

Následující tabulky ukazují srovnání výsledků z října 2014 (počty hlasů a 

mandátů) s výsledkem komunálních voleb z roku 2010: 

 

 

Rok 2010  

Kandidátní listina Hlasy Přepočtené % 

platných hlasů 

Počet 

mandátů číslo Název abs. v % 

1 Česká str.sociálně demokrat. 193 457 17,19 17,18 9 

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 33 570 2,98 2,98 0 

3 Komunistická str.Čech a Moravy 61 405 5,46 5,45 2 

4 Občanská demokratická strana 229 516 20,39 20,39 10 

5 Strana svobodných občanů 1 801 0,16 3,60 0 

6 "Nezávislí občané Prahy" 46 367 4,12 4,21 0 

7 Strana zelených 81 046 7,20 7,20 3 

8 Věci veřejné 142 729 12,68 12,96 6 

9 TOP 09 335 587 29,82 29,81 15 
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Rok 2014 

Kandidátní listina Hlasy Přepočtené % 

platných hlasů 

Počet 

mandátů číslo Název abs. v % 

1 Občané pro Prahu 5 6 699 0,79 0,80 0 

2 RESTART 2014 5 292 0,62 0,62 0 

3 Česká str. sociálně demokrat. 68 061 8,03 8,02 4 

4 SNOP-5 17 256 2,04 2,03 0 

5 Patrioti P5 a Demokraté J. K. 41 710 4,92 5,14 3 

6 Česká pirátská strana 25 946 3,06 5,73 1 

7 Strana zelených 96 207 11,35 11,34 7 

8 TOP 09 145 742 17,19 17,19 10 

9 KDU-ČSL a nezávislí 47 152 5,56 5,56 3 

10 Pro Prahu 30 836 3,64 3,63 0 

11 Strana svobodných občanů 33 080 3,90 3,90 0 

12 Konzervativní aliance 2014 4 862 0,57 0,58 0 

13 Romská demokratická strana 248 0,03 0,65 0 

14 Komunistická str. Čech a Moravy 39 803 4,70 4,69 0 

15 DOMOV 2 428 0,29 0,28 0 

16 Občanská demokratická strana 82 501 9,73 9,73 6 

17 Společ. proti výst. v Prok. údolí 35 595 4,20 4,19 0 

18 ANO 2011 155 001 18,29 18,28 11 

19 Hnutí občanů Prahy 9 239 1,09 1,11 0 

 

Tajemníku Úřadu MČ Praha 5 Jiří Radil po volbách poděkoval „všem členům 

okrskových volebních komisí, zaměstnancům úřadu, policistům a ostatním, kteří se 

podíleli na zvládnutí náročných voleb“. Sdělil také, že „vzhledem k počtu 

kandidujících subjektů se nejednalo o lehkou agendu“. To nasvědčují i celkové náklady 
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na komunální volby, které dosáhly výše 5.401,7 tis. Kč. Nově zvolení zastupitelé pak na 

svém první zasedání ve čtvrtek 20. listopadu 2014 složili zastupitelský slib. Jejich 

dalším úkolem se stalo zvolení nového vedení MČ Praha 5. 

 

Nové vedení MČ Praha 5 

Po 40 dnech od konce voleb získala radnice městské části Praha 5 nové vedení. Ve 

čtvrtek 20. listopadu 2014 složili zvolení zastupitelé na ustavujícím zasedání 

zastupitelský slib. Následně rozhodli o novém složení Rady městské části Praha 5 a 

vybrali nám starostu. Tím se stal MUDr. Radek Klíma z TOP 09. Vedení radnice páté 

městské části se po volbách ujala koalice TOP 09, ČSSD, KDU-ČSL a Strany zelených 

s podporou České pirátské strany. Koalice se zrodila jen několik dní po volbách a už 

tehdy se mluvilo o opětovném zasednutí Radka Klímy na post starosty. Ten se tehdy 

vyjádřil k někdejšímu a novému složení zastupitelského klubu strany TOP 09: „to, za 

co jsem se po svém odvolání omluvil občanům a co považuji za základní chybu mou 

i TOP 09 v minulém volebním období, byl výběr kandidátů do zastupitelstva. Dali 

jsme na různá doporučení bývalých členů různých politických stran a tak se nám 

v klubu zastupitelů sešli lidé s různými názory a hlavně s různými důvody, proč 

kandidovali. Moje odvolání a rozpad našeho klubu byl však velmi očistný proces. Se 

všemi, jejichž úmysly byly všelijaké, jsme se rozloučili a dnes máme zastupitele, za 

které se mohu zaručit." 

V nově zvoleném 45 členném zastupitelstvu koalice disponovala většinou 25 

hlasů. V opozici zůstali zástupci vítězného hnutí ANO 2011, dále příslušníci klubu 

ODS a Patrioti Prahy 5 s Demokraty Jana Kasla. 

Nová Rada MČ Praha 5 měla 7 členů. Kromě starosty MUDr. Radka Klímy (TOP 

09) v ní zasedli zástupce starosty Mgr. Lukáš Budín (SZ), zástupce starosty Mgr. Jan 

Smetana (ČSSD), zástupce starosty Mgr. Vít Šolle (KDU-ČSL) a radní Ing. Pavel 

Richter (TOP 09), Viktor Čahoj (TOP 09) a Petr Hnyk (SZ). 
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Obr. 3 Starosta MČ Praha 5 MUDr. Radek Klíma 

 

Jedním z nových zástupců starosty MČ Praha 5 se stal Vít Šolle. Ředitel ZŠ a 

učitel Vít Šolle se narodil 12. října 1962 a odjakživa pobýval na Praze 5. Jak sám uvedl 

v předvolební kampani, rád cestuje, ale „o to raději se domů vracím a na domově mi 

záleží. Jako učitel na prvním stupni vím, že spolupráce znamená daleko více než 

soutěžení a že společnost, v níž k získání uznání je potřebné porazit druhé, je na cestě 

do pekel“. Za své politické cíle si vytkl boj proti nevázané privatizaci a důraz klade na 

odpovědnost za celek a soudržnost, které „musí být nad touhou po úspěchu a ziskem“. 

Zastupitelé zřídili také 10 výborů a jmenovali jejich předsedy. Kontrolní výbor 

tehdy vedl Martin Slabý (ANO 2011), finanční výbor Ing. Karel Klíma (ČSSD). Dále 

došlo k zřízení školského výboru, bezpečnostního výboru, výboru životního prostředí, 

výboru územního rozvoje, výboru dopravy, výbor majetku a investic, sociálního 

výboru a výboru pro otevřenou radnici. 

Nová Rada MČ Praha 5 se krátce po převzetí vedení ujala příprav 

k vypracování svého programu pro čtyřleté období, nicméně definitivní podoba byla 

veřejnosti předložena až v roce 2015. To ale neznamená, že by vedení páté městské 

části nepřikročilo k reformám v otázkách, jež byly vnímány jako deficit v uplatňování 

demokratických principů. V prosinci 2014 byla rozhodnutím radních zpřístupněna 
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veřejnosti jednání poradních orgánů zastupitelstva a rada – ustavených výborů, 

respektive komisí. „Komise vytváří usnesení, která v podstatě doporučují radě, jak 

v dané věci rozhodnout. Obdobná situace platí i ve vztahu mezi usnesením výborů a 

rozhodnutími zastupitelstva. Považujeme proto za zásadní, aby se těchto jednání 

mohla účastnit i veřejnost. V minulosti tomu tak nebylo“, sdělil tehdy starosta Klíma. 

Ten také veřejnosti oznámil, že v souladu s koaliční dohodou byla opozici nabídnuta 

účast ve výborech zastupitelstva. 

Nicméně hospodaření nového vedení zůstalo podřízeno rozpočtu pro rok 2014, 

který byl schválen někdejším zastupitelstvem už koncem ledna téhož roku. 

 

Rozpočet a hospodaření MČ Praha 5 v roce 2014 

Zastupitelé schválili na svém zasedání dne 30. ledna 2014 návrh Rozpočtu městské 

části Praha 5 na rok 2014 a ukončili tak trvání rozpočtového provizoria. Městská část 

očekávala příjmy ve výši 691 mil. Kč, což bylo o zhruba 109,5 mil. Kč více než v roce 

2013. Vzhledem k dokončení plánovaných investic se předpokládaly výdaje ve výši 

necelých 918 mil. Kč, přičemž schodek měl být vyrovnán z vlastních prostředků 

městské části. Rozpočet navíc předpokládal úhradu velké části výdajů z evropských 

peněz. 

 Plánované investiční výdaje byly proti roku 2013 zvýšeny o 211 859 200 Kč, což 

odpovídalo meziročnímu zvýšení celé výdajové strany rozpočtu. Naopak neinvestiční 

výdaje byly o téměř 7 milionů Kč nižší než roku 2013. „Letošní rozpočet je jednoznačně 

investiční. Zároveň je také úsporný. Například spotřební výdaje na informatiku úřadu 

budou o více než 3 miliony nižší než loni. Navíc za vyšší výdajovou stránkou rozpočtu 

stojí především potřeba finančního krytí některých velkých investičních projektů, 

které ale budou ve finále zaplaceny z peněz získaných ve formě dotací. Zjednodušeně 

řečeno, městská část mnoho peněz nakonec nebude muset vynaložit ze svého, neboť 

úřad je schopen úspěšně čerpat evropské dotační tituly,“ vysvětlil bývalý starosta 

Miroslav Zelený, podle kterého se radnice městské části i v roce 2014 zavázala převést 

100 milionů do fondu rezerv a rozvoje. 
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Investiční výdaje v roce 2014 (v mil. Kč) 

Školství 232 

Městská zeleň a ochrana životního prostředí 69,8 

Místní správa 26,3 

Bytové hospodářství 21,5 

Bezpečnost a veřejný pořádek 13,7 

Sociální věci a zdravotnictví 10 

Doprava 0,16 

CELKEM 373,4 

 

Výdajová stránka rozpočtu pro rok 2014 kladla velký důraz na realizaci 

plánovaných investičních akcí, hlavně dokončení rozpracovaných projektů z roku 

2013. Nejvíce finančních prostředků bylo alokováno do projektů v oblasti školství. 

Konkrétně se jednalo o investiční výdaje ve výši téměř 232 mil. Kč. „Zejména se jedná 

o zajištění rozpracovaných projektů s podporou dotace ze Státního fondu životního 

prostředí v podobě snížení energetických náročností budov v našich základních a 

mateřských školách, např. ZŠ Barrandov Chaplinovo nám., Praha 5 a FZŠ a MŠ 

Barrandov II, V Remízku a dalších,“ dodal tehdejší radní pro školství a sport Michal 

Šesták. 

Téměř 70 mil. Kč představovala kapitola rozpočtu Městská zeleň a ochrana 

životního prostředí, pod kterou spadaly investice do rozvoje životního prostoru a 

kvality života obyvatel. V návrhu rozpočtu se počítalo také například s kompletní 

rekonstrukcí dětských hřišť Santoška (škvárové hřiště mělo být nahrazeno novým 

multifunkčním sportovištěm), Vejražkova nebo sportoviště Aréna na Smíchově, či 

vybudování centra volného času v podobě lanového centra Tichnova. Dále bylo 

v rámci rozpočtu převedeno z roku 2013 asi 40 milionů Kč na revitalizaci pěších zón a 

parků na sídlišti Barrandov, která ale měla být hrazena s pomocí dotace z Operačního 

programu Praha – Konkurenceschopnost. 



17 
 

Mezi další investiční projekty převedené z roku 2013 patřilo v ostatních 

kapitolách rozpočtu mj. kompletní rekonstrukce Dětského ostrova po červnových 

povodních, zkulturnění veřejného prostranství u Lihovaru a stavební úpravy objektu 

Pod Žvahovem čp. 463. 

Schválený návrh rozpočtu obsahoval i jednu novinku. Rozdělení celkových 

výdajů dominovala oblast školství, do které mělo směřovat téměř 349 mil. Kč (z nichž 

232 mil. bylo vyčleněno na investice). Výrazně totiž klesl poměr výdajů na místní 

správu a zastupitelstva obcí vzhledem k celkovým výdajům. V roce 2013 tento poměr 

tvořil 40 %, v roce 2014 byl podíl o 7 procentních bodů menší, tedy tyto výdaje tvořily 

jen 33 %. 

 

Rozdělení výdajů v rozpočtu Prahy 5 na rok 2014 (v mil. Kč) a srovnání s rokem 2013 

 

Kapitola 
Rozpočtované 

výdaje 

% podíl 

v rozpočtu 2014 

% podíl 

v rozpočtu 2013 

Školství 348,9 38 % 23 % 

Místní správa a 

zastupitelstva obcí 
303,9 33 % 40 % 

Městská zeleň a ochrana 

životního prostředí 
126,7 14 % 18 % 

Sociální věci a zdravotnictví 46,6 5 % 5 % 

Bytové hospodářství 30,3 3,3 % 3.8 % 

Kultura 28,5 3,1 % 4,5 % 

Bezpečnost a veřejný 

pořádek 
14,6 1,6 % 0,17 % 

Doprava 10,8 1.2 % 1,5 % 

Územní rozvoj a rozvoj 

bydlení 
4,1 0,5 % 0,6 % 

Ostatní činnosti 3,5 0,4 % 3,0 % 
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Zastupitelé prostřednictvím schváleného rozpočtu také uvolnili finanční 

prostředky na již vypsaná grantová řízení, a to v celkovém objemu 4,8 mil. Kč. 

V průběhu roku 2014 nicméně došlo k úpravě na straně příjmů a výdajů 

rozpočtu páté městské části. Příjmy rozpočtu městské části byly v průběhu roku 2014 

navýšeny o celkovou částku 219.963,4 tis. Kč.  Navýšení rozpočtu ovlivnily v prvé řadě 

přijaté účelové neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy, 

přijaté investiční transfery ze Státního fondu životního prostředí, z rozpočtu EU ad. 

Rozpočet byl dále navýšen o převod části zlepšeného výsledku hospodaření minulých 

účetních období zdaňované činnosti ve výši 140 mil. Kč. Jedanlo se o prostředky, které 

byly převedeny do fondu rezerv a rozvoje na krytí investičních projektů v dalších 

letech.  Příjmy nakonec byly inkasovány v celkové výši 906.501.830,81 Kč, tj. plnění na 

87,3 %. 

Výdaje páté městské části byly roku 2014 realizovány ve výši 747.850.751,04 Kč, 

tj. plnění na 71,5 %. Výdajová část rozpočtu byla navýšena formou úprav rozpočtu 

celkem o částku 127.770 tis. Kč. Neinvestiční výdaje byly plněny na 80,4 %, investiční 

výdaje na 58,7 % a granty na 88 %. Nižší čerpání investičních výdajů bylo důsledkem 

nerealizování některých projektů, které byly zrušeny, nebo měly být dokončeny v roce 

2015. Srovnání původně schváleného rozpočtu pro rok 2014 s výstupy závěrečného 

účtu vypadá následovně (v tisících Kč):  

 

Druh  
Schválený 

rozpočet  

Rozpočtová 

opatření 

Upravený 

rozpočet  

Plnění k 

31. 12. 2014 

% plnění 

k UR 

Třída 1 - Daňové 

příjmy  
79.600,0 0,0 79.600,0 84.567,1 106,2 

Třída 2 - Nedaňové 

příjmy  
10.350,0 -8.353,2 1.996,8 413,5 20,7 

Třída 3 - Kapitálové 

příjmy  
0,0 350,0 350,0 350 100,0 

Třída 4 - Přijaté 

transfery 
601.068,0 355.755,6 956.804,6 821.171,3 85,8 

Celkem příjmy 691.018,0 347.733,4 1.038.751,4 906.501,9 87,3 
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Třída 5 - Neinvestiční 

výdaje 
 544.490,7 32.793,4 615.490,1 495.239,1 80,46 

Třída 6 - Investiční 

výdaje  
373.366,2 56.776,6 430.136,8 252.611,7 58,73 

Celkem výdaje 917.856,9 127.770,0 1.045.626,9 747.850,8 71,52 

Příjmy – výdaje  -226.838,9 219.963,4 -6.875,5 +158.651,1  

Změna stavu 

krátkodobých 

prostředků na bank. 

účtech 

226.538,9  6.575,5 -160.886,0  

Návratná finanční 

výpomoc – splátka od 

 MČ Praha Lipence  

300,0 0 300,0 300,0 100,0 

Opravné položky 

k peněžním operacím  
0,0 0,0 0,0 1.934,9  

Třída 8 - Financování 

celkem 
226.838,9 -151.510,4 6.875,5 -158.651,1  

Přebytek (-) 

Ztráta (+) 
   -158.651,1  

 

V následujících grafech máme znázorněnu výdajovou stránku rozpočtů MČ Praha 5 

v období 2006–2014: 
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Bytová politika a kauza domu Zubatého 

Příjmy MČ Praha 5 dlouhodobě plynou mimo jiné i z pronájmu nemovitého majetku 

městské části, zejména z pronájmu bytů a bytových domů. V průběhu roku 2014 ale 

rovněž docházelo nadále k privatizaci obecních bytů. Na svém březnovém zasedání 

zastupitelstvo schválilo vedle jiného privatizaci bytového domu v ulici Mělnická na 

Malé Straně za cenu 35.000.000 Kč. Dále došlo k privatizaci bytů například na 

Janáčkově nábřeží, v ulici Štefánikova, Musílkova a jinde. V některých případech ale 

situaci komplikovaly konflikty ekonomických zájmů soukromých aktérů, jako je tomu 

v delší dobu probíhající kauze domu Zubatého 1, která se v roce 2014 dočkala svého 

dalšího výboje. 

V příběhu podivné privatizace funkcionalistického domu Zubatého č. 269/1 

z roku 2003 se i po soudním rozhodnutí mnohaletého sporu objevily další nejasnosti. 

Radnice Prahy 5 po mnoha urgencích k vedení magistrátu konečně obdržela 

vyjádření, že správa nemovitosti náleží městské části. Nájemníci, kteří chtěli dům 

odkoupit, přesto vyhráno neměli. Radnice nejprve musela vyčkat na rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, na který se obrátila společnost DENIKA REAL, musela převzít 

objekt do své správy od Magistrátu hl. m. Prahy a také vyřešit finanční otázku příjmů, 

které společnost za roky správy inkasovala. 

Dle usnesení zastupitelstva městské části ze dne 16. září 2014 neměla Praha 5 

vracet kupní cenu ve výši 33,5 mil. Kč magistrátu (který ji dříve zaplatil společnosti 

DENIKA) a to až do vyřešení všech problémů. Zároveň ale obyvatelé domu získali od 

zastupitelstva příslib možnosti odkoupení této nemovitosti. Z rozhodnutí Městského 

soudu vyplynulo, že kupní smlouva, kterou byla nemovitost na adrese Zubatého 1 

prodána v roce 2003 tehdejším vedením radnice společnosti DENIKA REAL 2000, a.s., 

je neplatná. 

„Veškeré soudní pře, stejně jako spoustu dalších akcí od roku 2003, iniciovalo a 

vedlo občanské sdružení. A nebylo jich málo. Obrat nastal až v roce 2012, kdy Ústavní 

soud dal za pravdu nájemníkům. Konstatoval totiž, že jim doposud bylo upíráno 

právo na spravedlivý proces, a ve zdůvodnění tohoto výroku zdůraznil, že poslední 

kolo nabídkového řízení bylo účelově zmanipulované s cílem zabránit účasti 

stěžovatele v tomto řízení a umožnění prodeje nemovitostí předem vybranému 
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zájemci. Kauza se vrátila k novému projednání a obvodní i městský soud pak v letech 

2013 a 2014 pravomocně rozhodly o tom, že kupní smlouva z roku 2003 je neplatná a 

dům je majetkem hl. m. Prahy“, řekl k celé záležitosti Ladislav Pecháček, předseda 

Občanského sdružení Zubatého 1. 

 

Obr. 4 Dům Zubatého 1 

 

V důsledku soudního rozhodnutí vznikla stranám kupní smlouvy povinnost 

vrátit veškerá plnění poskytnutá na základě neplatné kupní smlouvy. Zdálo se tedy, 

že se dům vrátí do správy Prahy 5 a bude moci být znovu privatizován oprávněným 

nájemcům, kteří během uplynulých 11 let soudně bojovali proti prodeji nemovitosti 

firmě DENIKA REAL. 

Rada hl. m. Prahy svým usnesením ze dne 29. 4. 2014 vzala tyto skutečnosti na 

vědomí. Bohužel zároveň radní hlavního města rozhodli o rychlém vrácení původní 

kupní ceny 33,5 milionu Kč společnosti DENIKA REAL. „O úhradu částky pak 

magistrát požádal městskou část Praha 5, aniž by se jakkoliv zajímal například o 

zpětné vymáhání příjmů z nájemného za uplynulých 10 let po společnosti DENIKA 
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REAL. Navíc vzhledem k tomu, že dům byl před uzavřením kupní smlouvy majetkem 

svěřeným a spravovaným Prahou 5, měla být nemovitost svěřena zpět městské části. 

Nemovitost však ve skutečnosti převzalo do správy hlavní město Praha, které nadále 

po městské části chtělo 33,5 milionu Kč, které zbrkle zaplatili společnosti DENIKA 

REAL," přiblížila průběh kauzy tehdejší zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová. 

Věci se následně daly do pohybu a dne 28. července 2014 byla MČ Praha 5 

vyrozuměna Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha o provedeném vkladu, kde 

byla správa nemovitosti svěřena městské části, tedy zdálo se, že se stav vrátil opravdu 

do počátečního bodu a zbývá jen vyřídit finanční toky a zahájit privatizaci. Následně 

ale 4. srpna bylo Praze 5 doručeno vyrozumění o opravě chyby v katastru, kterou byla 

na základě podání hlavního města svěřená správa do majetku Prahy 5 vymazána! O 

této zásadní věci dokonce nebylo informováno ani občanské sdružení nájemníků. 

Vedení Prahy 5 se ihned obrátilo na hlavní město, resp. na radní Evu Vorlíčkovou 

(TOP 09), aby vysvětlila, kdo tedy nemovitost spravuje a případně z jakého právního 

titulu byla nemovitost Praze 5 odsvěřena. Požadavek na úhradu 33,5 mil. Kč, které 

hlavní město převedlo soukromé firmě, ale zůstal. „Kdyby Městská část Praha 5 částku 

vyplatila, neměla by ani dům a ani peníze, v žádném případě by se tedy stav nevrátil 

na stejnou úroveň jako před rokem 2003, byť se tak dle soudního rozhodnutí mělo 

stát“, uvedl tehdejší radní Prahy 5 J. Vejmelka, podle kterého kroky hlavního města 

tak zablokovaly cestu k vyřešení kauzy. 

Po několika dopisech na magistrát obdržela městská část stanovisko odpovědné 

radní Evy Vorlíčkové ze dne 1. září, podle které „lze mít za to, že předmětný majetek 

se nachází ve svěřené správě Městské části Praha 5“. Zastupitelstvo MČ Praha 5 tedy 

žádalo opravu zápisu v Katastru nemovitostí a odklad pro úhradu 33,5 mil. Kč do 

doby vyřešení vzájemných závazků mezi městskou částí Praha 5 a spol. DENIKA 

REAL, a. s. z titulu neplatnosti kupní smlouvy. Zároveň radní Prahy 5 vyzvali 

společnost DENIKA REAL ke spolupráci a vyřešení vrácení výnosů z nemovitosti, 

případně započtení vzájemných závazků. Další řešení celé otázky by se mělo odehrát 

v nastupujícím roce 2015. 
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Nové partnerské město Arad 

Na 32. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 předložila Naděžda Kratochvílová návrh 

smlouvy o partnerství s rumunským městem Arad, kterou následně zastupitelstvo 31 

hlasy přijalo, čímž byl závěrečný proces na cestě k novému partnerství se zahraničním 

městem zahájen. Dne 10. června 2014 se pak v restauraci Potrefená husa na Smíchově 

sešli zástupci páté městské části a rumunského města Arad, aby spolu podepsali 

smlouvu a celý proces tak završili. Slavnostního setkání se za pátou městskou část 

zúčastnil 1. zástupce starosty Petr Lachnit, zatímco město Arad zastupoval primátor 

Gheorghe Falca. 

 

Obr. 5 Pohled na Arad 

 

 Arad se nachází v Rumunsku, v regionu Sedmihradsko, v župě Arad, nedaleko 

hranic s Maďarskem. Je vzdáleno 420 kilometrů vzdušnou čarou severozápadně od hl. 

m. Bukurešť. Má 191.473 obyvatel a skrze město protéká řeka Mureș. V centru města 

návštěvník nalezne několik historických budov. Za zmínku stojí zejména radnice, 

nádražní budova, palác kultury a četné ortodoxní kostely. Unikátní je také barokní 

pevnostní komplex z 18. století, vybudovaný z rozkazu Marie Terezie. 
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Obr. 6 pevnostní komplex v blízkosti města Arad 

 

  Již v srpnu 2014 proběhla v Galerii MČ Praha 5 výstava rumunského umělce 

Giotta Doichita, rodáka z Aratu, kterou její autor nazval „Lyrický geometrie.“ Malíř 

Giotto Doichito je absolventem uměleckých škol University Oradea a Vest University 

from Timisoara, Faculty of arts, painting department. Vystavuje po celém světě. V roce 

2007  získal cenu Excellency prize of Rotary Arad Cetate Club a v roce 2008 Fine Arts 

Union Romania Prize for Painting, Arad Branch. 

 

Obr. 7 znak města Arad 
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 Uzavřením partnerství s městem Arad se počet partnerských měst MČ Prahy 5 

zvýšil z šesti na sedm. Vedle Aradu k nim náleží obvod Berlín-Neukölln v Německu, 

jihofrancouzské Saugues, chorvatský Trogir, část Petržalka v Bratislavě na Slovensku, 

maďarská Budapešť-Újbuda a řecké město Kallithea. 

 

Uctění památky hrdinů padlých za druhé světové války  

Mezi významné každoroční události patří uctívání hrdinů a obětí světových válek, 

stejně jako květnového povstání z roku 1945. V pondělí 5. května 2014 se uskutečnila 

série pietních aktů na Smíchově a na hřbitově na Malvazinkách. Za účasti radních a 

zastupitelů MČ Praha 5 byly na vybraná pietní místa za hudebního doprovodu 

položeny slavnostní věnce. 

Připomínalo se tak hrdinství těch, kteří za ideály a státní autonomii položili své 

životy. „Zkusme si celý rok, bez ohledu na výročí, připomínat odkaz těchto hrdinů 

kdykoli, když nás přepadne marnost, únava nebo jen obyčejná pochybnost o reálnosti 

boje za lepší společnost, která bude znovu uznávat hodnoty jako poctivost, statečnost, 

mravnost,“ zamýšlel se nad otázkou uctívání padlých hrdinů 1. zástupce starosty Petr 

Lachnit. Místostarostka Marie Ulrichová Hakenová dodala: „Stále jsou mezi námi ti, 

kteří zažili holokaust, genocidu, nenávist, pronásledování a prostředí koncentračních 

táborů. Nechme zaznít jejich vzpomínky a zaznamenávejme je pro budoucnost, aby se 

hrůzy světových válek už nikdy neopakovaly.“ 

Pietní akty se uskutečnily u budovy úřadu MČ Praha 5, v kostele sv. Václava, u 

boční stěny obchodního centra Nový Smíchov a na Malvazinkách u hrobu padlých 

válečných hrdinů. 

Další obdobná akce se uskutečnila 10. listopadu 2014 na náměstí Kinských, u 

pomníku padlým při osvobozování Prahy 5. Proběhlo tradiční setkání novodobých 

válečných veteránů s veřejností Prahy 5 u příležitosti dne věnovaného památce 

válečných veteránů, který připadá na 11. listopad. Tento den se slaví celosvětově jako 

Den veteránů nebo jako Den vzpomínek. Od listopadu 2001 si tento významný den 

připomínáme i v České republice. 
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Součástí programu bylo vystoupení představitelů AČR a Městské části Praha 5 

a předání pamětních medailí a ocenění válečným veteránům Prahy 5 a významným 

hostům. A zdaleka se nejednalo o jediné předávání medailí – jako každý rok se v roce 

2014 udílely záslužné medaile MČ Praha 5. 

 

Udělení záslužných medailí  

Jednou z možných cest, která občanům pomáhá uvědomit si, jaké hodnoty by bylo 

dobé hájit, je ohodnotit činnost těch, kteří jdou ostatním příkladem, nebo se významně 

podíleli na kulturním, vědeckém, nebo jiném obohacení života společnosti. Záslužné 

medaile vybraným osobnostem, jejichž osudy se pojí s pátou městskou částí, byly 

slavnostně uděleny 21. října 2014 v Galerii Portheimka. Mezi oceněnými se nacházela 

zpěvačka a signatářka Charty 77 Marta Kubišová, předseda Československé Obce 

Legionářské Praha Západ Petr Kunštát, lékař a expert genetické ekotoxikologie Radim 

Šrám, pečovatelka Pavla Vavrisová nebo předsedkyně místní organizace Svazu 

důchodců ČR v Praze 5 Milada Bartošová. Šestým oceněným in memoriam se stal 

spisovatel a novinář Jakub Arbes. 

 

Obr. 8 Marta Kubišová 
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Marta Kubišová (*1942)  

Populární česká zpěvačka zahájila svou pěveckou dráhu v roce 1963 na divadelních 

prknech. Její kariéra však trvala pouze pět let. V roce 1968 se stala symbolem 

„pražského jara“. Následně, v době normalizace, jí komunistický režim znemožnil 

veřejné vystupování. Patřila k signatářům Charty 77, v roce 1988 vystoupila na 

demonstraci při příležitosti 40. výročí vyhlášení Deklarace lidských práv.  V listopadu 

1989 zpívala z balkónu budovy Melantrichu na Václavském náměstí svou legendární 

píseň Modlitba pro Martu a také československou státní hymnu. Pravidelně vystupuje 

na koncertech, moderuje pořad o zvířatech „Chcete mě?“ a do nedávna také adventní 

koncerty přenášené Českou televizí. V roce 1995 obdržela od prezidenta Václava 

Havla medaili Za zásluhy. Žije v Motole na Praze 5. 

 

Milada Bartošová (*1926) 

Paní Bartošová je od roku 2004 předsedkyní Místní organizace Svazu důchodců ČR v 

Praze 5. Toto občanské sdružení bylo založeno v roce 1991 a od této doby nepřetržitě 

pracuje jako nejpočetnější a nejaktivnější organizace SDČR v Praze. V roce 2011 bylo 

za svoje aktivity oceněno Kontem Bariery – Nadací Charty 77 a byl mu udělen titul 

SEN SEN (senzační senioři). Činnost této organizace pod vedením paní Milady 

Bartošové spočívá především v pravidelných čtvrtečních besedách, které se konají 

v KK Poštovka. Každé z téměř čtyř desítek každoročně pořádaných akcí se zúčastňuje 

asi 80 členů ze 130 členné místní organizace. Na těchto akcích se senioři seznamují 

nejenom s aktuálním děním v Praze 5, ale i s informacemi z různých oblastí lidského 

života. Další velmi populární aktivitou organizace jsou pravidelné výlety po České 

republice, procházky Prahou, návštěvy koncertů, divadel nebo výstav. Podstatou 

činnosti MO SDČR v Praze 5 je aktivizace seniorů a naplňování hesla Svazu důchodců: 

„Aby člověk nebyl sám“. 

 

Pavla Vavrisová (*1959) 

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Kladně. Poté pracovala jako zdravotní 

sestra v Domě - pensionu pro důchodce Kladno–Švermov a v Domově pro seniory 

Olomouc–Chválkovice. Po přestěhování do Prahy v roce 1987 nastoupila do Centra 
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sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 jako terénní pečovatelka. Pracovala nejen 

v terénu na Smíchově, ale také rozvážela obědy a nákupy. Od roku 1990 pracuje jako 

koordinátorka pečovatelské služby pro Prahu 5. V terénu zajišťuje pečovatelskou 

službu pro obyvatele Prahy 5 a chod Domu s pečovatelskou službou na adrese 

Zubatého 10. Vede pracovní skupinu pro vypracování a aktualizaci Standardů kvality 

sociálních služeb CSOP Praha 5 a je v komisi pro hodnocení žádostí o byt v domě 

s pečovatelskou službou a o byt s pečovatelskou službou v Praze 5. Od 1. června 2014 

pracovala jako vedoucí koordinátorka pečovatelské služby. 

 

Ing. Petr Kunštát (*1948) 

Na Praze 5 zpočátku pracoval jako člen výboru jednoty a od března 2004 ve funkci 

předsedy Jednoty Praha 5 a Praha Západ Československé Obce Legionářské. 

Jednota  po celé období spolupracovala s MČ Praha 5 především při organizaci a 

realizaci oslav významných státních výročí, jako osvobození naší vlasti, vznik 

samostatného československého státu a dále při pietních akcích. 

Členové jednoty prováděli besedy a poznávací zájezdy pro  školy s tématy 

týkajícími se II. světové války a období okupace. Ocenění Petra Kunštáta není jen 

ocenění jeho osoby, ale dá se chápat jako ocenění práce celé jednoty Praha 5 

Československé Obce Legionářské a především těch členů, kteří se podíleli na 

besedách se školáky. Ing. Petr. Kunštát se narodil 9. 9. 1948, na Praze 5 bydlel od roku 

1984 do roku 2012. 

 

MUDr. Radim J. Šrám, Dr.Sc. (*1939) 

V současné době působí jako vedoucí Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav 

experimentální medicíny AV ČR. Má dlouholeté zkušenosti s prováděním studií 

zabývajících se zdravím ve vztahu k životnímu prostředí, zejména v oblasti genetické 

toxikologie a molekulární epidemiologie. V letech 1991-2013 byl řešitelem řady 

národních i mezinárodních projektů. Od roku 2008 koordinoval také rozsáhlý výzkum 

znečištění ovzduší na Ostravsku, který byl zaměřen jak na hodnocení vlivu znečištění 

ostravského ovzduší na zdravotní stav populace, tak na studium genotoxicity látek 

přítomných v ovzduší Ostravska a jejich škodlivé účinky na genetický materiál. 
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Publikoval více než 350 článků v recenzovaných odborných časopisech. Je členem 

několika národních poradních orgánů dohlížejících na kvalitu životního prostředí a 

zdraví. Z hlediska konsiliárních činností je expertem WHO (WHO-Europe, WHO-

IPCS), kde se podílí na přípravě materiálů o vlivu znečištěného ovzduší na genetický 

materiál dětí. Žije na Praze 5. 

 

Jakub Arbes (*1840 – †1914) – in memoriam 

Jakub Arbes byl slavný český spisovatel, novinář, publicista, smíchovský patriot a 

jeden z nejvýznamnějších smíchovských rodáků. Velkou část svých děl zasadil právě 

do této pražské čtvrti. Studoval na nižší reálce u sv. Jakuba, kde se seznámil s později 

známým a uznávaným spisovatelem Juliem Zeyerem. Dále pokračoval na 

novoměstské vyšší německé reálce v Mikulandské ulici, kde ho češtinu učil Jan 

Neruda, který se stal jeho velkým vzorem i přítelem. 

Jako novinář začínal roku 1867 v redakci časopisu Hlas, později se stal 

odpovědným redaktorem Národních listů. Za své články a vedení Národních listů byl 

německou porotou odsouzen na 15 měsíců vězení v České Lípě. Spolu s Mikolášem 

Alšem vydával satirický časopis Šotek. V letech 1876 – 1879 působil jako dramaturg 

Prozatímního divadla. Zavedl nový literární útvar - romaneto, neboli povídku s 

dobrodružným, napínavým až tajuplným dějem. V roce 2014 uplynulo 100 let od jeho 

úmrtí. 
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II. Územní plánování, výstavba, doprava a podnikání  

 

Udělením záslužných medailí jsme se rozloučili s první kapitolou kroniky za rok 2014 

a nyní se zaměříme na diskutované otázky související s územním plánováním, 

přestavbou, nebo zcela novou výstavbou na území MČ Praha 5, na dopravní změny, 

oblast podpory podnikatelských aktivit a na tyto aktivity samotné. 

 

Metropolitní plán a názor veřejnosti 

Ve středu 26. února 2014 proběhla v zasedacím sále Zastupitelstva MČ Praha 5 ve 

Štefánikově ulici veřejná beseda na téma vznikajícího Metropolitního územního plánu 

a jeho souvislostí s rozvojem území páté městské části. Panelové diskuze se zúčastnili 

představitelé radnice včetně předsedy Komise územního rozvoje JUDr. Tomáše 

Homoly, dále zástupci Institutu plánování a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy a další 

odborníci na územní plánování a charakter území Prahy 5. 

Druhé kolo diskuzí o magistrátním návrhu „celoměstsky významných změn“ 

územního plánu se pak odehrálo v prosinci 2014. Vedení radnice se ihned po doručení 

návrhu začalo věcí důkladně zabývat a vyzvalo opět občany, aby se s návrhem rovněž 

seznámili a své připomínky sdělili páté městské části a zaslali magistrátu. „Termín pro 

podání připomínek byl stanoven již na 22. prosince letošního roku. Prostoru jsme tedy 

obdrželi minimum. Přesto se návrhem intenzivně zabýváme a rádi bychom vyzvali 

veřejnost, aby se k navrhovaným změnám vyjádřila. Připomínky k návrhu zadání (…) 

se podávají písemnou formou přímo magistrátu,“ sdělil tehdy zástupce starosty Prahy 

5 Mgr. Lukáš Budín. 

Území Prahy 5 se týkalo 14 změn, a to včetně velmi kontroverzních návrhů – 

například změna územního plánu v západní části Vidoule, která by umožnila bytovou 

výstavbu nebo projekt výstavby viladomů Nad Mrázovkou. Mezi další návrhy patřily 

např. projekt výstavby bytových domů Jinonická, vymezení plochy vodojemu Pomezí 

(včetně řadu na stávající vodovodní síť), výstavba dvou bytových domů na plochách 

zeleně v ulici Na Konvářce, výstavba rodinného domu poblíž ulice U Vojanky 

v Košířích, výstavba polyfunkčních objektů místo izolační zeleně v Motole podél 

Plzeňské ulice a na území severně od Železničního mostu a mnohé jiné. 
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Dne 9. prosince 2014 radnice Prahy 5 zorganizovala debatní schůzi s občany. 

Následně získané podněty projednal Výbor územního rozvoje a Rada městské části 

předala souhrnné stanovisko k předloženému návrhu magistrátu. Rada městské části 

na svém zasedání 16. prosince vyslovila zásadní nesouhlas se změnou územního plánu 

v západní části Vidoule a s výstavbou viladomů Nad Mrázovkou. Zamítavý postoj 

radní zaujali také vůči návrhu na změnu určení 5627 m2 lesních porostů na čistě 

obytnou funkci, čímž by se umožnila výstavba bytových domů Jinonická. Neuspěly 

ani návrhy na změny umožňující výstavbu dvou bytových domů na plochách zeleně 

v ulici Na Konvářce a na výstavbu rodinného domu poblíž ulice U Vojanky v Košířích. 

Rada Prahy 5 nesouhlasila dále s návrhem změny územního plánu, který měl umožnit 

stavět na 1098 m2 sadu v historické obci Hlubočepy. 

„U některých návrhů změn územního plánu jsme doporučili magistrátu, aby 

tyto body řešil v rámci pořizování metropolitního plánu. Například šlo o pás izolační 

zeleně podél Plzeňské ulice v Motole nebo změny plochy a okolí sportoviště západně 

od Grussovy ulice na Barrandově,“ upřesnil tehdy starosta Prahy 5 MUDr. Radek 

Klíma. 

Souhlasné stanovisko obdrželo zbylých 6 návrhů. V případě navrhovaného 

doplnění zastavitelného území a přeskupení funkčních ploch na Barrandově radní 

požádali zároveň o nezvyšování množství hrubé podlažní plochy oproti stávajícímu 

platnému územnímu plánu. Důvodem byla snaha, aby v budoucnu nedošlo 

k přesycení plochy zástavby. Souhlas získalo vymezení plochy vodojemu Pomezí 

včetně propojovacího řadu na stávající vodovodní síť, dořešení blokové výstavby 

v oblasti ulic Matoušova a V Botanice nebo využití území bývalé skládky v blízkosti 

připravované stanice metra A Motol. 

Radní se zabývali rovněž výstavbou polyfunkčního objektu na náplavce blízko 

Železničního mostu, kde již bylo vydáno územní rozhodnutí, které majiteli umožnilo 

žádat o stavební povolení. V rámci připomínek změn místní radní žádali, aby zůstala 

zachována nejen náplavka, ale především propojení cyklostezkou vedoucí po levém 

břehu Vltavy. 

 

 



32 
 

Výstavba na místě bývalého areálu Waltrovka 

Investiční skupina Penta během roku 2014 pokračovala ve výstavbě první části 

komplexu místo někdejší jinonické Waltrovky. Dolaďovala se také konečná podoba 

bytového komplexu. Mezi architekty rezidenční části projektu patří brněnské studio 

Chybík + Krištof, které je též autorem vítězného návrhu na český pavilon pro Expo 

2015 v Miláně. Pod projektem bytů v Jinonicích jsou podepsané také architektonické 

kanceláře ARD a Rudiš-Rudiš. „V rámci urbanistického řešení chceme navázat na 

původní identitu lokality, a to zachováním několika objektů bývalé továrny, které 

budou plnit nový účel – například školka, nebo komunitní centrum s cílem přinést 

novou hodnotu pro život lidí,“ uvedl ke své práci architekt Ondřej Chybík. 

Investor počítá s výstavbou zhruba 662 bytů. Spolu s kancelářskými centry, z 

nichž první (Aviatica) už začalo vznikat, spolkne projekt přibližně pět miliard korun. 

Výstavbu bytů Waltrovka hodlá Penta rozdělit do dvou fází. Předpokládá, že poprvé 

se do země kopne v roce 2015. Začátek druhé etapy plánuje developer na rok 2017. 

Zcela hotovo má být o tři roky později. Kromě již zahájené stavby administrativní 

budovy Aviatica je rezidenční část ve fázi projednávání a detailní projektové přípravy. 

Bytový projekt nyní Penta předložila k posouzení vlivů stavby na životní prostředí. 

„Následně budeme pokračovat založením parku, který od počátku promění současný 

areál a dodá celému území přidanou hodnotu. Park zároveň odcloní výstavbu 

následujících etap projektu,“ uvedl k plánům Penty projektant Michal Krištof. 

 

Bývalá dělnická kolonie Buďánka 

Významný posun zaznamenala v roce 2014 záležitost dlouholetého chátrání někdejší 

dělnické kolonie Buďánka. Dne 30. ledna 2014 schválili zastupitelé Prahy 5 záměr 

Rady MČ Prahy 5 na obnovu a revitalizaci osady. Na projektu, v rámci pracovní 

skupiny „Program revitalizace Osady Buďánka a její využití pro volnočasové a 

společenské aktivity“, se podílelo zejména občanské sdružení Odborníci a občané pro 

revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, se kterým mělo být následně podepsáno 

Memorandum o spolupráci a společném postupu.  

V rámci schváleného projektu se mají zrekonstruovat objekty, u nichž je to 

technicky proveditelné, a také ty, jež požadují orgány památkové péče. Místo zbylých 



33 
 

staveb této bývalé dělnické kolonie se postupně vybudují nové domy zachovávající jak 

půdorysnou stopu, tak i původní stavební velikost. Celková obnova osady Buďánka 

se uskuteční v součinnosti s orgány památkové péče, zejména NPÚ a OPP MHMP. 

 

Obr. 9 Současný stav bývalé osady Buďánka 

 

Po skončení revitalizace by v místě měl být k vidění soubor obytných ateliérů 

s galerií a umělecko-řemeslnými dílnami s navazující restaurací, kavárnou, pekárnou 

a malým muzeem. „V jedné části je plánován multifunkční prostor s místem pro 

pořádání kulturních a vzdělávacích programů – koncertů, filmových projekcí, 

odborných seminářů, uměleckých dílen, kurzů, workshopů a výstav. Místo bude 

vhodné i pro pořádání sousedských setkání“, přiblížil JUDr. Tomáš Homola, tehdejší 

předseda komise územního rozvoje. Okolí má doplnit klidová zóna zeleně s parkovou 
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úpravou, v okolí upraveného koryta Motolského potoka bude rozmístěn volnočasový 

mobiliář. Pamatováno má být i na občany se sníženou mobilitou. 

Dne 13. května 2014 pak Radní MČ Praha 5 na svém zasedání schválili záměr 

obnovy osady Buďánka dle projektu vypracovaného občanským spolkem „Odborníci 

a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí“. Rada MČ Praha 5 zároveň 

schválila konkrétní podobu záměru obnovy Buďánek. Podle tehdejšího radního Jiřího 

Vejmelky, který spolu s prvním zástupcem starosty Lachnitem převzal nad projektem 

záštitu, měla být prioritou při obnově bývalé osady bezpečnost – jako první měla 

proběhnout kontrola statiky stále stojících objektů. 

Cílem obnovy Buďánek pak mělo být zachování co nejvíce výjimečné atmosféry 

tohoto místa. Martin Dvořák z občanského sdružení Odborníci a občané pro 

revitalizaci památkové zóny Buďánka již dříve vzpomenul úsilí současné hrstky 

obyvatel Buďánek zastavit několik vln developerských projektů v této lokalitě, což se 

nakonec podařilo. „V boji proti developerům jsme pochopili, že musíme přijít i s 

vlastním návrhem řešení. Asi před dvěma lety jsme se do toho pustili a to, co bylo 

prezentováno na únorové veřejné diskuzi na půdě radnice, je výsledek,“ řekl Martin 

Dvořák, který se spolu s předsedkyní Veronikou Palečkovou patří k aktivním 

občanům v rámci pracovní skupiny sestavené k obnově osady. 

Pro finanční pokrytí celého projektu revitalizace je uvažováno o vícezdrojovém 

financování. „Městská část investuje do komunikací a infrastruktury, které je třeba 

vybudovat. Do financování projektu se zapojila i ČSOB, která již koncem roku 

poskytla městské části dar ve výši 5 milionů korun. Pro první etapu  je možné využít 

Švýcarské fondy – jedná se o program  bilaterální  finanční  pomoci  mezi  Švýcarskem 

a Českou republikou, v rámci kterého je možné financovat zejména projekty, které 

není možno podpořit v rámci strukturálních fondů a ostatních zdrojů financování,“ 

vysvětlil Homola. Za českou stranu bylo Národní koordinační jednotkou Programu 

švýcarsko-české spolupráce jmenováno Ministerstvo financí ČR. Z Fondu Partnerství 

by měl být financován pilotní projekt vzorové revitalizace jednoho domu (bez  č. p. v 

ul. Nad Zámečnicí), kde vznikne Infocentrum celého projektu. 

Koncem května 2014 se z iniciativy vedení MČ Praha 5 uskutečnilo pracovní 

setkání českých a švýcarských odborníků jako další krok k záchraně osady Buďánka. 
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Diskusního stolu se zúčastnilo přes 30 českých odborníků z pořádajícího občanského 

sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka, Nadace české 

architektury a dalších nadací spolupracujících se sdružením a zástupci Prahy 5. Na 

začátku setkání občanské sdružení představilo čtyřem švýcarským hostům historii 

Osady Buďánka a hlavní myšlenky projektu Buďánka pro Prahu a jeho zařazení 

do širších souvislostí Prahy 5. 

 

 

Obr. 10 diskuze o obnově lokality 

 

Část diskuse byla zaměřena na další možná směřování a na věcné oponování 

projektu. Nad 3D modelem lokality se diskuse přesunula k otázkám dalšího postupu 

i z urbanistického hlediska a zapojení do okolních souvislostí. Další zásadní posun 

v celé věci by pak měl nastat v průběhu roku 2015. 

 

Buďánka je bývalá dělnická osada ležící na pražském Smíchově v části přiléhající ke 

Košířům (a často považované za jejich součást), zejména v okolí ulice U Zámečnice, v 

oblasti mezi usedlostí Kavalírka a přírodní památkou Skalka. Na místě vinice ji mezi 

lety 1800 až 1840 postavili pravděpodobně dělníci z blízkého pískovcového lomu. 

Bydleli v ní možná pak i mnozí dělníci Tatry Smíchov, břevnovské cihelny a další. 

Osada měla okolo 20 domků, v nichž bydlelo až 300 obyvatel (podle některých údajů 

měla 24 domků). Lokalita památkové zóny Buďánka prošla několika zásadními 
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vývojovými etapami, které měly určující vliv na stav jednotlivých objektů. První 

etapou byly modernizace a přestavby ve 30. letech minulého století, kdy došlo u 

některých z objektů k razantním stavebním úpravám. V  60. letech minulého století 

pokračovaly stavební úpravy jednotlivých domů, ale především došlo k rozsáhlé 

demolici domů v severní uliční frontě Plzeňské ulice v rámci jejího rozšíření na 

obousměrně dvouproudovou komunikaci se středovým pásem tramvajového 

kolejiště. Zároveň byla zbourána i budova bývalého mlýna, Motolský potok regulován 

a byla upravena křižovatka ulic Plzeňské, Musílkovy a Nad Zámečnicí. Tím došlo 

k odhalení drobné zástavby dnešní památkové zóny. 

 

Obr. 11 Buďánka v minulosti 

 

Podstatnou vývojovou etapou pak byl záměr výstavby panelového domu a 

zdravotního střediska na konci 80. let minulého století. Během let 1988 – 1989 příprava 

tohoto záměru postoupila až do fáze vystěhování a vyvlastnění jednotlivých domů 

kolonie Buďánka. Z plánů připravované socialistické výstavby deseti patrového 

panelového domu nakonec díky změnám po listopadu 1989 sešlo, ale až na tři domy 
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zůstaly již objekty kolonie prázdné. V roce 1991 byla kolonie prohlášena za 

památkovou zónu. To ale bohužel nezajistilo pro většinu z domů potřebnou ochranu. 

Nejprve nečinností tehdejšího vedení MČ Praha 5 a poté i cílenými akcemi ze strany 

radnice došlo k prudkému zhoršení stavu většiny domů.  Z celkového počtu 15 

objektů zůstaly pouze tři trvale obydleny, dalších sedm bylo roku 2002 z iniciativy 

tehdejšího vedení radnice strženo pod záminkou ochrany bezpečnosti. Po několika 

nerealizovaných developerských záměrech zastupitelstvo MČ Praha 5 uložilo Radě 

MČ Praha 5 dne 21. 11. 2013 ukončit veškeré smluvní vztahy se společností GEOSAN 

ALFA s.r.o. Po jejich zániku 31. 3. 2014 se otevřela cesta k revitalizaci celé osady. 

 

Bytové domy Klamovka 

S odporem zainteresovaných obyvatel MČ Praha 5 se setkal projekt společnosti 

Metrostav Delta, s.r.o., která v lokalitě v blízkosti parku Klamovka plánuje výstavbu 

devíti několikapatrových bytových domů. Nový obytný komplex má sestávat ze 150 

bytů a 214 parkovacích míst v místě, které bylo původně určeno jako rezerva pro 

školství a sport a mělo status veřejného vybavení. Výstavbu bytového projektu ale 

umožnilo rozhodnutí zastupitelů hlavního města Prahy z jara 2014, které investorovi 

vyšlo vstříc a změnilo územní plán lokality z veřejného vybavení na obytnou funkci. 

Zároveň schválilo záměr zastavět v parku plochu téměř 18.000 metrů čtverečních. 

 S kontroverzním rozhodnutím celopražských zastupitelů vyjádřili rozhodný 

nesouhlas zastupitelé MČ Praha 5 na svém červnovém zasedání. Následně rada Prahy 

5 zaslala Odboru stavebnímu a územního plánu MHMP návrh na změnu územního 

plánu dotčené lokality zpět z funkčního využití OC (čistě obytné) na VV (veřejné 

vybavení). Jakkoli ještě magistrát v záležitost nerozhodl, a developer ani neměl platné 

územní rozhodnutí, natož stavební povolení, požádal o povolení k vykácení 63 stromů 

na předmětném pozemku. Proti tomu se ovšem postavil Odbor životního prostředí 

Prahy 5, který prohlásil, že se kácet nebude, dokud firma nezíská stavební povolení a 

to nenabude právní moci. Celou záležitost okomentoval i předkladatel návrhu na 

zamítnutí stavby zastupitelstvem páté městské části, zástupce starosty Prahy 5 Lukáš 

Budín ze Strany zelených: „Městská část prostřednictvím rozhodnutí zastupitelstva a 

následně rady vyjádřila kategorický nesouhlas se stavbou. Odvoláním Prahy 5 se 
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v současnosti zabývá Magistrát hl. města Prahy. Prostor parku Klamovka a jeho okolí 

je jedinečnou rekreační zónou plnou zeleně, navíc v těsné blízkosti dopravně velmi 

vytížených ulic Plzeňská a Podbělohorská. I v současné podobě je jeho kapacita téměř 

nedostatečná - vzhledem k velké návštěvnosti obyvatel Prahy 5, většinou maminek s 

dětmi. Umožnění stavby projektu by nenávratně negativně zasáhlo celou lokalitu. 

Lidé by přišli o místo k odpočinku a razantní úbytek zeleně by měl dopad i na 

ovzduší.“ Demonstroval tak odhodlání vedení MČ Prahy 5. 

 

Výstavba v lokalitě Vidoule 

Další horké místo, kde se střetly zájmy developerů se zájmy zdejšího obyvatelstva, 

představovala lokalita Vidoule. Vše začalo už koncem roku 2012, když radní Prahy 5 

vyjádřili souhlas s řadou změn v územním plánu hl. m. Prahy, přičemž jedním 

z návrhů byla i změna využití vrcholu stolové hory Vidoule. Proti tomu se ihned 

postavila některá občanská sdružení a obyvatelé okolních lokalit, kteří odmítli riskovat 

likvidaci další zelené plochy na území naší městské části. Nakonec se pokus podařilo 

zvrátit, tím ale snaha developerů, které podpořil i magistrát hl. m. Prahy, neskončila. 

 Boj o „plíce Prahy“, jak bývá lokalita nazývána, pokračoval i během roku 2014. 

A opět se Praha 5 střetla se Zastupitelstvem hlavního města Prahy, které 29. května 

odhlasovalo podnět k pozměnění územního plánu č. 143, čímž se otevřela možnost 

zástavby v přírodně chráněné lokalitě stolové hory Vidoule. 

 

Obr. 12. Lokalita Vidoule 
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Celkově se jedná již o čtvrtý pokus developerů dobýt Vidouli, které zatím vždy 

skončily neúspěchem. Ze strany pražského zastupitelstva by ovšem případné 

schválení změny znamenalo jednoznačné porušení stavebního zákona. Na zmíněném 

květnovém zasedání zastupitelé za KSČM a ODS navrhli podnět vyřadit ze seznamu 

„ke schválení“ a umístit jej do seznamu „k neschválení“, jinými slovy jej neschválit, 

ale návrh zablokovali zastupitelé za TOP 09: Helena Chudomelová, Jiří Liška, Ondřej 

Počarovský, Michal Štěpán, Nataša Šturmová a Petr Trombik hlasovali proti,  ostatní 

se zdrželi hlasování, což ve výsledku znamenalo, že rovněž podpořili výstavbu 

na Vidouli. Zástavbu Vidoule tedy podpořily hlasy TOP09 a ČSSD. K záležitosti se 

vyjádřil tehdy ještě zastupitel Prahy 5 a předseda místních zelených, Lukáš Budín: „Je 

absurdní, že primátor (…) nevyslyšel postoj své expertní komise, která se jasně 

vyjádřila neschválit tento podnět změny územního plánu. Pan primátor nikdy 

neuvedl důvod, proč by měla být právě západní část Vidoule zastavěna. Sám veřejně 

prohlašuje, že v 99 % případů se ztotožňuje se stanoviskem komise pro územní plán, 

tedy expertním orgánem. Ve zbylém 1% se z politických důvodů rozhoduje jinak. 

Vzhledem k tomu, že komise Vidouli nedoporučila a primátor Hudeček i tak změnu 

prosazuje, má k tomu zjevně nějaké nepříliš zřejmé politické důvody, které 

nevysvětlil. Vidoule je součástí přírodního parku a přírodní park není a ani nesmí být 

stavební parcelou. Budeme proto požadovat na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 

dne 11. září 2014, aby byla schválena revokace květnového usnesení a proces změny 

územního plánu byl zastaven. Jakékoliv jiné řešení, včetně tzv. přerušení změny 

navrhované sociální demokracií, považujeme za nežádoucí a alibistické.“ 

Revokaci hájil také zastupitel hl. m. Prahy Miroslav Ludvík s tím, že je třeba si 

uvědomit, že Vidoule je podobný případ jako Prokopské údolí, „kdy developeři 

postupně okusují a požírají zelené lokality. Finanční zisk jednoho developera je 

devastující pro desetitisíce lidí". Snahy odpůrců ale neuspěly, revokace celopražským 

zastupitelstvem nebyla schválena a zastupitelé setrvali na svém květnovém usnesení. 
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Obr. 13. Bývalé lomy v lokalitě Vidoule 

 

Rezidence Erbenova na Smíchově 

Další případ zápasu Prahy 5 s developery představuje otázka výstavby Rezidence 

Erbenova. Zastupitelé Prahy 5 na zasedání dne 16. září 2014 deklarovali nesouhlas 

s touto stavbou. V domě, který chce developer postavit, měly vzniknout dvě desítky 

nových bytů. Zastupitelé shledali vhodné řešení situace ve směně, nebo odkoupení 

pozemků od investora, firmy Tyfon. Rozhodnutí zastupitelů nicméně neznamená, že 

stavba nevznikne. Developer se totiž nadále snaží získat územní rozhodnutí, usnesení 

zastupitelů celý proces nezastavuje. V rámci řízení proti stavbě podali námitky místní 

obyvatelé. 

K celé věci se vyjádřil Lukáš Budín: „Firma chce v rámci stavby odtěžit ze svahu 

14 000 m3 zeminy a pokácet okolo 90 stromů. Zároveň stavba naruší charakter místní 

zástavby. Projekt neodpovídá ani památkově chráněné lokalitě, což potvrdilo 

stanovisko Národního památkového ústavu." 

Původní návrh zněl, aby Praha 5 chtěla po magistrátu změnu územního plánu, 

která by z pozemku pro stavbu bytů udělala pozemky s izolační zelení. S tím ale 

zastupitelé nesouhlasili. Podle zastupitele Tomáše Homoly stejně takovou změnu není 

možné učinit, neboť by s ní musel souhlasit majitel. Zastupitelé se nakonec usnesli na 

požadavku, aby se Praha 5 pokusila pozemek vykoupit. 
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Projekt stavby OC Kaufland na sídlišti Barrandov 

Zastupitelé páté městské části 16. září 2014 rovněž odmítli plánovaný záměr stavby 

Obchodního centra Kaufland s velkoplošným nadzemním parkovištěm v západní 

části Barrandova, proti kterému vystoupila řada místních občanů a barrandovská 

občanská sdružení. Obchodní centrum se totiž plánuje uvnitř rezidenční lokality a 

přineslo by s sebou navýšení osobní i kamionové dopravy. Současně s tím by došlo 

k zhoršení již tak havarijního stavu místní kanalizace. Nevhodnost projektu je přitom 

zcela zřejmá. 

„Barrandov jako jiná sídliště řeší problém s chybějící obchodní vybaveností. 

Zároveň však nemůžeme dopustit, aby kvůli novým obchodům jezdily zásobovací 

kamiony přímo pod okny bytových domů, nebo v případě Kaskád dokonce podél 

dětského hřiště“, řekl tehdy k celé věci Petr Hnyk, dopravní expert zelených z Prahy 

5, obyvatel Barrandova a později radní MČ Praha 5. 

 

Zahradní restaurace na Barrandově 

Už v květnu přitom zastupitelé městské části Praha 5 odmítli další kontroverzní 

projekt na sídlišti Barrandov, a to stavbu zahradní restaurace na pozemku č. 1044/1. 

Členové Rady MČ P5 hlasováním na zastupitelstvu deklarovali svou vůli přehodnotit 

původní souhlasné stanovisko z listopadu 2013. 

Obyvatelé Prahy 5 protestovali na jednání zastupitelstva městské části proti 

výstavbě restaurace na Barrandově, která má stát poblíž Lohniského ulice. Podle 

odpůrců stavby by zničila zeleň a zhoršila kvalitu života v oblasti. Restaurace pro sto 

hostů měla dle projektu zabrat plochu přibližně 3000 m2. V územním plánu je pozemek 

veden jako městská zeleň, což sice umožňuje výstavbu zahradní restaurace, ale podle 

zastupitelů by reálně hrozilo, že v případě povolení stavby by její majitelé požádali o 

změnu na obytnou budovu. 

 

Revitalizace Barrandov 

A u lokality Barrandov ještě v následujícím kronikářském zápisu zůstaneme. Ta se už 

několik let těší zájmu vedení Prahy 5, které rozhodlo o revitalizace tamních veřejných 

prostranství. Ve středu 26. února 2014 proběhla na radnici páté městské části veřejná 
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prezentace projektu Rekonstrukce pěších zón a parků Barrandov. Projektanti za účasti 

zástupců dotčených odborů páté městské části představili více než roční práci na 

projektu. Jeho koncepce předpokládala výměnu povrhů chodníků a revitalizaci 

přilehlé zeleně od Tilleho až po Trnkovo náměstí. Součástí projektu se stalo rovněž 

vybudování dvou menších dětských hřišť, pítka či unikátní vodní obrazovky. Během 

prezentace došlo i na diskusi, kdy obyvatelé Barrandova vyjadřovali své kritické 

připomínky k návrhu. V dialogu projektanti vysvětlovali důvody pro navrhované 

řešení, zároveň však byly některé návrhy obyvatel akceptovány. 

 

Obr. 14. Projekt revitalizace Trnkova náměstí na Barrandově 

 

Stěžejní projekt městské části Praha 5 byl zahájen na přelomu března a dubna 

roku 2014. První etapu představovala obnova okolí Štěpařské ulice. Dlouhodobé úsilí 

radnice o získání prostředků z cizích zdrojů, konkrétně z Operačního programu Praha 

- Konkurenceschopnost, přineslo slušnou zakázku realizátorům projektu a místním 

občanům užitek v podobě komplexní přeměny nepříliš vzhledného a dosluhujícího 

městského mobiliáře a páteřních pěších komunikací. Navíc měla vzniknout dvě dětská 

hřiště a další zajímavé architektonické prvky. 
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Projekt byl podpořen z evropských peněz. Asi 22 milionů Kč poskytl Evropský 

fond regionálního rozvoje a necelé 2 miliony Kč hlavní město Praha. Celkové náklady 

projektu měly dosáhnout asi 30 milionů Kč, kdy rozdíl měla financovat městská část 

z vlastních zdrojů.  

Dne 26. března bylo předáno staveniště provádějící firmě a okamžitě došlo k 

zahájení stavebních prací na první části projektu. Realizace byla vzhledem k rozsahu 

a náročnosti prací rozdělena na pět částí. 

Realizátorovi byly přitom stanoveny přísné limity, tak aby občany nezatěžoval 

nepříjemný hluk v pozdních hodinách, o víkendech a státních svátcích. Revitalizace 

v roce 2014, včetně rekonstrukce Trnkova náměstí, byla úspěšně zakončena v měsíci 

říjnu téhož roku.  

 

Zóny placeného stání 

Už od roku 2012 se aktivně jednalo o zavedení tzv. modrých zón neboli zón placeného 

stání. V průběhu roku 2013 docházelo ke střetům v této otázce mezi vedením MČ 

Praha 5 a hlavním městem Prahou, a také v roce 2014 v této záležitosti došlo k několika 

posunům. Na podzimu 2014 mělo dojít k dalšímu rozšiřování zón placeného stání, 

přičemž nový systém měl započít v městských částech 5 a 6. Radnice Prahy 5 ale v 

červenci pilotní projekt odmítla. „V tomto okamžiku nepočítáme s tím, že bychom do 

pilotního projektu vstoupili“, sdělil zpravodajskému serveru IHNED.cz tehdejší radní 

Jiří Vejmelka. Praha 5 si stěžovala na to, že s ní magistrát nekomunikoval a že neměla 

důležité informace ke spuštění zón. „Nevíme, jak by měl model fungovat. Nevíme, co 

se bude chtít na městské části. Nikdo nám neřekl, jestli budeme muset vydávat karty 

my, kolik budou stát nebo jestli budeme vyřizovat správní přestupky. Nejsme 

informováni o ničem a ani nevíme, k čemu bychom se zavázali,“ řekl Vejmelka po 

jednání rady v červenci 2014. 

Radnice navíc chtěla, aby si parkovací kartu mohl pořídit každý občan Prahy 5. 

I když se zóny mají zavádět jen v určitých oblastech městské části. Díky tomu by mohli 

zastavit i v regulovaných částech. Magistrát ale plánuje, že kartu si bude moci pořídit 

jen ten, kdo bydlí v oblasti s regulovaným parkováním. Praha 5 navíc ani oficiální 

cestou neobdržela finální plán se zakreslenými zónami. Místní vedení proto vycházelo 
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pouze z toho, co magistrát zveřejnil na svém webu - tedy, které ulice by měly být do 

projektu zahrnuty. Jaké zóny se ale konkrétních ulic týkají, nevěděli. Praha 5 si proto 

nanečisto, podle daných ulic, vytvořila vlastní plánek. I tak je ale s pilotním projektem 

nespokojená. Vyplynulo z něj, že například Lidická ulice se rozdělí na dvě části. 

Polovina blíž k Újezdu, tedy k centru, by měla být do projektu zahrnuta, druhá strana 

ulice už ne. 

Zástupci Prahy 5 uvedli, že pilotní projekt ani není možné stihnout. „Abychom 

zvládli vydat potřebný počet parkovacích karet, potřebujeme na to aspoň dva měsíce. 

Konkrétní pokyny jsme ale neobdrželi, a to je konec července“, sdělil tehdejší mluvčí 

páté městské části. Otázka placení parkování tak opět byla odsunuta a uvidíme, co 

v této záležitosti přinese rok 2015. 

 

Zóna s dopravním omezením v ulici Pod Císařskou 

Obyvatelé v ulici Pod Císařkou požádali už na jaře 2013 vedení páté městské části 

prostřednictvím petice o změnu místního dopravního značení z doposud trvajícího 

režimu „obytná zóna“ na „zóna s dopravním omezením“. Tento režim má sloužit k 

upozorňování na častý pohyb chodců ve vozovce a omezení rychlosti na 20 km/h. 

Důvodem k návrhu změny režimu bylo podle téměř padesáti podepsaných petentů 

skutečnost, že lokalita zůstává vyhledávanou oblastí pro tzv. skatebordisty. Ti se na 

komunikaci pohybují velkou rychlostí, čímž ohrožují chodce, ale i ostatní řidiče. „Na 

skateboardu vyvinou rychlost, která je mnohem vyšší než povolených 20 km/h. V 

těchto rychlostech najíždějí velmi blízko malých dětí a kočárků s dětmi, přičemž se 

denně stává, že jízdu nezvládnou a ze skateboardu spadnou. Žádný z jezdců na 

skateboardu nemá trvalý pobyt v ulici Pod Císařkou“, stálo v doručené petici. 

 Radní městské části Praha 5 na svém zasedání konaném dne 9. dubna 2014 

požadavku petentů vyhověli. Výzvu projednala dopravní komise a po konzultaci 

s Odborem dopravy požadovanou změnu Radě MČ Praha 5 doporučila. Radnice 

zároveň požádala strážníky Městské policie o monitoring problematické lokality. 
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Praha 5 a rozšíření trasy metra A 

Jednou z revolučních dopravních změn se pro obyvatele Prahy 5, žijící v horní části 

Košíř a na katastrálním území Motol, nepochybně stane otevření stanice metra linky 

A s názvem Nemocnice Motol, která prodlouží linku z Dejvic do severozápadní části 

Prahy. Vedle odlehčení autobusových linek, využívaných lidmi žijícími v lokalitách 

přiléhajících k západní části Prahy, se prodloužením trasy metra A usnadní všem 

obyvatelům hlavního města dostupnost Fakultní nemocnice Motol.  

 

Obr. 15. Výstavba prodloužení trasy A 

 

Během roku 2013 došlo k proražení tunelu a položení kolejí. Další stavební 

práce pokračovaly i během celého roku 2014. Přitom se očekávalo, že se nové stanice 

otevřou na přelomu léta a podzimu 2014 – rozhodně před komunálními volbami. To 

se sice nestalo, ale 4. října alespoň lidé mohli rozestavěné pokračování trasy metra A 

shlédnout v rámci dne otevřených dveří. Generální ředitel dopravního podniku 

Jaroslav Ďuriš pak za další termín zahájení dopravy na daném úseku uvedl 6. duben 

2015. 
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Bezbariérový přístup na Andělu a rekonstrukce tramvajové trati 

V závěru této kapitoly zmíníme ještě dva dopravní stavební projekty na území Prahy 

5. Omezení provozu a pohybu v ulici Bozděchova na Praze 5 si vyžádaly práce, které 

souvisely s realizací bezbariérového zpřístupnění stanice metra Anděl. Výkopové 

práce probíhaly od konce června a na počátku července 2014. Veškeré práce pak mají 

být dokončeny během roku 2015. 

 Druhý projekt přestavovala rekonstrukce tramvajové trati ve Štefánikově ulici. 

Podle původního plánu měly práce probíhat od 20. října 2014 do poloviny prosince 

téhož roku. Dopravními podniku hl. m. Prahy se ale podařilo završit rekonstrukci 

s předstihem už koncem listopadu. 

Součástí modernizace úseku se stala výměna původní konstrukce trati, kterou 

tvořily velkoplošné panely z roku 1998, za novou pevnou jízdní dráhu systému W-

tram s protihlukovými prvky a žlábkovou kolejnicí NT1, s kombinací asfaltového 

a dlážděného krytu. Celková délka tohoto rekonstruovaného úseku činila 680 metrů. 

„Nejviditelnější změnou pro obyvatele Prahy 5 bude nový zákryt tramvajové tratě v 

oblasti pěší zóny Anděl. Povrch budou nově tvořit dlažební kostky podobného tvaru 

jako okolní dlažba. Do konce roku budou cestujícím sloužit i nové bezbariérové 

zastávky Arbesovo náměstí“, uvedl tehdy radní pro oblast dopravy Petr Hnyk. 

V rámci modernizace byla provedena také úprava směrového vedení kolejí, 

které umožnilo vybudování bezbariérových zastávek Arbesovo náměstí a má ulehčit 

provozu tramvají a vozidel v oblasti u křižovatky s Kartouzskou ulicí. Vybudováno 

bylo i nové odvodnění tramvajové trati a dopravní značení. 

 

Medaile pro Staropramen za rok 2014 

Mezi nejvýznamnější podniky na území páté městské části již tradičně patří pivovar 

Staropramen, který vyrábí a dodává pivo téměř jeden a půl století. Svou kvalitou už 

dosáhl celosvětového ohlasu. Náleží tak, krom zaniklých závodů rodiny Ringhofferů, 

k hlavním podnikům, s nimiž zůstává smíchovské centrum MČ Prahy 5 spojováno. 

 Kvalita piva přitom bývá každoročně posuzována v degustační soutěži, kterou 

vyhlašuje Český svaz pivovarů a sladoven a jejímž garantem bývá Výzkumný ústav 
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pivovarský a sladařský. Pro ocenění za rok 2014 bylo testováno celkem 66 druhů piv 

z tuzemských pivovarů, které mají roční výstav nad 10 tisíc hektolitrů. 

Degustační komise za dohledu notáře posuzovala senzorické vlastnosti piva a 

v analytických laboratořích se prováděla kontrola původního extraktu (stupňovitosti) 

kvůli ověření příslušnosti piva do přihlášené kategorie. V degustačních komisích pak 

nezasedli jen pivovarníci, ale také pedagogové a odborníci ze středních a vysokých 

škol, z Chmelařského institutu a Státní zemědělské a potravinářské inspekce. 

 

Obr. 16. Staropramen Jedenáctka 

 

 Soutěžilo se v pěti kategoriích. Světlý Staropramen si odnesl medaili za třetí 

místo v kategorii světlá výčepní piva (z 18 hodnocených piv) a ve stejné kategorii si 

vydobyla stříbrné druhé místo Staropramen Jedenáctka. 
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III. Životní prostředí, flora a fauna Prahy 5 

 

Také v oblasti životního prostředí, parků a městské zeleně přinesly měsíce roku 2014 

řada nových situací a událostí. Na území MČ Praha 5 se nachází velké množství 

zelených ploch a oblastí, kde se podařilo zachovat přírodu, která slouží obyvatelům 

Prahy 5 při odpočinkových a relaxačních aktivitách. Už v předchozí kapitole jsme se 

seznámili se snahou soukromých investorů zastavět tyto klidové lokality. A také jsme 

zmínili, jak se k těmto otázkám postavilo vedení městské části. Vedle nelehkých 

zápasů v oblasti územního plánování se radní i zastupitelé MČ Praha 5 podíleli na 

podpoře aktivit, jejichž cílem má být ochrana přírody. Byla podpořena také celá řada 

programů a projektů, které formují zdraví vztah obyvatel k okolní fauně i floře. 

 

Obr. 17. Lípy u kostela sv. Václava 

 

Obnova stromořadí lip na náměstí 14. října 

K okolí sv. Václava na Smíchově, ve směru k náměstí 14. října, dnes neodmyslitelně 

patří stromořadí lip. Poté, co bylo nutné v roce 2011 a 2012 odstranit dvě lípy, které 

bezprostředně ohrožovaly chodce, nechala MČ Praha 5 vypracovat odborný posudek 

na stav ostatních dřevin ve stromořadí. Odborníci tehdy ale bohužel konstatovali, že 

s výjimkou dvou stromů se jedná o dožívající dřeviny. V březnu 2014 proto došlo 

k nahrazení starých lip výsadbou nových. 
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 Příčinou odumření většiny stromořadí se stala skutečnost, že po mnoho let se 

nacházely ve zpevněné ploše s nepropustným povrchem, s výjimkou travnatého pásu 

podél hrany kostela. Půdní podmínky byly změněné antropogenní činností a stromy 

vykazovaly známky stresu z nedostatku vody společně s příznaky nedostatečného 

prokořeněného prostoru. 

Dva stromy se podařilo zachránit a byly ošetřeny zdravotním prořezem. Nové 

kusy nepotká osud předchůdců, neboť už roku 2013 došlo k výměně nepropustného 

živičného povrchu za mozaikovou dlažbu, která propouští vodu i vzduch. 

 

Den Země 2014 

Od roku 1970 se po celém světě 22. duben slaví jako Den Země, za který jej tehdy 

vyhlásili studenti ve Spojených státech amerických. Cílem kampaně zůstává podpora 

přijetí nových ekologických zákonů a docílení navýšení státních výdajů na ochranu 

životního prostředí. Akce, na níž se roku 1970 účastnily miliony občanů, měla veliký 

ohlas a zahájila tradici oslav Dne Země. Česká republika se k této tradici připojila v 

roce 1990. Hlavní město Praha roku 2014 uspořádalo již devátý ročník informačně 

vzdělávací kampaně pro veřejnost, právě na počest tohoto svátku. 

 Na mnoha místech po celé Praze vyrostly informační stánky, kde se lidé mohli 

dozvědět o formách a potřebě ochrany přírody. Na Praze 5 se kampaň odehrála 18. 

dubna 2014 v parku letohrádku Portheimka za podpory MČ Praha 5. Akci zaštítili 1. 

zástupce starosty JUDr. Petr Lachnit a zástupkyně starosty PhDr. Marie Ulrichová–

Hakenová. Pořádání celé akce se ujalo občanské sdružení Veselá zebra se společností 

EKO-KOM (systém sběru a recyklace obalových odpadů). 

Den Země má být upozorněním široké veřejnosti na dopady ničení životního 

prostředí a koná se u příležitosti oslav jarní rovnodennosti a příchodu jara. Smyslem 

kampaně spojené s tímto svátkem je přednést otázku ekologie široké veřejnosti. Pro 

malé i větší návštěvníky byly přichystány dobrodružné soutěže o hodnotné ceny. 

 

Stanice přírodovědců 

V dalším zápisu, který se vztahuje k přírodě a životnímu prostředí naší městské části, 

se věnujeme světu zvířat, který má v kronice oprávněné místo. Právě seznamováním 
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městského obyvatelstva se zvířecí říší se již po desetiletí věnuje smíchovská Stanice 

přírodovědců, která je umístěna v Drtinově ulici na jižním svahu někdejších zahrad 

kláštera Sacre Coeur. 

Jako každý rok, také během roku 2014 přírodovědci přichystali zájemcům z řad 

dětí i dospělých celou řadu zajímavých aktivit. Od 24. do 30. března 2014 proběhla v 

prostorách Stanice přírodovědců výstava hadů. Na výstavě se návštěvníci seznámili s 

životem této zajímavé skupiny plazů. K vidění byly běžně chované i vzácnější druhy 

exotických hadů, umístěné v biotopových nádržích s popisem daného druhu, typu 

biotopu a areálu výskytu. Součástí kolekce byl rovněž nejvzácnější evropský had - 

užovka levhartí. 

Mezi akce, organizované Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy v roce 2014, pod 

který Stanice přírodovědců spadá, bychom nalezli letní paleontologický tábor, křtiny 

agamy límcové (19. květen) či křtiny lamy (12. září). Dne 25. září proběhlo ve stanici 

promítání fotografií z výletu na Island, ale nejvýznamnější akci představovaly oslavy 

a výstava u příležitosti 60. výročí fungování místní stanice, o jejíž důležitosti pro naši 

městskou část nemůže být pochyb. 

 

Výlet s tajenkou Prokopským údolím 

Seniory, pejskaře i maminky s dětmi, kterak drží v ruce doplňovačku a luští tajenku, 

bylo možné potkat v červnu 2014 v areálu Prokopského údolí. Projekt nazvaný Výlet 

s tajenkou pro seniory, jejich rodiny a přátele iniciovala pátá městská část a setkal se 

se značným ohlasem. Text k výletu s tajenkou, doplňovačku i mapu si mohli zájemci 

stáhnout přímo z webu. 

„Procházku jsme si s kamarádkou skvěle užily. Jely jsme přesně podle plánu – 

autobusem do Hlubočep, pak jsme šly dvouhodinový výlet a luštily, až se nám z hlav 

kouřilo. Zpátky jsme se svezly vláčkem ze stanice Holyně. Otázky byly tak akorát, 

mnoho napověděly informační tabule, ale španělskou jeskyni jsme si musely najít až 

doma v encyklopedii“, zavzpomínala účastnice Jana Frická. 

Putování začínalo pod viaduktem v Hlubočepých. Délka trasy byla přibližně 3 

km a byla uzpůsobena pro všechny věkové kategorie. Výlet byl možný s kočárkem, na 

kole, ale i se psy. Ideální byl i pro děti ze školek či žáky základních škol. Při luštění se 
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mohli účastníci kochat přírodní krásou jednoho z nejkrásnějších přírodních koutů hl. 

m. Prahy – Prokopského údolí, které je vyhlášeno přírodní rezervací. 

 

Motolská skládka 

Radní Prahy 5 schválili na zasedání dne 25. února 2014 výpověď nájemní smlouvy se 

společností EkoMotol CZ s.r.o., na jejímž základě nájemce areálu od roku 2004 naváží 

rekultivační materiál ve formě zeminy a odpadu na motolskou skládku. Důvodem pro 

podání výpovědi bylo prokazatelné porušení podmínek smlouvy, kterou v roce 2004 

uzavřelo se společností EkoMotol tehdejší vedení radnice Prahy 5. 

Bývalé vojenské cvičiště v Motole, umístěné na svahu proti přírodnímu parku 

Košíře Motol, by mohlo v budoucnosti představovat pro obyvatele Prahy atraktivní 

území pro vnitroměstskou rekreaci. Navíc v blízké budoucnosti zvýší nová stanice 

metra u nemocnice Motol dostupnost lokality. Dosavadní smlouva vypršela v květnu 

2014 a v červnu radnice Prahy 5 vyzvala EkoMotol, aby uvedlo veškeré pozemky do 

stavu k předání. Stav na začátku června 2014 totiž vylučoval jakékoliv využití, natož 

pak jeho přeměnu v rekreační areál. 

 

Obr. 18. Skládka v Motole 
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Rada tedy dne 6. června 2014 vyzvala EkoMotol k předání pozemků ve stavu 

odpovídajícímu uzavřené nájemní smlouvě a dále i ustanovení § 2225 zák. č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a 

ve stavu prostém vad a škod. Termín předání byl stanoven na 19. června 2014. MČ 

Praha 5 v dopise nájemce upozornila, že pokud nepředá pozemky v uvedeném stavu 

a v daném termínu, pronajímatel pozemky nepřevezme a bude požadovat odstranění 

závadného stavu do určeného termínu, případně náhradu vzniklých škod. 

Společnost ale vedení Prahy 5 v červnu sdělila, že její jednatel je na dovolené, a 

tak byl termín posunut na 21. červenec. Nakonec ale bylo nutné termín posunout až 

na srpen 2014. Ale ani tento termín nebyl společností dodržen a navíc se o záležitost 

začala zajímat celostátní média – reportáž o problémové skládce přinesla i TV Nova 

v pořadu Střepiny. Dokonce se objevily zprávy, že by skládka mohla ohrožovat samu 

nedalekou FN Motol. 

Tak jako tak, v říjnu roku 2014 nebylo vůbec jasné, jak se celá kauza vyvine a 

kdo rekultivaci skládky nakonec zaplatí. Nové vedení MČ Praha 5 se po převzetí 

politické moci začalo problémem vážně zabývat. Ale ani začátkem roku 2015 situace 

nezaznamenala změny. V reportáži České televize z ledna 2015 zazněly informace, že 

firma inkasovala za navážení materiálu sta milionové zisky a měla platit zpočátku 

stovky tisíc. Nicméně za exstarosty Milana Jančíka došlo k pro městskou část Praha 5 

jasně nevýhodné dohodě – EkoMotol měl nově platit pouhých sto korun. Uvidíme, jak 

se celá záležitost vyvine v roce 2015. 

 

Promoce asistenčních psů Helppes 

A v Motole ještě zůstaneme. Dne 13. září 2014 se zde pod záštitou prvního zástupce 

starosty konala již tradiční promoce dvanácti čtyřnohých absolventů Vysokého Učení 

Helppsího, kateder Asistenčních psů, Signálních a Vodících psů. Občanské sdružení 

Helppes při té příležitosti oslavilo své třinácté narozeniny. 

Promující asistenty a jejich nové majitele – lidi s postižením, přišla podpořit 

řada významných osobností z hudební scény. Patrony dvanácti nových asistenčních 

psů se stali Karel Gott, Ivana Gottová, Marta Kubišová, Barbara Nesvadbová, Miro 
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Žbirka, Debbi, Martin France a Jan Benog. Mezi dalšími významnými hosty byl i 

místostarosta MČ Praha 5 Petr Lachnit. 

V rámci bohatého programu bylo možné shlédnout rovněž netradiční ukázky 

výcviku asistenčních zvířat. V jedné z nich se představil mj. i labradorský retriever, 

který byl jako jeden z prvních v ČR vycvičen unikátní originální metodou vyvinutou 

v Helppes.  V druhé ukázce diváci sledovali vodící kobylu, která veřejnosti dokázala, 

že i koníka je možné naučit asistenčním úkolům, jako je podávání předmětů nebo 

pomoc s otevíráním dveří. Tímto zápisem jsme se také dotkli tématu zdravotnictví, 

které podrobněji rozebereme v následující kapitole kroniky za rok 2014  
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IV. Zdravotnictví a sociální problematika 

 

Nyní se v kronikářských zápisech dostáváme k další specifické oblasti života městské 

části, v níž máme zaznamenáno dění týkající se zdravotnictví. Na území Prahy 5 se 

nachází velký počet zdravotnických zařízení, včetně dvou špičkových nemocničních 

komplexů – FN Motol a Nemocnice Na Homolce. Druhou rovinu pak představuje 

oblast, ve které nás bude zajímat životní situace těch nejméně majetných a lidí, kteří 

potřebují naší pomoc, ať už z důvodu nedostatku finančních prostředků, svého stáří 

či jiných příčin, které jim neumožňují dosáhnout takové úrovně kvality života, kterou 

naše společnost pokládá za nutnou a žádoucí. 

 

Podpora nemocným svalovou dystrofií 

Charitativní projekt Prahy 5 podpořil na začátku roku nemocné svalovou dystrofií. 

Karel Gott, Olga Menzelová Kelymanová, zástupci radnice Prahy 5 a okolo třiceti 

významných podnikatelů a osobností z MČ Prahy 5 se společně sešli 9. ledna 2014 na 

benefiční večeři nadačního fondu městské části Pragae Quinta Regione v restauraci La 

Terrassa. Cílem setkání bylo seznámit lidi podnikající a žijící v páté městské části 

s charitativním projektem na podporu nemocných svalovou dystrofií. Zároveň byl 

odevzdán šek na 150.000 Kč zástupcům občanského sdružení, které pomáhá lidem 

s touto chorobou. 

Nadace Pragae Quinta Regione vznikla roku 2013, aby získala více prostředků 

na kulturu, sport, životní prostředí i sociální projekty týkající se páté městské části. 

„Bydlím v Praze 5 a není mi lhostejné dění v mém okolí. Když mě nadace oslovila, 

zaujalo mně, komu chtějí pomoci. Strávil jsem s dívenkou s touto diagnózou tři hodiny 

a jsem si proto jistý, že peníze jdou správným směrem,“ uvedl k obdarování Karel 

Gott. 

Svalová dystrofie je nevyléčitelné genetické onemocnění, které se projevuje jako 

postupné slábnutí svalstva především u chlapců. Průběh jednotlivých forem 

onemocnění je různý. Nemoc postupně ochabuje kosterní svalstvo končetin a trupu. V 

raném věku dospívání mezi třináctým a devatenáctým rokem nebo i dříve jsou 
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zasaženy také svaly dýchací a srdeční. Péče o takto nemocné chlapce je pro řadu rodičů 

finančně velmi náročná. 

 

Benefiční aukce grafických listů 

Ve čtvrtek 23. října se v Galerii Portheimka uskutečnila Benefiční aukce originálních 

grafických listů od předních českých výtvarníků, jako jsou Adolf Born, Jiří Anderle, 

Vladimír Suchánek, František Hodonský, Pavel Roučka a dalších. Moderátorem 

večera byl Tomáš Matonoha. 

Benefiční aukci pořádala nezisková organizace Borůvka Praha, o. p. s., ve 

spolupráci s galerií Kabinet české grafiky a Prahou 5, která na aukci galerii zapůjčila. 

Borůvka Praha, o. p. s., je pražskou neziskovou organizací při Jedličkově ústavu, která 

pomáhá lidem s tělesným postižením začlenit se do společnosti. V dětství dopravou 

do škol a osobní asistencí, dále fyzioterapií, tréninkovým pracovním programem a 

završením všeho je pomoc s hledáním pracovního místa a samotné zaměstnávání. 

Výtěžek z prodeje uměleckých děl byl v celé výši použit na podporu projektů 

organizace na pomoc lidem s tělesným postižením. 

 

Deset let Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole 

Na samém počátku roku 2014 oslavila výročí svého založení Kardiologická klinika FN 

Motol, od jejíhož vzniku uplynulo 10 let. Počátky a vývoj této kliniky orámovala řada 

jednotlivých milníků, které byly významné jak z hlediska kardiologie v Motole, tak 

rovněž z hlediska vývoje oboru v České republice, ale v několika málo ohledech i 

kardiologie světové. 

Během desetiletí bylo ošetřeno 200.000 pacientů ambulantně, 70.000 vyšetřeno 

echokardiograficky a 35.000 bylo katetrizováno. Speciální dík patří 13 lékařům a 26 

sestrám, kteří kliniku před 10 lety zakládali a dodnes na ní pracují. Obyvatelé Prahy 5 

tak mohou být právem hrdi na zdravotnické zařízení, které působí v hranicích jejich 

městské části. 

Také Dobrovolnické centrum FN v Motole oslavilo v roce 2014 deset let svého 

založení. V prostorách dětské části nemocnice byla od 16. září do 15. října k vidění 

fotografická výstava k tomuto jubilejnímu výročí, kde mohli návštěvníci spatřit fotky 
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z každodenních situací fungování Dobrovolnického centra. Oslavy výročí ale zdaleka 

nebyly jediné významné akce FN Motol v roce 2014. V tomto roce byla též slavnostně 

otevřena nově vybudovaná jednotka resuscitační péče pro dospělé pacienty, která 

disponuje 22 lůžky a představuje součást největší Kliniky anesteziologie, resuscitace a 

intenzivní medicíny v České republice. 

Ročně je zde hospitalizováno 900 pacientů s těmi nejzávažnějšími diagnózami, 

které vyžadují přístrojovou podporu životních funkcí, přičemž léčebné výsledky jsou 

srovnatelné s velkými evropskými univerzitními nemocnicemi. 

 

Čínská delegace v Motole 

Delegace složená se zástupců čínské vlády a tamních univerzitních nemocnic dne 27. 

srpna 2014 navštívila FN v Motole. Čínská delegace navštívila ředitelství FNM, kde 

v kinosále shlédla propagační film o motolském nemocničním komplexu a následně 

několik odborných prezentací významných zástupců nemocnice. Následně navštívili 

jak dětskou, tak dospělou část nemocnice, za doprovodu lékařů a zástupců vedení 

FNM. „Zkoumáme možnost spolupráce s Číňany hlavně v oblasti vědy a výzkumu. 

Zdaleka zanedbatelný není ani zvyšující se příliv čínských turistů do střední Evropy, 

takže ten zájem o spolupráci je oboustranný“, uvedl ředitel FNM Miloslav Ludvík. 

První konkrétní výsledky spolupráce mezi jednotlivými klinikami, by se podle mohli 

dostavit už za rok. „Musíme respektovat jejich kulturu a otevřít ty brány mezi námi. 

Nejdřív musí proběhnout všechna tato jednání na nejvyšší oficiální úrovni a pak se 

přiblížíme k těm užším vazbám mezi nemocnicemi a lékaři“, dodal ředitel Miloslav 

Ludvík. 
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Obr. 19. Miloslav Ludvík a představitel čínské delegace v Motole 

 

Den zdraví na úřadě Prahy 5 

Oblast zdravotnictví a propagace zdravého způsobu života náleží k agendě radnice 

Prahy 5. V úterý 20. května 2014 se v prostorách Úřadu městské části Praha 5 konal 

jubilejní 15. ročník zdravotně výchovné akce zvané „Den zdraví“. Organizátorem byla 

příspěvková organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 spolu se 

Státním zdravotním ústavem v Praze. 

V prostorách úřadu městské části se mohli místní občané nechat vyšetřit na 

stanovení hladiny cholesterolu v krvi, měřil se krevní tlak, stanovoval index přiměřené 

tělesné hmotnosti (BMI index) nebo množství skrytého tuku v těle přístrojem Omron. 

Dále probíhalo odborné poradenství ve výživě, inspirace pro zdravý jídelníček a 

poradenství na odvykání kouření, úrazová problematika, prevence alergií a prevence 

karcinomu prsu, poradenství v oblasti geriatrie a obezitologie. Každý návštěvník si 

mohl odnést edukační materiály k tématu zdravého životního stylu. 

Každoročně Den zdraví propaguje zdravý životní styl a napomáhá ke zvýšení 

informovanosti veřejnosti o prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, 

čímž přispívá ke zlepšení zdravotního stavu populace. 
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Neziskové organizace na pěší zóně Anděl 

Dalším kronikářským zápisem se přesouváme z oblasti zdravotnictví k problematice 

sociální péče a pomoci, se zaměřením na život seniorů. Dne 2. září 2014 se konal již 

osmý ročník Dne neziskových organizací na území MČ Praha 5. Cílem akce, kterou na 

pěší zóně Anděl pořádala městská část, bylo zvýšení osvěty o fungování neziskových 

organizací na Praze 5 a rozšíření informací o nabídce sociálních služeb. 

Záštitu vedle JUDr. Petra Lachnita převzali rovněž zástupkyně starosty  Marie 

Ulrichová-Hakenová (pod kterou spadala tematická část Humanitární pomoc, lidská 

práva, národnostní menšiny a životní prostředí), dále zastupitelka Diana Bubníková 

(zaštítila tematickou část Dobrovolnictví, Sociální oblast a zdraví) a zastupitelka Vlasta 

Váchová (tematická část Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělávání). 

Dny neziskových organizací mají dlouhodobý přínos pro Prahu 5 a obyvatele, 

neboť poskytují ucelený přehled o organizacích fungujících pro občany naší městské 

části. 

 

Bezpečnostní seminář pro seniory 

Dne 4. března 2014 se uskutečnil třetí ročník unikátního bezpečnostního projektu pro 

seniory s názvem Senior akademie, který zahájil první zástupce starosty Petr Lachnit. 

Projekt vznikl ve spolupráci MČ Praha 5 a Městskou policií hl. města Prahy, útvarem 

prevence.  Senior akademie představuje cyklus vzdělávacích přednášek (trvajících 2 

hodiny) z oblasti prevence kriminality a je určen pro aktivní seniory, kteří mají trvalé 

bydliště na Praze 5. Jarního přednáškového běhu se zúčastnilo přibližně 70 seniorů a 

přednášky probíhaly na radnici každé úterý od března do května 2014. Další z řady 

akcí pro seniory, kterou v kronice zmíníme, představoval podzimní den seniorů. 

Ve středu 3. září přišlo téměř 300 seniorů z Prahy 5 na pozvání městské části 

oslavit Podzimní den seniorů a poslechnout si písně interpretů pěveckého dua Eva a 

Vašek, Josefa Zímy a Yvetty Simonové. Tradiční akce pod záštitou 1. zástupce starosty 

Prahy 5 Lachnita tak opět zaplnila Paspův sál pivovaru Staropramen do posledního 

místa. „Obliba akce je obrovská. Naši senioři strávili milé kulturní odpoledne a kromě 

poslechu hudby se dozvěděli také o nejnovějších aktivitách, které městská část pro ně 

pořádá. Příkladem je fungování klubu U Královské louky, Komunitního centra 
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Prádelna nebo Centra sociální a ošetřovatelské pomoci," vyzdvihl přínosy akce Petr 

Lachnit, který si v úvodu vystoupení spolu s populární dvojicí Eva a Vašek zazpíval 

jejich skladbu Bílá orchidej. 

 

Nová loga Domu s pečovatelskou službou a Domu sociálních služeb 

V pondělí 15. září předal výtvarník Jiří David 1. zástupci starosty Petrovi Lachnitovi 

dvě umělecká díla - loga , které slavný výtvarník vytvořil pro Dům s pečovatelskou 

službou v Zubatého 10 a Dům sociálních služeb v ulici Na Neklance.  

Obě sociální zařízení provozuje příspěvková organizace Centrum sociální a 

ošetřovatelské pomoci Praha 5. Po předání výtvarných děl následoval podpis licenční 

smlouvy o bezplatném užívání obou výtvarných děl. 

 

Obr. 20. Loga předal osobně výtvarník Jiří David 

 

Obě loga symbolizují lidský život, stáří a apelují na ochotu nás všech chápat a 

pomáhat seniorům. Autor, který pro Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 

5 obě loga zdarma ztvárnil, je významný český malíř a fotograf, spoluzakladatel 

umělecké skupiny Tvrdohlaví. 
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Jiří David od druhé poloviny 80. let výrazně spoluvytváří podobu i atmosféru 

českého umění. Svými malbami s volným využíváním znaků a politických symbolů 

významně formoval postmoderní program na přelomu 80. a 90. let, kdy se také začal 

věnovat instalacím objektů a psaní textů reflektujících pozici umělce a umění ve 

společnosti. 

 

Kluby pro seniory na Praze 5 

Centrum ošetřovatelské a sociální pomoci Praha 5, příspěvková organizace městské 

části, představila v roce 2014 fungující kluby, které nabízejí množství různorodých 

aktivit pro seniory. „V končícím volebním období byla sociální oblast jednou z těch, 

kde městská část odvedla nejvíce práce,“ uvedl Petr Lachnit, který měl sociální oblast 

po dlouhou dobu ve své gesci. A jaké kluby pro seniory se v roce 2014 na území MČ 

Praha 5 nacházely? 

 

Klub SENzačních SENiorů v KC Prádelna 

Místo: Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5 

Klub vyvíjí pestrou a bohatou činnost – kurzy práce na PC a s digitální technikou, 

herna stolního tenisu, zdravotní gymnastika, seniorské taneční a pěvecké soubory, 

klub stolních her, iKavárna. Kromě těchto pravidelných aktivit se senioři zúčastňují 

letních poznávacích výletů mimo Prahu, výtvarných dílen a workshopů, 

fotografických a vzdělávacích seminářů, besed, společenských večerů, koncertů a 

celkově se zapojují do činnosti Komunitního centra Prádelna. 

Klub se schází každé pondělí a středu, kdy probíhají kurzy práce s PC a digitální 

technikou a herna stolního tenisu; dále každé úterý a čtvrtek, kdy se konají pravidelné 

tréninky seniorských tanečních souborů Marietta a Variace. 

 

Svaz důchodců ČR - základní organizace Praha 5 

Místo: Kulturní klub Poštovka, Zahradníčkova 1118/2, Praha 5 

Svaz důchodců se schází jednou týdně. Senioři si zvou na besedy zajímavé lidi z 

nejrůznějších oborů činnosti a využívají znalostí vlastních členů. Rádi dají příležitost 

každému, kdo by chtěl rozšířit jejich program. Na každé schůzce se členové vzájemně 
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informují o aktualitách v kultuře (volné nebo levné vstupné a vhodný čas výstav, 

koncertů, divadelních a jiných představení). Dále odborníci z vlastních řad informují 

o aktuálních sociálních otázkách, připravovaných a zaváděných zákonech i o 

novinkách ve výstavbě, dopravě apod. Na těchto schůzkách se také připravují 

vycházky po Praze a návštěvy výstav, jednodenní výlety i několikadenní rekreační 

pobyty, Silvestr pro osamělé apod. 

 

Klub seniorů Pegas 

Místo: Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5 

Klub seniorů Pegas působí v komunitním centru Prádelna. Schází se každé úterý. Je 

otevřen i novým zájemcům z řad seniorů, kterým poskytuje zázemí a vedení při 

stolních hrách, stejně jako odbornou literaturu k tomuto tématu, a naopak členové 

klubu se zapojují do dalších aktivit KC Prádelna. Kromě výše zmiňované hlavní 

činnosti patří k dalším realizovaným aktivitám návštěvy kulturních akcí – divadelních 

představení a výstav – a výlety za poznáním historie a kultury. 

 

Klub seniorů Královská louka 

Místo: U Královské louky 5, Praha 5 

Klub seniorů Královská louka se schází jedenkrát za 14 dní. Nabízí možnost příjemně 

strávit čas ve společnosti vrstevníků, kteří mají zájem být pospolu. V klubu seniorů 

najdete příležitost společně něco zažít, spřátelit se, dozvědět se něco nového, posedět 

a dát si kávu nebo čaj. Při schůzkách klubu se diskutuje o zajímavých tématech, 

plánují  návštěvy divadelních představení, koncertů vážné hudby a výstav. 

 

Klub seniorů Barrandov 

Místo: Poliklinika Barrandov, Krškova 807, suterén č. BS 034, Praha 5 

Klub seniorů Barrandov se schází jedenkrát za 14 dní. Nabízí seniorům z Barrandova 

a okolí pravidelná setkávání u kávy. Při schůzkách klubu se plánují  návštěvy 

divadelních představení, koncertů vážné hudby a výstav. Klub organizuje výlety, 

vycházky Nordic Walking a rovněž oslavy životních jubileí členů klubu. 
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Vánoční sbírka na pomoc lidem bez domova 

Městská část Praha 5 uspořádala v závěru roku 2014 vánoční sbírku zimního oblečení 

na pomoc lidem bez domova. Na celé akci se podílely neziskové organizace Armáda 

spásy a Naděje, ale rovněž zastupitelé a zaměstnanci úřadu. Vyvrcholením sbírky se 

stalo předání vánočních balíčků potřebným u kostela sv. Václava. 

Smyslem celé akce bylo ulehčit během vánočních svátků tíživou životní situaci 

lidem bez přístřeší. „Lidé bez domova obdrží potravinovou a materiální pomoc, ale 

také poradenství pro řešení jejich sociální situace. Armáda spásy a Naděje pomohou 

například oslovit ty osoby, které pomoc potřebují nejvíce. Spolupráce s neziskovými 

organizacemi je pro nás klíčová. Plánujeme v Praze 5 zřídit sociálně právní poradenské 

centrum, kde je záměrem rozsah této pomoci zásadně rozšířit. Tento týden se scházím 

s kazateli všech církví, které působí v Praze 5, právě nad těmito tématy“, uvedl tehdy 

zástupce starosty Prahy 5 Mgr. Jan Smetana. Potřební se kromě oblečení a přikrývek 

dočkali potravinového balíčku v podobě guláše s pečivem či sekané s bramborovým 

salátem. 

Na prosbu o zapojení se do sbírky ošacení reagovali zaměstnanci Úřadu MČ 

Praha 5 a místní zastupitelé. Mezi nejčastěji odevzdávané druhy oblečení patřily zimní 

bundy, rukavice a čepice. Lidé bez domova se dočkali také přikrývek v podobě dek a 

spacích pytlů. 

„Tato akce deklaruje, že si nejen uvědomujeme existenci problematiky 

bezdomovectví, chudoby a sociálního vyloučení, ale chceme ji efektivně řešit. Nikoliv 

represí, ale posílením prevence a cílené pomoci“, uvedla zastupitelka Bc. Tatiana 

Konrádová, předsedkyně Sociálního výboru zastupitelstva a od října 2015 radní MČ 

Praha 5. 

 

Nulová tolerance hazardu na Praze 5 

Problém bezdomovectví souvisí i s tématem, kterému v kronice věnujeme následující 

odstavce – a tím je hazard. Celá řada obyvatel, která podlehne svodům této amorální 

formě podnikání, totiž končí na ulici. A vedení Prahy 5 se rozhodlo nadále tento vřed 

na těle společnosti netolerovat. 
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Dne 19. června 2014 zastupitel Radek John (VV) a radní Prahy 5 Zastupitelstvu 

MČ Praha 5 doporučili schválit politiku nulové tolerance hazardu na území městské 

části (v budoucím návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na 

kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry). Návrh podpořila většina 33 z 37 

přítomných zastupitelů. Nicméně odhodlání městské části bohužel není rozhodující. 

Už v září 2013 zakázali zastupitelé Prahy 5 prostřednictvím obecně závazné vyhlášky 

hlavního města všechny herny na svém území. Ale ze zákona se nařízení netýkalo 14 

kasin, která spadají pod Ministerstvo financí ČR. Nicméně i tak zákaz zasáhl 83 míst, 

kde byl hazard v Praze 5 provozován. 

Rušení provozu výherních hracích přístrojů tak není ani po zákazu jednoduché. 

„Provozovatelé hracích přístrojů často záměrně a účelově prodlužují správní řízení, 

aby hazard mohl dále fungovat a přinášet jim zisky. V loňském roce se podařilo 

ukončit provoz u 124 kusů hracích přístrojů. Od začátku roku jich bylo pravomocně 

zrušeno 37, k 10. červnu 2014 zbývalo zrušit povolení k provozu ještě 66 výherních 

hracích přístrojů, těm v nejhorším skončí na konci roku licence“, informovala tehdejší 

zástupkyně starosty PhDr. Marie Ulrichová Hakenová. 

Praha 5 po dlouhou dobu byla vykřičenou čtvrtí s téměř stovkou heren a kasin, pro 

které městská část dostala ironickou přezdívku pražské Las Vegas. Přes veškeré snahy 

vedení Prahy 5 zásadní problém nadále představují tzv. videoloterijní terminály, které 

v minulosti povolilo na deset let ministerstvo financí – a tyto licence se do roku 2014 

nepodařilo zrušit, čímž je politika vedení páté městské části podkopávána. To se jeví 

jako velký problém i z toho důvodu, že hazard vede závislé a zchudlé gamblery ke 

kriminálním činům. Ty také tvoři jednu z oblastí, které zmíníme v následující části 

kroniky. 
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V. Bezpečnost a kriminalita 

 

Jakkoli snaha po prevenci kriminality přináší své ovoce a vyžaduje si od nás značnou 

dávku pozornosti, bohužel ani roku 2014 jsme četných kriminálních deliktů na území 

MČ Praha 5 nebyli uchráněni. V následujících zápisech si proto připomene alespoň 

část z nich, přičemž některé otřásly veřejností nejen naší městské část. Kapitola nám 

přiblíží činnost policejních složek, místních příslušníků hasičského sboru a všimneme 

si také pomoci a uznání, které jim poskytlo a vyjádřilo vedení MČ Praha 5. 

 

Tragická nehoda u Švandova divadla 

Největší pozornosti se v uplynulém roce dočkala nehoda, která se stala počátkem 

srpna 2014. Jen pár minut po půl páté ráno způsobil řidič vozidla BMW vážnou 

dopravní nehodu na náměstí Kinských. Řidič najel, zřejmě pod vlivem návykových 

látek, do autobusové zastávky u Švandova divadla a srazil tam mladou chodkyni. 

Přivolaní zdravotníci se snažili teprve jednadvacetiletou ženu zachránit, ta ovšem 

utrpěla vážná zranění, kterým na místě podlehla. Policejní hlídky společně s psovody 

propátrávaly okolí nehody a hledaly mladého muže, který měl od nehody utéct do 

nedalekého parku. 

Na případu pracovaly od časných ranních hodin desítky pražských policistů, 

kteří prohledávali různá vytipovaná místa a lokality možného pohybu hledaného 

řidiče. Do pátrání se zapojili rovněž pracovníci dopravního podniku, strážníci městské 

policie nebo kriminalisté krajského ředitelství, specializující se na pátrání po osobách. 

Hledaný muž se večer dostavil osobně na jednu ze služeben pražských kriminalistů. 

Vyšetřovatel z odboru vyšetřování dopravních nehod následně zahájil trestní 

stíhání čtyřiadvacetiletého muže, který čelil obvinění ze spáchání trestného činu 

usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a ohrožení pod vlivem návykové látky. 

Za trestný čin usmrcení z nedbalosti hrozí u nás až osmileté vězení. Obviněný mladý 

řidič skončil v policejní cele v budově pražského policejního ředitelství. 

  Policisté z dostupných evidencí zjistili, že mladému řidiči uložil v minulosti 

soud podmínečný trest odnětí svobody za spáchání trestného činu podílnictví 
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z nedbalosti a ve stejný rok mu správní orgán udělil trest zákazu řízení za jízdu pod 

vlivem alkoholu nebo návykové látky. Dne 7. srpna 2014 pak vyšetřovatel doručil 

státnímu zástupci Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 podnět k podání 

návrhu na uvalení vazby. 

 

Dvě mrtvé osoby v Košířích 

Dne 8. února tísňová linka 158 přijala oznámení o úmrtí ženy v objektu rodinného 

domu, který slouží jako squat v ulici Práchnerova v Košířích na Praze 5. Jako první se 

na místě nacházela hlídka městské policie, která potvrdila, že se v domě nachází žena, 

která již nejeví známky života.  

K objektu okamžitě vyjely všechny dostupné hlídky z okolí, kriminalisté stálé 

výjezdové skupiny a detektivové pražského krajského ředitelství spolu se služebním 

lékařem. Policisté při prohlídce domu nalezli ještě další osobu, která nejevila známky 

života. Přivolaní záchranáři pak konstatovali smrt u obou nalezených těl. 

Vyšetřovatel hasičského záchranného sboru přitom naměřil v objektu vysokou 

koncentraci oxidu uhelnatého. S největší pravděpodobností došlo k otrávení dvojice 

osob zplodinami při nedokonalém spalování v průběhu přitápění propan butanem. 

Podle závěru vyšetřovatelů se na smrti muže a ženy nepodílela další osoba. 

 

Přepadení na křižovatce Jinonická - Plzeňská 

Další událost, kterou zaznamenáme v kronice, se odehrála 18. října 2014. Krátce před 

půlnocí byla v parku u křižovatky ulic Jinonická a Plzeňská přepadena žena. Žena 

vystoupila z tramvaje, ze které vystoupil také pachatel, který se za ní vydal. Muž s 

nožem v ruce pak po ženě v přilehlém parku požadoval vydání peněženky a mobilu. 

Z mobilu ženě dovolil vytáhnout SIMkartu. Peněženku mu ale žena odmítla dát a v 

nestřežené chvíli se dala na útěk. V přilehlé ulici požádala o pomoc projíždějící řidičku, 

která poté přivolala policisty. 

Hlídka OHS Praha II. Smíchov získala od přepadené ženy popis pachatele a 

okamžitě se vydala pátrat po okolí. O chvíli později policisté v Podbělohorské ulici, v 

parku Klamovka, spatřili muže, který, jakmile spatřil hlídku, začal odhazovat věci. 



66 
 

Protože hrozilo, že je muž ozbrojen, užili policisté donucovacích prostředků – 

hrozby namířenou střelnou zbraní. Následně policisté muže pomocí hmatů a chvatů 

zpacifikovali a zadrželi. Nalezli u něj nejen uloupený mobil, ale také navigaci a další 

předměty. U zadržené osoby byl nalezen rovněž nůž použitý při přepadení. Muž, 27 

let starý, jevil známky požití drog a byl obviněn z trestného činu loupeže. 

 

Řízení pod vlivem drog 

Drogy hrály roli i v dalším případu. Dne 28. března 2014 smíchovští policisté krátce 

poté, co vyjeli do metropole, si v ulici Svornosti u křižovatky s ulicí Pivovarnická, 

všimli vozidla Seat Cordoba, které se rozhodli zkontrolovat. Řidič na standardní 

výzvu k zastavení vozidla nereagoval a dále v jízdě pokračoval. V ulici Pivovarská si 

pak policisté všimli, že se řidič marně snaží přesednout na místo spolujezdce. Když se 

mu to na několikátý pokus nepovedlo, rozhodl se, že hlídce zastaví. 

Při kontrole řidič nepředložil doklady potřebné k provozu a řízení vozidla, a 

jelikož se choval velmi nervózně, vyzvali jej policisté k provedení zkoušky na 

přítomnost drog v těle. Po několika vteřinách se ukázalo, že je muž pod vlivem 

omamných a psychotropních látek. Test byl pozitivní na pervitin. Následnou lustrací 

v policejních evidencích navíc policisté zjistili, že má zákaz řízení motorových vozidel. 

Řidiče policisté zadrželi a byl obviněn ze spáchání trestných činů maření výkonu 

úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. 

 

Výtržnosti v klubu Futurum 

Další z událostí se rovněž odehrála v říjnu 2014. V klubu Futurum ve Zborovské ulici 

na Smíchově byla v neděli okolo 0:30 oznámena na tísňovou linku rvačka několika 

osob. Na místě se měla nacházet osoba se zraněním hlavy. Na místo vyrazilo větší 

množství hlídek PČR, konkrétně PMJ Praha, OHS a MO PČR. Ke klubu vyrazila 

samozřejmě také záchranná služba, a to posádky RZP a RV. Po příjezdu policistů se 

ale na místě již nikdo nepral. Zraněného muže si do své péče převzali záchranáři. 

Policistům ztěžoval práci fakt, že účastníci rvačky byli pod vlivem alkoholu. Zraněný 

muž byl transportován do nemocnice. Policisté předvedli na místní oddělení celkem 5 

osob k podání vysvětlení. 
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Nábor strážníků Městské policie 

Ze zaznamenaných událostí je zřejmé, jak důležitou roli představují policejní složky 

pro zachování bezpečnosti obyvatel naší městské části. Ty, respektive Městská policie 

v Praze, dokončila v roce 2014 restrukturalizaci, která se dotkla 300 tabulkových míst. 

Jejím výsledkem se stalo snížení počtu administrativních pozic a posílení tabulkových 

míst pro strážníky v ulicích. Praha 5 tak nově získala 23 míst pro strážníky, bohužel se 

ale objevily problémy s náborem zaměstnanců. 

 Dne 10. Června 2014 radnice páté městské části hostila setkání ředitele Městské 

policie Ing. Eduarda Šustera s prvním zástupcem starosty Prahy 5 Petrem Lachnitem 

a starosty přilehlých městských částí Velká Chuchle, Radotín a Zbraslav. Praha 5 se 

následně rozhodla napomoci při náboru oslovením potenciálních zájemců o 

zaměstnání u Městské policie. „Spolupráce mezi strážníky a Prahou 5 je dlouhodobě 

na vysoké úrovni. Osvědčil se model přímé spolupráce s jednotlivými odbory úřadu, 

například Odborem dopravy, správy veřejného prostranství, nebo školství. Díky tomu 

lze reagovat na vzájemné požadavky mnohem rychleji, daří se organizovat 

preventivní akce. Rozhodli jsme se proto i nyní vyjít prosbě pana ředitele vstříc. 

Nabídli jsme například naše informační kanály pro oslovení širší veřejnosti a až bude 

zahájena nová náborová kampaň, tak budeme ve spolupráci pokračovat,“ dodal tehdy 

Petr Lachnit. Zvýšení počtu strážníků v ulicích pomůže řešit i problémy s krádežemi 

v souvislosti s výkupem surovin ve sběrnách, lépe monitorovat zastavárny a účinněji 

regulovat drogovou kriminalitu. 

Právě při boji proti drogové kriminalitě Městská část Praha 5 spolupracuje úzce 

s lokálním ředitelstvím Městské policie. Podařilo se rozbít otevřenou drogovou scénu, 

která patřila mezi největší ve střední Evropě. Lokalitou Skalka a Na Knížecí prošlo 

dříve téměř 3 tisíce narkomanů denně - tento počet se snížil na 200.  

Pomoc s náborem strážníků v roce 2014 ale zdaleka nepatřila k jediné aktivitě 

MČ Praha 5 při podpoře policejních složek. Na 32. zasedání zastupitelstva dne 15. 

května 2014 byl 39 hlasy schválen nepeněžitý dar obvodnímu ředitelství Policie ČR. 

Jednalo se o technické vybavení v hodnotě přibližně 140.000 Kč. V následující části se 

od práce policistů přesuneme k práci hasičů a podrobněji se zaměříme na fungování 

Hasičské stanice č. 7, která je umístěna na území naší městské části. 
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Hasičská stanice č. 7 

Následující řádky věnujeme hasičské stanici HZS hl. m. Prahy s číslem 7, která sídlí na 

území městské části Praha 5, na konci Jinonické ulice, nedaleko areálu bývalé Waltrovy 

továrny. Ta zaujme zejména moderním provedením a špičkovým vybavením. V Praze 

se jedná se o jednu z nejnovějšího hasičských stanic.  

 

Obr. 21 Hasičská stanice č. 7 v Jinonicích 

 

Původní dřevěná stanice stávala v nedaleké Peroutkově ulici, která sloužila 

hasičům bez významnějších změn od druhé světové války, kdy byla spolu s dalšími 6 

stanicemi v Praze postavena. Nová stanice byla umístěna necelý kilometr od stanice 

původní. Výstavba moderní budovy, projektované architektem Petrem Keilem, byla 

zahájena koncem roku 1999 a již 22. prosince roku 2000 byla předána do užívání. 

Stanice byla koncipována jako základna složek IZS s prostory pro oddělení 

prevence. Základnu zde má rovněž posádka ZZS hl. m. Prahy. Je vybavena veškerou 

technologií potřebnou pro bezproblémový provoz – záložní zdroj elektřiny, výkonná 

vzduchotechnika atd. Samotné zázemí stanice je na velmi slušné úrovni, školení a 
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vzdělávání probíhá v učebně, pro fyzickou přípravu je k dispozici jak posilovna, tak 

venkovní sportoviště s antukovým povrchem a tréninkovou věž s lezeckou stěnou. 

Stanice nabízí rovněž možnost nouzového ubytování pro osoby postižené živelnou 

katastrofou, požárem apod. 

Kromě dvou družstev, určených pro běžný výjezd, slouží na stanici i mnoho 

hasičů specialistů a je zde dislokováno množství speciální techniky. Setkáme se zde se 

skupinou záchranářů-lezců, určených pro záchranu osob z výšek a z hloubek, jsou zde 

letečtí záchranáři, kteří ve spolupráci s piloty policie zasahují z vrtulníků v náročných 

situacích nejen na území Prahy, ale i v dalších krajích republiky. Jsou zde také členové 

odřadu USAR, jenž je určen pro záchranu a pomoc při živelných pohromách a 

katastrofách kdekoliv ve světě. Pracují zde i odborníci na záchranu osob ze zřícených 

budov nebo odborníci na vyprošťování z havarovaných vozidel. Za zmínku jistě stojí 

vůz se záchrannou nafukovací plachtou. Ta slouží pro záchranu osob při evakuaci, ale 

i při pokusech o sebevraždu skokem z výšky. 

Hasičská stanice 7 má na starosti území o rozloze cca 30 km² s více než 80.000 

stálými obyvateli. Na tomto území se vyskytuje část dálnice D5, tunely Mrázovka a 

Strahovský, městský okruh i s Barrandovským mostem a jiné rychlostní komunikace. 

Součástí hasebního obvodu je část Vltavy i několik hypermarketů a nákupních center 

(Nový Smíchov, Galerie Butovice, Zličín). Jednotka je také předurčena jako výpomoc 

pro letiště Praha – Ruzyně. 

Jen v první polovině roku 2014 zaznamenala jednotka Hasičské stanice č. 7 na 

190 zásahů, z nichž jich 138 řešila samostatně bez spolupráce s ostatními jednotkami. 

Doplňme ještě, že se na území MČ Praha 5 nachází i hasičská stanice při FN Motol. 

 

Příspěvek Prahy 5 místním hasičům 

Radní Prahy 5 vyhověli žádosti pražského Hasičského záchranného sboru, který 

městskou část oslovil s žádostí o finanční podporu k zakoupení tréninkové figuríny. 

Ta bude sloužit například k nácviku vyprošťování, ale i k výcviku záchranných prací 

při povodních. 

V souvislosti s analýzou povodní byla dle ředitele pražských hasičů plk. Mgr. 

Jaromíra Peška potřeba pořízení nové moderní tréninkové figuríny. „V návaznosti na 
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aktivity hasičů během povodní vzešel požadavek na doplnění vybavení jednotek 

požární ochrany a vylepšení výcviku. Ve vybavení nám scházela figurína, s níž je 

možné nacvičovat různorodé možnosti záchrany a vyprošťování osob,“ stálo v žádosti 

adresované Praze 5. Díky příspěvku Prahy 5 byla tato tréninková pomůcka umístěna 

na Hasičské stanici 7. Specifika pomůcky přiblížil velitel jinonické stanice npor. Bc. 

Milan Černý. „Jedná se o typ, se kterým je možný výcvik a trénink hasičů pro záchranu 

osob z výšek i hloubek, a to jak pomocí lezecké techniky, tak je možné zkoušet 

záchrany improvizovanými prostředky. Dále je figurína vhodná při výcviku 

vyprošťování osob z havarovaných automobilů apod. Bez přispění městské části 

Praha 5 bychom tuto skvělou pomůcku pro výcvik nebyli schopni pořídit.“ Městská 

část s místní stanicí spolupracuje dlouhodobě, především v oblasti prevence. Vedení 

Prahy 5 si je vědomé obětavosti místních hasičů pří výkonu jejich povolání. Spektrum 

těchto aktivit vykreslují následující kronikářské zápisy.  

Například v druhé polovině února 2014 byly vyslány jednotky z HS 7 a z HZS 

DPP k vyproštění osoby sražené soupravou metra ve stanici Jinonice. Osoba byla 

vyproštěna a předána do péče záchranářů ještě před dojezdem jednotek. Jednotky 

asistovaly při transportu zraněné osoby do vozu ZZS. 

Neméně dramatickou událostí bylo vykolejení vlaku na smíchovském nádraží, 

při kterém byly lehce zraněny tři ženy. Osobní vlak z Nučic vykolejil 28. srpna v 9:28 

poté, co projel návěstidlo, které mu zakazovalo jízdu, a najel do zarážedla slepé koleje. 

Škoda na vlaku činila 80 tisíc korun, na trati pak 100 tisíc. Vlak narazil při couvání a 

naštěstí v poměrně nízké rychlosti, jak uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jiřina 

Ernestová. Podle zprávy ženy utrpěly zhmožděniny končetin a hlavy. Byly převezeny 

k preventivním vyšetřením do nemocnice v Motole. 

 

Smrtelná nehoda na Pražském okruhu 

V roce 2014 bohužel nechyběly ani smrtelné nehody na Praze 5. Dne 7. srpna, chvíli po 

šesté hodině ranní, došlo na silnici R1 k rozsáhlé dopravní nehodě. Oznámení o 

dopravní nehodě dvou kamiónů a dvou osobních automobilů bylo přijato na linku 158 

přibližně ve čtvrt na sedm ráno. Její následky byly natolik rozsáhlé, že okamžitě 

zastavily provoz na okruhu R1 v obou směrech. Komunikace ve směru k D5 byla 
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v plném rozsahu zprůjezdněna přibližně až v osm hodin ráno. V opačném směru, tedy 

k D1, došlo ke zprůjezdnění levého jízdního pruhu přibližně v půl jedenácté 

dopoledne. Do té doby prováděli dopravní policisté odklon dopravy na přilehlé 

komunikace Strakonická a K Barrandovu, kde ihned vznikly dopravní zácpy. 

Následky dopravní nehody byly bohužel tragické. Řidič jednoho z kamiónů 

utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. V nemocnici pak skončili i další tři účastníci 

události, dle prvotních informací s lehkými zraněními. 

Další dopravní nehoda se počátkem srpna odehrála v ulici Na Zlíchově, kde 

zasahovali hasiči společně se záchranáři. Osobní automobil tehdy narazil do sloupu 

veřejného osvětlení. Pro vyproštění zraněného řidiče byli hasiči nuceni odstřihnout 

střechu vozidla. Jednotka ze stanice 7 také zajistila vozidlo proti požáru. Nehodou byl 

poškozen sloup veřejného osvětlení a celý případ byl předán policii. Jen nedaleko od 

místa nehody přitom už v červenci hasiči zasahovali u požáru v blízkosti domu pod 

Barrandovem. 

 

Obr. 22 Dopravní nehoda na Zlíchově 
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Výbuch v Chotečské ulici 

Dne 9. července bylo na lince 158 přijato oznámení o několika explozích v rodinném 

domě v Chotečské ulici v Praze 5. Po příjezdu na místo události uviděli jak policisté, 

tak hasiči pouze matné obrysy rodinného domu zahaleného do nepropustné „stěny“ 

dýmu. Proto ze začátku nebylo zřejmé, která z budov hoří. Nakonec se ukázalo, že 

k výbuchům nedošlo v rodinném domě, ale v přilehlé garáži, kterou exploze zčásti 

zdemolovaly. Prvotním prošetřováním složky integrovaného záchranného systému 

zjistily, že by se v garáži měla nacházet jednak zmiňovaná neznámá pyrotechnika, ale 

hlavně dvě desítky tlakových lahví s kyslíkem, plynem a acetylenem. 

Jelikož hrozil výbuch i těchto nádob, uzavřeli policisté značně široké okolí 

kolem místa události a hasiči dělali maximum proto, aby zabránili dalším možným 

výbuchům. O závažnosti celé události vypovídá i to, že eliminace samotného požáru 

trvala víc než tři hodiny, kdy hasiči celé místo požáru ještě několik dalších hodin 

ochlazovali. Při události došlo ke zranění dvou civilních osob, které byly převezeny 

záchranáři do nemocnice. Tam pak skončili i dva hasiči s podezřením na poškození 

sluchu, jelikož ke zmiňovaným výbuchům docházelo ještě hodinu po vzniku požáru, 

tedy ve chvíli, kdy již na místě probíhal zásah hasičů. Exploze samotné pak vytvořily 

tlakovou vlnu, která v blízkém okolí zničila velké množství skleněných výplní oken 

přilehlých nemovitostí. 

 

Záslužné medaile policistům, hasičům a strážníkům 

Popsané události dokládají odhodlání policejních a hasičských jednotek zajišťovat 

bezpečnost obyvatel páté městské části. A toho si v roce 2014 bylo vědomo i vedení 

Prahy 5, které na slavnostním aktu dne 7. října ocenilo pracovníky z řad Policie ČR, 

Městské policie a Hasičského záchranného sboru, kterým byly předány Medaile za 

zásluhy. Akce se konala v jednací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5 a záštitu nad 

ní převzal Petr Lachnit, 1. zástupce starosty. „Ocenění pracovníci vzorně plnili své 

služební povinnosti, často se vyznamenali činem, který se vymyká rámci běžné služby. 

Návrhy na udělení záslužné medaile včetně zdůvodnění předložili ředitelé 

bezpečnostních složek PČR, MP a HZS. Jsme rádi, že tento tradiční akt slouží 

především jako vyjádření úcty k zaměstnancům integrovaného záchranného systému 
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a bezpečnostních složek, na jejichž práci často závisí životy, zdraví a majetek občanů,“ 

komentoval slavnostní akt Petr Lachnit. 

V letošní kronice si proto přiblížíme osudy oceněných osobností a jejich činy, 

kterými si medaile zasloužili. 

 

Obr. 23 Předávání záslužných medailí 

 

 

Policie ČR 

 

Mgr. Luděk Dytrt 

Plk. Mgr. Luděk Dytrt má na starosti vnější službu obvodního ředitelství. Ze své pozice 

se v minulosti opakovaně podílel na řešení mimořádných bezpečnostních opatření na 

území MČ Praha 5 v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí a 

v neposlední řadě s řešením událostí při opakovaných povodních. Díky jeho 

profesionalitě, ochotě vyjít vstříc a kooperaci s dalšími složkami IZS nedocházelo ke 

vzniku následných škod a ztrát. Luděk Dytrt se pravidelně zúčastňuje zasedání 

bezpečnostní komise a krizového štábu. Jeho postřehy a připomínky napomáhají ke 

správnému rozhodování těchto orgánů městské části. 
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Neopomenutelná je také jeho spolupráce s Městskou policií. Na základě této 

spolupráce nedochází k tříštění sil a prostředků. Vzájemnou koordinací složek PČR a 

městské policie se daří zamezovat páchání trestné činnosti a odhalovat pachatele 

trestných činů a přestupků. 

 

Jakub Vejvoda 

Nprap. Bc. Jakub Vejvoda, Dis., byl přijat do služebního poměru Policie České 

republiky dne 1. září 2004, kdy byl zařazen na služební místo vrchního referenta na 

Místním oddělení Smíchov Obvodní ředitelství Praha II. 

Nprap. Bc. Jakub Vejvoda, Dis. si v průběhu služebního poměru doplnil 

vzdělání na Vyšší odborné škole Ministerstva vnitra v Praze a dále studiem na Vysoké 

škole Karlovy Vary o. p. s. Teoretické znalosti získané studiem efektivně aplikuje 

v praxi a ochotně předává i méně zkušeným kolegům. 

Aktivně a iniciativně plní služební úkoly nejen v rámci svého služebního 

zařazení na úseku trestního řízení, ale aktivně se zapojuje do bezpečnostních akcí 

zaměřených zejména na potlačování trestné činnosti na Smíchově. Na úseku trestního 

řízení se Jakub Vejvoda zabývá složitější problematikou jako domácím násilí a s ním 

souvisejícím vykazováním násilných osob, prověřováním podvodných jednání na 

úseku motorových vozidel a prověřováním změn identifikačních znaků motorových 

vozidel. V kolektivu je respektován, velmi oblíben pro své optimistické vystupování a 

dokáže na pracovišti vytvořit velmi pozitivní prostředí. Je vnímavý k názorům a 

postojům ostatních kolegů a má schopnost empatie ke kolegům i k oznamovatelům. 

Spolupráce s nprap. Bc. Jakubem Vejvodou, DiS. je na velmi vysoké úrovni a dosahuje 

velmi kvalitních výsledků při zpracovávání případů na úseku trestního řízení. 

 

Ladislav Švamberk 

Npor. Bc. Ladislav Švamberk nastoupil do služebního poměru dne 1. 3. 1990 a po 

absolvování nástupní policejní školy byl dne 1. 6. 1991 služebně zařazen na 

Pohotovostní motorizovanou jednotku Správy hl. m. Prahy. Na základě vlastní žádosti 

byl dne 1. 4. 1998 přemístěn na MOP Barrandov a krátce nato byl zařazen na službu 

kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství Prahy 5, kde působil do 1. 3. 
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2011, kdy byl na základě výběrového řízení ustanoven na stávající funkci zástupce 

vedoucího MOP Smíchovské nádraží. Během svého letitého působení na Praze 5 se 

aktivně a iniciativně podílel na objasňování a vyšetřování trestné činnosti na Praze 5. 

Aktivním výkonem stávající funkce se podílí na výrazném poklesu nápadu trestné 

činnosti na Smíchovském nádraží. 

Npor. Bc. Ladislav Švamberk se krátce po nastoupení do služebního poměru 

stal členem fotbalového policejního klubu FC 158, kde mnoho let úspěšně 

reprezentoval policii Obvodního ředitelství Prahy 5. V současné době v tomto klubu 

vykonává funkci místopředsedy a svým aktivním přístupem bez ohledu na osobní 

volno se podílí na velmi dobrých sportovních výsledcích celého fotbalového oddílu 

FC 158. Jmenovaný je svým pečlivým a aktivním přístupem k práci velmi dobrým 

příkladem pro své podřízené. 

 

Petr Stara 

Pprap. Petr Stara nastoupil do služebního poměru dne 1. 4. 1993 a byl služebně zařazen 

na MOP Smíchov. Krátce po absolvování nástupní policejní školy na SPŠ MV Praha se 

aktivně zapojil do činnosti v hlídkové službě na MOP Smíchov. Na základě svého 

velmi dobrého pracovního hodnocení při plnění služebních povinností byl zařazen do 

skupiny policistů, kteří při Obvodním ředitelství policie Prahy 5 zajišťovali 

prověřování oznámení tísňového volání. Díky spolehlivosti a iniciativě se později stal 

vedoucím této skupiny a významnou měrou se podílel na velmi dobrých výsledcích 

této skupiny, zejména v oblasti zadržování pachatelů pouliční trestné činnosti. Po 

reorganizaci pražské policie dne 1. 1. 2004 vzniklo Oddělení hlídkové služby Smíchov, 

kam byl pprap.. Petr Stara ustanoven na funkci velitele směny. Tuto funkci vykonává 

do současné doby a je příkladem pro podřízené policisty, se kterými se bez ohledu na 

své zařazení podílí na přímém výkonu služby – zejména prověřování oznámení na 

Linku 158. 

Pprap. Petr Stara je současně velitelem družstva Krajské pořádkové jednotky, 

která je pravidelně nasazována k zajišťování bezpečnostních opatření na celém území 

hl. m. Prahy, zejména sportovních utkání naší nejvyšší fotbalové ligy nebo rizikových 



76 
 

extremistických shromáždění. V kolektivu je respektován a velice oblíben pro svou 

ochotu naslouchat a kdykoli pomoci v soukromém i profesním životě. 

 

Mgr. Jiří Benda 

Por. Mgr. Jiří Benda nastoupil na SKPV Obvodního ředitelství policie Praha II v roce 

2005 a od té doby objasňuje závažné trestní činy – loupeže se zaměřím na přepadení 

bankovních domů, heren a obchodů. Má výborné analytické schopnosti, práci obětuje 

hodně svého volného času. Je velmi iniciativní a je vždy mezi prvními žadateli o 

přidělení případu či úkolu. K jeho mimoslužebním aktivitám patří i dlouholetá práce 

s dětmi a mládeží. Za svoji několikaletou práci objasnil několik desítek nejzávažnějších 

trestných činů – loupeží zejména na Praze 5. Podílel se na objasnění všech známých 

loupeží v bankovních domech. V poslední době např. Objasnění a zadržení pachatele 

loupeže na barmanovi v herně se škodou 50.000,- Kč, objasnění a zadržení pachatele 

loupeže v obchodě Žabka, který pod pohrůžkou pistole požadoval vydání hotovosti. 

Mezi tzv. velké případy patří objasnění série loupeží v sedmi večerkách a objasnění a 

zadržení pachatele loupeže ve čtyřech bankách na Praze 5, kdy tento pachatel pod 

pohrůžkou použití trhaviny odcizil z těchto bank několik desítek tisíc korun. 

 

Josef Pešek 

Nprap. Josef Pešek nastoupil na SKPV Obvodního ředitelství policie Praha II v roce 

2006 a od té doby se podílí na objasňování loupeží. Jeho specializace je objasňování 

loupeží na ulicích, což patří mezi nejsložitější případy. Jeho další specializací je 

krátkodobá ochrana svědků. Je cílevědomý s obrovskou znalostí prostředí kriminálně 

závadových osob. Práci věnuje mnoho svého volného času, zdokonaluje se ve střelbě 

a dobře se orientuje v práci s výpočetní technikou se zaměřením na objasňování trestné 

činnosti. Podílel se na objasnění mnoha loupežných přepadení. V poslední době např. 

objasnění přepadení čtyřech řidičů vozidel taxi na Praze 5, kdy pachatel pod 

pohrůžkou nože těmto odcizil finanční hotovost v desítkách tisíc korun, nebo případ 

loupeže v nemocnici, kdy pachatelka uspala poškozenou na pokoji v nemocnici 

v Motole a této následně odcizila finanční hotovost a šperky, další případ loupeže a 

vydírání, kdy pachatelé vnikli do bytu poškozeného, kterému odcizili věci v hodnotě 
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několika set tisíc korun a požadovali po něm další finanční hotovost s pohrůžkou 

zabití, když jim tuto nepředá do určité doby. 

 

Seznam oceněných strážníků Městské policie 

 

Mgr. Zdeněk Hejna 

Mgr. Zdeněk Hejna nastoupil k Městské policii na Praze 5 – Zbraslav v roce 1994. 

V roce 2000 byl ustanoven na funkci ředitele Obvodního ředitelství Městské policie 

Prahy 5. Od počátku výkonu funkce se iniciativně podílel na úzké spolupráci 

s Úřadem městské části Praha 5 a významnou měrou se podílel rovněž na navázání 

spolupráce se složkami Policie ČR na teritoriu Prahy 5, což se promítá zejména při 

zajišťování veškerých kulturních, sportovních i politických akcí. Tato úzká spolupráce 

s Policií ČR má pozitivní přínos zejména při zajišťování veřejného pořádku na území 

městské části, zejména v oblasti řešení drogové problematiky. 

Mgr. Zdeněk Hejna inicioval také výjezdní metodická zaměstnání se zástupci 

Policie ČR, která přinesla pozitivní výsledky na úseku spolupráce strážníků MP se 

základními útvary Obvodního ředitelství policie Praha II, jako provádění společných 

bezpečnostních akcí a vysílání smíšených hlídek. 

 

Aleš Koziar 

Inspektor Aleš Koziar pracuje u Městské policie hl. m. Prahy od roku 1998. V roce 2004 

byl zařazen na Obvodní ředitelství Praha 5. Během svého působení u městské policie 

prošel nejrůznějšími funkcemi od strážníka hlídkové služby až do současné pozice 

operátora kamerového systému. 

Svým přístupem k plnění pracovních povinností je vždy příkladem pro ostatní 

strážníky. Jeho práci charakterizuje obětavý přístup k řešení problémů, snaha vyjít 

vstříc občanům i v nestandardních situacích, náročnost na podřízené a velmi dobré 

organizační schopnosti. Vysoká profesionální úroveň, hluboké profesní znalosti a 

schopnost správně se rozhodovat je významnou pomocí pro hlídky zasahující 

v terénu. 
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V roce 2014 se na základě jeho práce s kamerovým systémem opakovaně 

podařilo odhalit pachatele přestupků ve veřejném pořádku. Str. Koziar dokáže za 

pomoci kamer správně navigovat hlídky v terénu a přispívá tak ve velké míře 

k úspěšným služebním zákrokům. 

  

Svatopluk Houšt 

Inspektor Svatopluk Houšť pracuje od roku 2005 na Obvodním ředitelství Praha 5. 

V rámci svého působení u Městské policie byl zařazen jako strážník hlídkové služby a 

v současnosti vykonává práci strážníka specialisty okrskáře. Houšť má na starosti 

okrsek Cibulka, ve kterém plní úkoly na velmi dobré úrovni. 

Dne 30. června 2014 projížděl na motocyklu ulicí Vrchlického, kde si v místech 

křížení s ulicí Jinonická všiml odstaveného vozu a nedaleko od něho ležícího 

bezvládného těla muže. Za pomoci kolemjdoucích muže přemístil na okraj vozovky a 

poskytl mu první pomoc. Následně zastavil projíždějící lékařské vozidlo zdravotnické 

záchranné služby. Do příjezdu sanitního vozu prováděl usměrňování silničního 

provozu. Svým aktivním přístupem a provedením prvotních úkonů tedy přispěl 

k záchraně lidského života. 

 

Pavlína Mačková. 

Vrchní komisařka Pavlína Mačková pracuje na obvodním ředitelství Městské policie 

Praha 5 od roku 2005. V rámci svého působení na obvodním ředitelství prošla celou 

řadou funkcí od strážníka hlídkové služby, přes strážníka okrskáře a přestupkového 

pracovníka až do současné pozice odborného referenta kontroly. Str. Mačková se 

podílí na vnitřní kontrolní činnosti, vyřizování stížností občanů a předávání spisů do 

správního řízení. Svým odpovědným přístupem, precizností a obětavostí je příkladem 

pro ostatní strážníky. Během roku 2014 významným způsobem přispěla k vyřešení 

problematiky dopravy a veřejného pořádku v lokalitách Barrandova a Smíchova. Na 

základě své kontrolní činnosti přispěla i k odhalení trestné činnosti. 
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Zdeněk Prajzler. 

Inspektor Zdeněk Prajzler pracuje od roku 2011 na Obvodním ředitelství Praha 5. 

V rámci svého působení u Městské policie byl zařazen jako strážník hlídkové služby a 

v současnosti vykonává práci strážníka specialisty okrskáře. 

Str. Prajzler má na starosti okrsek Smíchovské nádraží, ve kterém si plní úkoly 

na velmi dobré úrovni. V letošním roce ve svém okrsku při dohledu nad veřejným 

pořádkem byl nucen opakovaně zasahovat proti silně podnapilým osobám. V únoru 

2014 zadržel řidiče vozu Škoda Octavia, který v ul. Nádražní nerespektoval dopravní 

značku zákaz vjezdu, a následně bylo zjištěno, že je pod vlivem návykových látek. Dne 

7. května 2014 jako jednočlenná pěší hlídka byl zavolán k narušení veřejného pořádku 

na terminálu MHD na Smíchovském nádraží, kde ležel opilý muž. Během služebního 

zákroku začal být muž agresivní a napadal strážníka. Strážník Prajzler byl nucen 

povolat speciální vozidlo pro převoz podnapilých osob a muže nechat převézt na 

záchytnou stanici Na Bulovce. Str. Prajzler svým aktivním přístupem k výkonu služby 

významným způsobem přispívá k udržení veřejného pořádku na městské části Praha 

5. 

  

Leonid Thám. 

Inspektor Leonid Thám pracuje u Městské policie hl. m. Prahy od roku 2003. Od 

začátku pracuje na Obvodním ředitelství Praha 5. Během svého působení prošel 

nejrůznějšími funkcemi od strážníka hlídkové služby až do současné pozice operátora 

kamerového systému. Svým přístupem k plnění pracovních povinností byl vždy 

příkladem pro ostatní strážníky. Charakterizují ho především obětavý přístup k řešení 

bezpečnostních problémů, snaha vyjít vstříc občanům i v nestandardních situacích, 

náročnost na podřízené a velmi dobré organizační schopnosti. Vysoká profesionální 

úroveň, hluboké profesní znalosti a schopnost správně se rozhodovat je významnou 

pomocí pro hlídky zasahující v terénu. 

Dne 17. března letošního roku na základě vyhodnocení kamerových systémů 

předal hlídce v terénu popis muže, který násilím vnikl do zaparkovaného autobusu 

v ulici Mozartova. Na základě těchto informací se podařilo pachatele trestného činu 

dopadnout a předat policii České republiky. 
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Vyznamenaní příslušníci HZS hl. m. Prahy, stanice č. 7 - Smíchov: 

 

Robert Matějka  

K HZS hl. m Prahy nastoupil v roce 2000. V současnosti pracuje ve funkci zástupce 

garážmistra. Je vynikající řidič, v péči o výjezdovou techniku, za kterou zodpovídá, je 

velmi pečlivý a zodpovědný. Od r. 2000 se zúčastnil velkého počtu náročných zásahů, 

Je členem velmi úspěšného závodního týmu ve vyprošťování z havarovaných vozidel. 

  

pprap. Vlastimil Šilhán DiS  

U HZS pracuje od r. 2002. Tento velmi zkušený a obětavý hasič s bohatými 

zkušenostmi je výraznou oporou pro kolegy i velitele, kteří se na něj mohou vždy 

stoprocentně spolehnout. 

  

nprap. Tomáš Nerad 

Od svého nástupu k HZS hl. m. Prahy v r. 1998 se účastnil velkého množství náročných 

zásahů. Již několik let pracuje v odpovědné funkci velitele družstva. V Praze 5 se 

účastnil nejen mnoha záchranných akcí, ale je velmi aktivní i v preventivně-výchovné 

činnosti. 

  

pprap. Bc. Jiří Motl 

Zkušený řidič, u HZS hl. m. Prahy od r. 1992. Spolehlivě své kolegy dopravuje 

k zásahům, jezdí bez nehod a bravurně zvládá těžké hasičské automobily i v těch 

nejnáročnějších situacích. 

  

pprap. Martin Neuhort 

K HZS hl.m. Prahy nastoupil již v roce 1994. Je členem speciálního lezeckého týmu, 

kde působí jako instruktor a letecký záchranář. V Praze 5 se účastnil mnoha složitých 

zásahů a v práci je hodnocen vždy výborně. 
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VI. Školství, vzdělávání a akce pro děti  

 

Počet těch nejmladších, v poměru k celkovému počtu obyvatel naší městské části, se 

pohybuje okolo 13%. Děti tak představují o něco více než osminu místní populace. 

V posledních deseti letech míval přírůstek a úbytek počtu narozených dětí prudké 

výkyvy, které pak způsobily značné problémy např. při utváření školské koncepce 

s ohledem na měnící se počet dětí školou povinných. Proto už v roce 2007 vnikla 

studie, která měla predikovat budoucí vývoj. Závěrečná shrnutí pak ukázala, že sice 

v daném období zůstává nevyužita téměř polovina kapacity škol městské části Praha 

5, ale že okolo roku 2020 toto číslo klesne na pouhých 7%.  I tyto prognózy jistě přispěly 

k situaci, kdy k zásadnímu rušení škol u nás, k radosti místních rodičů, nedošlo, a to 

ani v případě ZŠ Grafická, o jejímž uzavření se po delší čas vedla velmi živá diskuze 

mezi radnicí, vedením školy a rodiči. 

Roku 2014 se stala řada událostí v oblasti školství, ale i ve společenském životě 

dětí žijících v naší městské části, které si zaslouží být zaznamenány v kronice Prahy 5. 

Věnovat se jim budeme v právě započaté VI. kapitole, kterou zahájíme významným 

výročím. 

 

Výročí 130. let Gymnázia Na Zatlance 

Se samými superlativy se spojuje gymnázium na smíchovské Zatlance, které je jedním 

z nejstarších gymnázií na území Prahy. Studovaly zde známé osobnosti společenského 

a kulturního života – například Jan Werich. Ze současníků třeba vědec a držitel ceny 

Česká hlava 2010 František Tureček, držitel Českého lva za dokument Zapomenuté 

transporty Lukáš Přibyl, umělci jako Veronika Žilková, David Ondříček, slavná 

tenistka Martina Navrátilová a další. 

„Snažíme se udržovat kontakt s našimi absolventy, máme vždy radost, když 

nás navštíví. Pravidelně pořádáme besedy s těmi, kteří dosáhli významných úspěchů 

ve svém oboru," sdělila ředitelka školy Jitka Kmentová s tím, že oslavy v roce 2014 

mají komornější ráz. Slavnosti 130. výročí probíhaly ve dnech 21. a 22. března. Vedle 

výstavy o historii školy a prezentace historických snímků bylo možné si poslechnout 
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povídání o její současnosti, setkat se se členy učitelského sboru, prohlédnout si školní 

kroniku nebo zakoupit almanach. 

Přece jen se ale škola potýká i s problémy. „Naše krásná historická budova má 

bohužel pouze malé nevyhovující tělocvičny. Na pozemku, který má škola ve své 

správě, bychom rádi postavili novou tělocvičnu a školní jídelnu. Snažím se o to již 8 

let, ale bohužel bezvýsledně. Myslím, že kdyby se naše záměry nakonec přece 

uskutečnily, bylo by nové sportoviště i vítanou příležitostí pro obyvatele Smíchova," 

přiblížila Kmentová, která se rozhovořilo i o svém vztahu k Praze 5: „Mám velkou 

radost z přístupu Městské policie, která sleduje okolí školy a rozmlouvá k lidem, do 

jejichž života vstoupily drogy, aby se nezdržovali v okolí školy. Díky tomu se situace 

výrazně zlepšila a tyto problémy zcela ustoupily. Potěšilo mě také zřízení nového 

přechodu pro chodce přes ulici Radlická, hodně nám to zpříjemnilo cestu do školy. 

Také musím poděkovat radnici, která nám poskytuje prostory Portheimky, kde 

každoročně předáváme maturitní vysvědčení.“ 

 

Obr. 24. Gymnázium Na Zatlance 
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Gymnázium Na Zatlance je čtyřleté státní všeobecné gymnázium, které klade 

důraz na výuku cizích jazyků. Vedle povinné angličtiny si studenti volí ještě druhý 

jazyk. Studenti jsou systematicky připravování k úspěšnému složení mezinárodních 

jazykových zkoušek a na škole působí také cizojazyční lektoři. Vedle cizích jazyků se 

gymnázium zaměřuje také na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností. Od 

3. ročníku nabízí škola studentům pestrou nabídku povinně volitelných seminářů. 

Gymnázium patří mezi nejžádanější pražské školy a má vysokou úspěšnost při 

přijímacích zkouškách na vysokou školu. Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. 

Všechny učebny jsou vybaveny počítačem s diaprojektorem. 

 

„Někomu život, někomu smrt“ v ZŠ Drtinova 

Základní škola Drtinova 1 na Praze 5 hostila od ledna do března 2014 výstavu, která 

vznikla v roce 2012 k 70. výročí operace Antropoid. Při té byl v květnu roku 1942 

spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který 

následkům zranění podlehl. Starosta Prahy 5 Ing. Miroslav Zelený při zahájení 

výstavy ve své úvodní řeči připomněl, že tento významný odbojový čin v Evropě měl 

hluboký smysl, protože „teror a nesvobodné režimy ovládají životy milionů lidí na 

zemi i v dnešní době.“  

Výstava, tvořená 24 panely s dobovými fotografiemi, byla věnována českým 

vlastencům a odbojářům, kteří obětovali životy za svobodu vlasti. Dokumentovala 

nejen přípravu a vlastní atentát, ale i souvislosti a jeho následky, mimo jiné vypálení 

obcí Lidice a Ležáky. K vidění byly nejdůležitější události domácího a zahraničního 

odboje, byly zde také přiblíženy okolnosti podepsání Mnichovské dohody. 

Výstavu připravila Asociace nositelů legionářských tradic a konala se pod 

záštitou starosty MČ Praha 5. 

 

Pobočky Městské knihovny v Praze 5 

Jeden z nástrojů pro zvyšování vzdělání ve společnosti představují od 19. století tzv. 

veřejné knihovny, které plní svojí úlohu, jakkoli v jiné formě, dodnes. Na území MČ 

Praha 5 se nachází celá řada knihoven, ale nejdůležitější úlohu pro širší veřejnost plní 
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pobočky Městské knihovny. Podporu těchto poboček odsouhlasili zastupitelé Prahy 5 

v březnu 2014, když schválili neinvestiční příspěvek v souhrnné výši 270 tisíc Kč na 

provoz poboček v ulicích Ostrovského a Musílkova. Bez této finanční podpory hrozil 

knihovnám zánik, proto se jejich vedení obrátilo na městskou část s žádostí o pomoc. 

„V žádném případě nechceme připustit ohrožení poboček knihoven na území Prahy 

5. Proto jsme zastupitelům předložili návrh na finanční dar určený k zachování jejich 

provozu," sdělila tehdejší zástupkyně starosty. 

Obě pobočky vedle půjčování knih nabízejí různé kulturní pořady, které jsou 

hojně navštěvovány širokou veřejností. Dodejme ještě, že pátá městská část finančními 

příspěvky podporuje provoz knihovny v ulici Ostrovského již od roku 2007. Od roku 

2012 Praha 5 podporuje také provoz pobočky v ulici Musílkova. 

 

Kauza Taneční centrum Praha 

Jednou z důležitých letitých kauz, které se v roce 2014 podařilo urovnat, byl spor MČ 

Praha 5 s Tanečním centrem Praha o užívání školní budovy v Hlubočepých v ulici Pod 

Žvahovem, spor, kterým se dokonce v jedné fázi zabýval Ústavní soud ČR. Urovnání 

umožnilo zasedání Rady MČ Praha 5, která schválila uzavření dodatku k nájemní 

smlouvě z roku 2006 na pronájem části budovy Pod Žvahovem 463 se společností 

Taneční centrum Praha.  

Právě na základě rozhodnutí Ústavního soudu o platnosti nájemní smlouvy 

k areálu Pod Žvahovem přistoupila radnice Prahy 5 k narovnání majetkoprávních 

vztahů mezi městskou částí a nájemcem areálu. Soud totiž zrušil původní rozsudky 

nižších instancí, které nájemní smlouvu označovaly za neplatnou. Praha 5 následně 

zahájila jednání s nájemcem a dospěla k dohodě. 

Návrh dodatku upravil výši nájmu od roku 2010, narovnal práva a povinnosti 

smluvních stran především v oblasti investic do areálu a určil postupy pro zajištění 

stavebních úprav. Další kroky radnice směřovaly k obnově celého areálu. „Ukončení 

letitého sporu umožňuje smysluplně jednat o revitalizaci areálu a odstranění závad. 

Městská část Praha 5 má na tuto revitalizaci připraveno necelých 22 milionů Kč. Po 

dohodě s nájemcem probíhá obnova po etapách, probíhající výuka se tedy nebude 

muset přerušit,“ sdělila tehdejší zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová.  
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Plánovaná rekonstrukce školní budovy Pod Žvahovem přitom nebyla zdaleka 

jedinou rekonstrukcí školního zařízení, kterým se vedení Prahy 5 zabývalo, nebo jej 

realizovalo. Městská část Praha 5 byla v roce 2014 zřizovatelem 12 základních a 

mateřských škol a 13 samostatných mateřinek. Investice do školství tvořily největší 

část schváleného rozpočtu, navíc byly často kryty dotacemi z evropských zdrojů. I 

proto byla obnova prostor sloužících ke vzdělávání dětí jednou z dlouhodobých a 

náročných agend, kterou samospráva městské části zajišťuje. 

„Většinu oprav se snažíme směřovat do období prázdnin, a to nejen letních. 

V minulosti se podařilo získat dotace například na zateplení budov mateřských a 

základních škol z Operačního programu životní prostředí. Snížení energetických 

nákladů se tak dočkala významná část budov, například MŠ Peroutkova a Pod 

Železničním mostem či základní školy Chaplinovo náměstí, V Remízku a mnohé další. 

Naší výhodou jsou kvalitně připravené žádosti, a z nich vyplývající vysoké procento 

úspěšného hodnocení poskytovatelem dotace“, uvedla tehdy radní pro oblast školství.  

V roce 2014 probíhaly investiční akce a opravy v 16 vzdělávacích institucích. 

Ačkoliv některé z nich zasáhly do začátku nového školního roku, Odbor školství, 

kultury a sportu deklaroval, že nedojde k omezení výuky. V následujících odstavcích 

si přiblížíme tehdy probíhající a plánované investiční akce do škol a školek: 

 

ZŠ a MŠ Kořenského 

Mateřská škola na náměstí 14. října se dočkala opravy terasy nad hospodářským 

pavilonem. Budovu mateřské školy čekala také výměna oken a úprava obvodového 

pláště. Obě opravy byly dokončeny v září 2014. 

 

ZS a MŠ Radlická 

Praha 5 investovala do výměny rozvodů vody a odstranění vlhkosti v suterénu. 

Realizace proběhla v srpnu 2014. 

 

ZŠ a MŠ U Santošky 

Část budovy se dočkala výměny oken 

 



86 
 

ZŠ Podbělohorská  

Budova základní školy dostala nové zateplení půdy a výukový pavilon nové izolace 

pod střechou. Opravy proběhly také na budově Mateřské školy. 

 

ZŠ a MŠ Grafická 

Na budově v Grafické ulici vyla vyměněna část oken a provedl se zateplení dvorní 

fasády. 

 

MŠ Duha 

Proběhla rekonstrukce kuchyně. 

 

MŠ Kroupova 

V budově proběhla oprava kotelny a sociálního zařízení, která byla dokončena do 

konce srpna. 

 

ZŠ a MŠ U Tyršovy školy 

Došlo k rekonstrukci tělocvičny a k zateplení budovy. 

 

MŠ Nad Palatou 

Zateplení střechy a výměna zbylých oken na hospodářském pavilonu. Rekonstrukce a 

rozšíření školní kuchyně. Budova Nad Palatou se dočkala také opravy oplocení. 

 

ZŠ a MŠ Barrandov V Remízku 

Tělocvična v budově základní školy se dočkala opravy střechy a podlah. Budova 

v ulici V Remízku byla také součástí projektu snížení energetické náročnosti budov a 

proběhlo zde zateplení budovy. 

 

ZŠ Nepomucká 

Jednou z nejdůležitějších investičních akcí roku 2014 se stala rekonstrukce pavilonu 

v objektu v ulici Beníškové. V hospodářském pavilonu na ni navázala rekonstrukce 

kuchyně a vybudování nástavby nad pavilonem pro zvýšení kapacity školy. Výuka se 
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z objektu Beníškové na přechodnou dobu přesunula do objektu Nepomucká a do 

přidružené budovy Nepomucká č. p. 3.  

 

ZŠ Waldorfská 

Radnice nechala opravit učebny, sociální zázemí a vstupní prostory. 

 

MŠ Kurandové 

Zateplení fasády a výměna oken. 

 

ZŠ a MŠ Chaplinovo nám.  

Škola se do konce prázdnin dočkala nového zateplení a výrazného snížení nákladů na 

vytápění. Proběhl zde i výběr zhotovitele rekonstrukce sportovního areálu. Otevření 

sportoviště bylo plánováno vzhledem k rozsahu rekonstrukce na jaro 2015. 

Fakultní základní škola Chaplinovo náměstí je druhou největší školou v Praze 

5 a navštěvuje ji okolo 600 žáků. Zároveň je spádovou školou pro polovinu dětí žijících 

na Barrandově. Historie projektu na rekonstrukci a zateplení fasády, výměny oken, 

dveří a obnovu dalších prvků včetně schodišť, sahá až do roku 2011, nicméně až 

začátkem roku 2013 se podařilo získat reálný příslib dotace z Operačního fondu 

životního prostředí, který stavbu umožnil uskutečnit. 

 

Obr. 25 ZŠ Chaplinovo náměstí na Barrandově 
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Díky úspěšné žádosti k OP Životní prostředí pokryly peníze z evropských 

zdrojů téměř 50 % celkových nákladů. Ty dosáhly výše 40 milionů Kč. „Od loňského 

listopadu se podařilo na škole vyměnit přes 6 500 m2 výplní ve formě oken a dveří a 

zateplit 17 500 m2 obvodových zdí a střechy. Jako zateplovací materiály byly použity 

pouze ty, které splnily nejvyšší hygienické nároky. Kromě zateplení byly opraveny a 

zpevněny například i poškozené štítové stěny některých pavilonů. Městská část se 

rozhodla pro kompletní rekonstrukci, nová jsou tedy také některá schodiště, která byla 

v nevyhovujícím stavu. Ta jsou využívána i veřejností chodící se do místní jídelny 

stravovat,“ shrnula zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová. Zateplením školního 

komplexu by se měla snížit spotřeba energie o třetinu. Provozní náklady školy by měly 

ročně klesnout o zhruba 1,2 milionu Kč.  

A na Barrandově ještě zůstaneme. Pro děti zde byl koncem dubna uspořádán 

čarodějnický les, který navštívilo přes 10.000 lidí. 

 

Čarodějnický les na Barrandově 

Pohádkový les v dubnu 2014 upořádala společnost Velká dobrodružství, jež byla 

účastí více jak 10.000 návštěvníků mile potěšena. Agentura pohádkové lesy pořádá po 

celé republice, ale v Praze je účast nejvyšší. Děti se zde mohly setkat s živými zvířátky, 

pozdravit ptáka Noha, s princeznami třídit drahé kameny nebo pirátovi posbírat 

poztrácené mince. Za splněné úkoly soutěžící sbírali body, které mohli na konci pod 

stromem splněných přání proměnit v hodnotné ceny. 
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Obr. 26 Výjev z Pohádkového lesa na Praze 

 

Další pohádkový les s náměty z českých pohádek se konal v červnu 2014 v lokalitě na 

Cibulce a další koncem září v Kinského zahradě. Posledně jmenovanou akci navštívilo 

rekordních 15.000 lidí – vesměs dětí s rodiči. Akce začala v dopoledních hodinách u 

Musainonu. Děti za doprovodu rodičů měly za úkol na trase dlouhé jeden a půl 

kilometru plnit úkoly, které jim zadávaly pohádkové postavy. Od nich pak za splněné 

úlohy dostaly razítka a po jejich předložení v cíli na ně opět čekal dárek. Program 

zpestřily bohaté výtvarné dekorace a profesionální kostýmy z večerníčků. Musaion, 

spadající pod Národní muzeum, pak připravil pro děti výtvarné dílny s tématikou 

staročeských řemesel. 

 

Den s Městskou policií 

Další akce pro děti se konala 2. dubna v prostorách MŠ u Železničního mostu, kde se 

konala první ze série dětských dní pořádaných Prahou 5 ve spolupráci s Městskou 

policií. Dalšími zastávkami této osvětové akce byla MŠ U Santošky a MŠ Weberova. 

Strážníci Městské policie předvedli malým divákům ukázky výcviku služebních psů, 
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služební automobily a motorky. Na programu byla i ukázka poslušnosti služebních 

psů včetně zadržení agresívního pachatele a předvedení jízdní skupiny na koních se 

simulovaným přechodem. 

Největší atrakcí byly policejní koně, na kterých se mohli žáci z mateřské školy i 

povozit. Zahájení se kromě prvního zástupce starosty Petra Lachnita zúčastnil i ředitel 

obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 Mgr. Zdeněk Hejna. Kromě Dnů 

s městskou policií pořádala v roce 2014 Praha 5 pro děti z mateřských škol také Dny 

s Hasičským záchranným sborem. Ty se konaly v dubnu a květnu. 

Přínos těchto akcí spočívá nejen v osvětové činnosti u dětí. Kromě toho, že se 

seznámí s mnoha tématy z oblasti bezpečnosti, se zároveň posiluje důvěra mezi dětmi 

a zaměstnanci integrovaného záchranného systému. Tyto akce se tedy přímo podílejí 

na snižování kriminality u mladistvých tím, že na ně působí již v útlém věku. Dny 

s Městskou policií se konaly také dne 23. září 2014 v parku Sacre Coeur. 

 

Projekt Příběhy našich sousedů 

Vyvrcholením půlročního projektu žáků škol z Prahy 5, nazvaném „Příběhy našich 

sousedů“, se stala prezentace výstupů spojená s vernisáží. Ta se uskutečnila dne 23. 

dubna 2014 v Komunitním centru Prádelna. Za přítomnosti pamětníků, kteří žákům 

poskytovali vzpomínky a archivní materiály se skupiny žáků prezentovaly jak před 

přítomnými návštěvníky, tak před odbornou porotou, která po skončení prezentace 

měla na žáky doplňující dotazy. „Porota vyhodnotila za nejzdařileji zpracovaný 

příspěvek žáků ZŠ U Santošky pod vedením paní učitelky Evy Erbenové, který 

mapoval životní osud vězně koncentračních táborů Jaroslava Krause,“ dodala Marie 

Ulrichová Hakenová, která akci zaštítila. 

 

Mezinárodní den dětí 2014 na Praze 5 

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou 

připravovány různé společenské a sportovní akce, které mají pobavit naše nejmladší 

spoluobčany a upozornit světovou veřejnost na jejich práva a potřeby. Svátek se slaví 

v mnoha zemích světa včetně České republiky. Aby den dětí byl oslavován, navrhla 

už roku 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové 
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sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže. Slavil se pak poprvé 

v červnu roku 1950 ve více než 50 zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen, 

bylo stanoveno až na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952. 

 U příležitosti Mezinárodního dne dětí se konala řada akcí také na území naší 

městské části. Jedním z míst se stal park Sacre Coeur, kde akce proběhla už dne 28. 

května 2014. Městská část Praha 5 ve spolupráci s Obvodním ředitelstvím Městské 

policie uspořádala spoustu zábavy a soutěží pro malé i větší školáky o drobné ceny. 

Úkolem bylo úspěšně splnit úkoly jednotlivých stanovišť, nasbírat pět razítek a pak si 

vyzvednout zaslouženou odměnu. Soutěžilo se v hodu na koš, v lovení rybiček, 

malování nebo střílení na terč paintballovými zbraněmi. 

Na akci se podílela i jednotka Hasičského záchranného sboru, zvědaví školáci 

tak mohli nahlédnout do útrob zásahového vozidla a pak se pod dozorem zkušených 

hasičů slaňovat mezi stromy. Tisícovce dětí se během akce věnovalo více než šedesát 

strážníků a hasičů. 
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VII. Kulturní dění na Praze 5 

 

V sedmé kapitole kronikářských zápisů zachytíme významné kulturní události, které 

se odehrály v průběhu roku 2014 na území Městské části Praha 5. O mnohé z nich se 

přitom zasloužila politická reprezentace páté městské části, která zajišťuje pravidelné 

výstavy v Galerii MČ Praha 5 a v Galerii Portheimka, ale podporuje rovněž konání 

koncertů vážné hudby. Kromě výstav výtvarného umění a koncertů se kronikářské 

zápisky zaměří za divadelní představení na Praze 5 a další zachycení hodné kulturní 

okamžiky. Jednu z nejvíce navštívených akcí pak představovaly každoročně pořádané 

Evropské dny kulturního dědictví, které se konaly ve dnech 13. a 14. září a přiblížily 

nejširší veřejnosti nejzajímavější tuzemské památky, budovy a prostory, včetně těch, 

které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Ročník 2014 se nesl ve znamení názvu 

Návraty ke kořenům. Jeho součástí byla i akce Industriální stopy 2014, Den památek 

techniky a průmyslového dědictví. Návštěvníkům se otevřely brány pivovarů, mlýnů, 

skláren, a další doklady technické práce generací našich předchůdců. Během roku 2014 

se na Praze 5 slavilo i několik významných výročí. 

 

Výročí Josefíny Duškové 

První z nich představovalo 260. výročí narození Josefíny Duškové, slavné pěvkyně 

klasického období. Při této příležitosti se v dubnu 2014 uskutečnila v prostorách KC 

Prádelna výstava. Vernisáž výstavy se konala 14. dubna a záštitu nad akci přijala již 

několikrát zmiňovaná zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová. 
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Obr. 27. Vyobrazení Josefíny Duškové 

 

Pěvkyně proslula svým přátelstvím se skladatelem W. A. Mozartem a některé 

skladby, které pro ni napsal, zazněly i v průběhu večera. S Prahou 5 je spojena svým 

letním sídlem, kterým byl letohrádek Bertramka. Pohřbena je pak na Malostranském 

hřbitově. Pro návštěvníky vernisáže byla připravena dramatická scénka o vzniku árie 

Belle mia fi amma, addio, kterou zkomponoval W. A. Mozart přímo pro Josefínu 

Duškovou. Výstava, která probíhala od 15. do 22. dubna, podrobně mapovala místa 

spojená s působením Duškové a jejího manžela, skladatele a hudebního pedagoga 

Františka Xavera Duška. Výstava přiblížila i ostatní zástupce mozartovské generace, 

kteří jsou pohřbeni na nedalekém Malostranském hřbitově. 

Josefína Dušková se narodila 6. března 1754 jako Josefína Hampacherová. Její 

otec byl zámožný pražský lékárník, zatímco její matka pocházela ze Salzburku. V 

mládí studovala hudbu u Františka Xavera Duška, za nějž se v roce 1776 provdala. F. 

X. Dušek v té době již dosáhl mezinárodního uznání jako učitel hudby a byl vítaným 

hostem v hudebních salónech. Roku 1784 zakoupili vilu Bertramka na Smíchově. Sem 

si pak Duškovi zvali často přátele a pořádali hudební setkání se slavnými lidmi. Po 
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smrti svého manžela roku 1799 se pěvkyně stáhla z veřejného života. Zemřela v 

chudobě roku 1824. 

Během své dlouhé a úspěšné kariéry operní pěvkyně vystoupila na koncertech 

v mnoha evropských městech – Praze, Vídni, Salzburku, Drážďanech, Výmaru, 

Berlíně, Varšavě a Lipsku. S W. A. Mozartem se Dušková seznámila roku 1777 při 

návštěvě Salzburku. Mozart pro ni tenkrát složil recitativ a árii „Ah, lo previdi“. 

Mozart ji roku 1786 doprovázel na soukromém koncertě před Vídeňským dvorem. V 

Praze pobýval Mozart poprvé při zdejší premiéře Figarovy svatby. Do Prahy se roku 

1787 vrátil ještě jednou, aby zde dokončil a v premiéře uvedl operu Don Giovanni. 

Tehdy pobýval u Duškových na Bertramce. Je pravděpodobné, že je tam navštívil i v 

září roku 1791, kdy dokončoval operu La clemenza di Tito. Během svojí návštěvy roku 

1787 Mozart složil koncertní árii „Bella mia fiamma, addio“.  

 

Oslava výročí Jakuba Arbesa 

Další významnou osobností, jejíž život je spojen s územím páté městské části, a která 

v roce 2014 slavila významné výročí, byl Jakub Arbes, od jehož úmrtí uplynulo 100 let. 

Jakub Arbes byl významný český spisovatel, novinář, politik a smíchovský patriot. A 

Praha 5 si tuto příležitost rozhodla využít k připomínce jeho nezapomenutelného díla. 

V týdnu od 16. do 20. června probíhaly v prostoru knihovny na náměstí 14. října 

přednášky literárních historiků.  Slavnosti pak vyvrcholily v sobotu 21. června v parku 

Portheimka. Herci Švandova divadla zde dvakrát vystoupili s autorskou jarmareční 

písní, v níž nebyla opomenuta žádná stěžejní událost Arbesova života, jako bylo jeho 

věznění za novinářskou činnost, působení ve spolku Mahabharáta, rozšifrování 

Máchova deníku nebo vznik nového literárního útvaru romaneto. 

Na pódiu účinkoval i seniorský taneční soubor Marietta z KC Prádelna, který 

mistrně zatančil českou besedu, u jejíž zrodu stál Arbesův učitel Jan Neruda. Závěrem 

odpoledne vystoupilo improvizované divadlo z Klubu Klamovka. Během celého dne 

byla návštěvníkům k dispozici knižní burza, kterou připravila městská knihovna 

v Praze v rámci své akce „Dejme knihám další šanci“. Děti si mohly ve výtvarném 

workshopu vyrobit záložku do knihy. 
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Obr. 28. Jakub Arbes 

 

V přilehlé Galerii Portheimka pak byli vyhlášeni vítězové literární a výtvarné 

soutěže s Arbesovskou tématikou. První místa obsadily Marie Reifová s povídkou 

„Kameník“ a Eva Zahradníková s ilustrací zvanou „Arbes“. Sborník vítězných prací 

slavnostně pokřtila zástupkyně starosty. Otevřen byl i jinak nepřístupný Malostranský 

hřbitov, o jehož záchranu se J. Arbes zasloužil. Pořadateli slavností se stalo Sdružení 

pro záchranu Malostranského hřbitova, Městská část Praha 5, smíchovská pobočka 

Městské knihovny v Praze a rodina Jakuba Arbesa. 

 

Kostel svatých Filipa a Jakuba si připomenul 300. výročí založení 

Třetí významné výročí představovalo 300 let od založení kostela sv. Filipa a Jakuba na 

Zlíchově, které si místní připomenuli počátkem října. Při té příležitosti proběhla i 

oslava 764 let od vzniku farnosti na Zlíchově. Uvítacího slova se tehdy ujal 1. zástupce 

starosty a znělo následovně: „Zlíchovský kostelík je jednoduchý. Nemá ambice stát se 

symbolem moci. Možná proto je tak snadné vytvořit si k němu téměř přátelský vztah. 

Je laskavý, milý, skromný. Je takový, jaké kostely potřebuje dnešní církev na cestě k 

lidem. Nejenom katolíci, nejenom křesťané. U velké části světové společnosti si získal 
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respekt papež František. Podobnými vlastnostmi, které symbolizuje i tento kostelík. 

Kterých si vážíme. Laskavostí, lidstvím, skromností.“ 

Kostel stojí na nevysokém, ale strmém vápencovém vršku, který byl ve starých 

dobách nazýván Svatoštěpánský kopec. Váže se k němu pověst, že právě na něj 

doskočil Šemík s Horymírem při svém bájném skoku z Vyšehradu. Ještě v 19. století 

zde byly ve skále ukazovány stopy kopyt. Na vršku stála románská kaple sv. Štěpána 

– odtud také zřejmě jeho název. První písemný záznam o kapli je z 13. února 1257, kdy 

ji včetně přilehlých pozemků Přemysl Otakar II. připsal vyšehradskému kanovníku 

Bartolomějovi a jeho nástupcům. Svaté ostatky byly poté přeneseny na Vyšehrad a 

kaple měla být zbořena. 

 

Obr. 29 Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově 

 

To se ale nestalo, jen došlo ke změně zasvěcení. Kolem roku 1319 byl kostelík 

veden jako farní a patřil k ořechovskému děkanství. Husitské tažení přineslo zkázu. 
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Koncem 70. let 14. století získali obec Zlíchov včetně kostela smíchovští kartuziáni a 

na přelomu 14. a 15. století došlo ke gotické přestavbě. V srpnu 1418 však přepadli 

kartuziány husité a smíchovský klášter zničili. Pozemky se Zlíchovem později získala 

staroměstská obec. Fara zanikla a kostel spadal pod správu utrakvistů, a to až do roku 

1624, kdy obec i s patronátním právem ke kostelu koupili jezuité z pražského 

Klementina. Zlíchov se pak nejen dostal pod jejich duchovní správu, ale rovněž se stal 

základnou jezuitské misijní činnosti, při níž účinně pomáhali členové Mariánské 

družiny, jejíž slavnosti si místní obyvatelstvo velmi oblíbilo. Roku 1660 byl kostel ještě 

opravován, ale roku 1713-1714 ho jezuité zbořili a na jeho základech postavili barokní 

kostel, dochovaný do dneška. 

Posvěcen ke cti svatých apoštolů Filipa a Jakuba byl 5. 5. 1714. Roku 1749 byl 

Zlíchov spolu s  Hlubočepy přifařen k farnosti Smíchovu A 18. 1. 1872 bylo povoleno 

zřídit na Zlíchově faru. 

 

Obr. 30 Listina dokládající historii zlíchovského kostelíka 

 

Dům pro účel farní budovy daroval tehdejší majitel zlíchovských vápenek a 

realit Max Herget. Roku 1885 byly provedeny opravy vnějšku kostela, roku 1901 byl 

kostel vymalován a omítnut a byly obnoveny oltáře. V roce 1945 kostel sloužil jako 
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místo pro uložení zastřelených vlastenců na konci II. světové války. V letech 1948-1989 

byl kostel  zanedbáván a chátral. Ale i v tomto obtížném období se v kostele konaly 

pravidelné bohoslužby. Generální oprava kostela se uskutečnila počátkem 90. let. V 

současnosti náleží kostel pod farnost Praha - Hlubočepy II. pražského vikariátu.  

     

Divadelní představení v roce 2014 

Na území městské části Praha 5 se v roce 2014 nacházely tři známé herecké soubory. 

Každý z nich má přitom zacíleno na typově odlišné diváky. Cestu do Divadla Orfeus 

si najde především ten, kdo hledá alternativní a na underground navázaný repertoár. 

Rodiče s dětmi zase mohli navštívit herecký soubor Buchty a loutky, který sídlí pod 

střechou nejznámějšího divadla Prahy 5, divadla Švandova. 

 V divadle Orfeus diváci mohli shlédnout například hru Reného de Obaldia s 

názvem Mopslík z lásky, která zahrnuje tři groteskní příběhy prodchnuté milostným 

vzplanutím, bigamií, nevěrou, a šťastným zločinem. Jsou to vždy dva muži a jedna 

žena, jejichž propletenec, zpočátku romantický, se nakonec vždy změní v truchlohru. 

Nebohé postavy jsou vrženy do absurdních situací, aby následně byly nuceny jednat 

ještě absurdněji. 

 Na prknech divadla se konala dne 24. května 2014 také premiéra divadelního 

spolku Ochotný setník, jehož herecký ansámbl představil svou hru Hraběnčiny slzy. 

Premiéry se v průběhu roku konaly také na prknech nejslavnější smíchovské scény – 

Švandova divadla. 

Poslední květnový den se uskutečnila premiéra hry Proměna, kterou režíroval 

Dodo Gombára, a měla připomenout devadesáté výročí od úmrtí spisovatele Franze 

Kafky, jehož povídka se tak dočkala své další inscenace. V hlavní roli Řehoře Samsy 

se objevil Marek Pospíchal. Dodo Gombár se rozhodl Kafkovu nejznámější povídku 

inscenovat nezvykle v hledišti. Získal originální prostor, kde nechal Řehoře Samsu 

zmítat se v symbolickém pokoji na plošině uprostřed, zatímco zmatená rodina kolem 

pobíhá a úpí v řadách sedaček. Gombárova Proměna přinášela mnoho zajímavých 

momentů. Ve výsledku ale podle kritiků působila nesourodě. 

Další premiéra se ve Švandově divadle konala 8. listopadu 2014. Hra s názvem 

Dům bez Boha představuje rodinné drama o setkání s duchy minulosti. Jedná se o 
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pozoruhodný příběh o hledání pevných bodů v sobě, ve své rodině, ve vzpomínkách 

i ve víře v to, co nás přesahuje. Nová inscenace režiséra Petra Štindla se poprvé 

představila ve Velkém sále smíchovské scény. „Dům bez Boha je silným příběhem o 

hledání pevných bodů v životě. Ať již mají podobu víry, rodiny, smysluplné práce 

nebo hezkých vzpomínek,“ uvedla dramaturgyně Martina Kinská a dodala: „Je také 

hrou o nutnosti vyrovnat se s minulostí, aby člověk mohl jít dál. Nejen premiéra, ale i 

celý příběh hry se odehrává v době Halloweenu a Dušiček – tedy v období, kdy údajně 

mají živé bytosti nejblíže k mrtvým a naopak.“ 

V rodinném dramatu s mnoha komediálními scénami, kde nechybí ani velmi 

křehké, až snové okamžiky, se jako Marek představil talentovaný Tomáš Červinek. 

Nový člen hereckého souboru se tak u Švandů uvedl hned v hlavní roli první velké 

premiéry nové sezóny 2014/2015. Student teologie Marek se vrací do rodné vsi, poté, 

co se rozhodl těsně před vysvěcením opustit kněžský seminář. Doma se setkává 

s matkou, dvěma bratry a také s nedořešenými stíny společné minulosti. Otec je sice 

už dva roky po smrti, a přece až nyní musí rodina nalézt nový řád a uspořádání, má-

li vůbec vydržet pohromadě. Marka čeká dramatická noc, v níž rozpoznává světlé i 

temné okamžiky vlastní duše. 

Jako každý rok, také v roce 2014 se Švandovo divadlo zapojilo do Noci divadel 

v sobotu 15. listopadu. Návštěvníci během večerních a nočních hodin mohli shlédnout 

řadu představení pro všechny věkové kategorie. Pro nejmenší se hrálo představení 

Dneska jsme dál, soubor Buchty a loutky zahrál Automat na filmy! a ve Velkém sále 

mohli diváci shlédnout hru Crash u potoka. 

 

Febiofest 2014 

Pokud jde o filmovou produkci, nejvýznamnější filmovou událostí se pro Prahu 5 

nepochybně stal tradiční Febiofest, jenž se konal v rozmezí dnů 20. a 28. března 2014. 

Kinosály hostily diváky nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Na Febiofestu se 

uskutečnilo ocenění celoživotního díla polského režiséra Andrzeje Wajdy, kterým byl 

21. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Cinestaru Anděl zahájen.  

Legendární filmař už ve svém věku příliš necestuje a do Prahy nepřijel. Cenu 

Kristián za přínos světové kinematografii za něj převzal herec Robert Więckiewicz, 



100 
 

představitel titulní role jeho filmu Walesa: člověk naděje. Tento film přehlídku zahájil. 

Je strhujícím životním příběhem prvního polského demokratického prezidenta Lecha 

Walesy, symbolu pádu komunismu v Polsku. Představuje ho jako vlivného politika, 

muže záviděníhodné odvahy, ale i jako otce. Společnost Artcam ho do českých kin 

uvedla od 3. dubna. 

 

Obr. 31 Cena pro A. Wajdu 

 

Andrzej Wajda, který je žijící legendou polské kinematografie, oslavil dne 6. 

března osmaosmdesátiny. Na Febiofestu už se osobně ukázal v roce 2005. Zahajoval 

tehdy slovenskou část. Prezident festivalu Fero Fenič připomněl jeho snímky Člověk 

z mramoru, Popel a démant, Krajina po bitvě, Březový háj a Katyň. Wajda už šest 

desítek let točí filmy o své zemi a duši jejích lidí. Své místo v nich mají velké dějiny i 

zdánlivě běžné a obyčejné osudy. 

Festival v roce 2014 rozšířil program úvodního dne a v dalších třech sálech 

podpořil ukrajinskou demokracii. Filmový blok Hlas mladé Ukrajiny byl přístupný 

veřejnosti zdarma a své diváky si našel. Mohli vidět průřez tvorbou nejmladší 

ukrajinské filmové generace vrcholící v přímých svědectvích z ukrajinské revoluce. 
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Studenti filmu Oleksandr Ščerbak a Mykyta Panisov spolu se svým pedagogem 

Michailem Iljenkem byli hosty projekce. „Přivezli jsme filmy z míru i ty válečné. A s 

nimi slova díků,“ uvedl Iljenko. 

Febiofest trval až do 28. března. Přivítal 48 hostů a v 18 programových sekcích 

uvedl 141 filmů z šesti desítek zemí. Celkem navštívilo pražskou část festivalu 61.000 

diváků. Na Festivalu byly uděleny následující ceny: 

Za přínos světové kinematografii: Isaach de Bankolé (*1957) pochází z afrického 

Pobřeží slonoviny. Průlom zaznamenal s filmem Čokoláda francouzské režisérky 

Claire Denis. Ke spolupráci s touto režisérkou se vrátil filmem Sama v Africe. Herce si 

rychle oblíbil král amerického nezávislého filmu Jim Jarmusch a obsadil ho do filmů 

Noc na Zemi, Ghost Dog i Hranice ovládání. 

Grand Prix získal švédský snímek Domov natočený v islandské koprodukci. Rozhodla 

o tom 33členná porota, jejímž čestným předsedou byl oscarový kostýmní výtvarník 

Theodor Pištěk. 

V soutěži filmů natočených na mobilní telefon nebo tablet „I ty jsi filmařem“ se na 

první příčce umístil snímek Hra peněz, který společně režírovali Barbora Skoumalová, 

Agáta Paličková a Petr Polák. 

 

Rok hudby 2014 a koncert houslisty Miroslava Ambroše 

V Obřadní síni MČ Praha 5 ve Stroupežnického 10 vystoupil 18. června 2014 nadějný 

mladý houslista Miroslav Ambroš s klavírním doprovodem Zuzany Ambrošové. Na 

programu byly Romantické kusy op. 75 a Mazurek e  moll op. 49 od Antonína 

Dvořáka, Radúz a Mahulena J. Suka a Suita op. 11 Mnoho křiku pro nic E. W. 

Korngolda. Po přestávce zazněla Sonáta-Balada op. 27 pro sólové housle E. Ysayëho, 

N. Paganini-Mojžíš, fantazie na G struně, S. Bodorová - Dža more pro sólové housle a 

Faust - koncertní fantazie P. de Sarasatea. 
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Obr. 32. Z koncertu pro Prahu 5 

 

„Miroslav Ambroš je soukromým žákem Josefa Suka, má obrovské množství 

zahraničních zkušeností a hudbě se věnuje profesionálně od svých 11 let. Zajímavostí 

je, že hraje na vzácný nástroj italského mistra houslaře Camilla de Camilliho z roku 

1734, který mu byl zapůjčen ze Státní sbírky Národního muzea České republiky“, 

uvedla tehdejší zástupkyně starosty PhDr. Marie Ulrichová Hakenová. Koncert se 

konal v rámci tzv. Roku české hudby, kterým je označen od roku 1924 každý rok, který 

je zakončen čtyřkou. 

Ve stejném prostoru zorganizovala Městská část Praha 5 a ZUŠ Štefánikova 15 

koncert Saxofonového orchestru pod vedením Jiřího Zelenky, který se uskutečnil dne 

1. října 2014. Pokračovalo se také v oblíbeném cyklu koncertů pro Prahu 5. Koncerty 

vážné hudby se staly oblíbenými nejen mezi obyvateli Prahy 5, ale i mezi posluchači 

z ostatních městských částí a dokonce z mimopražských oblastí. Dne 9. června tak 

v Národním domě na Smíchově vystoupila PKF – Prague Philharmonia pod vedením 

dirigenta Leoše Svárovského. Zazněly skladby Ludwiga van Beethovena, Josefa Suka 

a Antonína Dvořáka. „Zájmem Prahy 5 je dlouhodobě rozvíjet a podporovat kulturu, 

proto se cyklus Koncertů pro Prahu 5 stal naší neodmyslitelnou tradicí. Pořádáme je 

od roku 2007 a již téměř od počátku spolupracujeme s PKF – Prague Philharmonia, se 
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kterou máme dobré vztahy již od dob, kdy ještě jako Pražská komorní filharmonie 

měla svoji zkušebnu na Praze 5“, uvedla zástupkyně starosty Prahy 5 Marie Ulrichová 

Hakenová, která nad akcí převzala záštitu. 

Pokračovalo se i v již tradiční hudební soutěži Talent Prahy 5, jejíž finalisté na 

počátku února (5. února 2014) vystoupili na koncertě v Národním domě. Desítka 

nejlepších měla možnost si zahrát s PKF - Prague Philharmonia pod taktovkou 

dirigenta Leoše Svárovského. Večerem provázel herec Alfréd Strejček. Smíchovské 

hudební klání pořádala PKF - Prague Philharmonia ve spolupráci s MČ Praha 5, aby 

podpořila mladé hudebníky v jejich budoucí hudební kariéře. Nejmladším Talentem 

se stal teprve pětiletý houslista Richard Kollert, který posluchače okouzlil koncertem 

G dur Antonia Vivaldiho. 

 

Výtvarné a sochařské výstavy na Praze 5 

V průběhu roku 2014 se opět konaly pravidelné výstavy v Galerii Portheimka, které 

iniciuje sama Městská část Praha 5. Diváci mohli vidět opět řadu zajímavých výstav a 

uměleckých děl. V únoru byla v Galerii Portheimka k vidění současná tvorba Marie 

Šeborové a francouzského sochaře Jean-Paula Chablaise. Výstavní koncept nazvaný 

„Způsob bytí“ byl postaven na vzájemné konfrontaci, ale také dialogu mezi umělci 

odlišného výtvarného zaměření. Kontrast ke klasické figurativní tvorbě Šeborové 

vytvořila abstraktní díla francouzského umělce. 

 

Marie Šeborová (*1966 v Kroměříži) 

Studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby profesorky Jitky 

Svobodové a v ateliéru figurálního sochařství a medaile profesora Jana Hendrycha. 

Absolvovala studijní stáž u profesora Jana Koblasy v německém Kielu a studijní cesty 

po Francii a Itálii. Po studiu na AVU pedagogicky působila na restaurátorské škole 

v Litomyšli. Byla spoluzakladatelkou sochařského sdružení Sculptura. Žije a pracuje 

v Praze, v ateliéru na venkově, a často se také účastní sochařských a medailérských 

sympozií, uměleckých projektů a výstav v zahraničí. Její díla získala řadu ocenění. 

Tvůrčí směřování umělkyně vychází z tradičního sochařského školení. Ve středu jejího 

zájmu je klasická socha. Ve svých pracích se často vrací k tématu figury, těla, tělesnosti 
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a hledá svůj vlastní způsob pro jeho zpracování. V kresbách, které jí poskytují prostor 

pro rychlý záznam nápadu, pocitu a myšlenky, klade důraz na plastický objem a místy 

až reliéfní strukturu povrchu. Obsahově se jedná o snahu po vyjádření esenciální 

ženskosti, slovně těžko sdělitelných intimních pocitů, tělesnosti. 

 

Jean-Paul CHABLAIS (*1952 ve Francii) 

Člen Maison des Artistes Paris. Stále zastoupen v Galerii L‘Art en Mouvement 

v Paříži. Pravidelně vystavuje od roku 1974. Od roku 2007 žije a tvoří také v Praze. 

Jeho dílo tvoří monumentální i komorní abstraktní skulptury a nástěnné práce - 

asambláže, charakteristické kombinací různých materiálů – kámen, dřevo, kůže, juta, 

provázky, kov. Svá díla tvoří ve Francii, České republice, Evropě, Austrálii, Severní a 

Jižní Americe, Mexiku, Kostarice, Asii, kde se zúčastnil velkého počtu výstav a 

sochařských sympozií. Jeho umělecká díla jsou instalována v mnoha státech světa a 

jsou součástí veřejných a soukromých sbírek. 

 

Ilustrace Barbory Kyškové 

V březnu si mohli návštěvníci Galerie Portheimka prohlédnout originální ilustrace 

Barbory Kyškové, která se věnuje volné malířské tvorbě a portrétům. Výstava trvala 

do 4. dubna 2014 a pro děti byla připravena výtvarná soutěž. Autorka ilustruje 

převážně dětskou literaturu, na svém kontě má přes 30 knížek a řadu časopiseckých 

publikací. „K výtvarné činnosti jsem měla od malička blízko, protože moje maminka 

je malířka a restaurátorka. A já jsem nikdy vlastně neuvažovala o jiné profesi. Možná 

bych ještě ráda zmínila, že mou celoživotní láskou jsou zvířata. Jsou pro mne velkou 

inspirací, a proto se často objevují na mých obrazech i kresbách, a to i v 

nepravděpodobných souvislostech“, uvedla pro místní deník Kyšková. Doprovodnou 

akcí k výstavě se stalo dvojí umělecké čtení. 

 

Předválečná reklamní tvorba 

Duben patřil v Galerii Portheimka výstavě prvorepublikové reklamní tvorby, čímž se 

navázalo na výstavu divadelních a filmových plakátů ze 60.–80. let 20. století a výstavu 

grafické a výtvarné tváři československého jazzu a rocku předlistopadového období. 
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Československá reklamní tvorba v mnohém směru navazovala na poetiku 

někdejší rakousko-uherské monarchie, ale byla průběžně oživována technickými 

prostředky a vynálezy. Zatímco například reklamní poutače a drobný merkantil v 

potravinářství ještě držel takříkajíc linii „starého světa“, reklamy na automobily, 

bicykly, gramofony nebo rádia už šly zcela ve vleku moderní doby, inspirovány i 

obrovským boomem produkce v USA. Vernisáž se konala dne 7. dubna.  

 

Tvorba Jany Dubové 

Také v květnu byla v Portheimce k vidění zajímavá výstava, která mapovala činnost 

rodačky ze Smíchova Jany Dubové, která za II. světové války přežila Osvětim. Název 

výstavy „Nezapomenu“ hezky korespondoval s kolekcí působivých obrazů, kterými 

se autorka vyrovnávala se smrtí svých nejbližších. 

Expozice připomněla její ranější práce z oblasti užité grafiky, ale také současné 

počítačové experimenty, do nichž se vitální malířka pouští v poslední době s velkou 

chutí. Výstava obrazů Jany Dubové, k níž vyšel také výstavní katalog, se v Portheimce 

konala ve dnech 6. – 30. května 2014 u příležitosti výročí největší masové vraždy 

československých občanů – likvidace tzv. rodinného tábora v Osvětimi, od níž na jaře 

2014 uplynulo 70 let. 

 

Výstava Jana Kalasche Mika 

Také další z výstav v Portheimce souvisela s válečnou tématikou. Červen patřil dílu  

Jana Kalasche Mika (*1978), malíře nastupující umělecké generace, kterou silně 

ovlivnil street art druhé poloviny 70. let.  

Jan Kalasch Miko pracuje v ateliéru v Praze 5 a s naší městskou částí je úzce 

propojen. „Naše rodina zde bydlela již před válkou a na místních hřbitovech 

odpočívají moji příbuzní. Atmosféra Prahy 5 mi nabízí čerpat z napojení na vlastní 

kořeny, které jsem nikdy a nikde tak silně necítil. Je to především záležitost mého 

osobního citu a vztahu k blízkým, s čím mám Prahu 5 sám pro sebe asociovanou,“ 

uvedl výtvarník, jehož tvorba je inspirována ulicí a  velkoměstskou periferií, na které 

vyrůstal a stal se její nedílnou součástí. 
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Výstava nesla název Labyrinthus a byla zaměřena na umělcovu návštěvu Iráku. 

„Obrazy jsou inspirovány tamní přírodou a městy. Můj pobyt se uskutečnil v rámci 

sociálního projektu One Blood podporujícího nadějné umělce ze zemí, kde nemohou 

bez překážek tvořit“, dodal Jan Kalasch Miko s tím, že tak měl možnost spolutvořit 

s iráckým graffiťákem Bahmanem. 

 

Fotografie herečky a fotografky Ljuby Krbové  

Po výstavě politických karikatur, která se konala během srpna 2014, se ve výstavním 

prostoru Portheimky konala během září výstava snímkům herečky Ljuby Krbové. 

Jednalo se o její historicky první samostatnou výstavu, přinášející výběr nejlepších 

fotografií z dalekých cest. 

 

Mezi dalšími akcemi, uspořádanými roku 2014 v Protheimce, zmiňme ještě alespoň 

populárně-naučnou biografickou výstavu k 95. výročí úmrtí politika M. R. Štefánika, 

který je považován společně s T. G. Masarykem a E. Benešem za spoluzakladatele 

Československa. Výstavní rok 2014 v Portheimce pak uzavřelo v prosinci dílo malíře 

Vojtěcha Kubašty, slavného českého malíře, grafika, ilustrátora knih a srdcem i duší 

Smíchováka. 

Program roku 2014 tedy byl rozhodně pestrý. Navíc mohli zájemci o kulturu 

navštěvovat rovněž nedalekou Galerii MČ Praha 5, která nabídla například fotografie 

Milana Krásy (červen), obrazy výtvarníka Giotta Doichita a mnohé jiné. 
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VIII. Sport na Praze 5 

  

V následujících odstavcích stručně zmíníme další oblast, která se během roku 2014 

dočkala významné podpory od MČ Praha 5. A která by měla být důležitou součástí 

života každého z nás.  

A pochopitelně začneme zimními sporty. Dne 5. února 2014 se konal již třetí 

ročník lyžařských závodů ve Velké Chuchli, který byl určen milovníkům lyžování 

všech věkových i výkonnostních kategorií. Starty probíhaly postupně během celého 

odpoledne a podvečera v upraveném skiparku areálu dostihového závodiště. Celkem 

se závodů zúčastnilo na 200 lidí. Vzácným hostem byla i olympionička a mistryně 

světa Kateřina Neumannová. Závod měl i díky hořícím loučím podél trati po setmění 

báječnou atmosféru. 

Ve dvanácti mládežnických kategoriích kralovali členové Sokola Senohraby, 

lyžařské oázy na jihovýchod od Prahy. Spolupořadatelem akce byla městská část 

Praha 5, jejíž starosta, Ing. Miroslav Zelený, převzal nad závody záštitu. 

 

Výsledky závodu Pražský pohár Skipark Chuchle 2014: Muži: 1. Ondrášek (Atlas) 

4:59, 2. Máka (Dukla Liberec) -14, 3. Čech (Ski Jilemnice) -14.. Ženy: 1. Charvátová 5:31, 

2. Horká -5, 3. Čechová (všechny Ski Jilemnice) -51. 

 

Běh na Skalce 

Další již tradiční akcí se stal amatérský krosový závod na Skalce, který se pod záštitou 

MČ Praha 5 konal 20. dubna v přírodní rezervaci u ragbyového hřiště Tatry Smíchov. 

Sportovní podnik Běžecký kros Skalka byl opět otevřen všem generacím a závodníci 

si mohli vybrat z několika tras vedoucích krásnou přírodou. 

Každý závodník obdržel startovní balíček (měření čipovou časomírou, startovní 

číslo se jménem, certifikát s potvrzením o absolvování závodu, finisherskou medaili a 

energetický balíček). 

 

Fotbalový turnaj Košířský košík 



108 
 

Na dubnový běh navázala 6. května další z oblíbených sportovních akcí – fotbalový 

turnaj Košířský košík, který proběhl na hřišti SK Motorlet v Jinonicích, a utkala se při 

něm policejní mužstva. Turnaj byl založen v roce 2005 na počest otevření nového 

Místního oddělení Policie České republiky Košíře. Hlavním symbolem tradičního 

klání je putovní pohár, který nechali tamní policisté vyrobit speciálně na zakázku 

z vrbového proutí. Připomínat má název městské části Košíře, přestože ten měl 

původně poněkud jiný význam. Spoustě lidí ale právě košík připomíná. Materiálem, 

ale především svou výškou 125 cm je putovní pohár z proutí v naší republice raritou. 

Městská část Praha 5 přispěla na diplomy a poháry pro zúčastněná fotbalová 

mužstva. Polovina z poskytnuté částky byla již tradičně na závěr turnaje předána 

zástupcům Nadace policistů a hasičů, na kterou také účastníci přispívají ve formě 

startovného. 

 

 

Obr. 33. Proutěný pohár Košířský košík 
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Turistický pochod na pražský Děvín 

Další květnovou akci přichystal Klub českých turistů, který připravil ve spolupráci s MČ 

Praha 5 na neděli 11. května již 23. ročník turistického pochodu na pražský Děvín (308 

m. n. m.). 

Trasy vedly geologicky zajímavou přírodou a místy bájných českých pověstí. Je 

to kraj z dívčích válek, kraj Vlasty a její družiny – dívek Hodky, Šárky, Mladky a 

Radky, podle nichž mají jména jednotlivé trasy. Mužské historické osoby zastupovaly 

trasy Ctirad a Bivoj. 

 

Charitativní závod Dračích lodí 

Dne 24. května pak vltavskou hladinu brázdily dračí lodě, které se účastnily závodu 

pod patronátem MČ Praha 5. Jednalo se o charitativní akci a výtěžek z ní putoval 

nadaci Naše dítě (pomoc zneužívaným, týraným a handicapovaným dětem) a nadaci 

Život 90 (zabývá se pomocí seniorům). 

 

Obr. 34. Ze závodu dračích lodí 2014 
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Závody dračích lodí jsou starodávným vodním sportem, který vznikl v Číně 

před zhruba 2000 lety. „Posádku plavidla tvoří 16 pádlařů sedících po dvou vedle sebe 

ve směru jízdy, dále jeden bubeník, který udává tempo, a jeden kormidelník na zádi 

lodě. Doufáme, že navzdory probíhajícím volbám a pracovní vytíženosti zaměstnanců 

úřadu během nich, se podaří sestavit naši vlastní posádku. Závody dračích lodí jistě 

zaujmou jak aktivní účastníky, tak i diváky. Klidně se přijďte jen podívat, třeba s 

dětmi," uvedla o koincidenci závodu zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová. 

Městská část Praha 5 navzdory probíhajícím volbám dokázala sestavit vlastní 

posádku a v závodě nakonec zvítězila. Radnice závod podpořila finančním darem a 

záštitou. 

 

Šachové turnaje 

Dne 7. června 2014 hostila radnice páté městské části 19. ročník mezinárodního 

šachového turnaje „Smíchovská klání mládeže“. Tento turnaj je pořádán pravidelně u 

příležitosti Mezinárodního dne dětí. 

Záštitu nad turnajem převzal zástupce starosty Městské části Praha 5, který při 

zahájení turnaje hráče pozdravil a popřál jim hodně zdaru v nastávajících bojích. Hrálo 

se Švýcarským systémem, kategorie do 12-ti let, 9 kol, 2x20 minut, kategorie do 16-ti 

let, 7 kol, 2x25 minut na partii. V kategorii mladší žáci zvítězil jedenáctiletý Pavel 

Haase z ŠK PORG. Ve společném turnaji starších žáků a juniorů zvítězil Daniel Rous 

z ŠK VŠFS. 

  Hráči vyjádřili svůj dík mohutným potleskem Úřadu Městské části Praha 5 za 

dlouhodobou podporu šachového sportu na Praze 5. Šachový turnaj uspořádaný pro 

seniory se pak konal dne 27. září a byl hojně navštíven.  

 

Domácí mistrovství horských kol 

O víkendu 18. až 20. července se poprvé v Praze uskutečnilo Mistrovství republiky a 

závod Českého poháru v cross country horských kol, který spolupořádala i Městská 

část Praha 5. Domácí titul získal olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, mezi ženami byla 

nejrychlejší Pavla Havlíková. 
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Městská část Praha 5 pogratulovala všem zúčastněným a poděkovala divákům 

za hojnou účast navzdory horkému počasí. Výsledné umístění bylo následující: 

 

Muži 

1. Kulhavý (Specialized Racing) 1:32:09 

2. Škarnitzl (Sram Rubena Trek) -7 

3. Boudný -2:47 

4. Ulman (oba Česká spořitelna Specialized) -3:02 

5. Nesvadba (Superior Rubena) -3:38 

6. Eberl (Remerx-Merida Kolín) -3:50 

Ženy 

1. Havlíková (KC Kooperativa SG Jablonec) 1:20:30 

2. Veselá (GT bicycles opportunity) -1:43 

3. Štěpánová (Kona Cycling Point) -2:56 

4. Škarnitzlová (Giant Cycling Point) -4:32 

5. Bulisová (4ever CykloBulis Bystřice) -5:11 

6. Ježková (GT bicycles opportunity) -5:29 

 

Nové sportoviště na Barrandově 

K podpoře sportu v naší městské části patří i financování výstavby a rekonstrukcí 

sportovišť. A dne 17. září 2014 zástupci radnice Prahy 5 jedno takové slavnostně 

otevřeli. Jednalo se o multifunkční sportoviště na Barrandově a křest veřejnosti 

přístupného hřiště proběhl v podobě fotbalového miniturnaje žáků ze ZŠ V Remízku. 

Jde již o druhé sportoviště poblíž Lohniského ulice, které se podařilo radnici 

zrekonstruovat. Nová plocha pokrytá kobercem měří 27,5 na 18 metrů. Hřiště je 

nalajnované pro volejbal, házenou, basketbal a badminton. Využívat jej lze ale i na 

mnoho dalších aktivit. Nové je i kompletní hrazení a mobiliář. Rekonstrukce vyšla na 

2,5 milionu Kč. Povrch i podloží byly vybudovány tak, aby dobře odváděly vodu. Hrát 

je tedy možné za každého počasí. MČ Praha 5 nechává hřiště otevřené veřejnosti 
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zdarma každý den, což se jeví jako jeden z nejlepších nástrojů, jak odlákat děti a mladé 

od škodlivých aktivit.  

 

Sportovní den Prahy 5 

O pohár městské části Praha 5 se v pátek 26. září 2014 utkali žáci zdejších základních 

škol v Aquaparku Barrandov. Pořadatelem akce byla Aqua Dream a. s. ve spolupráci 

s obvodním ředitelstvím Městské policie Praha 5. 

Žáci základních škol byli rozděleni do smíšených družstev a ke každému byl 

přidělen jako kapitán strážník městské policie z OŘ MP Praha 5. Úkolem strážníků 

bylo zajištění bezpečného průběhu sportovních soutěží a poučení dětí o bezpečném 

chování nejen u vody, ale např. i v provozu na pozemních komunikacích. Nešlo ale 

jen o teorii. Po ukončení soutěží proběhla v bazénku ukázka záchrany tonoucího. A 

touto akcí kronikářské zápisy za rok 2014 zakončíme s přáním, aby také v roce 2015 

zůstal společenský život na Praze 5 tak pestrý a zajímavý, jako v roce uplynulém. 
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