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Společnost, politické dění a hospodaření radnice
Rok 2015 přinesl v politické a hospodářské rovině fungování MČ Praha 5 několik více
či méně zásadních momentů, které v mnohém ohledu vyplynuly z vývoje v předešlém
roce 2014. Tehdy po komunálních volbách došlo k relativní stabilizaci místní politické
situace uzavřením koaliční smlouvy, která vedla k utvoření silného bloku na čele s
TOP 09 spolu s ČSSD, Stranou zelených, KDU-ČSL a za podpory jednoho zastupitele
České pirátské strany. Starostou byl (již podruhé) zvolen MUDr. Radek Klíma (TOP
09) a slušná většina 25 ze 45 zastupitelů slibovala možnost vcelku efektivního vládnutí
bez výraznějších otřesů. Alespoň zpočátku tomu vše nasvědčovalo. Nicméně ani ne
po roce od uzavření koaliční smlouvy, počátkem září 2015, se muselo vedení MČ Praha
5 a čelní představitelé zúčastněných koaličních stran vypořádat s hlubokou politickou
krizí, jejímž katalyzátorem se staly neshody mezi TOP 09 a Stranou zelených. Někteří
z představitelů SZ dle svého vyjádření totiž měli mít „zásadní problém“ s fungováním
procesu veřejných zakázek na MČ Praha 5, s praxí v nakládání s veřejným majetkem,
s neadekvátním čerpáním rezerv rozpočtu a též s reorganizací úřadu. Kritika se rovněž
snesla na kvalitu komunikace se starostou Radkem Klímou.
Krizi se sice nakonec přeci jen podařilo vyřešit, nicméně vzájemná důvěra mezi
koaličními partnery byla narušena, stejně jako idealistické představy občanů, kteří se
domnívali, že se konečně podařilo dosadit vedení nezatížené „temnou“ minulostí páté
městské části. Součástí dojednaného příměří a současně i podmínkou pro pokračování
v dosavadním koaličním svazku se stalo vcelku nečekané a doposud bezprecedentní
rozšíření počtu radních MČ Praha 5.
Podzimní koaliční krize byla neočekávaná i z toho důvodu, že se alespoň první
polovina roku 2015 nesla v duchu ze všech stran kvitované kvalitní kooperace, ať už
se jednalo o formulování Programového prohlášení Rady MČ Praha 5, nebo vezme-li
v potaz bezproblémové jednání a následné schvalování rozpočtu MČ Praha 5 pro rok
2015. V následujících odstavcích se na tyto a některé další aspekty politického vývoje
MČ Praha 5 zaměříme detailněji.
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Návrh rozpočtu a hospodaření MČ Praha 5
Starostou předložený návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2015 schválilo zastupitelstvo
na zasedání dne 19. března 2015. Pro přijetí disciplinovaně hlasovali všichni koaliční
zastupitelé, tedy jedenáct členů klubu TOP 09, sedm zastupitelů ze Strany zelených,
tři zástupci lidoveckého klubu, trojice sociálních demokratů a jeden příslušník České
pirátské strany. Schválený návrh počítal s příjmy ve výši 629 milionů Kč (v roce 2014
se předpokládaly příjmy ve výši 691 mil. Kč), z čehož měly tvořit daňové příjmy 84, 1
mil., nedaňové příjmy 6, 8 mil. a tzv. přijaté transfery přibližně 538 mil. Kč. Nedaňové
příjmy v sobě zahrnovaly jak příjmy z úroků, tak příjmy z pokut a přijaté nekapitálové
příspěvky. Transfery pak představují finanční prostředky nabyté ze státního rozpočtu,
dále z rozpočtu hl. m. Prahy a převody ze zdaňované činnosti, které jsou zdrojem pro
financování plánovaných investičních a neinvestičních projektů. Vzhledem k celkové
předpokládané výši rozpočtových výdajů, která byla stanovena na téměř 839 milionů
Kč, bylo navíc nutné dorovnat nedostatek příjmů prostřednictví třídy 8 – financování,
čímž došlo ke zvýšení příjmové části rozpočtu a vyrovnání celkového objemu rozpočtu
v příjmech i výdajích. Plán počítal se zařazením dorovnávací částky přibližně 210 mil.,
přičemž víc jak polovina finančního objemu se měla využít z Fondu rezerv a rozvoje
MČ Praha 5. A na co vlastně tyto prostředky měly být využity?
Z téměř 840 mil. plánovaných výdajů se mělo použít na tzv. neinvestiční výdaje
téměř 570 mil. Kč, na investiční výdaje 260 mil. Kč a pro dotace byla vyhrazena částka
8, 5 mil. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem tak můžeme zaznamenat pokles v plánu
o sumu zhruba 78 milionů. Nicméně i tak se návrh rozpočtu na rok 2015, ale zejména
výhled na období do roku 2018, setkal s kritikou ze strany opozice a byl označen za
styl hospodaření vyjádřený souslovím „po nás potopa.“ Z plánovaných výdajů se pak
největší část prostředků alokovala pro kapitolu „Místní správa a zastupitelstva obcí“
a to ve výši 292 milionů, zatímco např. v kapitole školství se počítalo s výdaji 240 mil.
Kč. Poměr jednotlivých kapitol v celkové výdajové částce návrhu rozpočtu na rok 2015
zobrazuje graf č. 1.
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Graf č. 2 pak zaznamenává uskutečněné plnění ke konci roku 2015. Vykazuje změny,
které souvisejí s úpravou rozpočtu v průběhu roku 2015, poté co bylo odsouhlaseno
navýšení výdajové stránky o celkovou částku 187 mil. Kč z důvodu přijetí účelových
neinvestičních transferů ze státního rozpočtu, dále z rozpočtu hl. m. Prahy, přijatých
investiční transferů ze Státního fondu životního prostředí a z rozpočtu EU. Následující
tabulka č. 1 ukazuje tuto změnu i stav plnění rozpočtu ke konci roku 2015.

Druh

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění k
31. 12.2015

%
plnění k
UR

Celkem příjmy

629.003,0

187.408,6

816.411,6

685.617,2

84,0

Celkem výdaje

838.843,7

87.419,2

926.262,9

622.589,4

67,2

Příjmy – výdaje

-209.840,7

99.989,4

-109.851,3

+63.027,8

209.840,7

-99.989,4

109.851,3

-64.269,3

0,0

0,0

0,0

1.241,4

209.840,7

-99.989,4

109.851,3

-63.027,8

Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
Opravné položky k peněžním operacím
Třída 8 - Financování celkem
Přebytek (-)
Ztráta (+)

-63.027,8

Jedním z nástrojů využívaných v rámci hospodaření MČ Praha 5 je zřízení a správa
účelových (peněžních) fondů. Mezi ně v roce 2015 patřily mj. „Fond rezerv a rozvoje
určený pro vytvoření rezervy finančních prostředků na nepředvídané a neplánované
výdaje městské části, dále „Fond ekologie“ zajišťující finance pro nerozpočtové výdaje
v oblasti ochrany životního prostředí, „Sociální fond“, „Fond rozvoje bydlení“ a na
posledním místě uveďme specifický fond „Revitalizace osady Buďánka“, který se za
rok 2015 z důvodu rozličných výdajů smrskl z více jak 2 mil. Kč na přibližně 341 tisíc.
Další svébytnou oblast hospodaření představují příspěvkové organizace, které
MČ Praha 5 zřídila, a kam vedle základních a mateřských škol náleží rovněž Kulturní
klub Poštovka nebo CSOP, zabývající se sociální problematikou a poskytující sociální
služby potřebným. Specifické postavení měla i společnost Informační centrum Praha
5, o. p. s. Usnesením Zastupitelstva městské části č. 5/40/2015 ze dne 11. června 2015
ale došlo z řady důvodů, mj. z porušování rozpočtové nekázně, ke schválení záměru
tuto společnost zrušit. A zdaleka se nejednalo o jedinou změnu. Již počátkem roku se
vedení městské části odhodlalo realizovat rozsáhlou reorganizaci, kterou Rada MČ P5
schválila dne 10. února. V platnost vstoupila od počátku března 2015. Zrušeno bylo
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celkem 8 odborů a 6 oddělení, zatímco 6 odborů a 6 oddělení bylo zřízeno. Rozhodnutí
změnit strukturu organizace místní samosprávy souviselo i s rozhodnutím vedení MČ
Praha 5 zvýšit transparentnost samosprávy a otevřít radnici vyšší kontrole ze strany
veřejnosti. Jeden z nových odborů byl podle této koncepce i pojmenován. Jednalo se o
Odbor otevřené radnice.

Politika „Otevřené radnice“
Základní kameny koncepce „Otevřená radnice“ představil starosta MČ Praha 5 spolu
se zástupci místní koalice už v lednu roku 2015. Dle slov starosty Klímy se mělo jednat
o proces proměny fungování úřadu a radnice Prahy 5 tak, aby veškeré rozhodování
veřejné správy mohlo být kontrolováno občany, kteří měli získat např. plný přístup
k materiálům projednávaným v komisích, výborech, radě nebo zastupitelstvu.
Už krátce po nástupu koalice na radnici došlo k zpřístupnění účasti opozičních
zastupitelů na jednáních výborů a komisí. Jednání těchto poradních orgánů se poté
zpřístupnila také občanům a zástupcům občanských spolků. „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. Dříve
jednání probíhala za zavřenými dveřmi. Dnes jsou všechna jednání otevřená i
zástupcům veřejnosti,“ dodal k této záležitosti starosta, který zároveň upozornil na
úmysl vedení zlepšit i fungování webu městské části.
Druhý pilíř konceptu představovalo větší otevření rozhodovacích procesů na
radnici směrem k zastupitelům, například z řad opozice. „Již nyní jsou zpřístupněny
informace a podklady ze všech komisí a výborů všem 45 zastupitelům a
zaměstnancům úřadu. Každý tedy může nahlížet do materiálů komisí a výborů, i když
není členem těchto poradních orgánů. Již brzy budou tyto informace dostupné i
veřejnosti,“ nechal se tehdy slyšet radní Viktor Čahoj (TOP 09).
Poslední z pilířů koncepce byl zaměřen na komunikaci s občany a občanskými
spolky, neziskovkami aj. subjekty. Těm měl být mj. umožněn přístup k informačním
kanálům radnice. Rovněž se měla posílit transparentnost v oblasti zadávání veřejných
zakázek a mělo dojít k revizi smluvních vztahů městské části. Z konkrétních výstupů
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této nové snahy o transparentnost jmenujme alespoň spuštění „Klikacího rozpočtu“
na webu MČ Praha 5 v listopadu 2015.
Tímto krokem bylo občanům umožněno zjistit si data o tom, jaký je schválený
rozpočet městské části, jak byl v průběhu roku upraven a jaké je jeho aktuální plnění.
Občanům městské části, ale i dalším zájemcům z řad veřejnosti se tak otevřela snadná
cesta ke kontrole hospodaření naší městské části. Existence této veřejné vizualizační
platformy finančního hospodaření páté městské části usnadňuje orientaci uživatelů
v oblasti příjmů nejen z hlediska objemu, ale rovněž také jednotlivých zdrojů příjmů.
Ve výdajích je zase možné sledovat, kam jsou finanční prostředky směrovány, jaké
investiční akce a velké opravy jsou realizovány, kolik je na ně plánováno peněz a jak
jsou plněny z finančního hlediska.
Detaily k projektu „Otevřená radnice“ bylo možné nalézt i v „Programovém
prohlášení Rady městské části Praha 5,“ které rada schválila v polovině dubna 2015.

Programové prohlášení Rady MČ Praha 5
Schválení programového prohlášení vedení MČ Praha 5 ze strany RMČ Praha 5 ze dne
14. dubna 2015 představuje důležitý moment pro další směřování páté městské části.
V tomto dokumentu tehdejší koalice deklarovala svou politickou linii ve významných
oblastech místní politiky pro období 2014–2018. Radní zde občanům nastínili svoji
politickou vizi v oblastech, jako jsou např. finance a rozpočet, dále majetek a investice,
podnikání, v otázkách školství, místního rozvoje, ochrany životního prostředí, ale také
v sociální problematice, v oblastech jako je místní bezpečnost a kriminalita, doprava,
kultura, zdravotnictví nebo sport.
V článku informujícím o této události referovalo místní radniční periodikum o
tom, že „cílem vedení radnice je dosáhnout rozvoje městské části jako přitažlivé a
vstřícné pro všechny věkové i sociální skupiny“, a že toho chce dosáhnout „především
jejím všestranným rozvojem a tím i postupným zlepšováním kvality podmínek pro
spokojený život všech jejích obyvatel“.
V jednom z bodů v otázce hospodaření s majetkem páté městské části se radní
nechali slyšet, že zajistí vytvoření a následně realizaci strategické koncepce týkající se
nakládání s majetkem, která bude vycházet z ekonomické výhodnosti připravovaných
10

opatření. Součástí koncepce měly být i jasné principy pro vedení bytové politiky a pro
dokončení procesu privatizace bytového fondu, ale i seznam strategické infrastruktury
a majetku, „který se privatizovat nesmí“.
Další z priorit v souvislosti s bytovou politikou představovalo vytvoření cenové
mapy místně obvyklého nájemného, která bude poté sloužit k prověření ekonomické
výhodnosti vybíraného nájemného v bytech vlastněných městskou částí.
Pokud jde o rozpočtovou politiku, přislíbili tehdejší radní, že dojde k vytvoření
vyrovnaného rozpočtu a k přípravě dlouhodobé strategie financování městské části
s ohledem na klesající příjmy z privatizace.
Proti skutečnosti, že radní MČ Prahy 5 dali místnímu zastupitelstvu pouze „na
vědomí“ vytvoření a schválení tohoto dokumentu, se postavila část radniční opozice.
Některým zastupitelům vadilo, že dokument nebyl na zastupitelstvu projednáván
jako „standartní materiál“. Koaliční strany ovšem v této věci zachovaly jednotu, která
opravňovala k předpokladu, že ve vedení MČ Praha 5 panuje harmonie. O opaku ale
občany přesvědčila vážná koaliční krize, která vypukla v září 2015.

Koaliční krize
První vlaštovku blížící se krize představoval článek místostarosty Prahy 5 Mgr. Lukáše
Budína z 31. srpna, ve kterém požadoval prošetření systému zadávání zakázek (tehdy
spadalo do gesce radního Viktora Čahoje z TOP 09) a poukázal na některé nelichotivé
skutečnosti spojené s osobou starosty Radka Klímy. Samotnou krizi pak počátkem září
odstartovalo (pro veřejnost zcela nečekané) vypovězení koaliční smlouvy ze strany
představitelů Strany zelených a zastupitele České pirátské strany. Podle tehdejšího
místostarosty Budína se tak stalo z důvodu zhoršené komunikace a pasivity starosty,
který se údajně „kvůli osobním problémům“ plně nevěnoval práci pro městskou část.
Členská schůze Strany zelených na Praze 5 se tehdy shodla, že další fungování
stávající radniční koalice není možné. Souhlasila také s tím, aby zelení zastupitelé a
zastupitelky koalici „bezodkladně vypověděli“ a jednali o novém uspořádání, které
vytvoří větší prostor pro realizaci programu Strany zelených. Na následné schůzi
zastupitelského klubu SZ s podporou ČPS došlo ke schválení usnesení vystoupit ze
stávající koalice.
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„Za zásadní problém zelení zastupitelé vnímají fungování procesu veřejných
zakázek, nakládání s majetkem, neadekvátní čerpání rezervy rozpočtu a reorganizaci
úřadu, která paralyzovala jeho chod,“ uvedl tehdy Lukáš Budín. Zelení s piráty pak 3.
září 2015 podepsali memorandum, podle kterého jsou ochotni spolupracovat s ANO,
ODS a Patrioty, případně i s lidovci.
Starosta reagoval prohlášením, že tak obě strany porušily standardní postup,
neboť smlouvu vypověděly okamžitě bez dohodovacího řízení. „Stojí za tím Jančíkovi
pohrobci,“ dovozoval starosta Klíma, který tak připustil, že v celé věci může mít prsty
někdejší kontroverzní starosta Prahy 5 Milan Jančík.
Na 18. září bylo svoláno Zastupitelstvo městské části Praha 5. Do té doby se
vedla intenzivní jednání o zachování koalice, případně o vytvoření koalice zcela nové.
Zasedání zastupitelstva svolal starosta Klíma na nejzazší možný termín, pátek 18.
září v naději, že sežene potřebný počet 23 hlasů. Na programu měly být ekonomické
záležitosti radnice, ale i zásady privatizace bytového fondu nebo volba přísedících k
Obvodnímu soudu Prahy 5. Žádný z těchto bodů se ale neprojednal.
Většina zastupitelů nepodpořila předložený program. Zasedání tak skončilo
zhruba po deseti minutách. V prvním hlasování o programu podpořilo návrh starosty
pouze 20 ze 45 zastupitelů. Následný upravený program podpořilo 17 představitelů
Prahy 5 a zasedání tak bylo ukončeno. Ukázalo se, že koalice na Praze 5 je v troskách.
Opozice vyzvala následně starostu k rezignaci a rozpuštění Rady městské části Praha
5, která už neměla většinovou podporu mezi zastupiteli. K celé záležitosti se vyslovil
klub hnutí ANO 2011 v Praze 5 : „Vzhledem k vývoji dnešního zastupitelstva se klub
ANO 2011 rozhodl nehlasovat o programu jednání zastupitelstva MČ Praha 5. Tímto
postojem chceme vyjádřit náš protest proti nedemokratickým a kmotrovským
praktikám starosty MUDr. Radka Klímy a jeho koalice ve složení ČSSD, KDU, TOP 09
a části klubu strany Zelených.“
Zbytek koalice, který nakonec podpořila i část Strany zelených (4 zastupitelé),
se ale rozhodl vyjednávat o záchraně svého politického podniku s ostatními kluby. A
jak se záhy ukázalo, jednání byla úspěšná. Jejich výsledek vyšel na povrch při zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 15. října 2015. Celá Strana zelených (a také zastupitel
za ČPS) podpořila smír a tím i další pokračování „staronové“ koalice. Zastupitelstvo
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proběhlo v klidu, hlavní hybatel plánovaných změn, místostarosta Lukáš Budín (SZ)
rozdával úsměvy a měl dobrou náladu, stejně jako starosta Klíma, kterého ještě před
pár dny vydával Budín za nepřítele a chtěl ho zbavit funkce. Obrat v dosavadním
kurzu Budín glosoval vyjádřením, že „v politice to tak někdy bývá a je třeba si některé
věci vyjasnit a my jsme si je v poslední době vyjasnili a došlo k nápravám.“ Starosta
Klíma lakonicky poznamenal, že „koalice krizi přestála. Strana zelených přišla s tím,
že klub je opět jednotný, proto jsme se vzhledem ke společnému programovému
prohlášení rozhodli pokračovat“. Zástupce ODS Lukáš Herold oproti tomu hledal
motivaci představitelů Strany zelených v prvé řadě v tom, že Budín došel k závěru, že
chce „co nejvíce korýtek pro své kolegy“, čímž upozornil na důležitou podmínku pro
trvání nové koalice – změnu v počtu radních.

Dokument svolávající říjnové Zastupitelstvo MČP 5
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Rozšíření Rady MČ Praha 5
Jedním z výrazných politických výsledků říjnového zastupitelstva se stalo navýšení
počtu místních radních z dosavadních sedmi na devět, přičemž nově do vedení MČ
Praha 5 měla zasednout Bc. Tatiana Konrádová ze Strany zelených. „Znáte mě jako
předsedkyni sociálního výboru a věřím, že jsem za ten necelý rok udělala kus práce.
Praha 5 patří k městským částem s nejvyšším počtem lidí bez domova a zároveň má
malý bytový fond a není schopna reagovat na potřeby například matek samoživitelek
nebo mladých rodin," řekla ještě před volbou Konrádová, která do své gesce dostala
právě koncepci bytové politiky Prahy 5. Konrádová byla do zastupitelstva MČ Praha
5 zvolena v roce 2014 ve svých 28 letech. Tehdy uvedla, že je projektovou manažerkou,
socioložkou a spoluzakladatelkou spolku Zelená budoucnost pro Prahu. Devátým
radním se pak v budoucnu měl stát některý příslušník zastupitelského klubu TOP 09.

Nová radní MČ Praha 5 Tatiana Konrádová (SZ)

Změna počtu radních ale nepředstavovala jediné novum spojené se stabilizací
politické situace v páté městské části. Zastupitelstvo rovněž zvýšilo počet uvolněných
(a tedy placených) zastupitelů z dosavadních deseti na čtrnáct.
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Postup koalice na říjnovém zastupitelstvu kritizovala část opozice: „SZ dštila
síru na koalici a dělala řadu kampaní proti starostovi a výsledkem toho je, že si
v koalici polepšila a je rozšířena rada. Jestli tomu správně rozumím, tak SZ ideály
vyměnila za funkce a já jim k tomu velmi gratuluji," řekl opoziční zastupitel za ODS.
Koalici kritizoval i Martin Slabý (ANO), který uvedl, že kvůli sudému počtu radních
bude rozhodování rady nefunkční. Některé komentáře pak věštily SZ nemilé dopady
z celé situace: „Se třemi radními v osmičlenné radě má nyní mnohem silnější pozici,
než odpovídá jejím volebním výsledkům. Tato nerovnováha a skandální způsob,
jakým svou pozici posílila, musí nutně vést v blízké budoucnosti k vyřazení Strany
zelených z vedení radnice.“

Změny v Zastupitelstvu MČ Praha 5
Rok 2015 nezaznamenal pouze změny ve složení Rady MČ Praha 5, ale došlo rovněž
k personální obměně zastupitelstva. V polovině září složil svůj mandát zastupitel Mgr.
Viktor Najmon (bezpartijní, dříve ODS), který byl počínaje dnem 19. zářím nahrazen
dlouholetým členem ODS Vojtěchem Zapletalem. Viktor Najmon vystoupil z místního
klubu ODS v souvislosti s rozkolem uvnitř klubu v první polovině června 2015. Spolu
s ním klub opustila i Lucie Vávrová. Počet členů zdejšího zastupitelského klubu ODS
se tehdy snížil z šesti na čtyři.

Vojtěch Zapletal
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K 11. prosinci 2015 pak složila zastupitelský mandát Ing. Ericha Uchytilová ze
Strany zelených. Jako důvod své rezignace uvedla mediální tlak a útoky související
s nejasnostmi ohledně oprávněnosti používat akademický titul inženýr: „Obvinění, že
moje vzdělání není dostatečné, vnímám jako další díl nekonečného seriálu zostuzování
ze strany lobbistických skupin a politické opozice, která se v minulosti nejprve snažila
diskreditovat mého manžela prostřednictvím nesmyslných trestních oznámení, a
nyní, kdy v případě mého manžela u orgánů činných v trestním řízení tvrdě narazili,
útočí na něho přese mne," uvedla tehdy Uchytilová, manželka Lukáše Budína (SZ). Na
její místo v zastupitelstvu nastoupila místo Uchytilové náhradnice za Stranu zelených
Martina Pokorná.

Martina Pokorná při volební kampani Strany zelených na Barrandově

Vzpomínkové dny na Praze
Jako v každém roce, také v průběhu roku 2015 se MČ Praha 5 zapojila do celé řady
vzpomínkových akcí, při kterých si připomenula oběti válek a totalitních režimů, ale i
osudy významných osobností spojených s naší městskou částí. Dne 5. května 2015 se
na náměstí 14. října, v blízkosti kostela sv. Václava, konal pietní akt u příležitosti 70.
let od ukončení II. světové války.
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Koncem června 2015 se pak před kostelem Českobratrské církve evangelické v
ulici Na Doubkové 8 připomínalo výročí 65 let od justiční vraždy Milady Horákové,
jejíž osud je významně propojen s naší městskou částí. Z dalších vzpomínkových akcí,
uskutečněných na území MČ Praha 5, stojí za připomenutí mj. 600 let od upálení Jana
Husa (Konalo se v Husových sadech na Praze 5), listopadové oslavy Dnu válečných
veteránů, nebo vzpomínkové akce na studentské protesty z roku 1939 a z roku 1989.
U příležitosti obou posledně jmenovaných akcí se vyjádřil starosta Prahy 5 Klíma, že
„je naším posláním a povinností si připomínat události, které se staly v listopadu 1939
a 1989 nejen proto, že tyto jsou symbolem boje s totalitou a násilím, ale také proto, že
získané svobody a demokracie si musíme vážit a pečovat o ně pro budoucí generace.“

Soutěž Českých 100 nejlepších
Zápis první kapitoly kroniky za rok 2015 ukončíme radostnou událostí. Praha 5 se totiž
umístila na stupních vítězů v soutěži Českých 100 nejlepších pro rok 2015 v kategorii
Cestovní ruch a hotelnictví. Ocenění předal starostovi Radku Klímovi prezident České
republiky Miloš Zeman na galavečeru ve Španělském sále v areálu Pražského hradu.
Slavnostní události se zúčastnilo okolo 700 osobností veřejné sféry, byznysu i politiky.
Celonárodní měření sil pořádané společností Comenius každoročně oceňuje české
firmy, ale také ostatní jiné subjekty ze širokého spektra ekonomických aktivit, které
dosahují vynikajících a mimořádných výsledků. Soutěž má za cíl zviditelnit a ocenit
české firmy v co nejširším záběru ekonomických aktivit. Jediným měřítkem je četnost
nominací, návrhy přitom musí splňovat tři omezení a to: subjekt je zaregistrovaný
v tuzemsku a v Česku rovněž platí daně, má nejméně 20 zaměstnanců a jeho obrat za
posledních 12 měsíců činil nejméně 30 milionů Kč.
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Vítězný certifikát
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Územní plánování, výstavba, doprava a podnikání
V následující kapitole kronikářských zápisů se zaměříme na problematiku územního
plánování a výstavby na území naší páté městské části, ukážeme si významné změny
v místní dopravě a rovněž rozličné formy podpory podnikatelských aktivit ze strany
MČP 5. Ke svým prioritám v posledně zmíněné oblasti se Rada MČ Praha 5 vyjádřila
v programovém prohlášení, kde deklarovala, že „cílená pomoc především začínajícím
podnikatelům je investicí do budoucích projektů a udržitelného rozvoje.“ Zároveň si
stanovila 7 předsevzetí a hlavních bodů:
1) Rozvoj podnikání je prioritou MČ Praha 5. Chceme zjednodušit a zrychlit
komunikaci mezi podnikateli a úřadem.
2) Obnovíme spolupráci mezi Obvodní hospodářskou komorou Prahy 5 a
Úřadem MČ Praha 5.
3) Znovu zavedeme soutěž o nejlepšího podnikatele roku pro „fyzické i právnické
osoby“ včetně pravidelných setkání zástupců podnikatelů a představitelů MČ
Praha 5.
4) Nabídneme nevyužité nebytové prostory ve vlastnictví obce k podnikání pro
podporu začínajících podnikatelských subjektů.
5) Budeme usilovat o maximální rozvoj malého a středního podnikání v Praze 5.
6) Podpoříme model sociálního podnikání, tj. integraci osob znevýhodněných na
pracovním trhu.
7) Podnikatelské aktivity budeme podporovat vyhlášením dotací.
Nyní se ale zaměřme na probíhající výstavbu a zajímavé stavební projekty spojené
s naší městskou částí.

Výstavba na místě bývalého areálu Waltrovka
Demoliční práce a nová výstavba kancelářských a obytných bloků na místě bývalého
továrního komplexu Waltrovka v Jinonicích na Praze 5 pokračovala v průběhu roku
2015, přičemž z původního areálu by měla zůstat zachována jediná železobetonová
budova z přelomu 20. a 30. let 20. století, která podléhá památkové ochraně.
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„Historicky chráněná budova je součástí kancelářského komplexu Mechanica.
Prozatím je určena pro kancelářské plochy, nevylučujeme však možnost, že by tady
mohla být škola či jiná veřejně prospěšná instituce“, řekl počátkem roku 2015 mluvčí
investiční skupiny Penta Ivo Mravinac.
V září 2015 byla zkolaudována administrativní budova Aviatica po 18 měsících
stavby. Stala se tak vůbec první dokončenou kancelářskou budovou komplexu. Nová
dominanta na pomezí Radlic a Jinonic realitnímu trhu nabídla 27 000m2 flexibilních
kancelářských a obchodních ploch, které lze uspořádat podle požadavků klientů tak,
aby maximálně vyhovovaly jejich potřebám a stylu práce. Po Florentinu, které Penta
dokončila již v roce 2013, je Aviatica další moderní budovou s nejvyšším možným
standardem daným typem použitých materiálů, kvalitou zpracování interiérových
prvků a využitím nejefektivnějších technologií.

Kancelářská budova Aviatica
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Již počátkem září, ještě před kolaudací, byla budova pronajata z téměř 100 %.
Mezi největší nájemníky patří např. společnost Oracle Czech, s.r.o., Sberbank CZ, a.s.,
Schneider Electric, s.r.o., AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. a AB Facility, a.s. Do
plného obsazení budovy zbývá necelých 1000m2.
„Od samého začátku jsme věděli, že areál bývalé Waltrovky je skvělou
lokalitou, kdy jste za pár minut v centru, stejně tak na pražském okruhu či přímo na
pražském letišti. Naprosto bezproblémový pronájem Aviatiky nás vedl k rozhodnutí,
že výrazně uspíšíme výstavbu celého administrativního komplexu“, řekl u příležitosti
kolaudace obchodní ředitel Petr Palička.

Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby Rezidence Na Zatlance
Na třetím zasedání Rady MČ Praha 5 dne 20. ledna 2015 předložil místostarosta Lukáš
Budín návrh na podání odvolání k nadřízenému orgánu Magistrátu hl. m. Prahy vůči
rozhodnutí o umístění stavby developerského projektu „Rezidence Na Zatlance, Praha
5 - Smíchov“. Rada předložený dokument vzala jednohlasně na vědomí a pověřila
příslušný orgán o předání odvolání k magistrátu. Důvody pro nesouhlas se stavbou
až devítipatrových bytových domů byly především výška, celkový rozsah stavby a
nerespektování charakteru původní zástavby, které by vedlo k závažnému zásahu do
krajinného rázu a duchu architektury Smíchova. Stavba Rezidence Na Zatlance by dle
vyjádření radnice znamenala také citelné zhoršení dopravní situace a další navýšení
hlukového zatížení v obytné lokalitě na úpatí parku Mrázovka.
„Odvolací lhůta končí 20. ledna letošního roku, odvolání je tedy včasné.
Odvolání vůči rozhodnutí vlastního stavebního úřadu zároveň deklaruje občanům
fakt, že nově zvolená samospráva Prahy 5 se neobává vstoupit do správních řízení, u
kterých existují pochybnosti vůči správnému postupu příslušných orgánů. A to ani
v případě orgánů spadajících pod radnici Prahy 5. Zároveň připravuji v rámci nově
utvořeného Odboru územního rozvoje vytvoření celkové koncepci územního rozvoje
Prahy 5, která by jasně vytyčila mantinely, pravidla a vizi MČ Praha 5 v otázce jejího
rozvoje. Zároveň by minimalizovala výskyt takto předimenzovaných a naprosto
nevhodných projektů výstavby,“ konstatoval tehdy Budín.
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Projekt stavby Rezidence Na Zatlance představuje záměr výstavby podzemních
garáží a obytného komplexu o 7 nadzemních patrech s několika přesahy do úrovně 9.
pater. Objekt počítá s vybudováním až 179 bytů s ubytovací kapacitou zhruba 700
obyvatel. Developerem projektu je společnost CENTRAL GROUP.
Odvolání proti územnímu rozhodnutí podali také obyvatelé okolních domů,
kteří se sdružují ve spolku Zatlanka z. s. Ti svůj nesouhlas s plánovanou výstavbou
bytového komplexu deklarují dlouhodobě: „Plánovaná novostavba svým umístěním
a mírou zastavění pozemku neodpovídá urbanistickému a architektonickému
charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého
životního prostředí. Jde o výrazný zásah do stávajícího rázu urbanizované krajiny,
jehož odsouhlasení je velmi problematické. Dojde například k zastínění okolních
staveb nad přípustnou míru,“ shrnuli zástupci spolku Zatlanka z. s. ve svém dopise
Magistrátu hl. města Prahy.
Developerská společnost CENTRAL GROUP je rovněž hlavním aktérem kauzy
související se stavebním projektem „Viladomy Farkáň“, proti kterému dlouhodobě
protestují místní občané. Dne 15. září 2015 Rada MČ Praha 5, i přes nelibost místních
občanů, dala zelenou k uzavření dohody o užívání pozemků (svěřených MČ Praha 5)
s firmou CENTRAL GROUP. A současně s tím rovněž k vykácení stromů v souvislosti
s plánovanou výstavbou. Rada schválila uzavření dohody, které předložil radní Ing.
Pavel Richter (TOP 09), většinou 4 hlasů. Proti se vyslovil pouze jeden radní. Zbylí dva
radní se vzdali hlasování.

Bytový dům Radlická č. 142
K dokončeným stavebním projektům na přelomu roku 2015–2016 patří bytový dům
Radlická č. 142, který zde nechala vybudovat investiční a developerská společnost
Real-Treuhand, dceřiná společnost rakouské regionální banky Raiffeisenlandesbank
OÖ. Autorem projektu je Studio pha, jehož vlastníky je Marek Deyl a Jan Šesták.
Návrh domu odstranil původní terénní „zaškrcení“ uličního parteru svahem a
uvolnil parter posunutím nové opěrné zdi o cca 4-5 metrů do hloubi pozemku.
Výsledná hmota se lépe přizpůsobila stávající rozvolněné uliční čáře, založené v tomto
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místě především sousední budovou školy a zároveň lépe koresponduje s upraveným
tvarem rekonstruované ulice Radlická.
Na tuto novou opěrnou zeď, jejíž objem je využit pro dvě, resp. tři podlaží
podzemních garáží, je nasazena dvoupodlažní hmota administrativních prostor - dům
do ulice, která společně se zdí představuje objem pětipodlažní stavby. Tato hmota je i
akustickou clonou hluku, který i po přestavbě Radlické ulice bude představovat jistou
zátěž.

Bytový dům Radlická č. 142

Hlavní pětipodlažní objekt je navržen více ve střední části pozemku, půdorysně
vychází z jeho tvaru a svou hmotou i dispozičním řešením kopíruje sklon terénu.
Orientace bytů využívá všech tří atraktivních světových stran. Dominantní je orientace
jižní - k Radlické ulici, s opačně přetaženými terasami (sloužícími zároveň jako
sluneční clona) a v horních ustupujících podlažích s klasickými velkými terasami.
Boční fasády poskytují naopak bytům orientaci východním a západním směrem,
s vizuální vazbou na zeleň porostlého svahu prostřednictvím francouzských oken,
která jsou základním výrazovým prvkem bočních fasád. Bytům v přízemní části
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bočních fasád je umožněn přímý vstup na okolní terén s terasami. Hlavní objekt je
spojený s domem do ulice vnitřním atriem (nádvořím). Propojení obou 'domů' tvoří
boční stěny, které uzavírají vnitřní atrium a zároveň obě hmoty scelují do jednoho
objemu.
Příjezd a vstup do budovy jsou navrženy z ulice Radlická. Z horní části je
navržen přístup pro pěší, navazující na nově vybudovanou pěší cestu vedoucí po
svahu až do míst nové budovy ČSOB. A jaká je cena nových bytů? Pokud chcete v této
budově najít svůj domov, připravte si minimálně 8 000 000 Kč.

Praha 5 připomínkovala novelu Pražských stavebních předpisů
Na základě pověření Rady MČ Praha 5 zaslal v červenci 2015 místostarosta Budín
připomínky k novele Pražských stavebních předpisů. V dokumentu bylo zdůrazněno,
že je potřeba připravovat tuto novelu v souvislosti se zamýšleným Metropolitním
plánem. Za důležité považovala radnice MČ Praha 5 zejména odstranění zavádějících
definic a formulací, zavedení povinnosti relevantních úředníků pravidla nastudovat,
stejně jako doplnění dokumentu o ochranu přírodních parků. Podle starosty Radka
Klímy bylo kromě uvedených připomínek důležité pravidla přijmout z toho důvodu,
aby skončilo období nejasností a městské části se mohly dále rozvíjet.
„Považujeme za podstatné aktuální návrh na některých místech doplnit a více
konkretizovat, v dokumentu jsou bohužel relativně často užívána vágní slova typu
zpravidla či přednostně. Jejich interpretace může být velmi nejednoznačná. Většího
upřesnění lze myslím dobře dosáhnout i připojením zprávy zpracované Institutem
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) k dokumentu,“ vysvětlil místostarosta Budín
V uvedeném materiálu od IPR byly mimo jiné detailněji specifikovány různé oblasti,
například záplavové zóny. Radnice tak považovala za žádoucí, aby se aktualizované
odůvodnění stavebních předpisů stalo součástí konečné verze PSP.
Starosta Radek Klíma pak považoval za nejpodstatnější, aby PSP byly konečně
přijaty. „Současné celostátní stavební předpisy nejsou uzpůsobeny podmínkám Prahy,
nedají se tu aplikovat. Pro rozvoj naší městské části považuji za zásadní, aby skončilo
současné vakuum a předpisy již začaly platit. Čím dříve, tím lépe“, sdělil starosta
Klíma. Nová pravidla budou řešit nejen jednotlivé problémy, jimž Praha 5 čelí, jako
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parkování či regulace reklamy, ale ovlivní i nastavení případné spolupráce s investory
při rozvoji města.

Den architektury v bývalé dělnické kolonii Buďánka
Oblast výstavby a rekonstrukcí opustíme kronikářským zápisem o zajímavé akci,
kterou se dne 4. října 2015 stal Den architektury v bývalé dělnické kolonii Buďánka.
V rámci komentované prohlídky areálu si účastníci mohli prohlédnout jedinečnou
památkovou zónu a dozvědět se tak nové informace o tom, jak pokročila revitalizace
této oblasti. Projekt revitalizace památkové zóny Buďánka byl podpořen z Programu
švýcarsko-české spolupráce, Fondu partnerství, grantem ve výši přibližně tři miliony
korun.
Během dne byla na zdech zdejších domů vystavena série fotografií Stanislava
Krupaře nazvaná „Přes moře“, která mapuje nebezpečné cesty syrských uprchlíků z
Egypta do Evropy. K vidění byly také některé obrazy Veroniky Palečkové. Postupně
na místě vznikala nová instalace od studentů - SMRK architekti. O hudební doprovod
akce se postaral Filip Celar (Inner Talks). Pro děti byla připravena hravá dílna.
Od října do konce roku 2015 pak probíhaly na Buďánkách různé participační
aktivity k projektu Buďánka pro Prahu.

Praha 5 a rozšíření trasy metra A
Dalším zápisem otevíráme události v oblasti veřejné dopravy na území MČ Praha 5 v
průběhu roku 2015. Jednu z nejvýznamnějších dopravních událostí představovalo jistě
zprovoznění prodloužené trasy metra A.
Testovací jízdy čtyřmi nově vzniklými stanicemi metra trasy A se v dubnu 2015
zúčastnil i starosta MČ Praha 5 Radek Klíma, který si prohlédl společně se starostou
Prahy 6 Ondřejem Kolářem, pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku
a Metrostavu nové zastávky Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice
Motol. Ty se následně staly přístupné veřejnosti od pondělí 6. dubna 2015. Díky těmto
zastávkám se výrazně zlepšila dopravní obslužnost obyvatel Prahy 5, která se zároveň
stala v pořadí pátou městskou části Prahy, která má na svém území dvě linky metra.
Starosta Klíma při té příležitosti poskytl rozhovor deníku Metro, ve kterém zmínil jako
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svou prioritu v oblasti dopravy „výstavbu Radlické radiály pod povrchem, která
odlehčí dopravně vytíženému území“, a zároveň přislíbil, že se zasadí o „vyřešení
velkého problému zejména v centrální části Smíchova, a tím je nedostatek parkovacích
stání pro rezidenty“.

Starosta Radek Klíma při testovací jízdě novými stanicemi trasy metra A

Hlubočepy – nová železniční zastávka otevřena
Současně s ukončením výluky železniční trati Praha – Rudná – Nučice – Beroun byl
od 19. srpna 2015 zahájen provoz nové železniční zastávky Praha-Hlubočepy. Nová
zastávka byla umístěna uprostřed zástavby poblíž křižovatky s ulicí Slivenecká.
„Nová zastávka v Hlubočepech pomůže zvýšit využití železnice a zrychlit cestování
uvnitř hlavního města Prahy. Bezbariérově přístupné nástupiště i bezbariérové vlaky
na všech spojích linky S6 – to je nová kultura cestování vlakem touto malebnou tratí
vedoucí Prokopským údolím,“ uvedl náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro
oblast dopravy Petr Dolínek.
„Díky zapojení do systému Pražské integrované dopravy lze ve vlacích
používat jízdenky na MHD. Železnice je mnohdy nejrychlejším způsobem jak cestovat
po Praze. Současný interval 30 minut ve špičkách bychom rádi v budoucnu zkrátili na
20 minut – právě dokončovaná modernizace trati nám to umožní,“ doplnil k této věci
Petr Tomčík, ředitel ROPID.
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Radní pro dopravu MČ Praha 5 Petr Hnyk k otevření zastávky poznamenal
následující: „Jízdní doba z nové hlubočepské zastávky na Smíchovské nádraží je
pouhých 5 minut, což je naprosto bezkonkurenční oproti ostatním druhům veřejné
hromadné dopravy. Vzhledem k tomu, že území Prahy 5 je protkáno hustou sítí
železničních tratí, podporujeme vznik dalších nových zastávek nebo rekonstrukci těch
stávajících. Námětem do budoucnosti jsou i úvahy o propojení železnice s
tramvajovou sítí a vytvoření nového systému vlako-tramvají v Praze.“
Původní zastávka stejného názvu ležící stranou od domovní zástavby již
nebude sloužit pro výstup a nástup cestujících, ale pouze pro vzájemné křižování
vlaků na této jednokolejné trati. Prokopským údolím je vedena železniční linka S6,
která jezdí ve špičkách pracovních dnů každých 30 minut, mimo špičky jednou za
hodinu. Na všech spojích linky S6 jsou provozovány bezbariérově přístupné motorové
vlaky Regionova.

Nová zastávka Praha - Hlubočepy
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Smíchovské nádraží a akce zažít MHD jinak
V rámci Evropského týdne mobility se ve středu 16. září 2015 na Smíchovském nádraží
uskutečnila akce, jejímž cílem bylo ukázat veřejnou dopravu v netradičním světle a
také zkulturnit prostor významného přestupního uzlu na území MČ Praha 5, kterým
denně projdou desetitisíce lidí. Smyslem akce byla i podpora myšlenky multimodální
dopravy, čili kombinace různých dopravních prostředků od MHD přes železnici až po
cyklistiku. Návštěvníci si užili jízdu Cyklohráčkem do Prokopského údolí nebo
cyklotramvají na Barrandov. K vidění byly i nové dopravní prostředky PID
(elektrobus, tramvaj EVO1, autobusy PID s prezentací nové informační techniky). Na
Smíchovském nádraží vznikla v rámci akce netradiční výzdoba zastávek MHD.
Čekání na autobus si cestující mohli zkrátit na speciální houpačce. K večeru se na
nádraží rozehrála živá hudba mladých umělců a následovalo taneční vystoupení Pole
Dance.
V rámci oslav 140 let MHD bylo možné vyzkoušet si, za jak dlouho se dá ujet
140 kilometrů s MHD nebo vymyslet nejzajímavější trasu s pomocí PID, na jejíž ujetí
měli účastníci 140 minut. Každý návštěvník akce obdržel slevu do Království železnic
na Andělu. Akci podpořila i MČ Praha 5.

Nová mozaiková výzdoba zastávky tramvaje Smíchovské nádraží
28

Hledá se obchod
Tímto zápisem se přesouváme do oblasti podnikání na území MČ Praha 5. A hned
první zápis zaznamenává originální iniciativu s názvem „Hledá se obchod“, se kterou
přišla finanční skupina ČSOB, která sídlí na území MČP5. Projekt propojuje investiční
příležitosti s potřebnou a žádanou vybaveností města službami.
„Hledá se obchod“ dává lidem příležitost dostat do ulic jejich měst obchody,
které jim tam v současnosti chybí. „Do interaktivní mapy České republiky mohou
zapichovat virtuální špendlíky. Ty představují jednotlivé typy obchodů a služeb, které
by si lidé v konkrétní lokalitě přáli mít. Podněty budou sloužit firmám a živnostníkům
jako indicie, zda by měli v daném místě naději na úspěch,“ vysvětlil k podobě projektu
John Hollows, generální ředitel ČSOB.
Lidé mohou vložit vlastní podnět, nebo dát sympatie již vloženým špendlíkům.
„Věříme, že veřejnost mapu brzy přijme za svou. Získáme tak velmi plastický obraz o
službách, které Čechům chybí,“ doplnila Jana Urbánková, výkonná ředitelka útvaru
Klientské služby ČSOB a Ery.
Projekt „Hledá se obchod“ je prospěšný nejen široké veřejnosti, ale především i
podnikatelům. Těm ČSOB může nabídnout konkurenční výhodu v podobě unikátních
dat a ve znalosti tržního prostředí v konkrétní lokalitě. „Zájemci od nás získají soubor
vstupů, na jejichž základě mohou mnohem lépe svůj podnikatelský záměr vyhodnotit.
Jde o různé druhy map, analýzy tržního potenciálu a statistiky,“ upřesnil Petr Manda,
výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB.
„Navíc máme pro podnikatele připravené speciální balíčky, které jim pomohou
při rozvoji podnikání. Využít mohou zvýhodněné nabídky z oblasti finančních služeb
a pojištění, výpočetní a telekomunikační techniky, softwaru či poradenství, které jsme
připravili ve spolupráci s partnery. Pokud podnikatelé využijí alespoň jednou slevu
od každého partnera, mohou ušetřit více než 30 tisíc korun. Do budoucna plánujeme
tuto nabídku rozšiřovat, aby pokryla co nejširší spektrum potřeb podnikatelů v rámci
jejich aktivit,“ sdělil Petr Manda.
Jak hledat vhodný průnik mezi potřebami obyvatel a možnostmi podnikatelů
může ČSOB ukázat na příkladu Berouna. V nedávné anketě mezi místními obyvateli
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banka zjistila, že jim nejvíce chybí služby jako čistírna nebo hodinář, prodej hraček a
značkové módy, supermarket nebo sportovní hala. Podle statistických dat naopak
víme, že má město sedm obchodů s oděvy, pět s hodinami, 20 sportovišť. „Vzájemné
porovnání zákaznických potřeb s reálnými daty je jedním ze základních vstupů naší
analýzy,“ komentoval srovnání Manda.
Malé a střední firmy zaměstnávají přes 1,7 miliónu lidí a v období let 2003 až
2010 generovaly více než třetinu nominálního HDP. Aktivní roli v jejich rozvoji hraje
ČSOB, každý pátý úvěr pro SME segment je právě z této banky. „Jde nepochybně o
jeden z motorů české ekonomiky. ČSOB s firmami dlouhodobě spolupracuje, neustále
se snažíme naše partnerství rozvíjet. Firmám můžeme pomoct i s rozvojem podnikání
a jeho zefektivněním. Projekt vnímáme jako další krok k bankovním službám nové
generace,“ řekl Hollows.

Podnikatel a Živnostník Prahy 5 za rok 2015
Do 30. září 2015 mohli občané hlasovat o anketách Podnikatel Prahy 5 roku 2015 a
Živnostník Prahy 5 za rok 2015, které vyhlásilo vedení páté městské části. Ve čtvrtek
21. ledna 2016 pak byly během slavnostního večera vyhlášeny výsledky, podle kterých
zdejší obyvatelé nejvíce ocenili práci podnikatele HUB, s.r.o. a živnostníka Krejčovství
Buttig. „Praha 5 má mnoho šikovných a aktivních lidí, kteří se významně podílejí na
jejím životě a zásadním způsobem spoluvytvářejí její podobu. A právě podnikatelé a
živnostníci mezi ně jednoznačně patří. Je namístě o jejich přínosu mluvit,“ řekl u
příležitosti vyhlášení výsledků starosta Radek Klíma, který nad akcí převzal záštitu.
„Anketa je součástí podpory malého a středního podnikání ze strany radnice.
Chceme být s podnikateli a živnostníky v úzkém kontaktu, slyšet jejich podněty a vést
vzájemný dialog. Vždy je co zlepšovat,“ dodal ke smyslu ankety zástupce starosty Jan
Smetana (ČSSD), který se v rámci své působnosti zaměřil právě na oblast podnikání.
O konečném pořadí nominovaných rozhodla porota na základě nejen
ekonomických ukazatelů, ale také aktivit v CSR oblasti (společenské odpovědnosti
firmy), podpory lokálního trhu a inovací.
Kategorie Podnikatel Prahy 5 roku 2015
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1. místo HUB, s.r.o.
Impact Hub je inspirativní prostor pro setkávání, coworking, akce a rozvoj podnikání.
Využívají jej nezávislí profesionálové, zástupci firemní či neziskové sféry a široká
veřejnost, která chce pravidelně získávat nové kontakty, podněty a příležitosti.
Existuje proto, aby v něm vznikaly a prakticky se realizovaly inovace. Jako podporu k
tomu Impact Hub poskytuje fyzický prostor, který lze využívat pro práci i pronájem,
pořádá i hostí stovky akcí ročně a realizuje čtyři akcelerační programy. Navíc funguje
jako součást mezinárodní sítě více než 80 Hubů po celém světě, která umožňuje
škálování byznysu i šíření myšlenek napříč všemi kontinenty.

2. místo Československá obchodní banka, a.s.
Banka roku 2015, je jedničkou v klíčových segmentech – poskytování úvěrů,
financování bydlení a investičních fondech. Financuje každou třetí hypotéku v Česku
díky své dceřiné firmě – Hypoteční bance.

3. místo Restaurace Farkáň, s.r.o.
Restaurace Na Farkáně je tradičním a osvědčeným místem pro příjemné posezení
v jakoukoli denní hodinu. Veškeré prostory prošly počátkem loňského roku kompletní
rekonstrukcí, a to včetně venkovní zahrádky. Na jídelním lístku lze nalézt různorodé
speciality, přes tradiční české pokrmy, široký výběr zvěřiny, až po kuchyni
mezinárodní. Prioritou restaurace je kulinářské zpracování vysoce kvalitních surovin.
Kategorie Živnostník Prahy 5 roku 2015
1. místo Krejčovství Buttig
Krejčovství Buttig svým zákazníkům nabízí opravy a úpravy oděvů látkových i
kožených. Zužují, rozšiřují, prodlužují, zkracují a přešívají oděvy dle přání klientů.
Vyměňují podšívky, kapsové váčky atd. Vždy se snaží zákazníkům vyhovět a
vymyslet takový způsob opravy, aby byl oděv zachráněn.

2. místo La Boucherie & Bistrot M
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Jak název napovídá, La Boucherie & Bistrot M je tradiční francouzské bistro s malým
obchodem s kvalitními francouzskými potravinami. Na své si zde přijde milovník
vynikajícího jídla a dobrého vína. Je zde možné nakoupit čerstvé maso, skvělé víno,
nebo francouzské delikatesy připravené přímo v restauraci šéfkuchařem Lukášem
Sommerem.

3. místo Le Camille
Bistro vychází z tradičních receptur z české, ale i italské a francouzské kuchyně. Jídla
připravují z čerstvých surovin, bez „éček“ a dalších chemikálií. Specialitou Le Camille
jsou domácí těstoviny, které vyrábí přímo zde.

Akce byla spolupořádána s Obvodní hospodářskou komorou Prahy 5, mezi jejímž
předsedou Bc. Lukášem Heroldem a místostarostou Mgr. Janem Smetanou proběhla
první jednání ohledně spolupráce v oblasti podpory podnikání. Mezi základní témata
diskuze patřily společné kroky ve sféře vzdělávání podnikatelů a živnostníků,
například formou pravidelných seminářů, dále byla řešena otázka podpory
začínajících podnikatelů, mimo jiné i pomoc při budování zázemí v naší městské části.
Dalším neméně důležitým tématem bylo sociální podnikání a debata nad možnostmi
zapojení do pracovního procesu znevýhodněné skupiny obyvatel, jakými jsou např.
senioři či handicapovaní spoluobčané.

Snídaně s podnikateli
Další akce, kterou MČ Praha 5 deklarovala svou podporu místnímu podnikání,
proběhla dne 26. listopadu 2015. Starosta Klíma a místostarosta Smetana neformálně
posnídali s celkem 35 podnikateli a zástupci obchodních společností z naší městské
části. Hlavním cílem setkání mělo být zlepšení a především prohloubení celkové
spolupráce mezi Úřadem městské části Praha 5 a podnikateli. V rámci neformální
diskuze si obě strany mohly vzájemně představit a přiblížit své záměry, budoucí plány
a v uvolněné atmosféře porovnat vlastní názory s názory ostatních. Podnikatelé měli
rovněž možnost blíže se vzájemně poznat a navázat vzájemnou spolupráci.
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Městská část Praha 5 hodlá v této nově zavedené tradici nadále pokračovat. V
setkáních vidí efektivní možnost k prohlubování vztahů radnice a podnikatelské sféry,
která tvoří nosné pilíře fungujících samosprávných celků. Přínosem byla také možnost
získat nové osobní kontakty, prohloubit vzájemný dialog a nastavit podmínky kvalitní
dlouhodobé spolupráce.
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Životní prostředí, flora a fauna Prahy 5
Praha 5 má unikátní přírodní a pestrý historický ráz, díky němuž je považována za
„dobrou adresu”, za vyhledávané a vysoce oceňované místo pro kvalitní život. Ve
svém programovém prohlášení z dubna 2015 se vedení MČ Praha 5 vyjádřilo v tom
smyslu, že cítí „zodpovědnost za zachování těchto hodnot“ a že je chce „nejen chránit,
ale i podpořit jejich rozvoj.“ Dále se v politickém programu vyjádřilo tak, že v oblasti
životního prostředí se „zaměří i na ochranu a rozšiřování přírodních parků, přírodní
rezervace, národní přírodní památky a celkově zelené plochy, na kontrolu kácení
stromů a ochranu zvířat.“ A že si je vědomo, že „zdravé životní prostředí představuje
jeden ze základních předpokladů kvalitního života lidí.“
S ochranou „zelených částí páté městské části“ souvisí zejména body 12) a 13)
dubnové koncepce vedení Prahy 5. Je proto vhodné si je zde ocitovat: 12) „Zasadíme
se o nedotknutelnost zvláště chráněných území přírody a jejich ochranných pásem a
podpoříme jejich rozšíření (přírodní parky, přírodní rezervace, národní přírodní
památky). Zabráníme rozprodeji pozemků v přírodních parcích a podpoříme nulovou
toleranci výstavby v těchto lokalitách. Budeme iniciovat výkupy či směny soukromých
pozemků v přírodních parcích do vlastnictví obce. Zasadíme se o jejich co nejpřísnější
ochranu. Nepřipustíme výstavbu a rozprodávání pozemků obce v přírodních parcích,
např., v přírodním parku Košíře-Motol a v Prokopském a Dalejském údolí. Podpoříme
rozšiřování přírodních parků a jejich ochranných zón, např., Košíře-Motol, Prokopské
a Dalejské údolí, Skalka nebo Geopark Barrandien. Budeme prosazovat důslednou
ochranu dalších cenných krajinných prvků a přírodních památek, např., Paví vrch,
Brabenec, Černý vrch, křídové prameny Spiritka, Dívčí Hrady aj.“
V bodě 13. se pak vedení páté městské části vyjádřilo v tom smyslu, že prosadí,
aby se „zeleni ve veřejném prostoru dostalo odpovídající ochrany“. A že se zasadí o
„rozšiřování zeleně a výsadbu alejí“, dále „o rozšíření rekreačních a klidových zón, a
že bude „jednoznačně prosazovat a hájit nezastavitelnost zelených ploch.“
S ohledem na místní faunu radní Prahy 5 slíbili, že podpoří „stávající zařízení
pro opuštěná zvířata nebo záchranné stanice pro nemocná a handicapovaná zvířata“
a v případě nutnosti podpoří vznik dalších. V souvislosti s výše naznačenými oblastmi
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se nyní zaměříme na aktivity a události, které se v této problematice udály v průběhu
roku 2015.

Revitalizace parku Sady Na Skalce
Začneme zápisem o zahájení revitalizace parku Sady Na Skalce. Přípravná fáze tohoto
projektu byla ukončena v březnu 2015 a nesla s sebou následující náklady uhrazené z
rozpočtu páté městské části:

Projektová dokumentace ve stupni pro podání žádosti: 450 120 Kč včetně DPH
Studie proveditelnosti: 116 160 Kč včetně DPH
Zpracování žádosti o dotaci: 117 370 Kč včetně DPH

Dne 26. března 2015 pak došlo k uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na
dodavatele předmětu projektu. Vítězem se stala firma PETROM STAVBY, s.r.o., která
za revitalizaci inkasovala částku téměř 24 milionů Kč (s DPH). Bezprostředně po
podpisu bylo započato s revitalizací. Tímto krokem došlo k zahájení realizační fáze
projektu, která měla původně trvat do srpna 2015, ale bylo nutné ji o měsíc prodloužit.

Revitalizovaný park Sady Na Skalce
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Studii revitalizace parku zpracovala architektka Monika Prostředníková pro
studio a3atelier. Celý projekt měl za cíl především celkové prosvětlení území parku,
kterého bylo docíleno prořezem a rozvolněním stávajících keřových skupin. Stávající
stromy ve špatném stavu byly odstraněny nebo ošetřeny a na několika místech
vysazeny nové jako náhrada za odstraněné dřeviny. Další vysazené dřeviny
orámovaly kompoziční pohledy. Střední část parku v okolí jezírka byla osázena
kvetoucími keři s různou dobou kvetení. Pro zpříjemnění pobytu v parku bylo na
břehu jezírka realizováno pobytové dřevěně molo a několik atypických lavic. U
altánku byl obnoven průhled na Staré Město. Dětské hřiště bylo kompletně
zrekonstruováno s umístěním nových herních prvků, dopadových ploch, mobiliáře a
oplocení.
Architektonický návrh obnovy zeleně v parku respektoval původní historický
návrh autora parku Františka Thomayera a vnesl do něho nové obohacující prvky.
Projekt získal podporu v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.
Park vznikl v letech 1891 až 1894 na pozemku usedlosti Skalka. Po dokončení parku
jej jeho majitel rytíř Edward Daubek věnoval smíchovské obci, a tím park zpřístupnil
veřejnosti.

Rekonstrukce Dětského ostrova
A zdálo se, že se v roce 2015 konečně dočká rekonstrukce a znovuotevření i Dětský
ostrov, který byl poničen při povodních v roce 2012. V květnu 2015 oznamoval starosta
Prahy 5, že „již byla podepsána smlouva na dodávku herních prvků pro Dětský
ostrov“ a že se uskutečňuje výběr zhotovitele na stavební část rekonstrukce. Tehdy se
ještě očekávalo, že po letních prázdninách bude Dětský ostrov znovu otevřen pro
veřejnost.
Na zrekonstruovaném ostrově mělo vzniknout hned několik sportovišť. Hřiště
bylo koncipováno, tak, aby si na něm mohly hrát děti od těch nejmenších až po 16 leté.
Návštěvníci se také měli těšit na víceúčelové hřiště na fotbal či nohejbal, dále pak na
kurt na plážový volejbal, nebo mini golf. „Se zázemím pro rodiče se počítá u vstupu
do areálu, kde by měl být například přebalovací pult. Toalety budou jako dříve ve
spodní části restaurace, která sousedí s areálem,“ doplnil tehdy starosta Klíma. Dne
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26. června se pak k projektu uskutečnila veřejná diskuze. Nicméně v září se nakonec
otevření nekonalo. Počátkem října se místní občané dozvěděli, že se znovuotevřením
ostrova můžou počítat až v roce 2016.
„Na vině je špatně nastavený projekt na tuto rekonstrukci, který připravilo
předchozí vedení radnice. Díky tomu se nepřihlásil ani jeden zájemce o stavební práce,
neboť v projektu byla předpokládána nereálně nízká cena,“ vysvětlil v říjnu starosta
Prahy 5. Konkrétně se do soutěže nepřihlásila žádná firma na stavební část projektu.
Právě ta měla být náročnější, než se při vypisování tendru očekávalo. Materiál totiž
měla vítězná společnost dopravovat na ostrov po Vltavě pomocí lodí, což také mělo
výrazně navýšit cenu zakázky. Radnice Prahy 5 původně očekávala, že za proměnu
Dětského ostrova zaplatí zhruba 18 milionů korun. V říjnu se proto již počítalo s vyšší
částkou, přičemž byl pozměněn i původní koncept rekonstrukce. Rozřešení situace se
tedy dočkáme nejprve v příštím roce 2016.

Plakát k akci Den Země na Vidouli

Den Země 2015
V roce 1990 se Česká republika připojila ke každoročním oslavám Dne Země, které
mají také na Praze 5 již dlouholetou tradici. U příležitosti oslav Dne Země v roce 2015
se konala celá řada akcí, ale nejvíce navštíveným se stal program uspořádaný v lokalitě
Vidoule, který pořádala MČ Praha 5 ve spolupráci s EkoŠkolkou Vidoule. Název zněl
Den Země se skřítkem Vidoulkem. Tato postavička prováděla děti i dospělé naučnou
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stezkou s pěti stanovišti, které se týkaly různých oblastí životního prostředí. Poučení
byla doplněna řadou uměleckých a řemeslných činností, jako je například opracování
kamene, stavění skřítčích domečků, sázení sazeniček a další. Akce se uskutečnila v
úterý 28. dubna 2015 a vstup byl i tento rok zdarma.

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
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 2015 přírodovědci přichystali zájemcům z řad
dětí i dospělých celou řadu zajímavých aktivit. Například dne 11. května 2015 se na
stanici narodilo hříbě, které bylo dne 10. června 2015 pokřtěno. Při této příležitosti
byla pro děti připravena řada poznávacích stanovišť a hrátek s koňskou tématikou.
V říjnu 2015 si mohli návštěvníci stanice prohlédnout výstavu, na které byla k vidění
zejména mláďata obojživelníků a plazů, která se na Stanici přírodovědců líhnou nejen
na jaře, ale v průběhu celého roku. Vystavena byla i mláďata některých skupin hmyzu
a ryb. Příznivci „chlupatých“ zvířat se mohli potěšit pohledem na králíky, morčata,
pískomily nebo myši.
Klub malých přírodovědců se u nás těší velké oblibě. Zařízení pro volnočasové
aktivity zde navštěvuje více než devět set dětí. „Chodí k nám hlavně mladší děti.
Starších zájemců, kteří chodí na střední školu, je už míň,“ komentovala oblibu místní
stanice Jana Bendová, zástupkyně ředitele pro Stanici přírodovědců DDM hl. m.
Prahy. „Když se ale najde větší skupinka dospělých, kteří by měli zájem nás pravidelně
navštěvovat, nebráníme se otevření kurzu ani pro ně,“ dodala při rozhovoru Bendová.
Na stanici každý den zavítá řada dětí, která zvířata milují, ale nemohou je mít doma.
„Lidé mají často malý byt nebo třeba alergii, a přesto se chtějí starat o zvíře, proto chodí
k nám.“ Do kurzu se mohou děti přihlásit kdykoliv. Klidně i během roku. Ročně kurz
vyjde na 2900 Kč.
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Kompostéry pro Prahu 5
Poslední zápis této kapitoly věnujeme akci MČ Praha 5, která měla u veřejnosti velký
ohlas, nicméně v souvislosti s ní zazněla i slova kritiky. Koncem září 2015 MČ Praha 5
informovala veřejnost, že uspěla s žádostí o dotaci v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Státní fond životního prostředí tehdy údajně schválil poskytnutí
dotace pro projekt Nákup kompostérů pro MČ Praha 5. Zájemcům z řad občanů Prahy
5 tak mělo být zdarma zapůjčeno na dobu pěti let celkem 1 000 kompostérů o objemu
700, nebo 900 litrů. Po uplynutí této lhůty pak mají přejít kompostéry bezplatně do
vlastnictví vypůjčitelů.
Již záhy se ovšem objevily zprávy, že za kompostéry MČ Praha 5 měla uhradit
přibližně 2 300 000 Kč, čímž se průměrná cena jednoho kompostéru vyšplhala na 2300
Kč, ačkoli u srovnatelných výrobků byla tržní cena okolo 1500 Kč. Neméně podezřelou
připadala kritikům skutečnost, že se předkladatelem návrhu na nákup kompostérů
stal Viktor Čahoj, radní za TOP 09, který měl ve své gesci „Otevřenou radnici a IT“.
Celá kauza se pak přemítala v médiích, až nakonec usnula spánkem spravedlivých.
Zaznamenejme ještě, že „zapůjčování kompostérů“ se v posledních letech realizovalo
i v jiných městských částech hl. m. Prahy (např. Praha 6, Praha 10 aj.).

Typ kompostéru, který v roce 2015 vstoupil do dějin naší městské části
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Zdravotnictví a sociální problematika
Oblast zdravotnictví a řešení otázek spadajících pod tzv. sociální problematiku se
v průběhu roku 2015 těšilo pozornosti vedení MČ Praha 5 a na základě rozpočtového
návrhu pro rok 2015 bylo pro tyto oblasti dislokováno celkem 8 % všech výdajů Prahy
5. Pokud se soustředíme na konkrétní cíle vedení naší městské části, ve zdravotnictví
se priorita kladla v prvé řadě na zajištění kvalitního fungování lékařské služby první
pomoci (tzv. LSPP) pro oblast Smíchova. Rada MČP5 také přislíbila, že podpoří zřízení
pohotovostní lékárny na Smíchově s 24 hodinovým provozem.
Propracovanější koncepci pak vedení nabídlo pro oblast sociální problematiky.
V dokumentu přijatém v dubnu 2015 se dočteme následující: „Plán rozvoje sociálních
služeb upravíme tak, aby odpovídal skutečně slovu komunitní. Pravidelně při tvorbě
komunitního plánu povedeme diskusi s občanskou společností a s neziskovým
sektorem s cílem naplnit tento komunitní plán skutečným obsahem podle nastavených
pilířů: senioři, rodiny s dětmi, etnické menšiny, zdravotně postižení, prevence sociálně
patologických jevů, nezaměstnaní a ostatní skupiny.“ Dále vedení přislíbilo podporu
a rozšíření asistenční a pečovatelské služby v domovech seniorů, odlehčování péče,
větší počet pečovatelských domů a bytů, podporu komunitních center nebo akcí pro
seniory. Vedle těchto bodů se radní zavázali zřídit specializované právně-poradenské
středisko pro pomoc ve sporech týkajících se bydlení, „právní poradnu pro matky,
které nedostávají řádné výživné od otců dětí, servis pro znevýhodněné spoluobčany“
apod. Dalším slibem se stalo vybudování zařízení azylového typu pro občany bez
přístřeší s tím, že „tento azyl bude pro ty bezdomovce, kteří mají zdravotní problémy,
nicméně je nepřijmou do některého ze zdravotních zařízení“. Velká pozornost se také
měla věnovat výstavbě sociálních bytů: „Navrhneme a budeme realizovat koncepci
sociálního bydlení, stanovíme počet sociálních bytů, podpoříme nízkopříjmové
skupiny obyvatelstva a rizikové skupiny ohrožené sociálním vyloučením, např.
přidělením tzv. tréninkových bytů. V rámci výstavby nových bytů zajistíme ve
spolupráci s developerskými firmami povinný podíl sociálních bytů.“ Obecně se měla
sociální politika Prahy 5 změnit v tom směru, že „radnice bude více zdůrazňovat
princip pomoci a prevence, nikoli represe.“
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Vybrané události, spojené se všemi výše naznačenými oblastmi, které se v páté
městské části odehrály během roku 2015, si představíme v následujících odstavcích. A
v oblasti zdravotnictví se nejprve soustředíme na dva špičkové nemocniční komplexy
– FN Motol a Nemocnice Na Homolce. Zajímavé je srovnání některých čísel ke konci
roku 2015 u obou zmíněných nemocničních zařízení. Nejprve se podívejme na údaje
vztahující se k Nemocnici Na Homolce:

Základní data: Nemocnice Na Homolce
Zajímavá je také organizační struktura Nemocnice Na Homolce, která vypadala k 31.
prosinci 2015 následovně:

Organizační struktura Nemocnice Na Homolce
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V některých obdobných kategoriích pak FN Motol vykazovala za rok 2015 následující
čísla:

Data vztahující se k fungování FN Motol k 31. prosinci 2015

Na půdě FN Motol se pak v průběhu roku 2015 udála celá řada zaznamenáníhodných
událostí, z nichž si uvedeme alespoň některé.

Čestné členství v European Association of Urology
Fakultní nemocnice v Motole a Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. z Urologické kliniky
2. LF UK obdrželi dne 20. března 2015 na výroční konferenci European Association of
Urology v Madridu čestné členství v této prestižní odborné společnosti. Toto ocenění
se uděluje urologům, kteří významným způsobem ovlivnili evropskou urologii. Doc.
Jarolím je teprve třetím takto oceněným českým urologem.
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Oddělení urgentního příjmu a traumatologie dospělých
Dne 28. dubna 2015 bylo ve Fakultní nemocnici v Motole za účasti premiéra Bohuslava
Sobotky a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka slavnostně otevřeno nové
Oddělení urgentního příjmu a traumatologie dospělých. První pacienti zde byli
ošetřeni v pondělí 4. května 2015. Pracoviště nového urgentu disponuje celkem 27
lůžky, přičemž vlastní urgentní příjem má kapacitu 17 lůžek, dalších 10 lůžek je pak k
dispozici v rámci akutních ambulancí.

Nové oddělení ve FN Motol

Lékař roku
Pacienti v roce 2015 rozhodli o vítězích již sedmého ročníku ankety Lékař roku, kterou
každoročně vyhlašuje Unie pacientů České republiky. V kategorii lékařů nemocnic
zvítězil MUDr. Jan Kluh z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF
UK a Fakultní nemocnice v Motole. Pro naši pátou městskou část je ctí, že toto čestné
ocenění získal lékař z nemocnice sídlící na území Prahy 5.
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Cena ministra vnitra
Poslední zajímavostí z dění ve FN Motol je zápis o předání ceny ministra vnitra za
mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací řešitelskému týmu Policie České republiky Kriminalistický ústav Praha, jehož
členem je i přednostka Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a Fakultní
nemocnice v Motole Prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA. Ministr vnitra ocenil
výjimečné výsledky dosažené při řešení projektu Využití dentálních zobrazovacích
technologií ve forenzní antropologii.

Testování HIV pro veřejnost
V České republice dochází již několikátý rok k vzestupu infekce HIV. V loňském roce
bylo nově diagnostikováno rekordních 232 případů HIV infekce. Včasné odhalení
nemoci umožňuje podstoupit léčbu, která dokáže zajistit kvalitní život. I to se stalo
jedním z impulsů pro vyhlášení Evropského testovacího týdne, v rámci kterého na
Praze 5 proběhlo ve dnech 25. a 26. listopadu 2015 bezplatné testování nejen na HIV,
ale také Hepatitidu C a Syfilis. Nechat se otestovat bylo možné od 10:00 do 13:00
hodin v kontaktním centru STAGE 5, ulice Mahenova 4, Praha 5. Zastávka tramvaje U
Zvonu.

HIV pozitivní v ČR podle místa bydliště
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Akce byla určena pro širokou veřejnost, nicméně nechat otestovat se mohly pouze
osoby, které dosáhly věku 18 let. Samotné testování jedné osoby zabrala okolo 15 – 30
minut a výsledky se testovaný dozvěděl bezprostředně poté. Příležitosti využily
desítky osob.

Poděkování dárcům krve
Darování krve je činnost, během které je dárci krve odebrána krev pro medicínské
účely. Odběr krve je prováděn v transfúzních stanicích, nebo v jiných zdravotnických
zařízeních. Jedná se o přístrojové odběry (aferéza). Během jednoho odběru je většinou
darováno 470 ml krve. Vedle tzv. „plné krve“ však mohou být odebírány jen vybrané
krevní složky – krevní plazma (plazmaferéza), krevní destičky (trombocytaferéza), bílé
krvinky (lymfocytaferéza), červené krvinky (erytrocytaferéza).
Dárcovství zachraňuje životy a proto je namístě tuto aktivitu řádně ocenit. Na
Praze 5 se tak stalo dne 3. června 2015. V Letohrádku Kinských v Kinského zahradě
se tehdy uskutečnilo slavnostní poděkování dárcům krve. Na této akci se podílela také
Městská část Praha 5, která pro dárce krve připravila věcné dary. V následující tabulce

si můžeme srovnat dárcovství krve v rámci ČR podle místa bydliště dárců a částku,
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která dárcům byla vyplacena. Oblast zdravotnictví tímto zápisem opustíme a budeme
se věnovat sociální problematice.

Bezplatná sociálně právní poradna MČ Praha 5
Zřízení právně-poradenského centra Městské části Praha 5 bylo zmíněno jako jeden
z příslibů v Programovém prohlášení Rady MČP5 z dubna 2015. Tento slib byl
naplněn první červnový den, kdy v prostorách radnice začala poskytovat služby
sociálně právní poradna, ve které vedle právní části byla k dispozici i sociální
pracovnice. Ta svou činnost ovšem zahájila až v polovině června. Obsahem služeb se
stalo poskytování právního poradenství a pomoci při uplatňování právních a
oprávněných zájmů klientů s cílem napomoci řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Pracovní doba poradny byla stanovena od pondělí do pátku a do provozu byla
uvedena i telefonní linka. Servis je poskytován bezplatně občanům s trvalým a
přechodným bydlištěm na území MČ Praha 5. Pracovníci centra pomáhají například
se sepisováním návrhů a podání, v záležitostech bydlení, dluhů, v pracovním i
rodinném právu, nebo také v problematice tzv. „šmejdů“. Pomoc je vždy jednorázová
bez možnosti zastupování u soudu či jiných státních orgánů. Poradna byla uvedena
do provozu jako součást služeb poskytovaných Centrem sociální a ošetřovatelské
pomoci Praha 5.

Polévka pro občany bez domova
Ve dnech 7. a 8. dubna 2015 zorganizovala naše městská část ve spolupráci s Armádou
spásy pro občany bez domova charitativní akci v prostoru před kostelem sv. Václava
na Smíchově, kde se podávala horká polévka. Akce se zúčastnil starosta Prahy 5 Radek
Klíma a místostarosta Jan Smetana. Navázali tak na mnohaletou tradici pomoci těm,
kteří to nejvíce potřebují. Podobné akce se na Smíchově uskutečnily už v 19. století.
V 70. letech 19. století byla dokonce zřízena veřejná jídelna pro chudé v bývalé továrně
na sirky, jak dokládá následující historický pramen: „V zařízení a uspořádání se uvázal
německý výrobní spolek ženský, který z dobrovolných příspěvků, sebraných v Praze
a okolí od šlechetných lidumilů obecnou tu kuchyni nákladem 3000 zlatých zřídil a
otevřel. Panujeť tu vzorná čistota, jídla byla velmi chutně připravena (…).“ Patronem
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akce se tehdy stal smíchovský starosta Karel Dimmer. Pravidelné rozdávání polévky
chudým tradičně vykonával i zdejší farář od kostela sv. Filipa a Jakuba, později od sv.
Václava.

Starosta Radek Klíma podělil občany bez domova

Dny seniorů na Praze 5
Pomoc potřebují ale nejen chudí lidé a lidé bez domova, ale také ti nejstarší, na které
se mnohdy zapomíná. To ale neplatí pro Prahu 5, které není cizí ani pomoc seniorům,
ani vytváření smysluplného programu, který tak našim občanům zpříjemňuje podzim
života. Na MČ Praha 5 tyto služby zajišťuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
Praha 5, p. o., respektive dvě její komunitní centra – Prádelna a Louka. Vedle toho se
pátá městská část pravidelně podílí na organizaci dnů pro seniory. Jarní den seniorů
se konal 23. dubna 2015 v Paspově sále v budově pivovaru Staropramen, kde si senioři
mohli zpříjemnit odpoledne vystoupením Jiřího Helána, Hanky Mlaskačové a Josefa
Zímy. Oba dva prvně jmenovaní interpreti se seniorům znovu předvedli při Letním
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dnu seniorů, který se konal v „Plzeňském restaurantu Kamera“ na Tilleho náměstí,
v srdci sídliště Barrandov. Oba dny zaštítil zástupce starosty MČ Praha 5 Mgr. Jan
Smetana.

Nová Akademie umění a kultury pro seniory na Smíchově
V prostorách Základní umělecké školy v Štefánikově ulici v Praze 5 byla dne 1. října
2015, tedy v den oslav Mezinárodního dne seniorů (slaven v tento den od roku 1998),
slavnostně zahájen první akademický rok nově zřízené Akademie umění a kultury pro
seniory Hlavního města Prahy. Ta má za cíl v prostorách základních uměleckých škol
umožnit seniorům věnovat se prostřednictvím komplexního uměleckého vzdělávání
hudbě, výtvarnému umění, tanci či divadlu, a to bez nutnosti procházet přijímacím
řízením či jakkoliv prokazovat či průběžně ověřovat své nadání a dosažené výsledky.
Služba, která rozšířila stávající nabídku sociální sítě na území metropole právě na
území naší městské části, je poskytována zájemcům zcela zdarma. Nároky na městský
rozpočet jsou přitom minimální.
„Mám radost, že se nám tento nesmírně zajímavý a prospěšný projekt zaměřený
na plnohodnotné a aktivní trávení důchodového věku podařilo za velkého zájmu
našich seniorů realizovat. Věřím, že se v budoucnu bude akademie rozrůstat
z nynějších šesti základních uměleckých škol na další a že přinese nejen našim
seniorům, ale i pedagogům plno zážitků a radosti,“ uvedla radní hl. m. Prahy Mgr.
Ing. Irena Ropková.
Dosud nabízely služby akademie Základní umělecká škola Adolfa Voborského
v Praze 4, Základní umělecká škola Jižní Město v Praze 4, Základní umělecká škola
Charlotty Masarykové v Praze 6, Základní umělecká škola v Bajkalské ulici v Praze 10,
Základní umělecká škola na Trhanovském náměstí v Praze 10. Od 1. října 2015
s k těmto školám připojila také ZUŠ Štefánikova na Praze 5.
Zahájení činnosti akademie přichází v době, kdy strmě roste poptávka ze strany
seniorů po dostatku možností pro aktivní trávení volného času. „Nedostatek těchto
možností byl v minulosti způsoben důrazem na zajištění kvalitních a dostupných
sociálních služeb. Akademie umění a kultury je tak první vlaštovkou naší snahy o
zlepšení dosavadní situace v oblasti nabídky volnočasových aktivit pro naše starší
48

spoluobčany,“ vysvětlila Ropková. „V programovém prohlášení jsme se jako městská
rada zavázali podpořit projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání seniorů a rovněž
prosazovat plnohodnotný a důstojný život v seniorském věku. Tyto závazky plníme.“
Historie ZUŠ Štefánikova počala v roce 1961, kdy ústav sídlil na Mrázovce č. 2
– v budově školního areálu Zatlanka. V tomto roce školu navštěvovalo okolo 220 žáků.
V roce 1966 se škola přestěhovala do nové budovy U Santošky č. 3 a v roce 1991 do
jejího nynějšího sídla ve Štefánikově ulici. V současnosti se počet žáků pohybuje okolo
jednoho tisíce.
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Bezpečnost a kriminalita
Oblast bezpečnosti a prevence kriminality se stala jedním ze základních pilířů a jednou
z priorit programového prohlášení Rady městské části Praha 5 pro volební období
2014 – 2018. Rada si při sestavování dokumentu byla vědoma, že se tato oblast dotýká
všech občanů, návštěvníků a turistů, ale i podnikatelů působících na území Prahy 5. I
proto se vedení rozhodlo trvat na nulové toleranci vůči hazardu vzhledem k jeho
dopadům na sociálně slabé vrstvy a na společenské náklady s ním spojené a důsledně
kontrolovat její dodržování. Vedle toho vedení vyhlásilo odhodlání podporovat akce
městské a státní policie, realizovat projekty na prevenci sociálně patologických jevů ve
spolupráci s Městskou policií a Policií ČR a zaměřit se na posílení bezpečnosti seniorů,
např. kurzy první pomoci, ochranou proti podomním prodejcům atp.
Se zřetelem na mezinárodní situaci a s ohledem na tzv. „žďárský incident“
vedení přislíbilo provést analýzu školních zařízení a sportovišť, s cílem identifikovat
možná rizika a následně na tato rizika zpracovat projekty k jejich eliminaci. Také radní
přislíbili zpracování jednoduchého manuálu „pro občany a návštěvníky městské části
Prahy 5, jehož předmětem bude chování a postup při krizových a mimořádných
událostech“. V návrhu rozpočtu pro rok 2015 se přitom počítalo se 4 %finančních
prostředků pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku. Jednou z řady akcí, které MČ
Praha 5 zorganizovala v uplynulém roce 2015, se stal seminář pro rodiče s názvem
„Komunikace s dětmi o drogové problematice“, který se uskutečnil 19. listopadu 2015
v prostorách základních školy U Santošky.

Odbor bezpečnostní a prevence kriminality
Podobné akce v rámci struktury MČ Praha 5 měl na starosti Odbor bezpečnostní a
prevence kriminality MČ Praha 5, který se skládá z oddělení krizového řízení, požární
ochrany, bezpečnosti a analýz a oddělení prevence kriminality a protidrogové
prevence. V roce 2015 do jeho čela nastoupil Vladimír Abraham, který odpověděl na
soubor otázek týkajících se dané problematiky a kompetencí páté městské části v této
oblasti. „Odbor plní v zásadě tři hlavní úkoly. V prevenci kriminality chceme
eliminovat nežádoucí jednání a projevy na veřejných prostranstvích Prahy 5. V oblasti
bezpečnosti potřebujeme vytvořit takové podmínky, aby veřejně prospěšná zařízení a
50

odpočinkové lokality sloužily svému účelu bez rizika zranění. Typickým příkladem
jsou dětská hřiště bez kontaminovaných jehel od drogově závislých. A třetím úkolem
je ochrana objektů svěřených Praze 5 do péče, a to jak plášťová, tak vnitřní“, sdělili
radničnímu periodiku vedoucí odboru. K otázce týkající problematických částí Prahy
5 – Anděla a Smíchovského nádraží - uvedl následující: „O Andělu jsme vedli několik
jednání s vedením Městské policie Praha5 a samozřejmě se společně snažíme panující
situaci změnit. Městská policie Prahy 5 se však potýká s podstavem a zdejší okrsky
jsou poměrně rozlehlé. Strážnici by navíc u Anděla i na Smíchovské nádraží ocenili
zákaz prodeje levného alkoholu, což kvůli stávající legislativě není možné zrealizovat
ze dne na den. Z technického hlediska lokalita Anděl potřebuje doplnit o jednu
bezpečnostní kameru, což jsou finance, které rádi investujeme. Z legislativního
hlediska chceme v součinnosti s pražským magistrátem, kde aktuálně cítíme podporu,
otevřít možnost využívat institut zákazu pobytu v Praze 5.“
Mezi akcemi MČ Praha 5 pro prevenci kriminality a zvýšení bezpečnosti odbor
organizoval např. seniorskou akademii a dětské dny. Pro laickou i odbornou veřejnost
proběhly v roce 2015 různé workshopy na bezpečnostní témata. Pozornost věnovala
MČ Praha 5 rovněž spolupráci s městskou policií, jejíž činnost si nyní v následujících
odstavcích přiblížíme. Dodejme ještě, že oproti roku 2014 byl rok 2015, pokud jde o
kriminální delikty a ohrožení veřejnosti, o poznání klidnější. Na území páté městské
části nedošlo ani k vraždám, ani k nebezpečným výbuchům, jaké jsme zaznamenali
v kronice za rok 2014.

Městská policie na Praze 5
Na Praze 5 sídlí Obvodní ředitelství Městské policie, v jehož čele stojí Mgr. Zdeněk
Hejna. Městská část Praha 5, která se rozkládá na levém břehu Vltavy, spojuje v sobě
původně samostatné obce Smíchov, Košíře, Motol, Hlubočepy, Radlice, JinoniceButovice a jižní výběžek Malé Strany – Újezd. Dříve dělnická a vilová zástavba se
proměnila v moderní administrativně-obchodní centrum, které splňuje i náročně
podmínky současného bydlení. Ve správním obvodu Městské části Praha 5 žije 84 000
obyvatel.
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Městské části mají různou strukturu a různý charakter zástavby. Navzájem se
značně liší počtem a hustotou obyvatelstva, stupněm dopravní zatíženost ale rovněž
charakterem řešených přestupků. Celková rozloha území, na němž OŘ MP Praha 5
působí, činí víc jak sedm tisíc hektarů. A v tomto ohledu představuje OŘ MP Praha 5
největší obvodní ředitelstvím MP v Praze.

Obvodní ředitelství MP Praha 5

Obvodní ředitel MP Praha 5 Mgr. Zdeněk Hejna
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V oblasti veřejného pořádku se strážníci věnují zvýšenému dohledu na pěší
zóně Anděl, v okolí OC Nový Smíchov, metra Anděl, autobusového nádraží Na
Knížecí a Smíchovského nádraží, parku Na Skalce a v parku Kinských, kde je zřízena
parková policie.
V oblasti dopravy se strážníci zaměřují na dohled nad dopravní kázní řidičů
zejména v oblasti parkování. OŘ MP Prahy 5 při své činnosti velmi úzce spolupracuje
s jednotlivými odbory městské části a samozřejmě průběžně i s útvary Policie ČR. Do
kroniky zaneseme alespoň vybrané akce místní městské policie za rok 2015.

Pomoc starší ženě
Dne 27. ledna 2015 prováděli strážníci z Obvodního ředitelství Městské policie Praha
5 kontrolní činnost v obchodním centru na pražském Smíchově. Tam je oslovila mladá
žena s tím, že na dámské toaletě se starší ženě udělalo nevolno.
Krátce poté vyšla z toalet pobledlá žena, která po pár krocích začala kolabovat.
Strážníci ji ihned zachytili a zjistili, že je v bezvědomí. Uložili ji proto na podlahu a
přivolali záchrannou službu. Na základě pokynu operátorky kontrolovali její životní
funkce. Postižená žena však po chvilce přestala dýchat, hlídka proto ihned zahájila
nepřímou masáž srdce. V průběhu resuscitace se žena nadechla a začala reagovat.
Ženu si následně převzala záchranná služba a převezla ji do nemocnice.

Agresivní muž napadl ochranku obchodu
Také další případ se odehrál v OC Smíchov. V první polovině dubna 2015 prováděli
strážníci z Prahy 5 kontrolní činnost v okolí nákupního centra na pražském Smíchově.
Tam hlídka zaslechla radiovou relaci, že před obchodem s potravinami se pere ostraha
se dvěma muži.
Oznamovatel pak na místě strážníkům označil dva utíkající muže, kteří měli
napadnout ostrahu. Jeden z utíkajících mužů dokonce na zastávce tramvaje porazil
nezletilé dítě. Přitom však upadl na zem. Agresivní muž následně napadl i zakročující
strážníky kopy a údery pěstí. Vyhrožoval jim i fyzickou likvidací. Druhý z mužů se
uklidnil a předložil strážníkům doklady totožnosti. Agresivnější neustával v útocích.
Hlídka mu proto přiložila služební pouta a pro podezření ze spáchání trestného činu
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ho omezila na osobní svobodě. Celou věc si následně převzala k dalšímu šetření Policie
ČR.

Had na Barrandově
Poslední z případů se odehrál v ranních hodinách 6. srpna 2015 na sídlišti Barrandov.
Pracovníci Odchytové služby Městské policie Praha přijali oznámení, že se v parku
v Kabátově ulici na pražském Barrandově nachází asi metr dlouhý had. Pracovníci
odchytu na místě zjistili, že se jedná o nejedovatou korálovku sedlatou. Zvíře bylo
následně převezeno do útulku v Dolních Měcholupech, kde se dočkalo svého majitele.

Korálovka sedlatá děsila obyvatele sídliště Barrandov

Soudní dohra tragické nehody u Švandova divadla
V kronikářských zápiscích za rok 2014 jsme zaznamenaly tragickou událost, která se
stala v blízkosti zastávky Šandovo divadlo na Praze 5. Řidič BMW jedoucí pod vlivem
omamných látek zde srazil mladou dívku, která svým zraněním nakonec podlehla.
Řidič Marek Půček dívce pomoc neposkytl a z místa činu utekl. Byl ale dopaden a
v březnu 2015 mu soud vyměřil trest 7 let vězení a osm let zákazu řízení.
Proti rozsudku z 6. března se ale odvolaly obě strany, tedy státní zástupkyně i
odsouzený Marek Půček. „Soud vzal za jednoznačně prokázané, že obžalovaný byl v
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době nehody pod vlivem návykové látky. Také si při rozhodování nesprávně vyložil
důkazy a důkazy ve prospěch pana obžalovaného pominul,“ argumentovala v úvodu
Půčkova advokátka Milena Arnoštová.
Na to ale kontroval státní zástupce. „Jsem toho názoru, že obžalovaný odmítá
dodržování jakýchkoli právních norem,“ řekl s tím, že je pro „ochranu společnosti
před absolutně neukázněným řidičem“. Milena Arnoštová se totiž snažila zpochybnit
výpovědi svědků i kamerové záznamy. Podle ní se mělo vycházet ze shromážděných
důkazů, z toho, že se obžalovaný doznal a s policií spolupracoval, a také s ohledem na
to, že se jedná o mladého člověka. Sám obžalovaný Půček pak trval na svém. „V době
nehody jsem nebyl pod vlivem návykové látky,“ uvedl v odvolání.
To ale předseda senátu Stuchlík ve svém zdůvodnění rozsudku odmítl. „Máme
k dispozici záznamy z kamerových záznamů i výpovědi svědků. Z toho je patrné, v
jakém stavu obžalovaný byl,“ řekl. Že by se Půčkův stav do nehody změnil, lze podle
názoru trestního senátu vyloučit. „Obžalovaný na vzniklou situaci nereagoval, proto
je zřejmé, že nebyl schopen ovládat vozidlo,“ dodal. Poukázal také na to, že Půček má
jedenáct záznamů o přestupcích a v minulosti mu byl na 18 měsíců odebrán řidičský
průkaz. Byl také v podmínce za rozbíjení aut a výloh.
Trest sedmi let vězení padl 6. března na Obvodním soudu pro Prahu 2. Ten na
konci měsíce předal spis s oběma odvoláními Městskému soudu v Praze, který jednání
nařídil hned na středu 15. dubna.
Státní zástupkyně Jana Schröderová navrhovala Půčkovi až osm let za mřížemi
a deset let zákazu řízení. Nakonec Půček odešel s šestiletým trestem ve vězení a deset
let nesmí usednout za volant.
„Museli jsme vycházet z toho, že smrt poškozené není přitěžující okolností, ale
zákonným znakem nedbalostního trestného činu. Obžalovaný zatím nebyl trestán, a
pokud byl trestán, jeho trest byl amnestován,“ řekl předseda senátu Tomáš Stuchlík.
Verdikt je pravomocný.
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Odsouzený Marek Půček

Opilý Limberský havaroval na Smíchově
Nehoda se stala v září 2015 krátce po půlnoci v Praze na Smíchově přímo před zraky
policejní hlídky. Fotbalový reprezentant David Limberský ve svém Bentley narazil do
zídky od plotu a sloupu, a snažil se z místa nehody utéct. Když ho policisté po několika
metrech dostihli, začal jim vyhrožovat.
„Vyslechli si smršť výhružek, že si to lidově řečeno odskáčou, a že je nyní čekají
velké problémy," uvedla tehdy v tiskové zprávě policejní mluvčí Iveta Martínková.
„Provedenou zkouškou u řidiče naměřili více než jeden a půl promile alkoholu
v dechu," dodala. Nehoda se obešla bez zranění.
Limberský byl podle policejní zprávy podezřelý ze spáchání trestného činu
řízení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozily až tři roky vězení. Škoda na
automobilu byla předběžně odhadnuta na více než půl milionu korun. Soudní řízení
do konce roku 2015 zatím nebylo ukončeno.
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Obvodní ředitelství policie Praha II
Území MČ Praha 5 spadá pod působnosti Obvodního ředitelství policie ČR Praha II.
Podobně jako u Městské policie si nyní přiblížíme strukturu a fungování této důležité
instituce zajišťující bezpečnost našich obyvatel.
Policie České republiky Obvodní ředitelství policie Praha II je útvarem s
územně vymezenou působností na území správních obvodů Prahy 2, Prahy 5, Prahy
13 a Prahy 16 a zabezpečuje bezpečnost na území o rozloze 109,8 km2 a s počtem trvale
bydlících cca 210 000 obyvatel. Toto obvodní ředitelství zabezpečuje a odpovídá za
plnění úkolů uložených policii ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu
vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními obecně závaznými právními
předpisy. Ve vymezeném rozsahu zabezpečuje také plnění úkolů státní správy. Na
území OŘ se nacházejí všechny druhy zástavby typické pro historická velkoměsta.
Patří sem historické centrum - Vinohrady, Nové Město a Smíchov, činžovní a vilová
zástavba v Košířích, Jinonicích a Barrandově, rovněž tak i velká moderní sídliště jako
např. Stodůlky a Barrandov.

Mapa členění hl. m. Prahy
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V rámci OŘ bylo v roce 2015 systemizováno celkem 1133 pracovníků, z čehož
bylo 1014 policistů a 119 občanských pracovníků. Plnění úkolů policie zajišťuje
zejména služba pořádkové policie a železniční policie, dopravní policie, služba
kriminální policie a vyšetřování a inspektorát pro zbraně, střelivo, drogy a výbušniny.
Zbylé útvary (kancelář ředitele, oddělení informační a komunikační technologie,
ekonomické oddělení, skupina vnitřní kontroly, operační středisko, skupina služební
přípravy) zajišťují organizaci a servis.
Na území OŘ se nachází celkem 8 místních oddělení policie (Smíchov, Košíře,
Stodůlky, Barrandov Radotín, Zličín, Nové Město a Vinohrady), 2 oddělení železniční
policie (Wilsonovo nádraží a Smíchov), 2 oddělení hlídkové služby (OHS Vinohrady
a OHS Smíchov) a Dopravní inspektorát. A nyní už se představíme případy, kterými
se státní policie na území MČ Praha 5 v roce 2015 zabývala.

Brutální napadení na Barrandově
Incident se odehrál 9. srpna 2015 v ranních hodinách v baru na Barrandově. Poškozený
muž se tam podle všeho snažil navázat kontakt se skupinou hostů. Namísto přátelství
se dočkal poměrně brutálního fyzického napadení, a to hned třikrát během půl hodiny.
První konflikt nastal ve chvíli, kdy se poškozený bavil u baru a jeden z uvedené
skupiny hostů mu bez jakékoliv výzvy či varování zezadu podlomil kolena. Následně
ho pak ještě napadl několika údery pěstí. Další útok pak následoval u stolu, a to ze
strany druhého hosta z uvedené pětičlenné skupiny. Tento atak vyvrcholil napadením
třetím útočníkem, který poškozeného vytáhnul od stolu, odkud ho po zemi doslova
odtáhl ven před bar. Tam mu pak opět uštědřil několik brutálních ran pěstí do hlavy.
Zraněný muž poté z baru odešel a druhý den byl vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu nucen vyhledat lékařskou pomoc.
Kriminalisté případ prošetřovali pro podezření z trestných činů ublížení na
zdraví a výtržnictví. Pachatelům hrozil až tříletý trest odnětí svobody.
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Falešní policisté
V průběhu roku 2015 došlo na území páté městské části k událostem, které vedli
k významnému znepokojení místních občanů. Hned ve dvou případech zde totiž
byly zadrženy osoby, které se vydávaly za příslušníky státní policie.
První případ se odehrál v Plzeňské ulici, kde si policisté všimli vozidla tovární
značky Škoda Superb, jehož řidič vjel opakovaně do zákazu vjezdu. Z toho důvodu se
ho tedy policisté rozhodli zastavit, provést kontrolu a vyřešit dopravní přestupky.
Když pak ale policisté dávali pokyn k zastavení, řidič Superbu z okénka pouze vystrčil
ruku s koženým pouzdrem, ve kterém byl jakýsi odznak. Řidič přitom v jízdě nadále
pokračoval. Policisté jej proto opakovaně vyzvali k zastavení a on nakonec uposlechl.
Během kontroly policistům okamžitě předložil služební odznak Služby kriminální
policie a vyšetřování. Mimo to se k policistům choval, mírně řečeno, důvěrně a po
celou dobu jim tvrdil, že je kolega z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.
Kromě neustále tykání se navíc neostýchal policisty požádat, zda by ho přednostně
nedoprovodili z centra Prahy, kde byla zhoršená dopravní situace. Už přinejmenším
řidičovo zvláštní chování vyvolalo v policistech podezření, že se o žádného
kriminalistu nejedná a ani nikdy nejednalo. Tento fakt následně potvrdila i provedená
lustrace v evidencích policie.
Čtyřicetiletý řidič je podezřelý z přestupku proti pořádku ve státní správě. Toto
jednání i přestupky spáchané v dopravě policisté oznámili k dořešení příslušným
správním orgánům. Zajištěný odznak byl následně odeslán ke zkoumání. Výsledky
ukázaly, že se jedná o pravý odznak, který byl v minulosti nahlášen jako odcizený.
Další případ se odehrál v říjnu 2015. Policisté z místního oddělní Smíchov
v neděli 25. října krátce před půlnocí právě prováděli dohled nad silničním provozem,
když si v ulici Mozartova všimli projíždějícího vozidla značky Volkswagen. Jeho řidiče
se posléze rozhodli zastavit a zkontrolovat. Vzhledem k tomu, že se muž během
kontroly choval velice nejistě, až podezřele, rozhodli se u něj provést orientační test na
přítomnost drog v těle, který byl pozitivní na látku amfetamin. Při následné prohlídce,
zda u sebe podezřelý muž nemá zbraň, policisté navíc nalezli tři sáčky s pervitinem o
hmotnosti více než čtyři gramy. To však nebylo jediné překvapení, které policisty
čekalo. Ti totiž v jeho vozu nalezli také padělaný služební průkaz příslušníka policie
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České republiky s jeho fotografií, odznak České komory detektivních služeb a také
náboj do pistole.
Smíchovští policisté proto na místě sedmačtyřicetiletého řidiče zadrželi a
převezli na policejní služebnu. Tam ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření hned ze tří trestných činů, a to ohrožení pod vlivem návykové látky,
padělání a pozměnění veřejné listiny a přechovávání omamné a psychotropní látky a
jedu. V případě pravomocného odsouzení by mu za tyto delikty hrozil až tříletý pobyt
za mřížemi. Drogy hrály roly i v několika dalších případech, které se v roce 2015 udály
na Praze 5.

Marihuana a mačety
Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si 16. prosince 2015 krátce po
devatenácté hodině v ulici K Barrandovu povšimli vozidla značky Volvo, které v
policejních evidencích procházelo jako odcizené. Ukradené mělo být o den dříve
z Mirotické ulice v Praze 4. Vozidlo proto okamžitě zastavili. Ihned poté, co řidič
otevřel dveře, policisté ucítili velice silný odér typický pro marihuanu. U řidiče proto
provedli orientační zkoušku na přítomnost drog, která byla negativní. Příčinu zápachu
ovšem policisté brzy nalezli. Při kontrole kradeného vozidla totiž našli celkem tři velké
igelitové pytle, které byly doslova napěchované rostlinami marihuany. Krom toho
policisté nalezli také čtyři mačety, sekáček a tři maskovací kukly.
Policisté proto řidiče zadrželi. K případu vyrazili také kriminalisté zabývající se
drogovou problematikou, kteří zjistili, že se ve vozidle nachází zhruba 42 kilogramů
částečně sušených rostlin marihuany. Podle hrubého odhadu by si pachatel v případě
prodeje přišel na asi jeden a půl milionu korun. Detektivové pak sedmadvacetiletého
Asiata za asistence tlumočníka vyslechli a obvinili z trestného činu nedovolená výroba
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což mu v případě
odsouzení hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.
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Pervitin a labutě
Vše začalo v úterý 29. září 2015 krátce před polednem na Palackého mostu, kdy hlídka
místního oddělení Smíchov zastavila před semaforem s červeným signálem. V tu
chvíli si policisté povšimli mladíka jedoucího na kole, který sjel z chodníku na přechod
pro chodce, kde jen díky štěstí nevjel pod kola právě projíždějící houkající sanitky.
Mladík během jízdy i kouřil, a proto se ho policisté rozhodli zastavit a zkontrolovat.
Ihned po prvním bližším kontaktu s cyklistou si policisté všimli, že mladík
nekouří cigaretu, jak si mysleli, ale marihuanu. Během kontroly pak cyklista navíc
před policisty začal utíkat, přičemž z mostu odhazoval pytlíčky s drogou. Jestli si však
myslel, že tímto policisty převezl, tak se rozhodně zmýlil. Policisté muže na útěku
doběhli, zpacifikovali a poté si přes operačního důstojníka přivolali kolegy z poříčního
oddělení. Jeden ze zasahujících policistů navíc duchapřítomně seběhl k řece, kde
požádal o pomoc projíždějícího skifaře. Ten policistům vyšel vstříc a z hladiny řeky
posbíral šest sáčků ze sedmi, ovšem poslední se mu najít nepodařilo. V té době už na
lodích dorazili také policisté a strážníci, kteří po chvíli nalezli i poslední balíček. Nutno
zmínit, že dorazili právě včas. Na poslední dávku pervitinu si už totiž brousila zobák
labuť, která se drogu pokoušela ochutnat.

Zadržení pachatele
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Policisté po vylovení všech sáčků zjistili, že obsahují pervitin o hmotnosti pěti
gramů, což je trojnásobně větší množství přesahující hranici trestného činu. Policisté
navíc u mladíka provedli orientační zkoušku na přítomnost drog v těle, která byla
pozitivní nejen na marihuanu, kterou při jízdě cyklista kouřil, ale také právě na
pervitin.
Šestadvacetiletý muž se tak stal podezřelým z trestného činu přechovávání
omamné a psychotropní látky a jedu, za což mu v případě pravomocného odsouzení
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Ztracený chlapec
Počátkem prosince 2015 požádal starosta Prahy 5 Radek Klíma veřejnost o pomoc při
pátrání po desetiletém školákovi, který nedorazil do školy. „Tuto situaci považuji za
velmi vážnou, proto jsem ihned do pátrání po chlapci zapojil městskou policii.
Zároveň jsem nechal zveřejnit výzvu státní policie o pohřešování nezletilého na všech
dostupných informačních kanálech naší městské části. Podnikneme všechny možné
kroky k tomu, aby se malého školáka podařilo co nejrychleji najít,“ oznámil tehdy
starosta.
Dle kriminalistů nebyl Rostislav Kubát dosud nikdy pohřešován, neměl u sebe
mobilní telefon a téměř žádné peníze. Policie se obrátila na veřejnost s prosbou o
pomoc při pátrání.
„Kriminalistům se dosud s využitím všech dostupných prostředků nepodařilo
chlapce nalézt. Vzhledem k tomu se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc a
spolupráci“, uvedla mluvčí pražské policie Iveta Martínková. Chlapce nakonec nalezl
taxikář a odvezl jej domů k rodině.

Žáci základní školy navštívili místní oddělení Smíchov
V pondělí 18. května 2015 přijeli žáci deváté třídy základní školy na prohlídku
místního oddělení policie ČR Smíchov. Policisté připravili pro mládež program ve
formě preventivní besedy, která byla zaměřena na základy trestní odpovědnosti,
týkající se jejich věkové skupiny, nebezpečí drog a dalších návykových látek i
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nebezpečí internetu. Poté následovaly praktické ukázky policejní výstroje a výzbroje,
podkreslené zážitky policistů z policejní praxe a služebních zásahů. Největší úspěch
mladých návštěvníků sklidila prohlídka cel, přičemž se všichni shodli, že by se v cele
nechtěli ocitnout za jiných okolností. S tímto kronikářským zápisem se také dostáváme
k další kapitoly, která se týká oblasti školství, vzdělávání a dětských aktivit na naší
páté městské části.
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Školství, vzdělávání a akce pro děti
Oblast školství představuje jednu z hlavních agend, kterou se zabývá Městská část
Praha 5, respektive v prvé řadě radní, do jehož gesce tato problematika náleží. Tím byl
po celý rok 2015 Mgr. Vít Šolle, příslušník zastupitelského klubu KDU-ČSL na Praze
5. Samotnou agendu pak měl na starosti od března 2015 reorganizovaný Odbor
školství a kultury, do jehož čela byla dosazena Mgr. Jana Zacharová.
O důležitosti této oblasti v rámci kompetencí samosprávy svědčí i ta skutečnost,
že v rámci návrhu rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2015 se počítalo s téměř 30 % celkových
výdajů MČP5 právě na tuto oblast. V dubnovém Programovém prohlášení Rady MČ
Praha 5 se pak stanovily následující úkoly, kterých v oblasti školství mělo být dosaženo
v letech 2014–2018.

1) S ohledem na demografický vývoj připravíme dlouhodobou strategii školství
pro MČ Praha 5.
2) Začneme odbornou diskusi o kvalitativním hodnocení našich škol směřující ke
snížení rozdílů v kvalitě a ke zvýšení atraktivnosti a konkurenceschopnosti II.
stupně základního školství.
3) Poskytneme školám podporu a motivaci k dalšímu vzdělávání pedagogů
včetně teambuildingových aktivit tak, abychom udrželi nejen kvalitní a zkušené
učitele a vychovatele, ale také pomohli s nástupem do praxe začínajícím
učitelům.
4) Ředitelům škol nabídneme prostřednictvím odboru školství větší servis při
řešení právních, ekonomických a organizačních záležitostí, které souvisejí
s výkonem jejich funkce, včetně příležitostí k profesnímu růstu.
5) Zajistíme pro školství dostatek finančních prostředků, abychom udrželi a
rozvíjeli kvalitní materiální podmínky pro práci našich pedagogů. Nechceme,
aby se školství stalo obětí snižování rozpočtů. Poskytneme školám pomoc při
čerpání financí z projektů EU.
6) Zajistíme dostupnost kvalitních forem péče o děti (jesle, mateřské školy, dětská
centra, školní družiny atp.) pro děti všech rodičů. Připravíme koncepci
příspěvků, které budou podporovat rodiči financované školní aktivity a
potřeby, ze kterých by mohly být vyloučeny děti z ekonomicky slabých rodin.
7) Rozšíříme přípravné třídy (nultých ročníků základních škol) pro děti
s odloženým nástupem do základních škol tak, abychom v co největší míře
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vyhověli poptávce občanů naší městské části. Změníme pravidla pro
umisťování dětí do školek. Nárok bude mít širší okruh rodin a přijímací řízení
bude přehlednější a koordinovanější.
8) Budeme prosazovat zachování stávajících mateřských a základních škol Prahy
5. Naplněnost se musí odvíjet od specifických vzdělávacích potřeb žáků,
především s ohledem na žáky s poruchami učení. Podpoříme zřizování a
financování funkce asistenta pedagoga na našich školách.
9) K případným pronájmům či prodejům školních prostor budeme přistupovat
velmi obezřetně. Nájemní smlouvy nesmí být uzavírány na dobu několika
volebních období.
10) Budeme podporovat využití školních areálů i pro mimoškolní vzdělávací a
volnočasové aktivity v odpoledních a večerních hodinách s cílem otevřít školy
všem generacím a realizovat tak svůj komunitní potenciál. Vážíme si všech
organizací, které pracují s mládeží v oblasti sportu, výchovy a smysluplného
trávení volného času. Mají naši podporu při zajištění místa pro svou činnost.
Nadále budeme jejich práci podporovat a to i finančně.
11) Prosadíme kvalitnější a zdravější stravování ve školských zařízeních.
12) V oblasti bezpečnosti školských zařízení zpracujeme bezpečnostní analýzu
jednotlivých školských objektů a přijmeme opatření k odstranění či snížení
zjištěných rizik.
13) Podpoříme zapojení škol do mezinárodních projektů a ke spolupráci se školami
našich partnerských měst.
14) Podpoříme spolupráci mezi školami a pedagogy nejen v zájmu společných
sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit, ale i v zájmu výměny a šíření
inspirativních řešení a dobrých zkušeností.
15) Připravíme koncepci využití dopravního hřiště Prahy 5 jako součást dopravní
výchovy základních a mateřských škol včetně zájmového vzdělávání a
volnočasových aktivit.
16) Podpoříme aktivity a projekty škol, které vycházejí z cílů etické výchovy a
vedou děti k prosociálním a odpovědným postojům.
Už z těchto jednotlivých bodů je patrné, že vedení páté městské části chce rozhodně
aktivně působit v této oblasti. A že je odhodlané zavádět nové reformy ke zlepšení a k
zefektivnění školních institucí zřizovaných MČ Praha 5.
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Znovuotevření školy Pod Žvahovem
Asi nejvíce pozornosti bylo v oblasti školství v průběhu roku 2015 věnováno procesu
znovuotevření ZŠ Pod Žvahovem. Počátky školního areálu sahají do 30. let 20. století,
kdy máme v kronice následující zprávu: „Na stálé naléhání správy školy a místní
školní rady, aby opatřeno bylo vhodné místo pro stavbu školy obecné pro Zlíchov a
měšťanské pro Zlíchov a Hlubočepy, konala se v lednu pochozí komise, která vybrala
místo pro stavbu na Žvahově, majetek dědiců Tomkových. V druhé řadě uznáno pole
pí. Helmichové vedle Dívčích Hradů. Protože nebylo s majiteli I. pozemku včas
jednáno, bylo místo částečně rozprodáno a zastaveno. Letní cvičiště nabízené
„Sokolem“ nebylo uznáno. V dohledné době nebude zde vhodného místa vůbec!“ Obě
historické obce spadající dnes pod MČ Praha 5 si tak na nový školní areál musely
počkat až do 50. let 20. století. Základní škola v areálu Pod Žvahovem pak existovala
pro obyvatele čtvrtí Žvahov a Hlubočepy až do září roku 2004.

Areál ZŠ Pod Žvahovem
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Údajně kvůli nízkému počtu žáků byla tehdejším vedením radnice sloučena se
ZŠ Barrandov na Chaplinově náměstí. Od září roku 2005 sídlily v budově č. p. 463,
která je ve správě Městské části Praha 5, dvě instituce: Osmileté Gymnázium Buďánka,
které se v roce 2010 přestěhovalo na Prahu 6 do Řep, a soukromé Taneční centrum
Praha – konzervatoř. Uzavření nájemního vztahu mezi Prahou 5 a Tanečním centrem
Praha bylo v minulosti předmětem několika soudních sporů. Roku 2013 ale na základě
nálezu Ústavního soudu zahájily obě strany nová jednání a nalezly vzájemnou dohodu
(viz kronikářský zápis za rok 2013 a 2014).
V prosinci 2014 pak Rada MČ Praha 5 ohlásila, že pokud se přihlásí dostatečný
počet žáčků, škola se v září roku 2015 znovu po 11 letech otevře. Dle informací radnice
došlo k naplnění první třídy již během prvního kola zápisu v lednu 2015, kdy se
přihlásilo 19 dětí. V dodatečném kole projevilo zájem o navštěvování školy další 4 děti.
Koncem února 2015 tak mohli představitelé vedení MČ Praha 5 vyhlásit, že se provoz
ZŠ Pod Žvahovem 1. září 2015 zcela jistě obnoví. „Máme upřímnou radost z toho, že
se naše společná myšlenka znovuotevření školy stala realitou a prvňáčci i jejich rodiče
se tak mohou do školy Pod Žvahovem oprávněně těšit“, komentoval tehdy úspěšný
zápis zástupce starosty Vít Šolle.
Škola Pod Žvahovem se na základě rozhodnutí rady MČ Praha 5 stala detašovaným
pracovištěm ZŠ Kořenského. „Je skvělé, že se podařilo navrátit základní školství na
Žvahov již v letošním roce. Poděkování patří především iniciativě tamních rodičů, ale
také partnerům městské části, především z řad vedení ZŠ Kořenského. Osobnost paní
ředitelky Mgr. Libuše Daňhelkové a její zkušenosti jsou pro nás zárukou toho, že škola
Pod Žvahovem bude úspěšnou vzdělávací institucí a bude rozvíjet schopnosti a
dovednosti žáků,“ dodal starosta Prahy 5.
K plánovanému znovuotevření se vyjádřila také ředitelka školy Mgr. Libuše
Daňhelová: „Podle mých zkušeností nabízí koncept menší školy mnoho výhod.
Taková škola má lepší předpoklad pro vytvoření příjemného a bezpečného prostředí
k individualizovanému přístupu k dětem.“
Příprava k znovuotevření školy Pod Žvahovem byla spojena s rekonstrukcí,
kterou financovala coby zřizovatel pátá městská část a vyšla na šest milionů korun (do
září se výlohy zvýšily na sedm a půl milionu). Práce probíhaly v průběhu prázdnin.
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„Došlo k dispozičním změnám, ale jinak je nová i veškerá elektroinstalace, rozvody,
sociální zařízení atd.,” uvedl v červenci 2015 ke stavu příprav místostarosta Šolle.
„Já jsem spokojená jak s průběhem stavby, tak i s jejím výsledkem. Máme
nakoupené učebnice, pomůcky a tak dále,” sdělila ředitelka školy Libuše Daňhelková.
“Těšíme se na prvňáčky a doufám, že občané Hlubočep a Žvahova budou rádi, že se jim opět
vrátila základní škola,” dodal tehdy Vít Šolle.

Zástupci vedení radnice při znovuotevření ZŠ Pod Žvahovem

Na počátku září 2015 pak už nic nebránilo k oslavám této jedinečné události, z níž měli
radost jak představitelé městské části, kteří se na obnově ZŠ Pod Žvahovem podíleli,
tak místní rodiče se svými ratolestmi. A tak nový školník mohl 1. září přesně v devět
hodin ráno vpustit do zahrady první netrpělivé děti se svými rodiči. Zde pak malé
školáky přivítali zástupci radnice i ředitelka Daňhelková, která představila zdejší
pedagogy.
Poté, co školáci voláním a máváním potvrdili ředitelce, že se už na vyučování
těší, mohlo být poprvé spuštěno zvonění a žáci se přesunuli do třídy. Každý z nich už
měl na lavici položený slabikář, který si mnozí začali hned se zájmem prohlížet. Těsně
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před začátkem první vyučovací hodiny se ale rodiče odebrali na chodbu, kde na své
ratolesti počkali. Malí školáci se pak za dveřmi učebny vzájemně představovali.

První školní den ZŠ pod Žvahovem

Inspirace v zahraničí – spolupráce se Švýcarskem
Pátá městská část navázala v roce 2015 se švýcarským městem Biel/Bienne spolupráci
na projektu „Principy dobré praxe v řízení kvality základních škol“, který se zabývá
budováním systému hodnocení a zlepšováním řízení školy. „Projekt již má výsledky,
přestože od jeho zahájení neuběhl ani rok. Nechali jsme se inspirovat a od září 2015
probíhá nejen na jednotlivých školách, ale i na radnici pilotní testování inovací,“ sdělil
k projektu radní Vít Šolle.
Do projektu se zapojily dvě základní školy z Bielu a pět základních škol z páté
městské části - FZŠ a MŠ Barrandov II, FZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Drtinově
ulici, ZŠ a MŠ v Kořenského ulici, ZŠ waldorfská v Jinonicích a Tyršova ZŠ a MŠ
v Jinonicích. Projekt byl rozdělen do několika částí. V květnu a v červnu 2015 navštívili
zástupci MČ Praha 5 a ředitelé škol partnerské školy v Bielu, poté zástupci švýcarské
strany navštívili zúčastněné školy Prahy 5. Vyvrcholením této jedinečné spolupráce by
se měl stát společný seminář.
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Aktivit se účastnila také PhDr. Marie Černíková, expertka na školní vzdělávání
z MŠMT ČR, která zpracovala srovnávací studii s názvem „Příležitosti pro rozvoj –
zkušenosti městské části Praha 5 a města Biel/Bienne ve zřizování základních škol“.
Ve studii se mj. uvádí: „Městská část Praha 5 chápe tuto spolupráci jako prostředek
k výměně zkušeností, zlepšení klimatu ve školách a zefektivnění vzdělávacího
procesu vedoucího k zlepšení znalostí žáků. Management českých škol je v tomto
směru ve složité situaci, neboť na rozdíl od švýcarských kolegů je více zatížen
administrativou související zejména se správou budov; dle informací ředitelů zabírá
až 80% jejich času. Švýcarští kolegové navíc nemají vzdělávací povinnost, čeští ředitelé
učí 5-8 hod. týdně v závislosti na počtu tříd. Minimální výše je 5 hodin přímé práce
(při více než 25 třídách). Není zde zohledněna skutečnost, že v ČR došlo např. ke
slučování základních škol, základních a mateřských škol a tím navyšování počtů tříd
bez ohledu na snižování úvazků ředitelů.“ Projekt byl finančně podpořen z Programu
švýcarsko – české spolupráce.

Základní škola Parentes
Ani o zajímavé instituce v oblasti soukromého školství nemá Praha 5 nouzi. V roce
2015 slavila první rok existence ZŠ Parentes v Radlicích, která v říjnu 2015 uspořádala
pro rodiče a školáky den otevřených dveří.
Škola je výjimečná hned z několika důvodů. Základem je zde totiž individuální
přístup k dítěti a intenzivní spolupráce s rodiči. Sdílení informací pomáhá předcházet
potížím ve škole a efektivně zlepšovat dovednosti dětí. Kromě kvalitního a moderního
vzdělávacího programu se může škola pyšnit týmem nadšených pedagogů. Ve třídách
je menší počet žáků a učitelé s každým dítětem pracují zvlášť. Ve škole tak panuje
příjemná rodinná atmosféra.
Součástí filosofie školy je i důraz na budování systému hodnot dětí a orientaci
v sociálních situacích současného světa. V hodinách etiky se děti pomocí modelových
případů učí samy rozeznávat „správné“ a „špatné“ jednání a pěstovat právě dobré
vlastnosti. Škola děti podporuje i ve svobodném rozvíjení duchovní dimenze života.
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V ZŠ Parentes se vyučuje třikrát týdně angličtina a děti mají možnost denně
navštěvovat anglickou družinu. Účastní se projektových dní a každý měsíc navštíví
zajímavou kulturní nebo vzdělávací akci.
Projekt Základní školy Parentes Praha je koncipován jako neziskový a inspiruje
se řadou úspěšných škol po celém světě. Zřizovatel školy, O. S. Parentes, provozovalo
v roce 2015 na pražských Malvazinkách také Mateřskou školu Lipka.

Příběhy pamětníků na Praze 5
Dramatické životní osudy lidí, do jejichž životů drasticky zasáhla válka i komunistická
a nacistická totalita, by zůstaly zapomenuty, nebýt žáků základních škol, kteří jejich
příběhy zdokumentovali v rámci celostátního projektu Příběhy našich sousedů. Ten
na Praze 5 realizuje sbírka Paměť národa a Úřad městské části Praha 5.
Děti v rámci projektu vyhledávají ve svém okolí pamětníky války, totalitních
režimů nebo holokaustu a pod vedením svých pedagogů a koordinátorů sbírky
„Pamět‘ národa“ tato vyprávění audiovizuálně nahrávají a publicisticky zpracovávají
do formy ucelených životních příběhů. Ty jsou poté uloženy ve sbírce Pametnaroda.cz
a také na stránkách Pribehynasichsousedu.cz.
V Praze 5 se projektu účastnilo 30 žáků osmých a devátých tříd ze tří základních
škol, kteří byli rozděleni do 9 projektových týmů. Dětem se podařilo zdokumentovat
příběhy devíti pamětníků, mezi nimiž nechybí ani odbojáři, chartisté nebo uprchlíci
z komunistického Československa.
Výsledek komentoval místostarosta Prahy 5 Vít Šolle: „Podpořili jsme dobrý
projekt. Lidé, kteří neznají svou minulost, nemají ani budoucnost. Poznávání historie
prostřednictvím obdobných aktivit je pro naše žáky myslím dobrou cestou
k uvědomění si hodnoty míru a spravedlnosti.“
Slavnostní závěrečná prezentace příběhů pamětníků z Prahy 5 proběhla za
účasti pamětníků, žáků a představitelů městského úřadu ve středu 24. června 2015 na
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Jinonicích.
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Úspěchy žáků z Prahy 5
Mezi dětmi, které navštěvují školy na území MČ Praha 5, se každoročně najde řada
úspěšných jedinců, jejichž výkony si zaslouží být zapsány do naší kroniky. Následující
odstavce čtenáři přiblíží alespoň některé z nich.
Výrazného sportovního úspěchu dosáhla Karolína Kudláčková (9. A) ze ZŠ a
MŠ Chaplinovo náměstí na Barrandově, která na mistrovství světa juniorů v aerobiku
2015 ve své kategorii obsadila krásné 5. místo. Její třídní spolužák Mikuláš Zapletal
na mistrovství světa juniorů v kanoistice 2015 pak ve své kategorii dosáhl dokonce na
1. místo. Žákyně 8. A. ze ZŠ a MŠ Weberova Denisa Truijensová zase uspěla v těžké
konkurenci v obvodním kole Olympiády v anglickém jazyce, která se konala 11. února
2015. Obsadila krásné 3. místo.
Originálního vítězství dosáhl desetiletý Václav Soukup z Prahy 5 ve výtvarné
soutěži vyhlášené Úřadem vlády ČR, ve které měli děti vyjádřit své představy spojené
s pojmem politická korupce.
Odborná porota vybírala z celkem sto sedmdesáti obrázků, které do soutěže
zaslalo sedmnáct základních uměleckých škol z celé České republiky. Oceněno bylo
celkem 7 děl, celkovým vítězem se stal desetiletý Václav Soukup z Prahy 5 s obrázkem
akvária, ve kterém plave politik obklopený návnadami z bankovek na rybářských
háčcích.

Vítězný obrázek Václava Soukupa
72

Kromě toho byly všechny výkresy také vystaveny na chodbách ÚV ČR ve Strakově
akademii a zaměstnanci Úřadu vlády měli možnost zvolit hlasováním ten nejlepší
obrázek jejich laického hlediska. V této anketě s náskokem zvítězila Anna Dušková
z Berouna se svou variací na známý obraz Poslední večeře Páně.
Soutěž s mottem „Korupce ti nesvědčí, korupce ti nesluší“, vyhlásil v listopadu
2015 ministr a předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Jiří Dienstbier ve
spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Soutěž
byla určena žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií (do max. 16
let věku) s cílem zvýšit povědomí o problému korupce již u mladších dětí tak, aby se
nad ním dokázaly aktivně zamýšlet a mluvit o něm se svými pedagogy. Zvyšování
povědomí o korupci přispívá k vývoji v aktivní členy občanské společnosti, kteří jsou
si vědomi negativních důsledků korupčního chování. Díky soutěži se tak děti mohou
dozvědět, jak si poradit, když se s korupcí setkají.
Vítězní malíři a výtvarníci obdrželi věcné ceny a také si prohlédli Hrzánský
palác, historickou budovu Úřadu vlády ČR na Hradčanech, která není veřejnosti běžně
přístupná. Po vyhlašovací akci následovala prohlídka Pedagogického muzea Jana
Amose Komenského.

Akce pro děti
Jako každý rok také v uplynulém roce 2015 proběhla na území páté městské části celá
řada zajímavých akcí určených pro děti a mládež. Dne 27. března se uskutečnila akce
Noc s Andersonem. V dubnu 2015 zase MČ Praha 5 společně se Sdružením Tereza
přichystaly výstavu s názvem „Velké změny začínají od nejmenších, aneb jak děti
pomáhají přírodě.“ Dne 27. května následoval Den dětí v Sacre Coeur, kde se dětem
věnovali místní hasiči a příslušníci policie. Další akce se konala u příležitosti oslav
Mezinárodního dne děti a proběhla na Malvazinkách dne 6. června 2015. Paralelně s ní
se uskutečnil také „Pohádkový les“ v lesoparku Cibulka.
Počátkem října se na Císařské louce konal Jachtařský den pro děti z Prahy 5,
nad kterým převzal záštitu starosta MČ Praha 5. Akce byla určena pro děti od 6 do 14
let. Pro mladé jachtaře byl připraven bohatý program. Kromě projížďky na vodě si

73

vyzkoušely vázání lodních uzlů, poskytování první pomoci nebo hod záchranným
míčem na dálku.

AntiFETfest 2015
V roce 2015 se již po sedmé v Praze konala amatérská filmová soutěž pro školy a
nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování mládeže s názvem AntiFETfest.
Žáci a studenti do soutěže přihlásili amatérské filmy s námětem rizikového chování,
jako je například drogová závislost, šikana, kriminalita, záškoláctví, rasizmus,
gambling nebo třeba domácí násilí. První kolo proběhlo na úrovni městských částí a
vítězné snímky pak postoupily do celopražského finále.
V městské části Praha 5 se do filmové soutěže přihlásili a hodnoceni odbornou
porotou byli studenti ze Střední průmyslové školy dopravní, a.s. s názvem filmu
„Příště to udělám jinak!“ (hazard s alkoholem), dále studenti gymnázia Na Zatlance
s názvem „Offline“ (závislost na mobilních telefonech) a studenti gymnázia Nad
Kavalírkou s názvem „Střed“ (pasivita současné mladé generace).
V Komunitním centru Prádelna byl 30. dubna 2015 za účasti zástupců
soutěžících škol vyhlášen vítězný snímek, kterým se stal film gymnázia Na Zatlance
s názvem „Offline“. Jako druhý skončil film gymnázia Nad Kavalírkou s názvem
„Střed“. Radní městské části Praha 5 Viktor Čahoj a Mgr. Lenka Štěchová z Odboru
bezpečnostního a prevence kriminality ÚMČ Praha 5 předali vítězným tvůrcům ceny
a věcné dary.

František Jan Zoubek
Poslední zápis v této kapitole věnujeme vzpomínce na významného smíchovského
pedagoga Františka Jana Zoubka, od jehož úmrtí uplynulo v červnu 2015 přesně 125
let. František Jan Zoubek se narodil 6. prosince 1832 v Kostelci nad Orlicí v rodině
pláteníka. Absolvoval základní školu ve Velkých Losinách, gymnazijní přípravku v
Rychnově nad Kněžnou a gymnázium v Hradci Králové. V letech 1853–1858 studoval
filosofii, slovanskou a klasickou filologii a historii na filosofické fakultě v Praze. Během
studií u něj propukla vada zraku. Lékaři mu tehdy doporučovali, aby si raději našel
zaměstnání v přírodě, například v zemědělství nebo lesnictví. To kvůli své lásce k
74

historii odmítl, ale nezbylo mu než omezit čtení jen na ty knihy, ze kterých měl co
největší prospěch. Jako student začal literárně tvořit; první příspěvky uveřejnil v
Lumíru (překlad ze slovinštiny), Zlatých klasech (národopisná studie) a Poslu z Prahy
(první článek o Komenském).

F. J. Zoubek v čase svého působení na Smíchově

V únoru 1858 získal místo suplujícího profesora na německém augustiniánském
gymnáziu v České Lípě. Vyučoval češtinu, klasickou filologii a historii. Podle
dochovaných zpráv zde byl velmi oblíbený, studenti rádi navštěvovali jeho hodiny i
mimořádné přednášky. A získal si respekt i u občanů města. Bylo i jeho zásluhou, že
v České Lípě — na rozdíl od jiných měst s početným německým obyvatelstvem —
neprojevovali studenti odpor k češtině, neodhlašovali se z kurzů a nepodléhali
protičeské agitaci. Naopak, gymnázium se přihlásilo k Dědictví Cyrila a Metoděje a
školní knihovnu vyzdobilo poprsím Josefa Jungmanna. Zoubek kromě školních
povinností také přispíval satirickým cyklem Příspěvky k pravdivé kronice slavného města
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Račic do Šimáčkova časopisu Posel z Prahy; zesměšňoval tu různé nešvary v komunální
politice, školství a národním životě. Vydal také jednu ze svých nejdůležitějších
historických studií - Kostelec nad Orlicí. Stručný přehled jeho minulosti, která se setkala s
příznivým ohlasem předních historiků (František Palacký, Václav Vladivoj Tomek) a
roku 1861 mu na jejím základě byla odpuštěna písemná část státní profesorské
zkoušky.
Roku 1863 se přestěhoval do Prahy. Původně slibované místo profesora na vyšší
dívčí škole nezískal, místo toho našel zaměstnání v redakci Národních listů a jako
suplující profesor na pražské reálce. Spolek Svatobor mu poskytl stipendium na další
historické studie. Téhož roku začal spolu s Josefem Dastichem a Eduardem Novotným
s přípravami na vydávání nového vzdělávacího časopisu. Ten pod názvem Krok vyšel
poprvé 1. března 1864, ale pro nedostatečný zájem odborné veřejnosti po dvou letech
zanikl. Úspěšnější byl Zoubek jako redaktor časopisu Památky archeologické, který vedl
v letech 1864–1873 (zpočátku společně s Karlem Vladislavem Zapem). V roce 1865
podnikl také cestu do Bavorska a účastnil se odhalení pomníku Komenského v
Brandýse nad Orlicí. 7. února 1866 byl přijat za mimořádného člena Královské české
společnosti nauk.
Roku 1867 byla na Smíchově založena samostatná čtyřtřídní hlavní a
průmyslová škola a místní obecní zastupitelstvo vyzvalo Zoubka, aby se přihlásil do
konkursu na ředitele. Mezi ostatními kandidáty vynikl jak svými zkušenostmi, tak i
předloženou konkrétní koncepcí a byl do funkce přijat. Roku 1868, po zkušenostech z
prvního roku fungování, vydal Zprávu o hlavní a průmyslové škole na Smíchově, v níž
otevřeně a pravdivě vylíčil dosažené výsledky, plány i přetrvávající problémy.
Zoubkovy výroční zprávy se v dalších letech staly vzorem pro podobné publikace
jiných škol.
Roku 1868 byla v Praze založena Beseda učitelská a k Zoubkovu návrhu začala
každoročně oslavovat památku narození Komenského. První taková oslava se konala
3. dubna 1869 a Zoubek na ní pronesl slavnostní projev. Když se roku 1871 konaly
oslavy dvoustého výročí úmrtí tohoto pedagoga (tehdy se nevědělo, že zemřel již roku
1670), napsal Zoubek na žádost Učitelské besedy další oceňovaný spis, Život Jana
Amose Komenského. Myšlenky tohoto učence pak rozvíjel i v článku Jak by školy obecné
76

mohly býti zvelebeny, uveřejněném téhož roku ve zprávě hlavní a průmyslové školy. V
roce 1873 došlo k reorganizaci škol na Smíchově a Zoubek získal místo ředitele dívčí
měšťanské školy, kterou vedl až do smrti. Založil fond pro ošacení chudých dívek.
Dále pokračoval v publikační činnosti, ať už historických článků v Památkách
archeologických nebo překladů a interpretací Komenského literárních děl. Roku 1883
se stal redaktorem Encyklopedie pedagogické, vyšel ale jen její první díl.
V posledních letech se zhoršoval Zoubkův zdravotní stav. O prázdninách roku
1889 jej ranila mrtvice. Prakticky ztratil hlas i zrak, většinu doby byl upoutaný na
lůžko, v ředitelské funkci ho zastupoval Josef Kořenský. 29. června 1890 Fr. J. Zoubek
ve svém smíchovském bytě zemřel. Pohřben byl za velké účasti na Vyšehradském
hřbitově.
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Kulturní dění na Praze 5
Podle návrhu rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2015 mělo jít na oblast kultury celkem 4 %
rozpočtových výdajů, přičemž v dubnovém Programovém prohlášení nalezneme slib,
že „Rada MČ Praha 5 bude usilovat o udržení a rozvoj historických tradic a kulturních
hodnot v celoměstském i celostátním měřítku, zaměřených na co nejširší skupiny
obyvatel MČ.“ Radním pro kultury byl po celý rok 2015 Petr Hnyk ze Strany zelených,
který jeden z hlavních úkolů spatřoval ve vytvoření koncepce dlouhodobé kulturní
politiky, „která by měla přispět k soustavnému zvyšování kulturní přitažlivosti MČ
Praha 5. Chceme postupně z Prahy 5 vytvořit jedno z cílových kulturních míst pro
veřejnost.“
V sedmé kapitole kronikářských zápisů zachytíme významné kulturní události,
které se odehrály v průběhu roku 2015 na území Městské části Praha 5. O mnohé z nich
se přitom zasloužila politická reprezentace městské části, která zajišťuje pravidelné
výstavy v Galerii Portheimka, ale podporuje rovněž konání koncertů vážné hudby.
Kromě výstav výtvarného umění a koncertů jsem se v kronikářských zápiscích zaměřil
i na divadelní představení na Praze 5 a na další zachycení hodné kulturní okamžiky.
Jednu z nejvíce navštěvovaných akcí představovaly Evropské dny kulturního
dědictví, které se konaly ve dnech 12. a 13. září. Akce přibližuje co nejširší veřejnosti
ty nejzajímavější tuzemské památky, budovy a prostory, včetně těch, které jsou jinak
zčásti (nebo zcela) nepřístupné. V roce 2015 se návštěvníci Prahy 5 a místní občané
mohli zúčastnit řady doprovodných akcí, mj. komentovaných vycházek po místních
kašnách, prohlédnout si varhany, dozvědět se o historii smíchovských industriálních
památek, shlédnout taneční vystoupení, nebo si v Portheimce poslechnout koncert
vokálního kvarteta Laurus. V průběhu roku 2015 jsme na Praze 5 oslavili též několik
významných výročí.

Výročí 130. let od vysvěcení kostela sv. Václava
Nepochybně největší ohlas měla oslava 130. let od vysvěcení ústředního smíchovského
chrámu, kostela sv. Václava, který v roce 1885 slavnostně posvětil pražský arcibiskup
František Maria Schönborn. Připomínka této významné události se konala ve dnech
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27. a 28. září roku 2015. Událost připomenula bohoslužba, během které zazněla Mše C
dur – „Korunovační“ pro sóla, sbor a orchestr. Účinkoval Emauzský sbor a orchestr,
soprán: Eva Forejtová, alt: Veronika Mráčková, tenor: Bronislav Palowski, bas:
Vladimír Jelen, sbormistr: Marie Matějková. Na varhany zahrál Václav Vála a vše
dirigoval Tomáš Čechal.
V den svátku sv. Václava byla v bazilice do 12.00 hodin přítomna lebka našeho
národního patrona sv. Václava. Při poutní mši svaté od 18.00 hodin byla provedena
Mše D dur „Lužanská“ od Antonína Dvořáka pro sóla, sbor a varhany. Účinkovaly
smíšený sbor Ignis při kostele sv. Ignáce a sv. Václava spolu se smíšeným sborem
Notre Dame při chrámu Matky Boží před Týnem. Dirigovala Leona Saláková.

Lebka sv. Václava byla vystavena na Smíchově

Původní farní kostel sv. Filipa a Jakuba stál na dnešním Arbesově náměstí.
První historická zpráva pochází z roku 1333, kdy při něm již byla fara. Ta však zanikla
za husitských válek a poté náležel kostelík i s osadou pod správu faráře u sv. Mikuláše
na Malé Straně.
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V roce 1749 byla na Smíchově zřízena fara, pod níž spadaly obce Smíchov,
Zlíchov, Radlice, Hlubočepy a Červený mlýn. Bohoslužby se ve farním kostele konaly
střídavě v jazyce českém a německém, ale později jazyk německý ustupoval, takže
německé kázání bylo již jen o pouti sv. Filipa a Jakuba.
Roku 1875 obdržela obec Zlíchov svého vlastního faráře, čímž farní kostel ztratil
filiálku. K nové faře byly přifařeny i Hlubočepy, takže farnost smíchovská obsahovala
jen město Smíchov a ves Radlice. Kapacita původního kostelíka již nedostačovala. Na
počátku 19. století byl Smíchov nepatrným místem, ale v průběhu 19. století počet
obyvatel prudce narůstal v důsledku industrializace. Proto už po válce s Prusy r. 1866
bylo rozhodnuto vystavět na Smíchově nový, velikosti obyvatelstva přiměřený chrám.

Smíchovský kostel sv. Václava

Roku 1885 byl kostel dostavěn a byl zasvěcen sv. Václavovi. Dne 26. září sem
byly slavnostně přeneseny svaté ostatky. Druhý den dorazil pražský arcibiskup
František hrabě Schönborn s biskupem budějovickým Martinem Říhou a světícím
biskupem pražským Karlem Schwarzem a některými kanovníky kapituly pražské. Po
vysvěcení měl místní farář Vincenc Švehla významnou řeč. První mši zde měl vikář
Hora. Od té doby se zde konají pravidelné bohoslužby a v malém kostelíku sv. Filipa
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a Jakuba se konaly až do roku 1891 (kdy byl zbořen) jen některé běžné obřady. Poté se
stala bazilika výhradním místem pro farní bohoslužby a dodnes tvoří architektonický
klenot naší městské části.

Divadelní představení v roce 2015
Na území městské části Praha 5 se v roce 2015 nacházely tři známé herecké soubory.
Každý z nich měl 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. Začneme ale nejprve u již
zmíněného divadla Orfeus.

Divadlo Orfeus
Krytové divadlo Orfeus vzniklo vlastně již roku 1969, tehdy jako Takzvané divadlo
poezie. Během následujících čtyřiceti let své existence se proměnilo jeho složení i
působiště, ovšem hlavním znakem vždy zůstal nezaměnitelný rukopis uměleckého
režiséra a herce Radima Vašinky, pod jehož režijním dohledem uvedl Orfeus přes
šedesát inscenací, vycházejících jak z originální, většinou divadelní poetiky, založené
na syrovosti výrazu a groteskní stylizaci, tak z objevné dramaturgie, která posléze
proměnila soubor ve svébytné komorní divadlo. Navazuje na slavnou éru tzv. divadel
malých forem a dnes je jedním z mála jejich pokračovatelů. Svojí tradicí, k níž patří i
perzekuce za minulého režimu, účinkování na pražských Divadelních poutích a 4
sezony Bytového divadla, i uměleckými postupy se řadí k významným divadlům
nejenom v Praze ale i v celé republice. V současnosti působí kolektiv divadla Orfeus v
divadelním klubu OS na Plzeňské ul. č. 76 na Smíchově.
V divadle Orfeus v roce 2015 mohli diváci shlédnout například Moliérovu hru
Směšné preciózky, která měla premiéru 11. června. V našich zemích takřka neznámá
a neprávem opomíjená Molièrova jednoaktová fraška dává vzniknout opulentní
podívané v neotřelém stylu kabaroque. Lehce burleskní podívaná je protikladem
dnešním manýristickým snahám o autentické baroko. Poprvé byla uvedena roku 1659
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a tehdy sklidila obrovský úspěch, neboť se s chutí vysmívá všem frflenám a floutkům,
nadutosti a povýšenosti.
Úspěch měla rovněž inscenace „Méně jedlé plody rajské zahrady“, nebo hra
Mopslíkem z lásky. Posledně jmenovaná inscenace představuje tři groteskní příběhy
prodchnuté bezelstným milostným vzplanutím, bigamií, nevěrou, trojúhelníkem i
sebeláskou, které korunuje nečekaně šťastný zločin!

Ze hry „Mopslíkem z lásky“

Autorem je René de Obaldia. Hořkosladké a černohumorné hříčky vrhnou na jeviště
dva muže a jednu ženu, jejichž propletenec, z počátku romantický nebo aspoň
snesitelný, se chtě nechtě mění v truchlohru.

Švandovo divadlo
Zajímavé kusy byly v průběhu roku 2015 ke zhlédnutí i na prknech nejslavnější
smíchovské scény – Švandova divadla. Koncem ledna se konala premiéra hry Putin a
Bilak u trezoru. Autorkou je Viktorka Čermáková a hra přináší zamyšlení nad historií,
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ale i politickou současností. Diváci zde opět mohli vidět inscenace her Krakatit nebo
Kurz negativního myšlení.
Největší ohlas získala ale hra Pankrác '45 v hlavních rolích s Klárou Cibulkovou
a Rékou Derszi.

Výjev ze hry Pankrác’45

Do nechvalně známé pražské věznice zasadila autorka Martina Kinská těsně po
skončení druhé světové války setkání dvou prvorepublikových celebrit, Lídy Baarové
a Adiny Mandlové. Do fiktivní zápletky opřené o reálné vzpomínky obou hereček
doplnila ještě další tři ženské postavy.
Kinské hra není primárně postavena na střetu dvou slavných žen, ale autorka
prostřednictvím pětice za války různě postavených žen řeší otázky viny jednotlivce,
kolektivní viny a hlavně následného vyrovnávání se s nimi.
Těžké momenty představení vzájemným hašteřením obou hereček oživuje. Do
obou výrazných rolí zvolila vhodné představitelky. Klára Cibulková si roli zemité
Mandlové vysloveně užívala, v poloze stále načančané Baarové jí pak dobře
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sekundovala Réka Derszi. Úlohy Evy Josefíkové i Andrey Buršové zůstávají v jejich
stínu.
Sám střet Mandlové s Baarovou by hodinu a půl dlouhou inscenaci neutáhl.
Když však v polovině začne ztrácet prvotní náboj, nabere znovu spád odhalením, kdo
je tajemná pátá příchozí. Zprvu nevýrazná Bohdana Pavlíková posílá svou rolí hru do
vyšších obrátek, ve kterých vydrží až do konce. Mezi nejsilnější scény patří moment,
kdy čtyři představitelky skládají košile a přicházející Mandlová líčí střet s rozzuřeným
davem venku. Podobně zamrazí při okamžiku, kdy se čtveřice rozhodne pátou
lynčovat. Kinská musela prostudovat velké množství historického materiálu, vedle
osudů obou hereček ještě příběh Hany Krupkové a dalších postav protektorátního
Československa. Na textu je to znát, herečky se při vzájemných slovních přestřelkách
přebíjejí dějinnými fakty i osudy různých osobností. To na jednu stranu působí
realisticky a uvěřitelně, na tu druhou se však neznalý divák může místy trochu ztrácet.

Febiofest 2015
Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest vstoupil minulým rokem 2015 do 22.
ročníku pod slavným trojhvězdím. Po červeném koberci si šly pro čestné ceny tři
světové osobnosti: herečka Kim Novaková, herec a režisér Alan Rickman a filmař JeanJacques Annaud.
„Rodiče mě posadili na vlak a domů jsem se vrátila jako hvězda,“ shrnula svůj
život, který srovnává s uragánem, americká herečka s českými předky Kim Novaková.
Na Febiofestu uvedla čtyři díla a ve Strahovském klášteře vystavila obrazy.
Jedním ze zahajovacích snímků se stal Talisman vlků, který do našich kin
dorazil 16. dubna; natočil ho Jean-Jacques Annaud, tvůrce snímku Sedm let v Tibetu,
kvůli nimž byl v Číně „persona non grata“. Přesto jeho balada o vlcích a lidech ze stepi
za takzvané kulturní revoluce vznikla v čínské koprodukci.
„Bylo to dost zvláštní, řekl bych zázrak,“ odpověděl Annaud na otázku, zda v
Číně zažil politickou a mravnostní cenzuru. „Po Sedmi letech v Tibetu jsme byli Brad
Pitt i já pro Čínu osoby nežádoucí, a najednou mě přišli usměvaví lidé z Pekingu
přesvědčovat, že prý se jejich země mění, že zcela pragmaticky potřebují, abych natočil
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to, co zatím sami neumějí. A dali mi naprostou svobodu, nikdo mě nehlídal. Známý v
Hongkongu mi pak řekl totéž: Čína se mění.“
Cenu Febiofestu za přínos světové kinematografii dostal rovněž Alan Rickman,
hrdina Lásky nebeské či Harryho Pottera, jehož nový film Králova zahradnice se také
promítal hned v úvodu. Rickman jej režíroval a po boku Kate Winsletové tu hraje
francouzského krále Ludvíka XIV. z dob, kdy budoval skvostné zahrady ve Versailles.
„Těhotnou Kate jsme házeli do ledové vody, točili jsme divokou jízdu kočárem, který
se převrhne, zkrátka to byl stále tanec na ostří nože,“ shrnul Rickman vznik snímku,
který do našich kin přišel 16. dubna.
Putovní Febiofest v Praze trval do 27. března, od 30. března do 17. dubna nabídl
výběr z programu ve čtrnácti dalších městech. Obsahoval 159 filmů z 56 zemí.

JAZZ ON5 - Mezinárodní jazzový festival v Jazz Docku
Ve dnech od 20. října do 24. října 2015 proběhl na Praze 5 sedmý ročník úspěšného
Mezinárodního festivalu JAZZ ON5. Vystoupili interpreti z USA, Velké Británie,
Nizozemska, Francie, Izraele, Austrálie, Slovenska ale také ČR. Hlavními hvězdami
festivalu byly saxofonista Chris Potter, trumpetista Avishai Cohen a zpěvačka Becca
Stevens. Na své si také přišli příznivci moderního jazzu, kteří mohli shlédnout koncert
britského saxofonisty Andy Schofielda nebo významného českého kontrabasisty
Jaromíra Honzáka. Celé hudební spektrum festivalu doplnil ještě kytarista a zpěvák
Zdeněk Bína se svým projeketem Bird Live nebo Kirill Yakovlev s kapelou Cirilic.
Spolupořadatelem sedmého ročníku mezinárodního jazzového festivalu byla MČ
Praha 5 a agentura W & M production s.r.o. A hudebních zážitků z roku 2015 ještě
v zápiscích zůstaneme.

Talent Prahy 5
Milovníci vážné hudby si v roce 2015 přišli na své již tradiční hudební soutěží Talent
Prahy 5, který každoročně pořádá naše městská část. V dubnu 2015 proběhlo finále již
osmého ročníku soutěže a opět přineslo přehlídku hudebních nadějí, které si většinou
poprvé v životě zahrály po boku profesionálního souboru.
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Tradiční soutěž připravila PKF – Prague Philharmonia ve spolupráci s MČ
Praha5 pod záštitou starosty Radka Klímy a radního pro oblast kultury Petra Hnyka
„Praha 5 je dlouhodobě spjata s klasickou hudbou. Vzpomeňme například na
Wolfganga Amadea Mozarta, který tu na Bertramce bydlel a komponoval. Jeho opera
Don Giovanni měla premiéru v Praze, právě jako ji tu dnes mají finalisté soutěže. Přeji
jim proto hodně úspěchů,“ uvedl na úvod slavnostního večera starosta, který současně
přivítal zahraniční hudební hosty z Bratislavy a Budapešti, partnerských měst páté
městské části.
Poté už dostaly svou příležitost předvést se zaplněnému sálu ve smíchovském
Národním domě hlavní hvězdy večera. „Účast ve finále této soutěže pro mne znamená
obrovskou zkušenost i radost si zahrát s profesionálním orchestrem,“ uvedla jedna
z účinkujících, houslistka Adéla Ševčíková (15), která jde doslova ve stopách svých
rodičů, členů orchestru PKF – Prague Philharmonia. Její slova potvrdil i violoncellista
Petr Hamerský (10): „Moc jsem se na dnešní koncert těšil, protože jsem PKF několikrát
na koncertech slyšel a vždy se mi líbila.“
U samého vzniku soutěže stál hostující dirigent PKF – Prague Philharmonia
Leoš Svárovský, který ročník 2015 považoval za mimořádně povedený: „Sešlo se
mnoho talentovaných soutěžících i vynikajících hostů ze zahraničí. Již průběh soutěže
naznačoval, že se budeme mít na koncertě vítězů na co těšit, a skutečnost předčila moje
očekávání. Oceňuji tuto akci pořádanou Prahou 5, je ojedinělá a vynikající. Myslím, že
také pro publikum je to báječná kulturní akce.

Výsledková listina 8. ročníku soutěže Talent Prahy 5
1. kategorie (do 15 let)
1. místo Niko a Kirana Olivieri-Munroe, ZUŠ Štefánikova, čtyřruční klavír
2. místo Petr Hamerský, ZUŠ Na Popelce, violoncello
3. místo Anna Mazáčková, ZUŠ Stodůlky, příčná flétna
2. kategorie (od 15 do 26 let)
1. místo Cena neudělena
2. místo Veronika Vraná a Alena Kosová, ZUŠ Štefánikova, duo příčných fléten
3. místo Adéla Ševčíková, soukromá žačka, housle
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3. kategorie Mimořádný talent
Nikita Stěpaněnko, Pražská konzervatoř, klavír
Talent Prahy 5 ale zdaleka nepředstavoval jedinou příležitost obyvatelům Prahy 5
poslechnout si génie vážné hudby. Koncerty doprovázely např. březnové oslavy
spojené s výročím blízké známé A. W. Mozarta Josefíny Duškové, nebo již zmíněné
oslavy výročí 130. let od vysvěcení kostela sv. Václava. Nyní se ale již zaměříme na
další z uměleckých oblastí.

Finalisté soutěže se zástupci MČ Praha 5

Výtvarné a sochařské výstavy na Praze 5
V průběhu roku 2015 se opět konaly pravidelné výstavy v Galerii Portheimka, kterou
vlastní Městská část Praha 5. Výstavní plán galerie doporučila vedení MČ Praha 5
místní Dramaturgická rada 12. ledna 2015 a dne 20. ledna radní tento plán schválili.
Navíc bylo od září po dlouhé době opět otevřeno opravené 1. patro tohoto barokního
klenotu Smíchova. Diváci mohli vidět opět řadu zajímavých výstav a uměleckých děl.
Už v lednu si mohli návštěvníci zpříjemnit odpoledne návštěvou výstavy zvané
„Velmoc knižní grafiky.“
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Velmoc knižní grafiky
Grafika už má ve „vlajkové lodi výstavních ploch“ páté městské části své pevné místo.
A tak rovněž začátek výstavního roku 2015 patřil této formě uměleckého projevu.
Po reklamní tvorbě z časů první republiky, divadelním, filmovém a hudebním plakátu
se návštěvníci mohli setkat s tématem knižní grafiky. V tomto oboru bývala naše země
skutečnou velmocí. Jména jako Jiří Rathouský, Libor Fára, Milan Nárožník a mnoho
dalších představovala mimořádnou výtvarnou úroveň povyšující knihu nejen na
literární, ale také výtvarný umělecký zážitek. Čeští výtvarníci z generace navazovali
na vynikající tradici meziválečné knižní grafiky (např. F. Muzika, J. Čapek, J. Štýrský
či Toyen). Zvláštní pozornost výstava věnovala nezapomenutelným knižním grafikám
a ilustracím Kamila Lhotáka. Jeho díla zapůjčila Společnost Kamila Lhotáka, která se
podílela na realizaci výstavy.

„Návrat do Hlubáku“ Ondřeje Kohouta
V únoru 2015 byla v Portheimce k vidění výstava nazvaná „Návrat do Hlubáku,“ která
představila průřez tvorbou malíře Ondřeje Kohouta, jehož obrazy jsou inspirovány
sportem, ale nacházíme u něj i motivy s nádechem erotična.
Syn spisovatele Pavla Kohouta původně vystudoval scénografii a v minulosti
vytvořil několik scén a kostýmů pro divadla. Svoje obrazy vystavoval převážně v
Rakousku, Německu a Belgii. Ondřej Kohout je jako malíř prý fascinován pohybem a
jeho symbolikou. V rozhovoru přiznal, že ho zajímá fenomén manipulace. Nakolik se
tato „záliba“ otisknula ve vystavených obrazech, je otázka, na níž si mohli odpovědět
návštěvníci. „Vliv prostředí na tvorbu, alespoň tu mou, je nepopiratelný,“ vyjádřil se
v rozhovoru po radniční časopis Ondřej Kohout a dodal, že v galerii představil hlavně
„díla z posledních let.“
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Tvorba Ondřeje Kohouta v Portheimce

Praha ve stínu hákového kříže
Po březnových fotografiích Antonína Malého měla následovat výstava kreseb Miloše
Nesvadby, ta se ale nakonec neuskutečnila. Od května do července výstavní plochy
galerie Portheimka sbírkové předměty a fotografie doprovázející výstavu Jana
Kaplana – Praha ve stínu hákového kříže.
Výstavu Kaplan připravil ve spolupráci se Středočeským muzeem v Brandýse
nad Labem. Jan Kaplan je český filmař, dokumentarista, držitel mnoha prestižních a
mezinárodních cen za dokumentární film, ale rovněž sběratel dobových předmětů,
dokumentů a artefaktů, dokumentujících epochu německého Protektorátu a působení
nacistů a jejich organizací na českém a moravském území.
Podařilo se mu objevit unikátní sbírku dosud nikdy nevystaveného souboru
dobových dokumentárních fotografií pražského fotografa Jaroslava Netušila, který
zachytil život za okupace, Pražské povstání a příjezd osvobozujících vojsk zejména na
území Prahy 5. Jejich vystavením si MČ Praha 5 připomenula 70. výročí od konce II.
světové války a německé okupace.
Fotografie mapují každodennost Protektorátu a jsou výmluvným dokladem
pochmurnosti tehdejší doby. Tuto diváckou emoci umocňují ještě desítky vystavených
dobových plakátů vyhlášek a oznámení protektorátní vlády i nacistických okupačních
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úřadů, které regulovaly tehdejší život obyvatel Čech a Moravy - od pokynů, jak zdravit
říšskou vlajku, přes výzvy k šetření uhlím - až po vývěsky se jmény obětí krvavé
heydrichiády.

Další výstavy v Portheimce
V srpnu proběhla v galerii Portheimka výstava karikaturistů z Prahy 5 a v srpnu se
konala výstava s názvem „Neodvolám“, která se zabývala motivy ohně u příležitosti
600. let od upálení Jana Husa. V září pak opět Portheimka vystavovala fotografie –
tentokrát Františka Dostála. Vernisáž výstavy nazvané „Náhodná setkání“ se
uskutečnila 31. srpna 2015 a v říjnu byla vystřídána dobročinnou výstavou „Múzy
dětem“. Návštěvníci zhlédli tvorbu umělců Milana Caise, Tomáše Císařovského, Boba
Hochmanna, I. Knížkové, J. J. Neduhy, P. Nikla, Pavla Reisenauera, Veroniky Vaškové
nebo I. Vodrážkové. V listopadu 2015 se návštěvníci galerie mohli těšit na fotografie
Oldřicha Škáchy. Oldřich Škácha (16. října 1941 Praha − 29. března 2014) byl český
dokumentární fotograf, který je znám především díky fotografiím Václava Havla a
dalších osobností z oblasti politiky a kultury. V roce 1959 se vyučil fotografem v
družstvu Fotografia, V letech 1959–1963 vystudoval Státní grafickou školu v Praze.
Nastoupil jako fotoreportér do časopisu Svět sovětů (1964–1966), poté pracoval jako
svobodný fotoreportér pro různá nakladatelství a instituce (filmová studia Barrandov,
Svobodné slovo, Mladý svět, Květy ad.). Po roce 1969 mu byla další činnost
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komunistickým režimem znemožněna. Sblížil se s osobnostmi okolo Václava Havla. V
roce 1990 se stal jeho osobním fotografem.

Václav Havel - svědek na svatbě. Foto O. Škácha

„Šťastné zvíře“
Výstava obrazů Aleny Srstkové a ilustrací Kateřiny Skořepové se konala v prvním
patře Galerie Portheimka od 14. listopadu do 6. prosince 2015. Vernisáž a zahájení
výstavy se uskutečnilo v pátek 13. listopadu 2015 od 17 hodin u příležitosti křtu a
autogramiády rodinné knihy pro malé i velké čtenáře „Výletový den psí a trochu žabí“
s fotografiemi Dany Syslové a Zdeňka Srstky.
Výstava v prvním patře Galerie Portheimka nabídla nejen práce ilustrátorky
Kateřiny Skořepové, ale představila i obrazy snové krajiny Srstkovy manželky Aleny,
kterou Zdeněk v naivistickém stylu její tvorby podporuje. Výstava byla doplněna o
výtvarnou soutěž pro ty nejmenší. S rokem 2015 se pak výstavní galerie rozloučila
výstavou Michaely Bartoňové „Humor a fantazie loutky.“
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Menší galerie Prahy 5
Na území MČ Praha 5 se pochopitelně vedle Galerie Portheimka nachází cela řada
dalších výstavních institucí a prostorů, které obyvatelům Prahy 5 v průběhu roku 2115
nabídly nejeden zajímavý umělecký zážitek. V tzv. Malé výstavní síni Prahy 5 se
v únoru 2015 konala výstava fotografií „Praha 5 tehdy a nyní“. Autor výstavy, Mgr.
Pavel Fabini, prostřednictví dvojice historických a současných fotografií vybraných
lokalit MČ Praha 5 poukázal na zásadní proměny, které zdejší krajina a architektura
zaznamenala ve 20. a 21. století.
V poslední době velmi aktivní Galerie Barrandov nabídla v roce 2015 svým
návštěvníkům výstavu „Lidé a tváře“ od malířky Sáry Bouškové (duben). V květnu a
červnu zde byly k vidění obrazy Martina Libecajta - výstava obrazů s názvem „Vážně?
Malíř – samouk.“ Od 20. listopadu do 18. prosince pak na Barrandově vystavoval Jan
Kvarda a jeho výstava nesla název Alorie a Morgun. Poslední galerii, kterou v kronice
za rok 2015 zmíníme, je Altán Klamovka, který pořádal osmý ročník mezinárodní
přehlídky autorského plakátu Virtuální bienále Praha.
Došlo tak k propojení 266 umělců z 26ti zemí světa. Prezentovaly se práce ve
dvou kategoriích: profesionálů a studentů vysokých uměleckých škol, kterých se letos
zapojilo 48. Za organizací výstavního projektu stála Asociace užité grafiky, Ateliér
grafického designu 1 FUD UJEP v Ústí nad Labem a Galerie Altán Klamovka
v Praze. Tématem pro rok 2015 se stalo PŘÁTELSTVÍ a to jak z pohledu vlastní reflexe
tohoto společenského tématu, tak také jako reakce na aktuální společensko-kulturněpolitický vývoj.
Vystavené plakáty v černo-bílém provedení trefně komentovaly přátelství od
symbolu rukou, přes figurativní motivy odkazující k existenciálním polohám, až po
zachycení něčeho efemerního, co nás všechny spojuje. Přátelství je základním
kamenem lidství. Cílem organizačního výboru bylo poukázat na přátelství přes filtr
sociálních sítí, které jej na oko rozšiřují, ale i velmi zrádně ubírají na jeho autenticitě,
tak i na problematiku současné vlny uprchlíků do Evropy, díky které si ověřujeme
toleranci a přátelství k lidem vzdálenějších kultur, kteří se časem mohou stát našimi
přáteli. Přehlídka se odehrává především ve virtuálním prostředí, propojuje celý svět
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pomocí internetu, a tak naplňuje ideální podmínky pro reflexi změn celosvětové
společnosti.

Festival světla Signal 2015
Sedmou kapitolu kroniky za rok 2015 opustíme záznamem o Festivalu světla. Projekce
turecké skupiny OUCHHH v říjnu 2015 rozzářila Letohrádek Kinských na Smíchově,
který byl postaven vídeňským architektem Heinrichem Kochem v pozdně klasicistním
stylu. Architektura budovy typicky hrála v projekci významnou roli. Autoři projekce
vycházeli z teorie, že vesmír je založen na algoritmu, díky kterému spolu všechny živé
i neživé bytosti existují v harmonii. Návštěvníci se dočkali unikátního audiovizuálního
zážitku, na který jen tak nezapomenou.

Festival světla – projekce na Letohrádku Kinských na Praze 5
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Sport na Praze 5
V poslední kapitole kroniky za rok 2015 jsou zaznamenány významné sportovní
události, které se konaly na území MČ Praha 5, ale také jsou zde zmíněny jednotlivé
kroky vedení páté městské části, které vedly k podpoře a propagaci v oblasti sportu.
Podle programového prohlášení radních Prahy 5 pro období 2014–2018 představují
volnočasové aktivity, sport a aktivní pohyb „jeden z nejvýznamnějších aspektů v boji
proti vzniku sociálně patologických jevů. Především dětem a mládeži je nezbytně
nutné umožnit hodnotné trávení volného času tak, abychom co nejvíce rozvíjeli jejich
osobnost a upevnili jejich duševní, fyzické zdraví a sociální vazby.“
Praha 5 již tradičně přímo nabídla, zaštítila, nebo podpořila široké spektrum
sportovních událostí, od běžeckých závodů, zápasů v kopané, přes různé vodní
sporty, ale své místo mají u nás tradičně i např. šachové turnaje. Jeden z největších
ohlasů u veřejnosti vyvolal mezinárodní rugbyový zápas, který se konal na území naší
městské části v měsíci červnu.

Mezinárodní utkání mužů v rugby
Velmi zajímavou sportovní podívanou mohli obyvatelé Prahy 5 spatřit pod svahy
Strahova v polovině června roku 2015. Rugby Club Tatra Smíchov, o. s. uspořádal
v sobotu 13. června mezinárodní utkání v rugby mužů, kde se proti sobě postavili
hráči České republiky a tým New Zeland Ambassadors XV. Akce pod záštitou pana
starosty MČ Praha 5 se konala ve sportovním areálu ve Smrčinské ulici na Praze 5.
Zaplněný stadion pod Strahovem (okolo 2 500 návštěvníků) si užil pohled na
výbornou hru českého národního týmu. Kádr čtyřiadvaceti hráčů, v němž trenér týmu
Tomasz Putra vystřídal v průběhu hry všechny nominované hráče, předvedl skvělou
hru roje i útoku. Diváci viděli po dobré první půli nástup domácího týmu, který
dotahoval poločasové manko z úvodních čtyřiceti minut. Nakonec ale hosté vítězství
udrželi a vyhráli 32:36.
Návštěva New Zealand Ambassador's XV měla skvělou společenskou úroveň
po celou dobu pobytu. Tým navštívil ambasádu Nového Zélandu v Praze a den před
utkáním absolvoval společný trénink s účastníky tzv. Sportu bez předsudků. Hráči
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Nového Zélandu po utkání předvedli legendární tanec HaKu, tradiční bojový tanec
Maorů.

Propagační plakát

Oslavy 110 let Čechie Smíchov
V neděli 7. června se uskutečnily Oslavy 110 let Čechie Smíchov v areálu klubu, který
se nachází v těsném sousedství ragbyové Tatry (Podbělohorská 55) a připomenuli jsme
si tak historii a současnost tradičního pražského oddílu.
Od ranních hodin probíhal v areálu program pro malé děti a mládež. Kluboslavenec pro ně připravil zábavu a hry pod vedením svých trenérů. Připraveny byly
skákací hrady či jízdy na koloběžkách. Dopolednem i odpolednem provázeli herci

95

Magda Reifová a Antonín Duchoslav alias Viky Cabadaj. Magda Reifová pro děti
připravila i dvě pásma písniček a her, včetně těch ze známého pořadu Kouzelná
školka.
V poledne se na hlavním hřišti uskutečnil zápas dorostu Čechie s ženským
týmem FK Zlíchov. V 15.30 pak přišla na řadu hlavní událost dne - Čechie Smíchov se
utkala s týmem Top Real Praha. Za Real nastoupili známé osobnosti jako Ivan Hašek,
Daniel Pudil, Jiří Novotný, Ivo Ulich, Jaromír Bosák, Robert Záruba, Ladislav Hampl,
David Novotný, Ota Balage, Leoš Noha, Petr Vondráček, Vojtěch Nouzák, Karel Diviš,
Jakub Štefek a Saša Smita.
Po utkání následovalo předání 50 tisíc korun na charitativní účely. Konkrétně
šlo o příspěvek na pobyt pro malou pacientku v léčebně v Klimkovicích Verunku
Gožďálovou. Další část peněz dostal Klub nemocných cystickou fibrózou, který také
sídlí na Praze 5 a jehož patronem je již zmíněný Ivan Trojan. Po utkání také proběhla
autogramiáda.
Následně akce až do večerních hodin pokračovala kulturním programem. Pro
návštěvníky zahrál zpívající právník Petr Pečený a jeho skupina Doktor PP. Vystoupila
kapela MZH Praha známá i jako tradiční předkapela formace Tři Sestry. Hudební
závěr zajistilo vystoupení legendárního hudebního tělesa Alkehol.
Historie klubu
Už v roce 1900 pár nadšenců založilo Sportovní kroužek Čechie na Smíchově a 25.
července 1905 vznikl oddíl oficiálně. Přeopatrní rakousko-uherští úředníci sice
nejdříve název nechtěli povolit, ale houževnatí Čechiáni si jej prosadili. Klub si brzy
po založení našel hřiště na pozemku „na Skalách“ nad Kinského zahradou u petřínské
hvězdárny. Postupně v rámci oddílu vznikly i mužstva házené, košíkové, lukostřelby
či ping-pongu, posléze se ale osamostatnila.
Řada fotbalistů Čechie bojovala na frontách první světové války. V těžkých
časech si kluby pomáhaly - Čechie například v roce 1917 půjčila Spartě 14 párů
kopaček i prádlo. V době první republiky se smíchovský klub pohyboval spíše v
nižších soutěžích, přesto jeho zápasy navštěvovalo až několik set diváků. Za
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protektorátu nacisté několik členů oddílu popravili kvůli působení v odboji, jeden
zemřel v koncentračním táboře.

Historický snímek mužstva Čechie Smíchov

Rok 1948 znamenal pro Čechii významný předěl. Komunisté oddíl začlenili do
TJ Sokol Smíchov, takže přišel o své historické jméno i samostatnost. Velká část jeho
členů tohle neskousla a odešla pryč. A aby toho nebylo málo, dorazila ještě výpověď
ze hřiště na Skalách. V 50. letech klub kvůli nepřízni úřadů málem zanikl. Díky
obětavosti hráčů, trenérů i bafuňářů ale nakonec nikdy nepřestal fungovat. I když
někdy to stálo hodně sil: „Veškerá snaha trenéra Brümmera byla marná, neboť několik
hráčů nemělo zájem o tréninky, což se projevilo ve hře, fysické kondici i ve
výsledcích,“ hodnotí se v jedné ročence nepovedená sezona B týmu mužů v roce 1967.
Klub za komunismu střídal obskurní názvy (Sokol Škoda Smíchov, Spartak
Smíchov Škoda, Spartak Strojírny Wilhelma Piecka, Naftové motory…) i soutěže.
Pohyboval se mezi I. a III. třídou, občas nakoukl i do přeboru. Po patnácti letech
putování po cizích hřištích si na začátku 60. let vyhlédl pozemek na Nikolajce, ale
přednost dostal zimní stadion. Útočiště však našel na protějším kopci na Skalce.
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Vlastními silami si zde postavil hřiště a klubový dům (stavba krátce před dokončením
vyhořela, takže se muselo začít znovu). V roce 1963 se na tomto místě odehrál první
zápas a zelenobílí v tomto koutě Prahy na pomezí Smíchova, Košíř a Břevnova mají
svůj domov dodnes. Po roce 1989 se oddíl mohl vrátit ke svému původnímu názvu. A
v roce 2003 na Čechii skončila předlouhá doba škvárová, když se začalo konečně hrát
na travnatém hřišti.

Závod Skalka 2015
Na lesním palouku pod Strahovem se v neděli 19. dubna 2015 uskutečnil již pátý
ročník amatérského běžeckého závodu Skalka 2015. V nádherném jarním dopoledni
se usmívali spokojeně skoro všichni. I když před tím na trati pěkně trpěli. „Slyšel
jsem, že je drsná, ale až takhle? To mě překvapilo,“ hlásili mnozí nováčci. „Ještě, že
jsem si ji nebyla proběhnout před závodem,“ otřásla se jedna ze statečných dam.
Dvoukilometrový okruh v zajímavém biotopu mezi Strahovem, Motolem a
Kotlářkou nedovolil chvíli držet rytmus, natož odpočívat. Už náběh ze startovního
roštu byl zvlněný, rovinku po lesní pěšině ozdobily dvě umělé překážky z klád. Pak
prudký sešup mezi stromy, okamžité mírné stoupání až k travnaté stěně před
apartmánovými domy. Táhlý seběh a nejtěžší část, stopadesátimetrové šplhání po
čtyřech lesním svahem. Jen tak tak popadnout dech a znovu do kopce, na první
skalku. Další sešup, tentokrát po trávě a znovu vzhůru na druhou skalku. Až odtud
se dalo běžet „normálně“ asi 300 metrů do cíle. O zatáčkách včetně vraceček se
nezmiňuju… To vše, prosím, třikrát.
Vítěz Flašar to zvládl v čase 24:39. „Věděl jsem, že atletům uteču z kopce. Oni
se to prostě bojí pustit, my jsme zvyklí,“ řekl hlavní profesí 29letý orientační běžec
Pragovky, který nabíhá terény hlavně v Krčském lese, ale i v Karlíně, kde bydlí.
Mezi ženami vyhrála Hana Rippelová – absolutně 34. za 33:14. „Taktika?
Žádná. Jen jsem běžela, co to šlo, ty výběhy byly hodně těžké. Ale bylo to super,
závod i organizace.“ A také atmosféra v zázemí vládla opravdu pohodová. Oproti
loňsku se zúčastnilo téměř dvakrát tolik běžců, malých i velkých – včetně třeba
bývalého guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy (druhý v padesátnících), nebo nynějšího
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místostarosty Prahy 5 Pavla Richtra (14. celkově, třetí čtyřicátník), nedávného
havajského Ironmana.
Fandit běžcům přišel i pan starosta Prahy 5 Radek Klíma, který po skončení
závodu poblahopřál vítězům a předal jim medaile.

Momentka ze závodu Skalka 2015

18. Pražský festival dračích lodí
Na Vltavě v areálu Žlutých lázní se o víkendu 23. – 24. května 2015 už poosmnácté
uskutečnil největší a zároveň nejstarší festival dračích lodí v Česku. Na tratích 200, 500
a 2 000 metrů se ho v sedmi kategoriích zúčastnilo více než tisíc závodníků nejen
z Prahy 5 a České republiky, ale také posádky ze zahraničí. Součástí festivalu byl i
charitativní závod Rotary Dragon Boat Challenge a závod pro dětské školní týmy. A
právě nad závodem Rotary Dragon Boat převzal záštitu starosta městské části Praha 5
Radek Klíma.
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Dračí lodě jsou podle šéfa české asociace Petra Klímy mezi lidmi velmi
populární. „Českého seriálu Grand Prix se účastní až tři sta týmů,“ řekl MF Dnes
Radek Klíma. Protože ale jedna loď vyjde až na 250 tisíc, ne každý si ji může dovolit.
Proto se většinou půjčují nebo sdílejí. Víkendová akce na Vltavě vyšla organizátory
přibližně na 1 000 000 korun a mezi obyvateli Prahy 5, kteří ji mohou sledovat ze
smíchovských břehů, akce patří mezi oblíbenou tradiční podívanou.

102. Primátorky
A na vodě ještě zůstaneme. Ve dnech 5. – 7. června 2015 se na řece Vltavě uskutečnily
již 102. Primátorky, které patří k tradičním pražským veslařským závodům a jsou
jedním z nejstarších závodů v Evropě. A pro vítězství si opět dojel, od roku 1979
neporažený, tým Dukla Praha. O své první dojmy se podělil veslovod Matyáš Klang,
který v den závodu oslavil 24. narozeniny: „Pluli jsme proti větru, takže to bylo
chvílemi pořádně těžké. Musím říct, že jsme dřeli jako koně, o to více ale výhra těší.“

Zachycení závodu

Vítr potrápil všechny posádky, které jely v nedělních závodech, což potvrdil i
kormidelník vítězné Dukly, Oldřich Hejdušek: „Ze začátku jsme se prali pořádně s
větrem. Zatáčka se podařila, i když jsme ji úplně neřešili," zhodnotil závod v cíli. I
přesto neměla cestu k vítězství Dukla jednoduchou. „Musím složit poklonu Brnu a
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dalším soupeřům. Čekali jsme, že na nás nastoupí už v první polovině, ale nechali si
to až po zatáčce, takže jsme měli trošku problémy v tom, že nás začali stahovat. U
železničního mostu jsme to ale už měli pevně v rukách.“
Součástí akce, nad kterou převzal záštitu starosta MČ Praha 5, byl také 3. ročník
závodu osmiveslic starších žáků „O pohár starosty Prahy 5“.

Turnaj v malé kopané
V úterý dne 16. června se uskutečnilo finálové kolo v malé kopané mezi družstvy
základních škol na území Prahy 5. „Je to kvůli tomu, abychom rozpohybovali děti.
Jsme rádi za každou aktivitu. Myslíme si, že v dnešní generaci je potřeba nějakým
způsobem stimulovat každý pohyb. Proto jme moc rádi, že nám s tím někdo pomáhá.
Děkujeme policii a organizátorům za to, že zorganizovali tento turnaj,” řekl radní MČ
Praha 5 Pavel Richter.
„Tento turnaj se skládá ze dvou základních kol. Z každého kola postoupí tři
základní školy a dnes se konalo finále, kde se utkalo šest základních škol z Prahy 5,”
uvedl zástupce ředitele OŘ Praha 5 Martin Horník. Městská policie Praha 5 pořádá
tuto akci také z toho důvodu, aby děti viděly policii i u jiných akcí než u těch
represivních. Zároveň je to určitý způsob prevence a hráči se učí respektovat soupeře.
„Všichni kluci k tomu přistupují férově. Za dvanáct let jsme se tady nesetkali s
hrubými zákroky nebo chováním,” popsal Martin Horník. Po zásluze vyhrála
barrandovská ZŠ Chaplinova, která neprohrála ani jeden zápas. Oceněn byl také
nejlepší brankář a nejlepší útočník. Oba hráči jsou ze ZŠ Nepomucká. „Vítěz dostal
pohár za první místo ve dvanáctém ročníku. Dostali míč a fotbalové dresy,” dodal
zástupce ředitele OŘ Praha 5 Martin Horník. Vítěz také získal putovní pohár starosty
MČ Praha 5. Tým, který by zvítězil třikrát za sebou, si ho může ponechat.
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Praha Anděl Pétanque Open 2015
Již podruhé v České republice pořádala agentura ChrisFromParis turnaj v pétanque,
nad kterým převzal záštitu starosta Prahy 5. Tentokrát se akce konala na pěší zóně
Anděl, naproti vchodu do metra, a to ve dnech od 20. do 25. června 2015.
V okolí hřišť byl uspořádán malý trh s prodejem francouzských vín, palačinek,
sýrů i kosmetiky. Na místě byly přítomny také atrakce pro nejmenší. Účastnici Praha
Anděl Pétanque Open 2015 měli možnost vyhrát pěkné ceny v doprovodných
soutěžích.
Každý hrací den byl rozdělen do dvou částí: v rozmezí od 10 hodin do 17 hodin
byla hřiště určena pro rekreační utkání. Pronájem hrací plochy byl zdarma. Každý
večer od 17 hodin do 20 hodin probíhal turnaj. Pro účast se stačilo zapsat
na registračním místě, přičemž zájemci museli počítat se zápisným ve výši 50 Kč.

Triatlonový závod
Srdce Prahy, v okolí Střeleckého ostrova, Janáčkova nábřeží a náplavky u Hořejšího
nábřeží, zažilo o víkendu 14. – 16. 8. 2015 historicky první triatlonový závod –
TRIPrague v délce polovičního Ironmana. A starosta Prahy 5 převzal nad akcí záštitu.
Roli favorita na této trati potvrdil Filip Ospalý, který zvítězil ve skvělém čase
4:07:55. Stříbro získal Tomáš Řenč v čase 4:18:31. Ospalého velký soupeř a kamarád
Petr Vabroušek byl po plavání až patnáctý, ale nakonec díky famóznímu kolu a běhu
skončil na 3. místě. Mezi ženami zvítězila Eva Potůčková v čase 4:49:38.
„Psychicky to byl náročný závod. Na kole to bylo ještě dobré, ale když běžíte a
máte velký náskok a za sebou máte výborné běžce, kteří se ve skupině hecují, tak si
musíte dávat velký pozor na udržení tempa,“ řekl Filip Ospalý těsně po skončení
závodu. „Jinak to byl velmi povedený podnik, před pořadateli smekám. Myslím, že
do pár let bude TRIPrague součástí některé z velkých mezinárodních sérií,“
dodal vítěz.
„Byla to poměrně těžká trať, na kole sice nebyla žádná náročná výraznější
stoupání, ale ani klesání, kde by si člověk mohl odpočinout. Ale jinak to bylo
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samozřejmě krásné, v Praze jsem dlouho žila a tak mě kupředu hnalo hodně přátel,“
řekla k závodu nejlepší z žen, Eva Potůčková.
Hlavní závod v délce polovičního Ironmana (1,9 km plavání, 90 km na kole a
21,1 km běh) doplnilo v průběhu víkendu mnoho doprovodných akcí. V sobotu to byl
aquatlon pro věkové kategorie 8 – 15 let a čtyřkilometrový Girls Run, ve kterém
zvítězila Denisa Kozáková. V neděli pak na trať vyrazili i účastníci Frekvence
1 MiniTRI. Vzdálenost 380 metrů plavání, 18 kilometrů na kole a 4,2 kilometru běhu,
jež odpovídá jedné desetině Ironmanských tratí, byla určena především začínajícím
triatlonistům a dalším sportovcům, kteří měli chuť poprvé triatlon vyzkoušet. Na
startu nechyběl třeba matador vytrvalostních tratí prof. Jan Pirk nebo výkonný ředitel
ČT4 Sport Jiří Ponikelský. Vítězem Frekvence 1 MiniTRI se stal František Schoval s
časem 52:55.
Mezi další doprovodné závody pořádané v neděli patřil závod nazvaný Cesta
za snem – Handy kvadriatlon smíšených dvojic, který byl určen nejen pro
handicapované sportovce a skončil vítězně pro HeřManTeam (01:08:56), respektive
Kuřata v kategorii nehendikepovaných dvojic (01:04:38).
TRIPrague je nováčkem v sérii Českého poháru v dlouhém triatlonu „Ford
Czechman Tour“, přičemž již první ročník patřil k vrcholům triatlonové sezóny.

Mezinárodní tenisový turnaj žen
Ve dnech 6. září až 13. září 2015 se v tenisovém areálu Vista resort & club na Praze 5 v
Motole konal tenisový turnaj žen ITF, který organizovala Mezinárodní tenisová
federace. Turnaje se zúčastní hráčky z ČR, Slovenska, Itálie, Švýcarska, USA a dalších
zemí, přičemž diváci mohli kvitovat jak nádhernou tenisovou hru, tak nulové vstupné.
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Vítězkou turnaje se stala Slovenka Lenka Juríková (1990, WTA 734). Ve finále
porazila Katharinu Lehnert (1994, WTA 570) 6:3, 6:4. Čtyřhru vyhrály sestry Nadia a
Maryna Kolb z Ukrajiny.

Vítězka turnaje Lenka Juríková

Během turnaje probíhal také nábor do tenisové akademie TC VŠ Praha a pro
veřejnost byly připraveny i zkušební tréninky s místními trenéry.

Pražské cyklozvonění 2015
A na své si v roce 2015 přišli i zájemci o cyklistiku, kteří mohli využít celé řady akcí.
K největším z nich patřil další ročník pražského cyklozvonění. V sobotu 12. září se
smíchovská náplavka rozezněla stovkami cyklistických zvonků a nábřeží Vltavy u
Jiráskova mostu se na jeden den proměnilo k nepoznání. Namísto zaparkovaných aut
zaplnily prostor náplavky dětská tržiště, přehlídky módy na kolech, z části
komunikací se pak staly dráhy určené pro jízdu na elektrokolech, segwayích,
městských kolech apod. Spanilou jízdu Prahou tu zakončily skupiny, které se sem sjely
z celé metropole.
Na místě bylo možné vyzkoušet si jízdu na nejrůznějších šlapacích, odrážecích
a jiných dopravních prostředcích. Odpoledne čekalo na návštěvníky několik exhibic,
104

vyvrcholením byl pokus o překonání rekordu v počtu cyklistických zvonků, které se
současně rozezní na jednom místě.
Akce se zúčastnil rovněž náš místní peleton, který vyrazil z barrandovského
Chaplinova náměstí a do jehož čela se postavil radní MČ Praha 5 pro sport Pavel
Richter. Větev trasy z Prahy 5 byla dlouhá 5,6 km.
Akci pořádalo občanské sdružení NaKole. Nad akcí převzali záštitu náměstek
primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek a za Prahu 5 starosta Radek Klíma a radní pro
kulturu Petr Hnyk.

Otevření areálu Mrázovka
Dne 19. září proběhlo slavnostní otevření letního cvičiště na Mrázovce, které prošlo od
jara zdařilou rekonstrukcí, na kterou bylo využito 20 milionů korun z operačního
programu Praha – Konkurenceschopnost. Areál slouží více než osmi stům členů
jednoty, několika školám a školkám, ale i místním obyvatelům. „Na nové travnaté
ploše je použita technologie Fibresand. Bude se tu hrát hlavně lakros a částečně také
fotbal,“ řekl místostarosta místní jednoty, Bohdan Fuka.
Kromě hlavního travnatého hřiště se v areálu nově nachází také dětské hřiště,
víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem, přírodní běžecká dráha a zájemci jistě
ocení i venkovní posilovnu.
Přes den proběhly turnaje v míčových sportech (tenis, volejbal, beachvolejbal,
basketbal, lakros, korfbal a pétanque) a večer si návštěvníci mohli odpočinout během
kulturního programu, který nabídl poslech hudebních kapel, taneční vystoupení,
ohňostroj a mnoho dalšího. Nad akcí převzal záštitu starosta MČ Praha 5.

Barrandovské hřiště otevřeno
Ve středu 9. prosince proběhlo znovuotevření zrekonstruovaného školního hřiště na
Barrandově. Slavnostního zahájení a přestřižení pásky se ujali starosta Prahy 5 Radek
Klíma, radní pro sport Pavel Richter, místostarosta pro školství Vít Šolle a ředitelka
školy MŠ a ZŠ Barrandov - Chaplinovo náměstí Mgr. Jana Fričová.
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„Jsem rád, že se nám podařilo tento krásný areál dokončit a že zde nyní budou
mít naši školáci a sportovci sdružení ve fotbalových a atletických klubech kde
sportovat,“ řekl starosta Radek Klíma a popřál všem žákům krásnou hru.
Cílem MŠ a ZŠ Barrandov je, aby tento areál sloužil nejen žákům školy, ale i
dětem a mládeži z celé Prahy 5 včetně široké barrandovské veřejnosti. Ředitelka Jana
Fričová poděkovala vedení MČ Praha 5za finanční prostředky, díky kterým mohl být
projekt dokončen. Místostarosta Prahy 5 pro školství Vít Šolle popřál na závěr
učitelům tělesné výchovy, aby se jim na novém hřišti s žáky dobře pracovalo a aby se
děti do hodin tělocviku těšily a prožily zde spoustu krásných sportovních zážitků.

Ostatní sportovní akce
V průběhu roku 2015 se pochopitelně konala ještě celá řada sportovních akcí, které se
ovšem do výběru kronikářského zápisu nedostaly. Připomeňme alespoň třetí ročník
Běhu za Vidouli, zajímavý listopadový Běh přes motolské jamky, dále říjnovou akci
Tanečního studia Andrea, které oslavilo 25 let své existence, nebo oslavu sportu
uspořádanou v areálu na Cibulkách SK Uhelné sklady u příležitosti 50 let od založení
tohoto sportovního klubu. Také místní šachisté pořádali řadu akcí, z nichž stojí za
zmínku turnaj OS Šachový klub Smíchov ve spolupráci se SOKRATES 2001 u
příležitosti 107. výročí narození velmistra Salo Flohra. Koncem června pak došlo
k znovuotevření zrekonstruovaného skateparku Aréna na Hořejším nábřeží. Na závěr
ještě připomeňme, že MČ Praha 5 v roce 2015 vyhlásila zcela novou anketu Sportovec
roku, jejíž výsledky ale spadají až do kronikářského zápisu za rok 2016.
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