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LEDEN 2011

Z radnice
ROK 2011 PŘINESL NA RADNICI PRAHY 5 ŘADU ZMĚN
Podle starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy přinese rok
2011 na radnici Prahy 5 řadu změn. Dotknou se zefektivnění
fungování státní správy, především v organizační oblasti, od
personálních změn po audit smluv dodavatelů pro městskou
část a ukončení těch nevyhovujících. Vyplývá to ze skutečnosti, že nová koalice (TOP 09, VV, ČSSD), která vzešla
z loňských komunálních voleb, zahájila konkrétní tažení
proti korupci. „Já sám se chci v průběhu tohoto roku zaměřit
na konkrétní problémy, které tíží obyvatele „pětky“, např.
zajistit více míst ve státních školkách… Prioritou naší koalice je také zlepšit celkové fungování úřadu a zvýšit informovanost občanů. Změnil se i název radničního časopisu.
Z Pražské Pětky jsme udělali Pětku pro vás. Což se také
projeví ve finančních nákladech na časopis. Informace
naleznete na www.ipetka.cz a na internetových stránkách
www.praha5.cz . Dosavadní rozpočet 4 miliony korun na
výrobu časopisu jsme snížili minimálně o 30 - 40 procent,“
řekl na začátku roku 2011 starosta Prahy 5. A zároveň všem
občanům popřál v nadcházejícím období hodně radosti a
chuti do života i do práce.

STAROSTOVÉ OKOLNÍCH OBCÍ JEDNALI NA RADNICI
PRAHY 5

Ve středu 26. ledna 2011 se na smíchovské radnici uskutečnilo setkání starostů okolních obvodů Prahy 5. Cílem
bylo vzájemné seznámení starosty městské části Prahy 5
MUDr. Radka Klímy s představiteli okolních městských
částí a projednání aktuálních problémů dotýkajících se katastrálního obvodu Prahy 5. Projednávala se například problematika dopravní infrastruktury, ochrana životního prostředí
a rozvoj sportovních a kulturních aktivit zdejších občanů.
„Jsem velice potěšen, že na toto první setkání přijalo pozvání šest představitelů okolních městských částí…Naše
představa je scházet se přibližně jednou za dva měsíce,“ řekl
starosta MUDr. Radek Klíma. Setkání se zúčastnili starostové městských částí Lochkov, Řeporyje, Slivenec, Velká
Chuchle, Zbraslav a Zličín. Představitelé Radotína, Lipenců
a Butovic se bohužel na jednání nedostavili.

BEZPLATNÁ PORADNA PRO OBČANY PRAHY 5

Rada městské části Praha 5 schválila prodloužení provozu
bezplatné poradny pro občany městské části, která poskytuje
diskrétní poradenskou pomoc v závažných životních situacích. Poradna je zaměřena na služby psychosociálního, rodinného a výchovného poradenství. Mezi nejčastější
problémy, s nimiž se klienti na odborníky obrací, patří rozvody a úprava poměrů v rodině po rozvodu, výchovné
problémy dětí (poruchy chování a sociálně-patologické jevy
u mladistvých), potíže v zaměstnání a pomoc při kontaktu s úřady a jinými institucemi. Zařízení funguje již několik
let a počet návštěvníků potvrzuje její potřebnost. Navazuje
na činnost bezplatné občanskoprávní poradny a je úzce spojena se sociálním odborem, problémy klientů řeší v co
nejkratším termínu. Poradna je provozována v prostorách
úřadu každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci, a to od 13.00
do 18.00 hodin.

BÝVALÝ STAROSTA PRAHY 5 JUDR. MILAN JANČÍK BYL
OBVINĚN Z KORUPCE

Protikorupční policie oznámila, že bývalého starostu
Prahy 5 JUDr. Milana Jančíka obvinila ze zneužití pravomoci úřední osoby. A to z důvodu údajně neoprávněného
postoupení pohledávek za nájemné Agentuře Praha 5. Obvinění dává Milan Jančík do souvislosti s jednáním vlády
o protikorupční strategii, jak prohlásil 5. ledna 2011 na tiskové konferenci. Milan Jančík spojuje uvedený případ se
snahou tehdejšího ministra vnitra Radka Johna (VV) prosa-
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dit schválení protikorupční strategie. Proti předloženému
návrhu měl premiér Petr Nečas (ODS) a další ministři jeho
strany výhrady. „Obvinění člena ODS, i když se v dané době
politikou nijak nezabývám, je pravděpodobně panem
Johnem, mimochodem zastupitelem na Praze 5, považováno
za určitou formu nátlaku na členy vlády za ODS,“ uvedl Milan Jančík. Podle něj bylo o jeho obvinění rozhodnuto na začátku prosince 2010, on se o věci dozvěděl několik dnů před
Vánocemi.
Milan Jančík považuje případ za absurdní a proti
nařčení podal stížnost. Tvrdí, že k postoupení pohledávek za
nájemné v bytech podle zákona o hlavním městě nepotřeboval souhlas zastupitelstva, protože výše jednotlivých pohledávek údajně nepřevyšovala 100 000 korun. Přesto podle
něj zastupitelé Prahy 5 o všech krocích věděli. Převzetí pohledávek za nebytové prostory, které podle Milana Jančíka
mohou být vyšší než 100 000 korun, bylo údajně zastupitelstvem Prahy 5 schváleno. Někteří opoziční zastupitelé však
už dříve uvedli, že jim materiály o činnosti agentury byly
pouze předloženy s tím, aby je vzali na vědomí. Milan Jančík na tiskové konferenci zopakoval, že v kauze Agentury
Praha 5 vylučuje jakékoliv své pochybení i jakékoliv pochybení zaměstnanců radnice nebo členů rady a zastupitelstva. Podle něj byla spolupráce s agenturou komplikovaná,
ale i přesto se jí podařilo od dlužníků vymoci asi 28 milionů
korun. Vinu vidí pouze na straně agentury, která podle něj
městské části dosud dluží asi 6,5 milionu korun. Podle Pavly
Oslerové z Agentury Praha 5 nejsou dosud vypořádány závazky a pohledávky mezi agenturou a městskou částí. Pohledávky má prý i agentura vůči radnici. Jaká je jejich výše,
ale nelze v současnosti říci.

Úřední oznámení
OD ROKU 2011 NASTALY ZMĚNY V AUTOMOBILOVÉ
DOPRAVĚ
Od 1. ledna 2011 si budou muset řidiči, kteří jezdí bez
dálniční známky, dávat větší pozor, které silnice používají.
Ministerstvo dopravy ČR totiž rozšířilo seznam dálničních
úseků, na nichž je nutno platit. „Od uvedeného termínu je
třeba mít dálniční známku i na zrekonstruovaných nebo
nově postavených úsecích, případně tam, kde se napojuje
dálniční síť,“ vysvětlil novou situaci Jakub Ptačinský, tiskový mluvčí ministerstva dopravy. Řidiči i nadále nemusí
platit na těch úsecích, které na další dálnice nenavazují. Zároveň od stejného data je nutné mít v motorovém vozidle
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novou výbavu. Novinkou jsou autolékárničky, které obsahují i resuscitační masku nebo folii zabraňující prochladnutí
zraněného. Do povinné výbavy auta nově patří i reflexní
vesta. Naopak rezervní pneumatiku si již řidiči vozit nemusí.
Místo ní by však měli mít sadu nářadí, kterým by mohli poškozenou pneumatiku opravit. Tímto dnem také končí
platnost 1,4 milionu řidičských průkazů vydaných v letech
1994 až 2000.

OTAZNÍKY KOLEM SMLOUVY S AGENTUROU PRAHY 5
Státní zastupitelství uznalo stížnost Milana Jančíka, že policie jednala ukvapeně. Proto 15. ledna 2011 zrušilo usnesení
o trestním stíhání bývalého starosty Prahy 5 jako nepřezkoumatelné a nezákonné. Případ se tak vrátil na začátek,
policie musí uvedenou kauzu znovu otevřít a případ prozkoumat. „Celou dobu jsem přesvědčen o své nevině,“ řekl
Milan Jančík. Byl to totiž on a jeho advokát, kdo inicioval
stížnost na dosavadní práci policie v uvedeném případu. „Je
to trochu nepříjemné, ale nic fatálního. Podat stížnost je
běžná právní taktika,“ myslí si o případu Stanislav Beránek
z Transparency International, který aktuální trestní oznámení
na Milana Jančíka zaštítil. Větší potíž by podle něj způsobilo, kdyby státní zastupitelství nyní trestní stíhání úplně zastavilo. Stanislav Beránek podal oznámení na exstarostu loni
v březnu (2010). Předmětem zájmu detektivů byly smlouvy,
jež Milan Jančík v roce 2003 uzavřel s firmou Agentura
Prahy 5. Na jejich základě městská část Praha 5 převedla
postupně na účet firmy pohledávky za dlužné nájemné.
Podle údajů radnice předal Milan Jančík Agentuře
Prahy 5 v průběhu pěti let pohledávky v hodnotě přes osmdesát milionů korun. Minimálně třetinu z převedené částky
ale vymahačská firma od dlužníků vůbec nežádala. Radnici
tak vznikla škoda v řádu desítek milionů. Úřad však tratil
i na vymožených částkách od klientů. Smlouva totiž byla
pro firmu extrémně výhodná: zajišťovala jí čtyřicetiprocentní zisk z každé vymožené pohledávky. Zakázku společnost
získala bez výběrového řízení. A to navzdory tomu, že
v branži správců pohledávek byla nováčkem. „Jednalo se
o společnost bez průhledné vlastnické struktury, bez historie,
bez zkušeností s vymáháním pohledávek, bez sídla a zaměstnanců,“ stojí v trestním oznámení. Celý obchod Milan
Jančík údajně provedl bez požehnání zastupitelů. A právě
tím podle detektivů porušil zákon. „Smlouva nemohla být
však uzavřena bez předchozího schválení zastupitelstva,“
řekl mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek.
Nejen exstarosta Prahy 5 Milan Jančík (ODS) zodpovídá za smlouvy radnice s vymahačskou Agenturou Praha
5, svůj podíl na nich mají všichni koaliční zastupitelé, kteří
v červnu 2007 zpětně posvětili dohodu o narovnání vztahů.
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Tvrdí to tehdejší opozice, podle níž nemůže jít jen o zneužití
pravomocí veřejného činitele. Opoziční zastupitelé podle
šéfa Zelených v Praze 5 Lukáše Budína počátkem roku
2004, kdy se Jančíkem uzavřené smlouvy poprvé zpětně
braly na vědomí, nevěděli, o čem hlasují. Zastupitelé znění
tří smluv nedostali. „Smlouvu obdrželi někteří zastupitelé
pouze k nahlédnutí v jednom výtisku až těsně před hlasováním a po urgencích a měli pouze několik minut na její
prostudování. Někteří zastupitelé tudíž hlasovali o smlouvě,
kterou nikdy neviděli. Existuje zde důvodné podezření
trestného činu podvodu,“ uvedl Lukáš Budín, který se připojil k trestnímu oznámení podanému českou pobočkou
Transparency International. Zelení také zvažují vlastní
podnět policii na všech dvacet šest zastupitelů, kteří
v červnu 2007 vzali na vědomí dohodu o narovnání vztahů
radnice s agenturou. „Věděli, že smlouva může být soudem
zneplatněna a že se mohou podílet na poškození ekonomických zájmů obce. Byli na to výslovně upozorněni,“ řekl
Lukáš Budín s tím, že se dotyční mohli zpronevěřit zastupitelskému slibu.
Lukáš Budín počátkem ledna roku 2011 zdůraznil, že
vztah radnice k Agentuře Praha 5 už tehdy prověřovala policie a Milan Jančík o tom věděl. Policie případ odložila,
smlouvu o postoupení pohledávek z roku 2003 však soud
v roce 2007 skutečně označil za neplatnou.

Územní rozhodování a stavební
aktivity
NA SMÍCHOVĚ NAJDEME MALOU LOOSOVU VILU
Slavná Müllerova vila v Praze 6 - Střešovicích není jedinou
stopou fenomenálního rakouského architekta Adolfa Loose
(1870−1933) a jeho spolupracovníka Karla Lhoty v Praze.
Dva roky poté, co byl postaven dům pro podnikatele a
stavebního inženýra Františka Müllera, vyrostla v první
polovině třicátých let na Smíchově další stavba podle plánů
proslulého architekta - Winternitzova vila. Není tak velkolepá jako její střešovická sestra, ale její příběh je také fascinující, a to kvůli vývoji po válce s hořkou příchutí. „Městská
část Praha 5 je pyšná na to, že na jejím území v ulici Na
Cihlářce se nachází jeden ze skvostů tvorby tak slavného architekta,“ uvedl zástupce starosty Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit. Když prestižní advokát předválečného Československa
Josef Winternitz, který právně zastupoval firmu Františka
Müllera, hledal v metropoli parcelu vhodnou pro stavbu
svého reprezentativního sídla, měl šťastnou ruku. Koupil
pozemek na vrchu nad Smíchovem nedaleko Bertramky.
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Měl odtamtud úchvatný výhled na Nové Město se „Zlatou
kapličkou“ v popředí, Malou Stranu a Hradčany. Stavba vily
začala v listopadu roku 1931 a rostla „jako z vody“.
Stavební tempo bylo nebývalé, a proto byl dům s jedinečnou
koncepcí vnitřního uspořádání místností hotov již v lednu
1932. Tři měsíce se zdají při pohledu na konečný výsledek
neuvěřitelné, ale jsou z archivních dokumentů doložitelné.
Co už se nikdy přesně nedozvíme, je podíl, jaký mají oba
architekti Loos a Lhota na konečné podobě experimentální
stavby. Vůdčí osobností byl však zřejmě Loos, už proto, že
i zde - podobně jako ve Střešovicích - je uplatněn tzv.
Raumplan, jedinečná koncepce vnitřního uspořádání
místností.
Majitel měl k dispozici šest ložnic, tři terasy o rozloze 140 metrů čtverečních a zahradu o ploše 1700 metrů
čtverečních. Hlavní halu vily bylo možné po úplném odstranění velkého okna změnit na letní zahradu. Jako
u Müllerovy vily se i zde architekt držel představy oprostit
dům od zbytečných dekorací a soustředil se na originalitu
prostorů k bydlení. Josef Winternitz se však z bydlení ve své
luxusní vile moc dlouho neradoval. Za druhé světové války
zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi, jeho majetek
byl zkonfiskován nacisty. Později zde byla školka, která se
tady udržela až do devadesátých let. Potomkům původního
majitele se podařilo vilu získat až po letech soudních sporů,
když už šlo prakticky o zdevastovaný dům s necitlivými
stavebními úpravami, zničený obložením a chybějícími původními doplňky. Byla nutná jeho celková rekonstrukce.
Naštěstí se kromě plánů zachovala i část původního vybavení, především zabudovaný nábytek. V současnosti je Winternitzova vila prázdná a nabízí se k pronájmu za zhruba 90
tisíc korun měsíčně. Pokud se zájemce o vilu za tyto peníze
najde, bude mu odměnou jedinečný výhled na Prahu a bydlení v klidném místě uprostřed zeleně, navíc na prestižní adrese.

RADNÍ PRAHY 5 ZAMÍTLI VYUŽITÍ KRAJINNÉHO PRVKU
SPIRITKA PRO STAVEBNÍ ÚČELY
Radní Prahy 5 zamítli na svém posledním lednovém zasedání (25.1.2011) využití krajinného prvku Spiritka pro
stavební účely a zároveň uložili Ing. Jiřímu Vejmelkovi, zástupci starosty, zpracovat návrh dopisu pro orgány hl. m.
Prahy a MHMP požadující obnovení ochrany Významného
krajinného prvku (VKP) Spiritka v plném rozsahu jeho původní registrace z 8. 11. 2000. Celé území má vysokou přírodovědnou hodnotu, především z důvodu geologického
fenoménu, mineralizace pramenů vody, podmiňující slatinný
charakter mokřadu. Spiritka je doposavad nezastavěnou zelenou plochou, položenou mezi Ladronkou a Zdíkovskou
ulicí v Praze 5 - Košířích. Řada stavebních firem má zájem
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na lukrativních pozemcích vystavět moderní obytné domy,
projektované například jako „Cubic House“, které mají pro
zájemce nabídnout exkluzivní bydlení. O zachování přírodního rázu území o rozsahu 25500 metrů čtverečních,
chráněného zákonem od roku 2000, usiluje „Společenství
křídových pramenů Spiritka“.

Podniky a podnikatelé
PROJEKTY S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÝCH
FONDŮ
V současné době se v městské části Praha 5 uskutečňují tři
projekty s finanční podporou z evropských fondů. Jedná se
o projekt Dejme šanci každému (projekt rozšířené estetické
výchovy sociálně znevýhodněných žáků Základní školy
Grafická), projekt Řízení lidských zdrojů v Praze 5 (personální audit a vzdělávání vedoucích pracovníků ÚMČ Praha
5) a projekt Snížení emisní zátěže dopravy ulic pomocí izolační zeleně v Praze 5 (tj. výsadba stromů ve vybraných
částech ulic s vysokou dopravní frekvencí). Do roku 2013
zbývají ještě dva roky na přípravu dalších záměrů a podání
žádostí na dotace z fondů Evropské unie. Komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU Prahy 5 v uvedeném období
bude sbírat a vyhodnocovat podněty, které by mohly být do
Bruselu předloženy.

Byty a bytová politika
VÝSTAVBA BYTŮ JINONICKÁ VYHLÍDKA V PRAZE 5 BYLA ZAHÁJENA
Komorní charakter, lokalita s vynikající dostupností, přísná
efektivita prostor bytových jednotek, racionálně kalkulované
ceny a vhodně vybraná financující banka i generální dodavatel. To vše jsou parametry nového polyfunkčního bytového projektu Jinonická vyhlídka v Praze 5, jehož
výstavba začala v prosinci roku 2010. První obyvatelé se
sem budou moci nastěhovat v létě 2012. Výstavbu projektu,
v němž vznikne vedle 60 bytových jednotek rovněž zhruba
1500 metrů čtverečních kancelářských a maloobchodních
prostor, zahájil generální dodavatel - Ross Holding a. s. Celkový rozpočet stavby dosahuje 300 milionů korun a projektové financování poskytuje UniCredit Bank. Investorem
projektu je ryze česká společnost TBIW a. s., která svěřila
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důvěru dvojici architektů: Architektonickému ateliéru Holub
a TK atelieru. Prodejcem je realitní kancelář Tide Reality s.
r. o.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 PŘIPRAVILA KONCEPCI
BYTOVÉ POLITIKY
Radní Prahy 5 schválili návrh nových kritérií, která budou
sloužit pro ohodnocení míry potřebnosti jednotlivých žadatelů jak o byty tzv. zvláštního určení – byty pro seniory, tak
o byty přidělované ze sociálních důvodů. Kritéria pro získání bytů zvláštního určení pro seniory zohledňují především věk a zdravotní stav žadatele, jeho finanční situaci,
způsob a formu uspokojování jeho současných bytových
potřeb. Kritéria pro přidělování bytů ze sociálních důvodů
vycházejí především z finančně sociální situace žadatele, tj.
z celkové výše příjmu na osobu, z jeho současné bytové
situace při akcentu na tíživou situaci rodin s nezaopatřenými
dětmi atd. Na základě uvedených kritérií bude Výborem sociálním a zdravotním sestavena evidence žadatelů o pronájem obecních bytů a to jak bytů zvláštního určení, tak i bytů
ze sociálních důvodů.

Doprava
VYROSTE MEZI DVORCI A ZLÍCHOVEM NOVÝ MOST?
Vedení hl. m. Prahy má v tuto chvíli jiné priority než
zlepšení tramvajové dopravy ve městě, přesto se však stále
uvažuje o výstavbě nového mostu spojujícího oba vltavské
břehy směrem z Dvorců na Zlíchov. Neboť se ukazuje, že
některé části tramvajového „okruhu“ jsou pro dopravu
v hlavním městě opravdu klíčové. Třeba plánovaný dvorecký most mezi Prahou 5-Zlíchovem a Prahou 4-Podolím.
„Díky dalšímu propojení obou břehů nebudou tramvaje přes
Vltavu v této oblasti přejíždět jen po Palackého mostě,“ řekl
k problematice výstavby nové komunikace mluvčí Prahy 5.
Pro odborníky je dvorecký most klíčovým projektem. „Měla
by to být vlajková loď nových tratí. Městu opravdu výrazně
pomůže,“ míní Karel Hák z ÚRM. Most se má stát součástí
zamýšlené trasy Pankrác – Budějovická – Dvorce – Zlíchov.
Kromě cestujících v tramvajích se po dvoreckém mostě
svezou také cyklisté, nebude chybět ani chodník pro pěší.
Jen řidiči aut budou mít oproti původním plánům smůlu.

NA VLTAVĚ BYL PLNĚ OBNOVEN PROVOZ
V soboru 19. ledna 2011 byla v Praze zrušena protipovod-
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ňová opatření a provoz na řece Vltavě byl už plně obnoven.
Jedinou uzavřenou náplavkou zůstala loděnice pod Palackého mostem, zákaz vjezdu pro automobily platí zatím také
pro pravobřežní náplavky. „V Praze se postupně ruší přijatá
protipovodňová opatření. Vedle uvolnění plavby byla dnes
otevřena protipovodňová vrata u hotelu Four Seasons, odstraněny mobilní zábrany u průchodu do Divadelní ulice a
otevřeny náplavky v Praze 5,“ řekl tiskový mluvčí pražského magistrátu Jiří Wolf. Pokles hladiny řeky také umožnil
obnovení lodní dopravy.

Školství a dětské aktivity
STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ NA SMÍCHOVĚ
Obrázky krápníkových jeskyní se na plátně střídají se záběry
proudů lávy, dýmu a ohně z dštící sopky Eyjafjallajökull. Island vidíme tak, jak jej většinou běžní turisté neukazují na
svých fotografiích. Ale ono také nejde o běžné turisty, ale
o mladé přírodovědce, kteří cestu na ostrov, ležící v Atlantském oceánu, podnikli především kvůli svému odbornému
zaměření na geologii a botaniku. Právě přednáškou o Islandu zahájila letos 7. ledna 2011 Stanice přírodovědců na
Smíchově v Drtinově ulici, která patří pod pražský Dům dětí
a mládeže v Karlíně (DDM), tradiční cestovatelský cyklus.
Překvapením bylo, že mezi posluchači nebyly jen děti, jak
by se u akce pořádané DDM dalo předpokládat, ale lidé
středního i vyššího věku. „Mě sem přivedla spolužačka, která do stanice dříve chodila a dnes tu spolupořádá akce. Když
se dozvěděla, že jsem byla s kolegou loni na jaře na Islandu,“ řekla Hana Mayerová, studentka botaniky. Její kolega
Vladimír Lachman je zase nadšen tím, že se mohl podívat
na místa, kde lze pozorovat oddalování litosférických desek.
Samozřejmě, že největším zážitkem byla návštěva úpatí
sopky Eyjafjallajökull, krátce po jejím výbuchu loni
v dubnu (2010).
Přednášky probíhají v krásném prostředí Stanice přírodovědců, která zároveň funguje jako malá zoologická zahrada. Návštěvníci zde najdou skleníky a terária. Je možné
tady spatřit například dospělé krajty, anakondy a hroznýše
královské, dravé želvy, varany či leguány, ale také třeba
krokodýla nilského, jehož chov je u nás velkým unikátem.
V únoru (2011) zde na zájemce čekala přednáška „Rumunsko - Banát aneb putování do krajiny 19. století“ a
v březnu (2011) přišel na řadu ostrov lemurů a baobabů Madagaskar. Další besedy následovaly v průběhu celého
roku 2011. „V našem kroužku Příroda a turistika se děti naučí základy botaniky a zoologie, ale chceme dělat i něco
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dalšího, například zásady první pomoci nebo zajímavé výtvarné techniky,“ řekla Lucie Drnovská, studentka Přírodovědecké fakulty UK. „Jezdíme s dětmi také na výlety,
kde jim hlavně předvádíme, že se víkend dá strávit i jinak
než v nákupním centru,“ přibližuje studentka cíle kroužku.
Členy jejího oddílu jsou chlapci ze základní školy. „Nyní je
jich jen šest, ale všichni chodí pravidelně,“ řekla. Dříve
chodili do kroužků i středoškoláci, ale ti dnes mají jiné zájmy. Naproti tomu ti, jejichž zájem je hlubší, mohou
přestoupit do kroužku pro starší mládež, například entomologického, který se zabývá životem hmyzu. Zajímavostí je,
že ve stanici existuje i speciální kroužek pro francouzsky
mluvící děti ze sousedního francouzského lycea.

RADNICE NEPODPOŘILA PROJEKT NOVÉ BUDOVY
WALDORFSKÉ ŠKOLY
Rada městské části Praha 5 nepodpořila žádost Spolku pro
založení waldorfské školy v Praze o budoucí realizaci
projektu, jehož cílem je vybudovat nový komplex budov pro
potřeby waldorfské pedagogiky na území Prahy 5. V současné době funguje v Jinonicích základní waldorfská škola,
která vznikla z iniciativy rodičů organizovaných ve Spolku
pro založení waldorfské školy v Praze počátkem 90. let a od
roku 1992 otevřela první třídy v objektu bývalé školní budovy, který získala do pronájmu za symbolickou částku díky
vstřícnosti městské části Praha 5. V průběhu 90. let se ZŠ
Waldorfská rozrostla do dalších tří objektů. Přesto škola pociťuje potřebu dalších prostorových kapacit. Škola by navíc
ráda měla možnost provést své žáky v rámci svého specifického systému vzdělávání všemi úrovněmi vzdělávacího
procesu, vyjma vysokoškolského – od předškolního vzdělávání přes základní školní docházku až po středoškolské
vzdělání. I to by měl projekt nové budovy umožnit - v první
etapě realizace plánuje Spolek pro založení waldorfské školy v Praze výstavbu budovy pro druhý stupeň Základní školy
waldorfské, v navazujících etapách pak výstavbu objektů
mateřské školy, střední školy a pro první stupeň základní
školy na pozemcích svěřených MČ Praha 5. V této podobě
však záměr u vedení městské části podporu nenašel. „Městská část si je vědoma specifického postavení ZŠ Waldorfská
v rámci českého vzdělávacího svému coby instituce, která
nabízí alternativní systém vzdělávání – proto zástupci
Spolku pro založení waldorfské školy nemohou vznášet na
zřizovatele, kterým je městská část, nestandardní požadavky.
Jejich žádost vykazuje všechny znaky fungování soukromého školského subjektu, ZŠ Waldorfská je však zřízena městskou částí a ta musí o jejím fungování a případném
rozšiřování rozhodovat v kontextu celé Prahy 5,“ řekl starosta Radek Klíma. Městská část Praha 5 je kromě ZŠ Waldorfská zřizovatelem dalších dvanácti základních škol,
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kterým přispívá na provoz v řádech desítek milionů korun
ročně a přispívá také nad rámec svých zákonných povinností
zřizovatele i na odměny a platy učitelů. Nemalé peníze vynakládá ze svého rozpočtu také na investice do vybavení jí
zřizovaných základních škol, jako je např. budování počítačových učeben. „Není důvod investovat 30 milionů korun
z rozpočtu městské části do objektu, který by byl ve
vlastnictví jiného subjektu, v tomto případě Spolku pro založení waldorfské školy v Praze, aby v něm byla provozována městskou částí zřízená základní škola,“ vysvětlil jednu
z hlavních námitek MUDr. Radek Klíma. Šlo by tak o další
zakonzervování nestandardního vztahu, který je nastolen ve
stávajících prostorách obývaných ZŠ Waldorfská. „V roce
2000 se škola stala plně organizovanou základní školou
zřízenou městskou částí. Došlo tak k situaci, kdy škola
zřízená obcí sídlí v budově pronajaté Spolku,“ řekl Radek
Klíma. „Tento nestandardní vztah bude moct být napraven
až po vypršení termínu pronájmu budovy Spolku – 30. června 2017,“ dodal.
Problém má Praha 5 i se záměrem vybudovat v rámci realizace projektu nové školní budovy i objekty určené
pro mateřskou a střední školu. „Odbor školství a kultury ve
svých návrzích plánů nepočítá s výstavbou další mateřské
školy zřízené obcí. Městská část Praha 5 je v současné době
zřizovatelem 20 mateřských škol, s celkovou kapacitou přes
dva tisíce míst, na jejichž provoz vynakládá zhruba 24 milionů korun ročně,“ podotkl Radek Klíma k plánům rozšířit
nabídku areálu waldorfské školy v Jinonicích i o prostory
určené pro novou mateřskou školu. „Co se týče záměru vybudovat zde střední školu, je nutno podotknout, že městská
část není zřizovatelem středních škol ze zákona, pokud by se
rozhodla zřídit střední školu, musela by hradit nejen náklady
na její provoz, ale také platy zaměstnanců a další neinvestiční výdaje,“ konstatoval starosta. „V době, kdy nabídka
na všech typech středních škol převyšuje poptávku a školy
se tak potýkají s nedostatkem žáků, není pro obec důvod
podporovat budování další střední školy, natož aby ji sama
zřizovala,“ dodal.

MINISTR ŠKOLSTVÍ NAVŠTÍVIL SMÍCHOV
Především o státních maturitách se dne 20. ledna 2011 mluvilo během návštěvy ministra školství Josefa Dobeše (VV)
na smíchovské Střední průmyslové škole v Praze 5. Její ředitel Radko Sáblík v úvodu předal ministrovi zprávu se svými připomínkami nejen k maturitám, ale i ke grantové
politice nebo k byrokratickým problémům, se kterými se ve
své funkci ředitele střední školy potýká. Při prohlídce školy
si ministr Josef Dobeš prohlédl učebny, zavítal do několika
tříd, kde zrovna probíhala výuka, navštívil studentský klub
i moderní audiovizuální studio.
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Otázku státních maturit otevřel zástupce ředitele
Zbyšek Nechanický, který vyjádřil obavu, aby se v příštích
letech nepřidávaly do maturit zkoušky z dalších předmětů,
než jaké budou letos. „Tuhle podobu maturity jsem na dva
roky zmrazil, další předměty se přidávat nebudou,“ ujistil
ministr a dodal, že za čtyři roky, až skončí smlouvy, které
uzavřeli jeho předchůdci, by rád výrazně zjednodušil
i samotný průběh maturit. Jak se na všechno dívají samotní
letošní maturanti? „Byl jsem nejdřív odpůrce státní maturity,
ale teď se mi líbí princip, že se tak mezi sebou srovnají
střední školy,“ řekl student 4. ročníku Miloslav Melichárek.
„Je to tak, většině žáků nevadí samotná maturita, ale to, jak
je udělaná,“ potvrdil ředitel Radko Sáblík. Ministra nejvíc
zajímala beseda se žáky. Hodinový maratón otázek a odpovědí začal dotazem, zda by nebylo lepší žáky připravovat na
státní maturitu postupně od prvního ročníku a ne do toho
hodit letošní čtvrťáky „rovnou po hlavě“. „Ideální by samozřejmě bylo, kdyby tu tato maturita fungovala už deset let, a
vy jste byli v zaběhnutém systému. Připouštím, že tu je pro
vás jako pro předskokany problém. Na druhou stranu už
v roce 2007 na školu přišly požadavky, co bude ke státní
maturitě třeba a bylo jasné, že hodina H jednou přijde,“ vysvětlil ministr Josef Dobeš. Reagoval i na otázku, jak se vyhnout chybám, které Cermat udělal při generálce, kdy špatně
vyhodnotil 12 tisíc testů. V čem vidí Josef Dobeš výhody
pro absolventy státních maturit? „Především v tom, že se
budete moc uplatnit a uspět v evropském konkurenčním
prostředí,“ uvedl. Na závěr své návštěvy ministr připomněl,
že od 1. března 2011 dostanou školy cvičné maturitní testy,
které si pak žáci budou moci zdarma stáhnout na webu Cermatu www.novamaturita.cz .

Kultura
KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY SE BUDOU V PRAZE 5
SKONAT PO CELÝ ROK 2011
Městská část Praha 5 ve spolupráci s Pražskou komorní
filharmonií (PKF) bude letos opět pořádat koncerty vážné
hudby v Národním domě na Smíchově. Stejně jako v předchozích letech bude zachována tradice dostupnosti koncertů
široké veřejnosti. Nové vedení radnice se bude snažit ještě
více zvýšit kvalitu kulturního programu a přilákat nové zájemce o klasickou hudbu především z řad mladší generace.
První z řady koncertů proběhne 8. března 2011
v 19.30 hodin pod taktovkou Leoše Svárovského. Záštitu
nad koncerty v letošním roce převzal radní pro školství a
kulturu MUDr. Angel Marinov.
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DEN JAPONSKÉ KULTURY NA SMÍCHOVĚ
Japonsko je země, která si přes prudký technický a průmyslový rozvoj uchovala staré zvyky a mnohé ze svého kulturního bohatství až do dnešních dnů. V Praze 5 „Zemi
vycházejícího slunce“ představilo v pátek 14. ledna 2011
pásmo odpoledních přednášek a besed pobočky Městské
knihovny v Praze 5, sídlící na náměstí 14. října č. 15/83,
v bývalém objektu městské tržnice. Mladé čtenáře přišla
podpořit například spisovatelka Františka Vrbenská nebo
malířka a harfenistka Jana Šouflová. V bohatém programu
se návštěvníci například dozvěděli nejen základní informace
o Japonsku, ale i o kaligrafii, filmu a komiksu, básnířském
stylu „haiku“ a hudbě.

MODERNÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V CENTRU SOU ČASNÉHO UMĚNÍ FUTURA
Dnešní generace výtvarníků totiž více než kdy předtím nevnímá hranice jednotlivých médií. Pohyblivá či statická fotografie je v jejich tvorbě významným, nikoli však jediným
stavebním kamenem. Svou roli tu hrají také flashové a „klasické“ animace, promítání obrazu na trojrozměrné předměty
či kombinace zvětšenin a dalších výtvarných technik. Uvedené tendence odrážela i výstava Moving Image, přístupná
do konce ledna 2011 v Centru současného umění Futura
v Praze 5.
Stánek moderní tvorby působí v budově bývalé smíchovské továrny už od roku 2003. Různorodý a členitý
prostor několikapatrové galerie nabízí široký rejstřík
prostředí od intimních zákoutí přes temné sklepení a
„promítací sály“ až po větší světlé místnosti, určené pro rozměrnější instalace. Na výstavě Moving Image se pod kurátorským vedením Jana Zálešáka představilo devatenáct
umělců, kteří jsou vesměs spjati s Fakultou výtvarných
umění Vysokého učení technického v Brně. Jedná se o tvůrčí
společenství, v jehož rámci vznikají dočasné aliance navzájem spolupracujících autorů. Prostor galerie Futura v návštěvníkovi vyvolává silné emoce - očekávání, zvědavost
nebo strach. Brněnským umělcům se podařilo uchopit toto
prostředí a zasadit do něj díla, která tyto dojmy podporují a
dále rozvíjejí. Návštěvník zde najde videoprojekce - například filmovou sekvenci Filipa Cenka s názvem Po atentátu nebo instalaci kombinovanou s HDV animací Pohlaď mi
bříško od Adély Sobotkové. V dalších částech centra byl
promítán animovaný film Matěje Smetany, který vznikl na
základě pozvání osmadvaceti přátel na večírek. Každý
z nich si měl přinést libovolný předmět, který pak společně
pomocí fotoaparátu animovali. Půlhodinový snímek vytvářel
autor po jednotlivých políčcích celkem sedm hodin a ve
Futuře jej prezentoval v podobě úzkého pruhu obrazu
promítaného přímo na stěnu. V nejsvětlejší místnosti bylo
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předvedeno několik výtvarných cyklů - mj. působivé fotografie Petra Strouhala nazvané Nikdy bych nekopla do křídla a do nejhezčí koule v místnosti, akvarely Petra Cabalky
nebo námořnickou „bojovou“ instalaci Filipa Nerada nazvanou prostě Kompozice 38.

Zdravotní a sociální péče
NA SILVESTRA SE V PRAZE NARODILO PŘES ŠEDESÁT
DĚTÍ
Tobiáš se narodil poslední den v roce 31. ledna 2010 ve Fakultní nemocnici v Praze 5 - Motole. Přestože pomyslná
soutěž probíhá vždy o prvního novorozence v roce novém,
malý Tobiáš se však zařadil mezi „vítěze“. Neboť jeho rodiče dostali ještě od státu porodné 13 tisíc korun. Od Nového
roku 2011 se totiž změnila pravidla pro vyplácení příspěvku
a rodiče na peníze už nemají po porodu automatický nárok.
Od ledna letošního roku (2011) už dostávají porodné jen
matky, jejichž čistý měsíční příjem nepřesáhl 2,4násobek
životního minima. Dávka 13 tisíc korun je vyplácena nově
jen rodinám, kterým se narodí první dítě. Podobných „šťastlivců“, jako je Tobiáš, se v pražských porodnicích narodilo
v poslední den roku 2010 více než šedesát.

LÉKAŘI USILUJÍ O ZVÝŠENÍ PLATŮ
Podle lékařských odborů podalo v akci „Děkujeme, odcházíme“, zaměřené na zvýšení mezd zdravotníků, výpověď
celkem 3837 lékařů. Někteří však už výpovědi stahují, například v Praze. Ředitelé nemocnic dokonce mluví o tom, že
všechny lékaře v březnu roku 2011 znovu nezaměstnají. Ministerstvo zdravotnictví ČR lékařům, kteří formou hromadných výpovědí chtěli značně navýšit mzdy, ustoupit
nehodlá. Pražské nemocnice zatím nezveřejnily, kolik výpovědí od lékařů už obdržely. Podle lékařských odborů podá
v Praze výpověď kolem 560 lékařů. Pro většinu je výpověď
jen formou protestu. Čekají na vstřícný krok vlády a ve skutečnosti chtějí v nemocnicích zůstat. „Výpovědi klesají dramaticky, ale dokud to nemám na stole, nebudu počty
potvrzovat,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole Miloslav Ludvík. Původně podalo v Motole výpověď 55 lékařů.
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BRUSELSKÉ MILIONY PRO DĚTSKÉ KARDIOCENTRUM
V MOTOLE
Děti s onemocněním srdce či s vrozenými srdečními vadami
se budou léčit v pražské motolské nemocnici pomocí nej modernějších přístrojů. Umožní to dotace z Evropské unie
určená na vybavení nově rekonstruovaného dětského kardiocentra. Dotaci 57 milionů Kč poskytne Evropský fond pro
regionální rozvoj. Zbylých 23 milionů korun bude uhrazeno
ze státního rozpočtu a vlastních zdrojů Fakultní nemocnice
v Praze 5 - Motole. Cílem je nákup moderních diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků.
V rámci tohoto projektu realizovaného počátkem roku 2011
získá motolská nemocnice dvě angiografické linky a
echokardiograf tzv. hi-end třídy.
V Dětském kardiocentru se ročně provádí více než
9000 specializovaných ECHO vyšetření a další tisíce jako
běžná součást denních vizit u hospitalizovaných pacientů.
Superkonziliárních prenatálních vyšetření se provede téměř
jeden tisíc. Ročně je v Dětském kardiocentru přijato zhruba
750 dětí s kardiovaskulárním onemocněním. Průměrná ošetřovací doba je 10 až 11 dnů. Počet srdečních operací se pohybuje kolem 430. Ambulantně je vyšetřeno přibližně 5000
malých pacientů. Motolské dětské kardiocentrum je jediným
specializovaným dětským centrem v ČR.
Ve zdejším Dětském kardiocentru ECHO tak nové
zařízení umožňuje zhruba u 80 procent dětí indikovaných
k srdeční operaci nahradit dříve nutnou srdeční katetrizaci a
angiokardiografii, modernějšími a šetrnějšími způsoby léčení. Metoda se využívá i pro prenatální diagnostiku srdečních vad. Včasné rozpoznání vady v těhotenství
umožňuje u těžkých poškození plodu ukončení gravidity.
Jsou zde také zajištěny porody dětí se závažnou srdeční vadou z celé České republiky.

Veřejně prospěšná činnost
PRVNÍ OBČÁNEK PRAHY 5 V ROCE 2011
Prvním narozeným občánkem v roce 2011 se stala Ema
Knížová, která přišla na svět v sobotu 1. ledna 2011 ve 21
hodin 57 minut. Holčička má trvalý pobyt v Praze 5. Rodiče
Ida a Libor kromě radosti z krásné a zdravé dcery měli potěšení i z finančního daru ve výši pět tisíc korun. Částku jim
předal starosta MUDr. Radek Klíma při vítání občánků
městské části Praha 5. Rodičům i malé Emě při této příležitosti starosta popřál hodně zdraví, životní pohody a mnoho
spokojených let.
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NOVOROČNÍ CÍRKEVNÍ SLAVNOST
Ve smíchovském sboru Českobratrské církve evangelické
v ulici Na Doubkové, Praha 5 se dne 1. ledna 2011 konala
Novoroční ekumenická slavnost. Obřad byl věnován odkazu
apoštola sv. Pavla a JUDr. Milady Horákové, odsouzené
v 50. letech minulého století ve zmanipulovaném politickém
procesu k trestu smrti. Spojujícím mottem dvou rozdílných
osobností bylo: dosvědčení poznané pravdy tváří v tvář násilné smrti. Zazněly zde písně skupiny Oboroh, Karoliny
Kamberské (jedné ze sester Steinových), chlapeckého sboru
Pueri Gaudentes a byly zde přečteny výňatky z dopisů Milady Horákové z vězení. Sbor navštívili čelní představitelé
křesťanských církví.

EFEKTIVNÍ SPRÁVA NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI
Městská část Praha 5 ve spolupráci s Radou pro českou
konkurenceschopnost při Americké obchodní komoře v ČR
a pod záštitou Svazu měst a obcí ČR dne 12. ledna 2011
uspořádaly seminář na téma Efektivní správa na komunální
úrovni. Seminář byl určen zástupcům místních samospráv a
proběhl pod vedením amerického prof. Roberta Klitgaarda,
předního světového odborníka na problematiku korupce,
poradce mnoha vlád pro oblast ekonomických strategií a reforem a autora knih – High-Performance Government:
Structure, Leadership, Incentives nebo Corrupt Cities:
A Practical Guide to Cure and Prevention. Seminář byl zahájen přednáškou prof. Klitgaarda na téma Místní samospráva ve 21. století, na niž navázala diskuse zúčastněných.
Po skončení semináře se uskutečnily individuální rozhovory s účastníky semináře.
Novému vedení radnice ve vztahu k potírání korupce
americký profesor doporučil tři rady: První je: „Chyťte
velkou rybu spojenou s minulostí.“ Ta druhá zní: „Ukažte,
že nejste jako oni. Udělejte něco, čím se od bývalého vedení
odlišíte, co ukáže občanům, že se věci skutečně mění. Ta
změna by měla ale přijít do šesti měsíců, nejdéle do roka. Je
potřeba udělat dvě nebo tři takové věci, kterých si lidé hned
všimnou. Musí být ale skutečně dobře viditelné - pokud to
bude něco, co bude sice důležité, ale pro běžného občana to
nebude dost viditelné, nebude to mít žádný efekt. Pokud se
Vám ale podaří v krátkém čase změnit nebo odstranit něco, s čím byli lidé hodně nespokojení - i když to třeba bude
jednoduché a nebude to stát moc peněz - přinese vám to
spoustu bodů u lidí.“ A ta třetí rada zněla: „Nehrajte si na
policajty.“
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Sport a zábava
STAROSTA PRAHY 5 PODPORUJE SPORTOVNÍ AKTIVITY
Starosta městské části Praha 5 MUDr. Radek Klíma představil svou vizi v oblasti sportu a kultury. Městská rada se
hlásí k předvolebním slibům o zachování sportovních středisek v jednotlivých lokalitách Prahy 5. Udržení zdejších
sportovišť je jedním z klíčových bodů programu. Jedná se
například o zachování hřiště pro tradiční smíchovský ragby
klub RC Tatra Smíchov. O nové hřiště bojují již tři roky, jak
řekl Roman Rygl, legenda českého ragby a dlouholetý prezident RC Tatra Smíchov. Jednou z nejvýhodnějších lokalit se
zdá být bývalé hřiště SSK Motorlet poblíž stanice metra
Nové Butovice. Ještě složitější je situace s hřištěm fotbalového klubu FK Zlíchov, kde polovina pozemku, na kterém se hřiště nalézá, patří restituentům. Velké problémy má
i úspěšný florbalový klub SSK Future z Barrandova, který
plánoval novou stavbu haly pomocí dotací, bohužel se však
při realizaci vyskytly značné administrativní překážky. Podle starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy zlepšení situace
bude záležet na Magistrátu hl. m. Prahy a na radnici Prahy
5, které některé uvedené pozemky vlastní.

SMÍCHOVSKÉ KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC SE ROZRŮSTÁ
V obchodním komplexu Anděl City vzniká již několik let
jeden z nejzajímavějších výstavních projektů poslední doby.
Ve třech podlažích na ploše 2800 metrů čtverečních bylo
1. července 2009 otevřeno prvních 115 metrů čtverečních
modelového kolejiště. Úvodní plocha představuje průřez
všemi technologiemi a stavebními prvky, které budou použity na dalších segmentech kolejiště Království železnic.
Návštěvníci zde mohou vidět několik dominant České
republiky, pohyblivý automobilový park a spoustu dalších
technických zázraků, včetně střídání denních dob, tedy
i stmívání a přicházející noci. Systém miniaturních kamer
v lokomotivách vláčků zprostředkuje divákům zážitek z jízdy zmenšenou krajinou.
Součástí Království železnic je i stálá výstava z historie železniční dráhy na našem území a vzdělávací program
pro školy, připravený v duchu moderního konceptu ministerstva školství. Model železnice se postupně rozrůstá
o další segmenty. Nakonec bude království železnic představovat jakýsi zmenšený model České republiky: vláček
návštěvníky sveze například na Ještěd, Karlštejn, Pražský
hrad. Po čtyřech letech se tak Království železnic stalo nejen
největší modelovou železnicí u nás, ale také ve střední a východní Evropě. Koncem roku 2010 se expozice rozrostla
o Karlovarský kraj a byl zde slavnostně vystaven unikátní a
ručně malovaný model staré Prahy tak, jak vypadala ve tři-
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cátých letech 19. století. Celkem 3220 domů, dvacet kostelů,
9 synagog a pět věží pražského historického jádra z papíru
vyráběl Rudolf Šíp podle Langweilova modelu dvanáct let,
od roku 1965 až do své smrti. Po třicet let byl tento unikát
ukryt po různých skladištích a sklepech a od prosince 2010
jej mohli obdivovat zdejší návštěvníci.
Základní vstupné pro dospělé představuje 150 Kč;
děti do 15 let zaplatí 90 Kč; děti do výšky jednoho metru
v doprovodu dospělých 20 Kč; studenti 100 Kč, důchodci
90 Kč; ZTP/P (osobní asistenti mají vstup zdarma) 90 Kč.

Městská zeleň a ekologie
TAJÍCÍ SNÍH ZVEDL HLADINU VODY VE VLTAVĚ
Od 10. ledna 2011 nabývala v hlavním městě Praze řeka Vltava na síle a o den později už nastal 1. stupeň povodňové
aktivity. Průtok v Chuchli dosáhl 450 kubických metrů za
sekundu. Proto byla už o den dříve preventivně uzavřena
protipovodňová vrata na Čertovce a od 11. ledna 2011 do
8.00 hodiny ranní byly vyklizeny a uzavřeny náplavky na
území Městských částí Praha 1 a 2 v úseku od nábřeží Ludvíka Svobody po Výtoň a na úseku u loděnice nad Palackého mostem na území Městské části Praha 5. „Šlo o obvyklá
preventivní opatření, Praha postupuje dle povodňového
plánu, který přesně stanoví, kdy a jaká opatření je třeba
v souvislosti se zvýšeným průtokem ve Vltavě učinit. Nebezpečí nehrozí. Plavba na Vltavě v Praze není v současné
době omezena,“ informoval mluvčí magistrátu Jiří Wolf.

NEPOVOLENÁ SKLÁDKA NA SOUTOKU VLTAVY A BE ROUNKY JE NEBEZPEČNÁ
Na Berounce byl v pondělí 14. ledna 2011 vyhlášen třetí povodňový stupeň, ačkoliv výrazné nebezpečí záplav prozatím
nehrozilo, situaci mohla značně zhoršit zdejší rozsáhlá a nepovolená skládka. Ta vyrostla za posledních deset měsíců na
soutoku řeky Vltavy a Berounky, v Lahovicích nedaleko
Černošic. Materiál navezený z pražských staveb tvoří bariéru, která by mohla v případě povodní ohrozit okolní domy.
„Hrozí, že by se voda mohla splavit do obytné zóny. Provozovatel pozemku je povinen zajistit, aby se nezhoršovaly
odtokové poměry v oblasti, tak se ale zatím nestalo,“ sdělila
vedoucí odboru životního prostředí městské části Praha 16
Lenka Hübnerová. Skládka se již od dubna 2010 neustále
zvětšuje a Berounka je při povodni nevyzpytatelná. Provozovatel skládky Agentura City Logistika obdržela už několik
pokut. Dvakrát je udělil stavební úřad. Další návrh na sank-
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ce podal v polovině prosince 2010 Vodoprávní úřad. Vodní
zákon se nevztahuje jen na provozovatele, ale také na majitele pozemku. O odstranění skládky usiluje také Česká inspekce životního prostředí. Provozovatel se k pokutám staví
rezervovaně. „Rekreační zóna Radotín odmítá svoji odpovědnost, nicméně je připravena aktivně spolupracovat se
správním úřadem k odstranění závadného stavu,“ uvedl zástupce majitele skládky advokát Václav Špaček.

BUDE NOVĚ POSTAVENÝ PLOT Z PŘÍRODNÍHO PARKU
KOŠÍŘE-MOTOL ODSTRANĚN?
Načerno postavený plot, který loni v květnu (2010) uzavřel
louku v lokalitě Šalamounka v přírodním parku KošířeMotol, má být odstraněn. Rozhodl o tom stavební úřad
Prahy 5 (21. 1. 2011). Majitel pozemku, na němž louka
včetně několika tisíc metrů čtverečních lesa leží, však zvažuje, že se proti rozhodnutí odvolá. K problému se vyjadřovali i úředníci pražského magistrátu, kteří již jedno
stanovisko na základě stížností občanských sdružení vydali.
A to takové, že plot je v přírodně cenné krajině postaven neoprávněně. „Radím se s právníky. V současné chvíli plot
stojí na pozemku, který je označen jako trvalý travní porost,
takže právo oplotit ho mám,“ řekl Tomáš Pražák, který
kromě plotu na louce staví i dvoupodlažní dům oficiálně
označovaný jako hospodářská budova s bytem správce. Připustil však, že stometrový objekt chce ve skutečnosti používat k bydlení. Na jakém druhu pozemku plot stojí, je přitom
otázka zásadní. V době, kdy Tomáš Pražák plot nechal postavit, to byl takzvaný trvalý lesní porost. A ten oplotit
nelze. Jenže v prosinci 2010 došlo na základě žádosti
manželů Pražákových ke změně a z lesa se stal trvalý travní
porost. A na něm plot stát smí. „Než jsem plot stavěl, požádal jsem o vyjádření stavební úřad Prahy 5. A přišla mi odpověď, že k tomu není potřeba stavební povolení ani
ohlášení stavby. A najednou mi nařídí, abych plot za 360 tisíc zboural,“ řekl Pražák. Rozporuplné vyjádření může
radnici přivést až k soudu. „Pokud budu plot muset zbourat,
budu chtít nahradit škodu, která mi kvůli chybě jejího zaměstnance vznikla,“ upozorňuje Tomáš Pražák. Ale proti
„administrativní“ přeměně lesa v louku bojují dvě občanská
sdružení. Rozhodnutí stavebního úřadu berou jako první
úspěch. „Začínáme věřit, že i úředníci už konečně pochopili,
že se tady někdo snaží násilně přeměnit cennou přírodní
lokalitu,“ řekl František Gemperle zastupující Sdružení za
krajinu kolem nás. Sdružení se již v minulosti snažilo zvrátit
zápis do katastru, který by změnil statut pozemků. Napadá
také skutečnost, zda výstavba budovy na louce je vůbec
legální. Podle Františka Gemperleho totiž Tomáš Pražák nemá stavební povolení. „Vedoucí stavebního úřadu v Praze 5
Eva Čechová prakticky během jednoho dne vydala pouze
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územní souhlas s umístěním hospodářské budovy na uvedeném pozemku, ačkoliv pro použití tohoto zjednodušujícího postupu zjevně nebyly ze strany stavebníka splněny
podmínky. Cílem zřejmě bylo majiteli pozemku poskytnout
dokument pro přípravu stavby, utajit věc před veřejností a
podstatně ztížit možnost zjednání nápravy,“ vysvětloval
situaci František Gemperle.

Bezpečnost občanů
NA SMÍCHOVĚ VYKOLEJIL DRÁŽNÍ STROJ
Vykolejení drážního stroje zastavilo v pátek 7. ledna 2011
po 11. 00 hodině provoz na železniční trati mezi Smíchovem
a Radotínem. Rychlíky byly odkláněny přes stanici v Krči,
provoz osobních vlaků byl zastaven. Rychlíky mezi Prahou
a Českými Budějovicemi, Chebem a Ţeleznou Rudou byly
odkloněny přes stanici Praha-Krč a nabraly zpoždění od 15
do 45 minut. „Provoz osobních vlaků byl zastaven úplně,
železničáři situaci řešili na základě provozních možností,“
uvedla mluvčí Českých drah (ČD) Radka Pistoriusová.

V PRAZE 5 HOŘELA BÝVALÁ TISKÁRNA
K požáru neobývané haly bývalých tiskáren vyjížděli v pondělí 10. ledna 2011 večer hasiči ze Smíchova. Hasiči v objektu hledali bezdomovce, kteří mohli oheň způsobit, nikoho
ale nenašli. U požáru v Grafické ulici zasahovalo pět hasičských vozů, venku čekali na povel záchranáři a policisté.
Hasiči totiž měli podezření, že by plameny mohli zažehnout
bezdomovci a stát se jejich obětí, jak tomu letošní zimu již
několikrát bylo. To se nakonec nepotvrdilo. „V neobývaném
objektu hořel především odpad, žádní lidé při našem příjezdu v hale nebyli,“ sdělil velitel hasičů. Požár nezpůsobil
větší škodu, pouze zahalil okolní ulice štiplavým kouřem.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
UNDERGRAUNDOVÁ LEGENDA MEJLA HLAVSA ŽILA
V PRAZE 5 - KOŠÍŘÍCH
Dne 5. ledna 2011 tomu bylo deset let, co odešel největší
hitmaker českého undergroundu - Mejla Hlavsa, jenž dlouhá
léta bydlel v ulici Pod Lipkami v Košířích v Praze 5. Jeho
působení si připomenulo několik výrazných osobností, které
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se s ním měly možnost potkávat jak na pódiích, tak
i v osobním životě. Většina z nich se „mihla“ v sobotu 8.
ledna 2011 v Paláci Akropolis na vzpomínkovém koncertě
nazvaném „10 LET BEZ MEJLY“. “Asi tak od roku 1979
jsem Plastiky poslouchal a zhruba od roku 1981 jsem znal
jejich bubeníka Honzu Brabce. Honza byl párkrát v Radotíně na Veřejné bezpečnosti u výslechu, chtěli na něj narafičit vyloupení lékárny v Brně a při té příležitosti se
stavil s některými námi ‚mladými z gymplu„ v Radotíně na
pivu do Portlandu. Mejla Hlavsa zase docházel do hospody
Na Klamovce (bydlel opodál v ulici Pod lipkami), kde jsem
už asi od šestnácti let s přáteli vysedával. Po jednom jamu
u manželů Janíčkových v Kosoři mne Mejla Hlavsa oslovil
(potkali jsme se na stanici autobusu na Farkáni), jestli s nimi
nechci zkusit hrát. Stal jsem se tedy v osmnácti nejmladším
členem Plastiků a hrál na desce Půlnoční myš. Když se
dneska mluví o Mejlovi, trochu se možná zapomíná na to,
jak byl neuvěřitelně pilný, a hlavně produktivní. Máme tu
tak osmdesát (!) skvělých písní pro Plastiky, pár desítek věcí
pro Půlnoc, Fiction a projekt Šílenství, hity pro Garáž. A nezapomínejme na Mejlovy věci pro DG 307. V prostředí undergroundu byl Hlavsa jediným hitmakerem. Intenzívně
sledoval hudební vývoj…“ (Jan Macháček, 45 let, hudebník
a novinář).
“Když mi bylo sedmnáct, seděl jsem jednou se staršími kamarády v hospodě Na Klamovce a přisedl si Mejla. Od té
doby jsem od vrchního dostával pivo automaticky. To bylo
v roce 1979. Následovalo mnoho večírků a jiných akcí, na
nichž jsem se s Mejlou setkával. Dalo by se vzpomínat. Mimo jiné si ho vybavuji jako skvělého vypravěče a velmi zaujatého sportovního diváka. Ostatně na fotbale jsem byl
poprvé s ním. V Praze hrál Panenka s Rapidem Vídeň proti
rodné Bohemce. Rok 1983. Magor Ivan Jirous svými postoji
a Mejla svou hudbou mě trvale poznamenali. (Viktor Karlík,
48 let, výtvarník a spoluzakladatel Revolver revue).
“Bylo mi sedmnáct, když mě Ivo Pospíšil přivedl do zkušebny v Košířích, abych se naučil novou písničku, kterou
Mejla složil pro Garáž. Mezi pečlivě vyskládanými inseminačními sáčky, jejichž lepením se Mejla živil, jsem poslouchal nejzásadnější basový figury, který sem do tý doby
slyšel a který tak fantasticky zněj' v unisonu s kytarou
a s notnou porcí fialového flangeru od firmy Boss. Nepamatuji si, co se říkalo, a všechny ty věci kolem, pamatuji si
jenom ten fialovej flanger a charismatickýho chlapíka, kterej
do mě během hodiny nahrnul celou podstatu rokenrolu, aniž
by o něm potřeboval říct jediný slovo.“ (Tadeáš Verčak, 39
let, hudebník a skladatel.) “Setkání s Plastic People, potažmo s Mejlou Hlavsou a celou tou partou kolem, pro mě znamenalo v tom juvenilním věku koncem sedmdesátých let
(minulého století) přehodnocení mých postojů k životu a taky nalezení jakéhos takéhos smyslu. S takovou hudbou
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v srdci se dalo už žít. Co na tom, že kolem vládla šedivá
normalizace a všude kolem dusno, že se nedalo ani nadechnout. Tak jsem se za nemalého úsilí posléze i skrz Čuňase,
který mě tam jako severočeského distributora časopisu
Vokno uvedl, dostal až na Klamovku, což byla hospoda,
kam tehdy každé pondělí chodila první liga pražského undergroundu. Tehdy myslím nad ním visel portrét Košířské
madony, která dodnes zdobí Revolver Revue, její redakce
tam ostatně u svého stolu taky sedávala. Vyčkal jsem, až
sám Mejla půjde na záchod, a tam jsem ho přepadl: ‚Nemůžeš mi přinést nějaký nahrávky Plastiků?„ Mejla se na mě
kose podíval a suše říká: ‚Jak to můžeš poslouchat? Pusť si
radši Velvety nebo Lou Reeda!„. To bylo zklamání! Naštěstí
přece jen vytáhl za nějaký čas kazetovou nahrávku tehdy
úplně čerstvé Půlnoční myši, a tím začalo naše přátelství.
A zvláštní magická přitažlivost jeho hudby pro mě trvá dodnes...“ (pamětník)

NENÁPADNÁ STŘECHA SMÍCHOVSKÉ SYNAGOGY PŘI POMÍNÁ HOLOCAUST
„Tak sir Nicholas Winton, více než století starý anděl světla,
je v Praze. Dne 20. 1. 2011 se osobně zúčastnil premiéry filmu Nickyho rodina o dětech, které za války zachránil. Sir
Winton teď prý pořád cestuje po světě, sklánějí se před ním
korunované hlavy, není divu, ty stovky dětí, na které čekalo
mučení a smrt, skutečně vydral z tlamy pekel, všude ho teď
zvou, a tak třeba už má monumentů dost a někdo ho vezme
i na Smíchov. A třeba ke křižovatce Anděl, na nějaké úplně
obyčejné místo. Tady na hrdinství nikdo nemyslí, proč taky.
Proudí tu davy, tramvaje sviští sem, auta zase tam, občané
chrlení metrem stíhají autobusy, v supermarketech to tepe.
A mezi obchoďáky se tu krčí i Smíchovská synagoga, která
ničím na první pohled schránu posvátna nepřipomíná.
Nenápadná smíchovská synagoga je ale přece jen něčím
zvláštní. Má totiž plochou střechu, spíš je to terasa, málokdo
o tom ví. Vždyť vyšší než synagoga tu je jen jeden jediný
dům, taky docela obyčejný činžák. A právě z něj je na tu terasu dobrý výhled. Kolik jich tam tehdy mohlo být? kroutí
hlavou starý pán, no, spíš chlápek, otrhaná bunda s kapucí,
strniště, startka, postává tu u Alberta skoro denně, v ruce
vždy igelitky plné haraburdí. Mohlo jich být tak patnáct
dvacet, spíš víc, hodně mladý holky, některejm bylo třeba
třináct čtrnáct, to nevím, opalovaly se na sluníčku. S klukama ze třídy jsme na ně koukali dalekohledem a kochali se
tou krásou, vykládá chlapík, obyvatel smíchovského činžáku
u synagogy. Říká, že v tom válečném létě, kdy smíchovské
Ţidy nahnali do synagogy, bylo vedro. Ty holky se na střeše
pár dní opalovaly, hrály si, blbly, zpívaly, škola je uvolnila,
než je odvezou na východ, na práce, jak se tehdy říkalo. Ale
houby na práce, zabili je všechny, dodává chlapík. Některý
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se opalovaly nahoře bez, což byla za války vážně bomba,
pokračuje, zasní se a zimomřivě schoulí do bundy. Ale
možná se plete. Možná je všechny nezabili. Možná že některou nebo některé z těch smíchovských holek tehdy vydrápl Winton na Wilsonově nádraží z vlaku a zachránil.
Přesně se to neví, ale možné to je.“ (spisovatel Jáchym
Topol, Lidové noviny, 21. 1. 2011)

POSLEDNÍ PRAŽSKÝ SOUBOJ SE ODEHRÁL
NA KLAMOVCE
Tekla při nich krev a zvonila hrana, hrozil za ně i trest smrti,
přesto se v soubojích muži bili až do 20. století. Vyhlášeným
a zuřivým duelantem byl třeba slavný malíř Karel Škréta,
který se bil i po své šedesátce. Ovšem poslední souboj pro
uraženou aristokratickou čest v Praze se odehrál na pražské
Klamovce v roce 1876. A skončil tragicky. Za všechno mohl
dvaadvacetiletý kníže Vilém Auersperg. Neštěstím budoucího dědice vlašimského panství s právem užívat titulu princ
bylo, že právě sloužil ve 13. dragounském pluku a začal se
dvořit půvabné komtese Anně Valdštejnové. Ta ale měla
ještě dalšího ctitele – obdivoval ji totiž také hrabě Leopold
Kolowrat, který sloužil u téhož pluku jako jednoroční
dobrovolník. Komtese se víc líbil právě Kolowrat a psala
mu milé, toužebné dopisy. O nich se ale Vilém Auersperg
dozvěděl. A rozhodl se, že soka zničí. Zpočátku zlolajnými
pomluvami. Kromě jiného rozhlásil, že Kolowrat kdysi jako
pokladník studentského spolku Theresiana zpronevěřil
peníze svých kolegů, a je to tedy „nepočestný člověk“.
Podobná nařčení způsobila, že Kolowrata přestaly
zvát některé vážené aristokratické rodiny na návštěvu. To
dotyčného tak popudilo, že vyzval Auersperga na souboj.
Ten odmítl s odůvodněním, že je důstojníkem, kdežto Kolowrat jen desátníkem, a tak by něco podobného bylo pod
jeho úroveň. Kolowrat poté vyzval soupeře ještě jednou, ale
pochodil stejně. Auersperg byl totiž silně krátkozraký a byl
rád, že se sám může pohybovat se cvikrem po ulicích. Hrabě
byl odmítnutím uražen a cítil se ponížený. Proto si počkal na
dnešním Masarykově nádraží na knížete, který odtud odjížděl do Prešpurku na dostihy, a tam mu na veřejnosti vrazil
pár facek – bez symbolického plesknutí rukavičkou, ale
pěkně všemi prsty zleva a zprava. Kníže utekl do vlaku a ani
teď by souboj nepřijal nebýt toho, že mu jej nařídila hlava
rodiny, strýc Carlos. A tak v sobotu 6. května 1876 odpoledne se do Klamovky sjelo šest kočárů s lidmi, kteří měli
sledovat souboj na pistole. Bylo stanoveno, že duel skončí,
pokud jeden z aktérů zůstane ležet, a střílelo se na patnáct
kroků. První rána Kolowratovi selhala a Auersperg chybil.
Druhá rána dopadla přesně opačně – Auerspergovi selhala
zbraň a Kolowrat chybil. Dlužno podotknout, že kníže se
choval dost lehkomyslně a ležérně, střílel s cvikrem na nose
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a s doutníkem v ústech. Rozhodla třetí rána. Auersperg opět
chybil a byl zasažen do břicha. Nazítří zemřel. Ve veřejnosti
se opět vzedmuly protesty proti soubojům. Kolowrat odjel
po souboji do Vídně. Tam byl uvězněn v Josefských kasárnách, ale císař jej nakonec omilostnil. Anna vstoupila do
kláštera benediktinek na Smíchově. Duely ovšem měly svůj
prastarý původ od tzv. božích soudů (ordálií). Jejich zásada
zněla, že bůh vždy chrání nevinného. Pokud tedy došlo ve
středověku k nějaké při, při níž nebylo možné dokázat
někomu z účastníků vinu právním řízením, soud nařídil, aby
se oba soupeři utkali v souboji na život a na smrt. Museli
mít stejnou výzbroj – byl to zpravidla meč. Ten, kdo zvítězil, spor vyhrál. To se týkalo ovšem pouze šlechticů, ostatní
vrstvy nesměly meče ani používat, ani nosit.

PŘIPOMENUTÍ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLKU VLTAVAN
V pátek 28. ledna 2011 se na tradičním Vltavanském plese
v Národním domě na Smíchově sešli členové a příznivci
spolku Vltavan, aby společně oslavili 140. výročí jeho založení. O tom, jak se vše před bezmála půldruhým stoletím
odehrálo, jsme se dozvěděli od prvního místopředsedy
spolku Václava Hodra a kulturního referenta Karla
Mikšovského. Na rohu Plavecké ulice a nábřeží stávala hospoda u Hejduků. A právě v ní byl 11. června 1871 na
slavnostní schůzi spolek Vltavan založen. Do vínku dostal
přízvisko „Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a
pobřežných v Praze“. Šlo o vysloveně profesní a do jisté
míry charitativní spolek, jehož členové platili příspěvky do
spolkové kasy a v případě, že byli bez práce, nebo nemocní,
dostali od spolku finanční podporu. Stejně tak pozůstalí
v případě úmrtí některého člena. „Byl to do jisté míry takový předchůdce odborů,“ soudil Václav Hodr. Hlavní částí
spolku, který měl své sídlo a základnu v Podskalí, byli voraři, neboli plavci, a dále lidé, kteří se zabývali zpracováním
a rozvážením připlaveného dřeva, ať už palivového nebo
stavebního. „Pak to byli rybáři a pískaři. A z plavců se v zimě stávali ledaři, kteří na zamrzlé Vltavě těžili led a rozváželi jej do hospod. Tehdy ještě žádné lednice neexistovaly,
respektive ano, ale musely se předem v zimě naplnit ledem.
Tato zajímavá éra doznívala ještě po válce a skončila definitivně v roce 1954, kdy Vltava zamrzla naposledy. Potom už
v důsledku postavení a zprovoznění slapské přehrady řeka
nezamrzala,“ doplnil Václav Hodr malý historický exkurs.
Skutečná rána pro sídlo Vltavanu však přišla již mnohem
dříve. Byl to pražský asanační plán schválený v roce 1893 a
uplatňovaný od roku 1896. Kromě židovského ghetta a
menších částí Starého a Nového města zahrnoval také
asanaci Podskalí. Na přelomu 19. a 20. století tak prakticky
zmizela celá malebná čtvrť, z níž zůstalo jen několik míst-
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ních názvů a domek bývalé celnice, známá Výtoň. Jméno
pochází od vytínání určených kmenů z vorů – clo se tak vybíralo v naturální podobě. Svou základnu ztratili nejen voraři, ale i samotné vory, jež se již nemohly uvazovat
v místech, kde začala stavba nábřeží a náplavky. Naštěstí
byl již mezitím vybudován „smíchovský ochranný přístav
vorový“ lidově nazývaná háfn. To bylo v roce 1903. Co v té
době dělal Vltavan? Postupně se stával spíše zájmovým
sdružením, i když vory se do Prahy plavily, dokud byla řeka
pro ně splavná, tedy do začátku padesátých let minulého
století. V padesátých letech minulého století většina spolků
zanikla. Podobný osud například postihl sesterský spolek
Vltavanu Vyšehrad, který byl založen jen o dva roky později
než Vltavan a podobně jako on byl reakcí na určité uvolnění,
jež vzniklo přijetím shromažďovacího a spolkového zákona
v roce 1867. Rozdíl mezi oběma spolky byl v tom, že Vyšehrad sdružoval osoby různých profesí, zatímco Vltavan
téměř výlučně „lidi od vody“. Vyšehrad byl v roce 1953 na
valné hromadě konané k 80. výročí svého vzniku víceméně
donucen se rozpustit. Naproti tomu Vltavan díky svému
profesnímu zaměření přetrval a stal se již v roce 1952 součástí (kroužkem) závodního klubu ROH tehdejšího národního podniku Československá plavba labsko-oderská.
„Několikrát se to měnilo a nakonec jsme skončili u osobní
lodní dopravy, která se stala součástí Pražského dopravního
podniku,“ upřesnil Karel Mikšovský. Nová éra začala pro
Vltavan na začátku devadesátých let, kdy požádal o novou
registraci, byly mu schváleny stanovy a stal se samostatným
právním subjektem ve formě občanského sdružení. Dnes už
ovšem členy spolku nejsou jen lidé od vody. „Jsou tam zaměstnanci Pražské paroplavby, ale moc nás není,“ řekl
Mikšovský, který je sám kapitánem jedné z pražských parolodí. „Ostatní členové jsou lidi, kteří mají nějaký vztah
k Podskalí, buď se tu narodili, nebo tu vyrůstali, anebo mají
prostě blízko k řece.“ Vltavan má dnes 102 členů, z nichž je
necelá polovina ještě v aktivním věku. „Sympatizantů či
přátel máme hodně, ale takový zájem, jaký byl o naše akce -
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například plesy - v sedmdesátých letech, už nezažíváme.
Tehdy snad lidé sympatie k našemu spolku pokládali za jistý
projev odporu vůči režimu,“ řekl Václav Hodr. Podle něj
tehdy pořádal spolek své plesy na Ţofíně, kam se vejdou asi
dva tisíce lidí, a nestalo se, že by nebylo vyprodáno. V té
době měl spolek dokonce vlastní dechovku pod kapelníkem
Václavem Šimkem, která nesla název Vltavanka. „Ta kapela
existuje dodnes, ale už pod nás nepatří a nevystupuje v našich krojích, bohužel,“ dodal Karel Mikšovský. Známá je
také vzpomínková plavba smuteční lodi, jejíž posádka na
Dušičky uctí památku utonulých položením věnce k soše
Vltavy stojící u smíchovské plavební komory.

ÚNOR 2011

Z radnice
RADNICE POD DROBNOHLEDEM AUDITORŮ
Městská část Praha 5 se potýká dlouhodobě s kontroverzní
pověstí – na jedné straně je známa jako velká, bohatá a
prudce se rozvíjejíc městská část, na druhé straně se s ní
táhne pověst městské části, kde se daří korupci a kde se rozmařile plýtvá veřejnými penězi. Nové vedení proto chystá
rozsáhlou „inventuru“ hospodaření městské části. Hlavní
část této velké radniční inventury bude reprezentovat přehledový audit hospodaření městské části v období let 2009 a
2010. „Cílem přehledového auditu hospodaření je zjistit
možná rizika a ukázat možnosti jejich řešení,“ vysvětlil záměr starosta MUDr. Radek Klíma. Součástí auditu bude
identifikace významných výdajových i příjmových položek
a smluvních vztahů se zvýšeným rizikem nehospodárnosti
v hospodaření městské části Praha 5 z období předloňského
a loňského roku. Audit by měl odhalit i slabá místa v oblasti
zadávání veřejných zakázek, jako jsou netransparentní či
diskriminativní zadání. Kromě odhalení „slabých míst“
v hospodaření městské části chce radnice od auditorů i návrhy postupu, jak tato slabá místa odstranit a zvýšit tak
efektivitu hospodaření. Radnice osloví v poptávkovém
řízení tři firmy (NBG, Nexia AP a A&CE Audit) pro podání
svých nabídek. Vybraná firma pak audit provede. Další
chystaný audit se bude týkat dílčí problematiky, pro celkové
hospodaření radnice však určitě významné: oblasti informačních a komunikačních technologií. „V návaznosti na již
provedené kroky k optimalizaci poskytování služeb v oblasti
informačních a komunikačních technologií v rámci Úřadu
městské části Praha 5 chystáme audit vzájemné spolupráce
mezi městskou částí Praha 5 a společností Pražská energetika a úpravě podmínek pro poskytování hardwaru,“ řekl
Radek Klíma. Návrh dohody o provedení auditu, jehož
předkladatelem je radní Miroslav Zelený, rada na svém 1.
letošním zasedání konaném 11. ledna 2011 schválila. Pražská energetika zajišťuje pro Úřad městské části na základě
smlouvy kompletní outsourcing informačních a komunikačních technologií (od zajištění hardwaru a potřebného
softwaru přes správu a údržbu intranetu, internetu a ochrany

systému elektronické pošty až po vývoj aplikací). Audit by
měl být hotov v létě, následně padne rozhodnutí, jakým
způsobem se bude nadále rozvíjet spolupráce mezi MČ
Praha 5 a Pražskou energetikou či zda dojde k ukončení
spolupráce.

VÝBORY A KOMISE RADNICE PRAHY 5
V rámci radnice Prahy 5 působí výbory a komise, které zodpovídají za činnost jednotlivých jim svěřených činností:

Finanční výbor:
Ing. Jiří Vitha, zastupitel MČ Praha 5. Předseda Finančního
výboru. Člen Výboru sociálního a zdravotního. Místopředseda Komise územního rozvoje. Člen Komise zahraniční
spolupráce a fondů EU a Komise obchodních aktivit. (jiri.vitha@praha5.cz, 257000270).

Kontrolní výbor:
Bc. Lukáš Herold, zastupitel MČ Praha 5. Předseda Kontrolního výboru, člen Komise mediální (lukas.herold@praha5.cz, 257000267).

Výbor pro životní prostředí:
Ing. Ondřej Velek, zastupitel MČ Praha 5. Předseda Výboru
pro životní prostředí ZMČ Praha 5, člen Kontrolního výboru
a Hospodářského výboru, člen Komise mediální a Komise
dopravní (ondrej.velek@praha5.cz, 257000272).

Výbor sociální a zdravotní:
Ing. Vlasta Váchová, zastupitelka MČ Praha 5. Předsedkyně
Výboru sociálního a zdravotního, členka Finančního výboru,
členka
Komise
sociální
a
zdravotní.
(vlasta.vachova@praha5.cz,257000273).

Výbor hospodářský:
Marie Kolovratová, zastupitelka MČ Praha 5. Předsedkyně
Výboru hospodářského, členka Finančního výboru, členka
Komise majetkové a privatizace a Komise zahraniční spolupráce a fondů EU, Komise bezpečnostní a protidrogové a
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Komise obchodních aktivit (marie.kolovratova@praha5.cz,
257000809).

Komise dopravní:
Mgr. Martina Atlasová, zastupitelka MČ Praha 5. Předsedkyně Komise dopravní a Komise zahraniční a fondů EU.
Členka Kontrolního výboru a Hospodářského výboru,
místopředsedkyně Komise školské, členka Komise sociální
a zdravotní (martina.atlasova@praha5.cz, 257000810).

Komise majetková a privatizace:
Ing. Richard Kopáček, zastupitel MČ Praha 5. Předseda Komise majetkové a privatizace, místopředseda Komise kulturní a Komise mediální, člen Výboru pro životní prostředí
(richard.kopacek@praha5.cz, 257000144).

Komise kulturní:
PhDr. Marie Ulrichová - Hakenová, zastupitelka MČ Praha
5, předsedkyně Komise kulturní, místopředsedkyně Komise
pro styk s veřejností a ombudsmanka , členka Sociálního a
zdravotního výboru (marie.ulrichova-hakenova@praha5.cz,
257000515).

Komise zahraniční a fondů EU:
Mgr. Martina Atlasová. zastupitelka MČ Praha 5. Předsedkyně Komise zahraniční a fondů EU a Komise dopravní.
Členka Kontrolního výboru a Hospodářského výboru,
místopředsedkyně Komise školské, členka Komise sociální
a zdravotní (martina.atlasova@praha5.cz, 257000810).

Komise sociální a zdravotní:
Mgr. Diana Bubníková, zastupitelka MČ Praha 5. Předsedkyně Sociální a zdravotní komise a místopředsedkyně Sociálního a zdravotního výboru, členka Komise kulturní a
Komise bezpečnostní a protidrogové a Komise pro
styk s veřejností a ombudsmana (diana.bubnikova@praha5.cz, 257000276).

Komise bezpečnostní a protidrogová:
Bc. Roman Sedlák, zastupitel MČ Praha 5. Předseda Komise bezpečnostní a protidrogové, místopředseda Komise pro
styk s veřejností a ombudsman člen Hospodářského výboru,
člen Komise zahraniční spolupráce a fondů EU a Komise
školské (roman.sedlak@praha5.cz, 257000144).

Komise mediální:
Bc. Miloslav Mrštík, zastupitel MČ Praha 5. Předseda Mediální komise, člen Hospodářského výboru, místopředseda
Komise bezpečnostní a protidrogové a Komise územního
rozvoje, člen Komise kulturní a Komise školské (miloslav.mrstik@praha5.cz, 257000144).
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Komise obchodních aktivit:

Karel Novotný, zastupitel MČ Praha 5. Předseda Komise
obchodních aktivit, člen Komise bezpečnostní a protidrogové a Komise mediální a Komise pro styk s veřejností a ombudsman a člen Komise školské, Předseda politického klubu
TOP 09 (karel.novotny@praha5.cz, 257000144).

Komise styku s veřejností a ombudsman:
Th.Mgr. Petra Šáchová, zastupitelka MČ Praha 5. Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsman, ombudsmanka Prahy 5 (petra.sachova@praha5.cz, 257000295).

Komise řízení rizik:
Jaroslav Knap, zastupitel MČ Praha 5. Předseda komise
řízení rizik, místopředseda Výboru pro životní prostředí,
místopředseda Komise kulturní, člen Komise mediální a
Komise právní (jaroslav.knap@praha5.cz, 257000202).

Komise právní:
JUDr. Naděžda Kratochvílová, radní MČ Praha 5, zastupitelka MČ Praha 5. Předsedkyně Právní komise, místopředsedkyně Komise majetkové a privatizace a Komise pro
sociálně právní ochranu dětí, členka Komise řízení rizik a
Komise sociální a zdravotní. Kompetence - právní oblast,
řízení rizik, zahraniční spolupráce a EU (fondynadezda.kratochvilova@praha5.cz, 257000506).

Komise územního rozvoje:
JUDr. Tomáš Homola, zastupitel MČ Praha 5. Předseda
Komise územního rozvoje, člen Hospodářského výboru,
místopředseda Komise právní, člen Komise majetkové a
privatizace. Předseda politického klubu . (tomas.homola@praha5.cz,257000144).

Komise školská:
RNDr. Jan Martinec CSc., zastupitel MČ Praha 5. Předseda
školské komise, člen Finančního výboru a Výboru pro
životní prostředí. Předseda politického klubu SZ. (jan.martinec@praha5.cz, 257000271).

Komise pro sociálně právní ochranu dětí:
Ing. Bohumil Dvořák, zastupitel MČ Praha 5. Předseda Komise pro sociálně právní ochranu dětí. Člen Kontrolního výboru, místopředseda Výboru pro životní prostředí, člen
Komise dopravní, člen Komise pro styk s veřejností a ombudsman (bohumil.dvorak@praha5.cz, 257000144).
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Úřední oznámení
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ DOZNALO JISTÉ ZMĚNY
Lidé, kteří se chystají v roce 2011 vyplnit daňové přiznání
za rok 2010, ve formuláři nenarazí letos na mnoho změn
oproti předchozímu roku. Formulář zůstal stejný a sazby
daně se neupravovaly. Pár věcí se však přece jen změnilo,
většina z nich pro poplatníky spíše k horšímu. Pohoršila si
většina lékařů a advokátů, tedy podnikatelů dle zvláštních
předpisů, dále pak herců, spisovatelů a dalších umělců nebo
osob vykonávajících nezávislé povolání (znalci a
tlumočníci). U těchto profesí se totiž snižují výdajové
paušály z 60 na 40 procent příjmu. To znamená, že si
daňový základ nemohou snižovat tak výrazně jako dosud,
zaplatí tudíž více peněz na dani. Jinak zůstávají všechna
pravidla pro výpočet daně stejná. Termín pro podání
přiznání zůstal také stejný - 1. duben. Do 2. května 2011 je
nutné následné podání přehledů o příjmech a výdajích na
správu sociálního zabezpečení (OSVČ). Do 10. května 2011
musí provést úhradu doplatku správě sociálního zabezpečení
a zdravotní pojišťovně (SSZ), což je tedy nutné stihnout do
osmi dnů po podání přehledu (OSVČ). Daňový řád platný
od ledna 2011 tak dal všem lidem i firmám na podání
přiznání a zaplacení daně jeden den k dobru. Ti, kteří
využívají služeb daňového poradce nebo mají povinný audit,
pak přiznání odevzdávají nejpozději 1. července daného
roku. Daň musí být v tomto případě na účtu správce daně do
7. dubna. Přiznání je nově nutné podat na správném místně
příslušného úřadu.

Územní rozhodování a stavební
aktivity
BARRANDOVSKÉ TERASY SE KONEČNĚ DOČKAJÍ
OBNOVY
Slavná prvorepubliková restaurace Terasy na Barrandově
v Praze 5 má šanci na záchranu. Původně náležela
stavebnímu podnikateli Václavu M. Havlovi, který výletní
restauraci otevřel pro veřejnost v roce 1929. Po únoru roku
1948 mu byly jeho rodinné podniky tj. pražská Lucerna a
Terasy znárodněny. V roce 1988 byl areál prohlášen
nemovitou kulturní památkou, v roce 1993 památkovou
zónou. V rámci restitucí po roce 1989 byly Terasy
navráceny rodině Havlových. Později se jejich majitelkou
stala Dagmar Havlová, manželka tehdejšího prezidenta
Václava Havla. Někdejší oblíbený podnik pražské smetánky,
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který v současnosti vlastní podnikatel Michalis Dzikos, je od
roku 1997 zavřený a celkově chátrá. V současnosti je
naděje, že se situace změní k lepšímu. Majitel objektu totiž
obdržel příslib k rekonstrukci a dostavbě zchátralé
funkcionalistické památky od stavebního úřadu Městské
části Praha 5. Před sedmi lety se sice objevil projekt na
obnovu Teras, který měl být hotový v roce 2006, ale zůstal
jen na papíře. Zástupce investora Jaromír Hrdlička uvedl, že
se zbrzdil především proto, že se řadu let čekalo na územní
rozhodnutí a chybějící stavební povolení. „Dlouho jsme
čekali na posudek památkářů. V současnosti je reálný
předpoklad, že začátkem března 2011 stavební úřad Prahy 5
vydá potřebné povolení,“ uvedla tisková mluvčí Prahy 5.
Stavět se však nezačne hned na jaře letošního roku (2011).
Investor se totiž v následujících měsících chystá svůj
původní projektový záměr částečně upravit. Přiměla jej
k tomu především ekonomická krize. „Rozjezd stavby tak
lze očekávat nejdříve ve druhé polovině roku 2012, spíše ale
později,“ potvrdil novou skutečnost Jaromír Hrdlička.
Obnova Teras má stát řádově stovky milionů korun.

Podniky a podnikatelé
ÚCHVATNÁ HORKÁ ČOKOLÁDA NA SMÍCHOVĚ
Čokoládová cukrárna v Praze 5 - Smíchově v Ostrovského
ulici č. 20 na první pohled působí, jako kdyby připutovala
časem z dob první republiky. Hrníčky si přímo říkají o to,
aby je někdo naplnil horkou čokoládou, která patří mezi
místní speciality. Čokoládové cukrárně vůbec schází většina
nešvarů typických pro její konkurenci. Obsluha je přátelská
a radostně se zákazníky rozpráví o čokoládě, v dortech
nenajdete stopu po margarínu či jiných náhražkách a za
pultem je rozložitý profesionální kávovar, který nepoznal,
jak chutná přepražené levné kafe z diskontu. K těmto
přednostem můžete přičíst ještě pravidelné degustace
špičkových čokolád a také atrakci v podobě domácí výroby
pralinek, která se odehrává přímo před zraky hostů v zadní
místnosti Čokoládové cukrárny. Pralinky mají ve
smíchovském podniku chutné, dokonalosti horké čokolády
však nedosahují. Podobné je to i s dorty a zákusky:
rozhodně patří k pražskému nadprůměru, ke špičce však
nikoliv. I když některé výtvory z vitríny Čokoládové
cukrárny působí trochu amatérsky, celkovému obrazu
podniku to nijak neubližuje. Spíš to podtrhuje jeho domácký
ráz, ke kterému rozumná míra nedokonalosti patří. Přednosti
v Čokoládové cukrárně nad nedostatky jednoznačně
převažují a v létě na jejich seznam přibývá i nabídka kvalitní
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zmrzliny. Patří k těm málo místům v Praze, kde dostanete
i kopeček čisté mléčné zmrzliny bez příchuti, delikatesu,
kterou ocení každý milovník zmrzliny. Zdejší horká
čokoláda je úchvatná, a to hořká i mléčná.

Byty a bytová politika
OTAZNÍKY OKOLO BYTOVÉHO DOMU NA PERNIKÁŘCE
Obyvatele domů v ulici U Pernikářky v Praze 5 trápí
problémy s další plánovanou zástavou. V doposud opuštěné
zahradě zde má totiž vyrůst rozlehlý bytový dům. Stavbu
plánuje společnost Stano Praha a Rentalkont. Realizace
šestipodlažního developerského projektu s dvaceti
podzemními garážemi by znamenala celkové porušení
současné zástavby a stávajícího přírodního prostředí.
Občanské sdružení Hřebenka se již řadu měsíců snaží
v navrhované podobě zabránit realizaci projektu. Místní
obyvatelé se také obávají, že přetnutím podzemních
pramenů v jílovitém terénu by mohlo dojít k narušení statiky
okolních domů a místních komunikací. Dne 11. ledna 2011
při jednání na stavebním úřadu MČ Praha 5 byl navrhovaný
projekt až do 21. dubna 2011 pozastaven, s tím, že
projektant doplní technické parametry stavby. „Po
investorech nežádáme, aby stavěli repliky dávných vil.
Projekt předpokládá pokrokovou architekturu, současně ale
rozumíme tomu, že ne každému se takové pojetí musí líbit, a
názor lidí, kteří se budou každý den dívat na stavbu z okna,
je důležitý,“ řekl k problematice místostarosta Prahy 5 Pavel
Kroha. Z uvedených důvodů MČ Praha 5 v prostorách úřadu
umožní další jednání mezi investorem a občany Pernikářky,
aby řešení stavby bylo pro obě strany přijatelné.

Doprava
VLTAVSKÉ PŘÍVOZY
Součástí pražské hromadné dopravy je také šest vltavských
přívozů, které zajišťují dopravu z levého na pravý říční břeh.
Na třech z nich je možné nastoupit na Smíchově. Důležitým
přívozem v Praze 5 se stal přívoz Smíchov ‒
Podolí s označením P3, jehož provoz byl zahájen v roce
2007. Popudem pro jeho vznik byl velký zájem lidí, kteří se
chtěli rychle dostat motorovou lodí ze zastávky Lihovar na
druhý břeh řeky. Přívoz funguje i na Dětském ostrově,
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odkud loď pluje k Národnímu divadlu. Jezdí ve
dvacetiminutových intervalech od 8. 00 hodin do 20. 00
hodin, a to od dubna do října. V roce 2010 přepravila 32829
cestujících. Přívoz P5 spojuje Císařskou louku s Mánesem.
Staví na Výtoni pod Ţelezničním mostem, u botelu Admirál
a pod Jiráskovým mostem u Mánesa. Navazuje na
tramvajové linky 3, 7, 17, 21. Přívoz je provozován
celoročně. Jezdí v šedesátiminutových intervalech od 8. 00
hodin do 20. 00 hodin. Loď Blanice, vyrobená v drážďanské
loděnici Ubigau v roce 1927, vykoná denně dvanáct plaveb.
V roce 2010 přepravila 72508 cestujících.

Školství a dětské aktivity
KURZY MONTESSORI PEDAGOGIKY
Rodinné centrum Andílek od února roku 2011 pravidelně
pořádá kurzy pod názvem Základní znalosti Montessori
pedagogiky. Kurzy vedou pedagožky Míša Willheimová,
Veronika Posar a Kamila Balcarová. Rozsah kurzu je 48
hodin a je určený rodičům i odborným pedagogům.
V případě absolvování kurzu účastníci obdrží
certifikát s akreditací. Kurz se koná v Rodinném centru
Andílek (Letohrádek Portheimka), Štefánikova č. 12, Praha
5.

Kultura
VÝSTAVA SLAVNÉ STAVBY PRAHY 5 V PORTHEIMCE
Městská část Praha 5 ve spolupráci s nakladatelstvím Foibos
Books uspořádala v Galerii Portheimka výstavu s názvem
„Slavné stavby Prahy 5,“ která trvala od 1. února 2011 do
25. února 2011. Autory expozice byli například Pavel Vlček,
Martin Ebel nebo Ivan Matějka. Návštěvníci si tak zde měli
možnost prohlédnout vyobrazení okolo čtyřiapadesáti
významných staveb, které k páté městské části
neodmyslitelně patří. Přičemž první objekt – kostel
sv. Vavřince v Jinonicích pochází asi z 11. století a poslední
– administrativní ústředí ČSOB v Radlicích je z roku 2007.
Výstava také připomněla stejnojmennou knihu Slavné
stavby Prahy 5, kterou vydal kolektiv autorů pod redakcí
Přemysla Veverky v roce 2005 v Umělecké agentuře Foibos
za podpory Prahy 5.
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OD ZALOŽENÍ MEETFACTORY UPLYNULO DESET LET
Mezinárodní centrum současného umění MeetFactory, Ke
Sklárně 3213/15, Praha 5 založil roku 2001 výtvarník David
Černý, s cílem zapojit Prahu do mezinárodní spolupráce na
současné umělecké scéně v Evropě a ve světě. V projektu
MeetFactory, který funguje jako obecně prospěšná
společnost, jde tedy především o kulturní dialog. Původní
tovární objekt v Holešovicích, ve kterém MeetFactory měla
své počáteční zázemí, smetla v roce 2002 povodeň. O pět let
později došlo k jeho znovuzrození v jiné industriální
budově: a to v Praze 5 na Smíchově. Pokud jedou cestující
vlakem ze Smíchovského nádraží směrem na Plzeň, těžko si
nevšimnou budovy, na níž visí dvě blýskavě červené
karoserie sportovních aut, vymodelované od výtvarníka
Davida Černého. Jsou to originální poutače MeetFactory.
Provoz v „experimentální galerii a tvůrčí dílně“ zde funguje
podle několika dramaturgických řad se zázemím
mezinárodního rezidenčního programu. V pravidelném
programu MeetFactory se tak těsně setkává současné
výtvarné umění s divadelními projekty, filmem, koncerty
i edukativními programy. Rezidence se soustřeďují na
umělce, kterým je zde nabízena podpora, zázemí
i prezentace výsledků jejich tvorby. Zahraniční i domácí
umělci zde mohou vytvářet svou práci přímo na „míru“
prostoru, v němž bude na závěr instalace prezentována
(www.meetfactory.cz ).

Zdravotní a sociální péče
STUDENTI POMÁHAJÍ ZPŘÍJEMNIT POBYT MALÝM
PACIENTŮM V MOTOLSKÉ NEMOCNICI
Petra Korytářová, studentka druhého ročníku EKO
Gymnázia Poděbrady, dlouhodobě pomáhá dětem
hospitalizovaným na hematologii a onkologii Fakultní
nemocnice v Praze 5 - Motole. Zúčastnila se projektu
společnosti T-Mobile, který už od roku 2007 podporuje
společensky prospěšné aktivity studentů středních škol, a se
svým nápadem nazvaným „Pronikněte za zdi“, soutěž
vyhrála. „Projekt jsem napsala proto, že jsem se sama na
hematologii v Motole dlouho léčila. Chtěla jsem dětem
alespoň o něco zpříjemnit nudný pobyt v nemocnici,“
uvedla. Studenti poděbradského gymnázia učili v Motole
hospitalizované děti pracovat s počítačem, s internetem,
předčítali jim pohádky a hráli s nimi hry.
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V PRESTIŽNÍM ŽEBŘÍČKU ČESKÝCH NEMOCNIC
KRALUJÍ NEMOCNICE HOMOLKA A KLINIKA
MALVAZINKY
Nemocnice Na Homolce se umístila na první příčce
v absolutním pořadí srovnávacího průzkumu, který se
zaměřil na tři základní kategorie: spokojenost pacientů,
spokojenost personálu a finanční prosperitu nemocnice.
Nemocnice Na Homolce, která se především specializuje na
kardiovaskulární a neurologické pacienty, patří ke
zdravotnickým zařízením, které mají k dispozici
nejmodernější diagnostickou techniku a kde působí špičkoví
lékaři, ovládající i ty nejsložitější léčebné zásahy.
Rehabilitační klinika Malvazinky je naopak unikátní
léčebně-rehabilitační
zařízení,
které
poskytuje
specializované služby i v oblasti sportovní medicíny. Je zde
umístěna také operační jednotka zaměřená na implantace
totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu.
Průzkum probíhal od 1. března 2010 do 31. října 2010.

Veřejně prospěšná činnost
KOČKA POMÁHÁ LÉČIT V DENNÍM STACIONÁŘI
V PRAZE 5
O tom, že zvířata jsou nejlepšími přáteli člověka, nemůže
být pochyb. Některá mají ale i zázračnou schopnost léčit.
K oblíbeným zvířecím terapeutům patří i tříletý kocourek
Zrzek, který se zabydlel v denním stacionáři
v domě s pečovatelskou službou v Praze 5. Určitě jste už
slyšeli o blahodárném působení canisterapie, v níž hraje
hlavní roli léčitele pes. Pozitivní účinky na zdraví ale může
mít také přímý kontakt s kočkou domácí, takzvaná
felinoterapie. Tato metoda u nás zatím nemá tak dlouhou
tradici. Přitom kočky jsou v mnoha ohledech pro léčení
stejně vhodné jako psi, navíc mají řadu výhod. Není třeba je
venčit, jsou menší a nemusejí procházet žádnými
speciálními zkouškami, pokud z nich mají být kočičí
terapeuti. Stačí, když má zvíře klidnou, milou a vstřícnou
povahu a je naprosto zdravé. A tohle všechno kocour
jménem Zrzek z domu s pečovatelskou službou v Praze 5
splňuje na jedničku. Už třetím rokem je miláčkem seniorů,
kteří do smíchovského zařízení docházejí. Mnozí sem prý
chodí hlavně kvůli němu. Vychutnávají si možnost pohladit
heboučkého kamaráda, cítit jeho teplo a bezmeznou
náklonnost.
„Kontakt s klidným zvířetem napomáhá starším
lidem navozovat duševní harmonii a snižuje pocit osamění.
Kočka totiž přijímá každého bez předsudků a zároveň svojí
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přirozeností poskytuje dostatek podnětů, které mohou
nahradit postrádané citové vazby. Navíc podporuje rozvoj
motorických i mentálních schopností seniorů,“ dodal radní
Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit. Právě radnice Prahy 5 totiž
přispívá na krmení a veterinární péči kocourka Zrzka.
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dívky jsou prezentovány lehkou a hravou formou a jsou
zároveň kombinací aktivního pohybu, rozvoje fyzických
dovedností a strategie.

Městská zeleň a ekologie
Sport a zábava
STAROSTA PODPOŘIL PROJEKT PRAHA BEZ
PŘEDSUDKŮ 2011
Starosta Praha 5 MUDr. Radek Klíma udělil záštitu nad
sportovně - sociálním projektem prevence kriminality a
sociálně patologických jevů – „Praha bez předsudků 2011“.
Projekt se snaží dětem aktivní formou ukázat, že pravidelná
organizovaná činnost, v tomto případě sportovní, je
plnohodnotnou formou trávení volného času. Akce probíhá
na území hlavního města Prahy již osmým rokem a loni se
do projektu zapojilo 6 základních škol z Prahy 5, tedy
celkem 482 dětí. „Účastníci projektu se aktivně seznamují
se sporty, které nejsou v České republice masově rozšířené
(fotbal dívek, školní ragby), nebo jsou určeny pouze pro
úzkou skupinu sportovně nadaných jedinců,“ řekl Roman
Rygl z občanského sdružení Rugby Club Tatra Smíchov.

REGENERACE PARKU SKALKA POKRAČUJE
Radní městské části Prahy 5 vyslovili souhlas se vstupem na
pozemky ve vlastnictví MČ Praha 5 firmě Pražské
vodovody a kanalizace, a. s. „Souhlas se vystavuje za
účelem vybudování nové přípojky vody pro park Skalka,
který je ve vlastnictví naší městské části,“ řekl zástupce
starosty Mgr. Patrik Havlíček. V parku bude provedeno
vyčištění a obnovení zdejšího jezírka. Doplňování vody
zajistí nová vodovodní přípojka. Sady Na Skalce vznikly
v 80. letech 19. století, kdy se rytíř Doubek, majitel
nedaleké usedlosti, rozhodl věnovat pozemek nevhodný
k zástavbě městu. Autorem parkové úpravy byl známý
architekt František Thomayer. Krátce po dokončení byl
v sadech umístěn litinový vyhlídkový pavilon a restaurace,
přenesená z Československé národopisné výstavy 1895
(zanikla v 70. letech 20. století). Park se původně jmenoval
Eliščiny sady (podle dcery korunního prince Rudolfa).
Dnešní název vznikl po první světové válce.

Bezpečnost občanů
JEDNOTNÁ BEZPEČNOSTNÍ LINKA 112

Sporty jsou rozděleny na individuální a kolektivní a jsou
určeny pro různé věkové skupiny. Jsou vhodné pro děvčata
i chlapce. Sporty jako atletika, ragby, softbal nebo fotbal pro

Hasičská stanice č. 7 - Smíchov, jako i ostatní pražské
stanice uspořádaly v pátek 11. února 2011 den otevřených
dveří - při příležitosti „Evropského dne 112“.
Prostřednictvím uvedeného jednotného čísla tísňového
volání -112- se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci
záchranářů, a to ve všech státech Evropské unie.
Reprezentanti Evropské komise, Evropského parlamentu a
Rady EU v roce 2009 v Bruselu slavnostně podepsali
trojstrannou deklaraci, ve které oficiálně ustanovili 11. únor
jako významné datum - „Evropský den 112“. Telefonní
centrály tísňového volání (TCTV) jsou u nás ve všech
čtrnácti krajích republiky pod křídly Hasičského
záchranného sboru ČR.
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Osobnosti, výročí, zajímavosti
AMERICKÁ EXMINISTRYNĚ ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
MADELEINE ALBRIGHTOVÁ SE NARODILA
NA SMÍCHOVĚ
Madeleine Albrightová byla vůbec první ženou v historii
Spojených států amerických, která zastávala funkci
ministryně zahraničí. Tou se poprvé stala 23. ledna 1997.
A také první Češkou v této funkci. Narodila se totiž jako
Marie Jana Körbelová v Praze - Smíchově. Ze Smíchova se
rodina Korbelova, poté, co otec Körbel změnil své příjmení
na Korbel, stěhovala nejdříve do Londýna, kde otec Josef
pracoval pro českou exilovou vládu. Pak ho čekal post
velvyslance v Bělehradu v Jugoslávii, odkud ho nepřímo
přiměl k emigraci Klement Gottwald po Vítězném únoru
v roce 1948.
V USA získala Marie v roce 1975 doktorát na
Columbijské univerzitě v New Yorku, předtím se však
v roce 1959 provdala za novináře Medilla Pattersona
Albrighta. Než se s ním za čtvrt století rozvedla, přivedla na
svět tři dcery… V politice fandila vždycky
demokratům, s nimiž prožila celou svoji politickou kariéru.
Od senátora Muskieho, přes prezidentského poradce
Brzezinského, prezidenta Cartera, až po velvyslankyni USA
v OSN a šedesátou čtvrtou ministryni zahraničí Spojených
států za prezidentování Billa Clintona…
Vynikala „brožománií“, kdy si věšela do své klopy
zásadně nějaké symbolické brože. Při setkání s Kim Čongilem si Albrightová připíchla výraznou brož ve tvaru
americké vlajky. Na setkání s někdejším palestinským
vůdcem Jásirem Arafatem si například vzala včelu jako
symbol toho, že může být užitečná a hodná, ale může
i bodnout. Na jednání s Vladimirem Putinem o problematice
Čečenska si připjala trojici opic, které symbolizují rčení
nevidím, neslyším, nemluvím. Chtěla tím poukázat na
lhostejnost Ruska vůči dodržování lidských práv. Asi už
zapomněla na chvíle na postu velvyslankyně USA v Radě
bezpečnosti OSN v letech 1993–1997, kdy OSN nedokázala
nijak bezprostředně zasáhnout ve Rwandě, v níž se
odehrávala děsivá genocida. Sama to komentovala
nedostatečnými informacemi a nepřehlednou situací na
místě, což prý znemožnilo přijmout účinnou akci. A co její
působení v bývalé Jugoslávii, která se její židovské rodiny
ujala po útěku před nacisty, o čemž si lze přečíst v její knize
„Nejlepší ze všech možných světů“. Poutavá literatura faktu
zaujme třeba úryvkem o bombardování Miloševičova
Srbska vojsky NATO…
„V pátek 7. května 1994 jsem právě skončila
schůzku s Kofi Annanem, když mi můj výkonný tajemník
Alex Wolf doporučil, ať se raději posadím. “Nevíme to
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určitě,” spustil, “ale CNN hlásí, že NATO bombardovalo
čínské velvyslanectví v Bělehradě … Brzy jsme se
dozvěděli, že bombardéry B 2 shodily bomby na budovu,
kterou naši piloti považovali za jugoslávskou agenturu pro
vyzbrojování. Naši zaměřovači agenturu tragicky zaměnili
za podobnou budovu poblíž - čínské velvyslanectví…
Osudný omyl způsobil smrt čtyř Číňanů a zranil dalších
dvacet. Skutečnost, že velvyslanectví bylo zasaženo
několikrát, vedla Peking k tomu, že nás obvinil z úmyslného
útoku…”
Při rozsáhlé akci použilo NATO zbraně, zakázané
Ţenevskou konvencí, tzv. cluster bombs (shlukové třaskavé
bomby), i střely s ochuzeným uranem, jehož destruktivní
vliv na zdraví civilistů byl ohromný, televizní stanice BBC
uveřejnila zprávu o tom, že v regionu údajně vlivem
radioaktivity smrtelně onemocní rakovinou až deset tisíc
lidí… Během bombardování Jugoslávie bylo z letadel USA,
Velké Británie a Nizozemska shozeno více než 2000 těchto
bomb, které rozprášily 380000 jednotlivých výbušnin. Až
dvě třetiny záměrných či náhodných cílů vzdušného útoku
tvořily civilní objekty - školy, mosty, továrny, úrody,
elektrárny, mediální střediska, chemické objekty, kostely,
vlaky, čínská ambasáda a ropné rafinerie. O život přišlo na
1800 civilistů a 6000 jich bylo zraněno…
Madeleine Albrightová je moudrá žena. Pořád mluví
dokonale česky. A je také pragmatická: “Hluboce miluji
Ameriku a věřím, že naše země je stále tou nejlepší na
celém světě,“ říká, “ale na druhé straně jsme se stali
nebezpečně nesoudnými. Říkáme - žádné atomovky,
zatímco vlastníme největší arzenál na světě. Ţádáme respektujte právo, a přitom ignorujeme Ţenevskou
konvenci…” Nebo tvrdí: “…Jdete buď s námi, nebo proti
nám - hlásáme, bez ohledu na dopad našich akcí v Turecku a
na Středním Východě. Varujeme - ruce pryč od Iráku,
zatímco naše jednotky okupují Bagdád. Voláme - pozor na
čínskou vojenskou základnu a vynakládáme na obranu tolik,
co celý svět dohromady….”
(Břetislav Olšer; olser.blog.iDNES.cz, 23. 1. 2011 kráceno)

BŘEZEN 2011

Z radnice
ZÁSTUPCEM STAROSTY MČ PRAHA 5 BYL ZVOLEN
ING. MIROSLAV ZELENÝ
Prvním zástupcem starosty a členem Rady MČ Praha 5 se
po odstoupení Bc. Pavla Krohy stal Ing. Miroslav Zelený.
Zastupitelé o tom rozhodli na svém 4. zasedání. Druhou
projednanou změnou v Radě MČ Praha 5 bylo odstoupení
MUDr. Angela Marinova, který se v pondělí 21. března
2011 vzdal své funkce v Radě MČ Praha 5. Důvodem jeho
rozhodnutí byla dlouhodobá nemožnost spojení výkonu
funkce radního s výkonem jeho lékařské praxe. Starosta
městské části MUDr. Radek Klíma rezignaci přijal a na zasedání zastupitelstva byl převzetím kompetencí pověřen
JUDr. Petr Lachnit.

PRAHA 5 BUDE LETOS HOSPODAŘIT S TÉMĚŘ 750 MI LIONY KORUN
Praha 5 bude letos hospodařit se 747,7 milionu korun, což je
zhruba o 16 milionů korun méně než v loňském roce. Rozpočet schválili zastupitelé na svém 4. zasedání ve čtvrtek 24.
března 2011. Podle starosty MUDr. Radka Klímy za vyššími
výdaji stojí závazné smlouvy uzavřené minulým vedením
města a náklady spojené s plánovanými audity. Na běžné
výdaje počítá radnice s částkou 610,1 mil. korun, na investice má městská část připraveno zhruba 128 milionů. Na
granty zastupitelé vyčlenili 9,5 mil. Kč, tedy o více než milion korun než v loňském roce (2010). K hlavním oblastem,
do kterých bude Praha 5 investovat, patří školství s plánovaným rozpočtem přes 185 milionů korun a celkovým objemem investičních výdajů 62,5 milionů Kč. MČ
Praha 5 poskytne například 18,5 milionů korun na rekonstrukci kuchyně základní školy Weberova v Košířích. Základní škola Kořenského získá na úpravy fasády a výměnu
oken částku v hodnotě 10 milionů korun. Radnice také investuje 11 milionů korun do rekonstrukce objektu mateřské
školy Holečkova. Městská část počítá se zvýšením výdajů
na dopravu, kde plánuje investovat 16,8 milionů korun

z celkového rozpočtu 25,5 milionů Kč. Většina investičních
prostředků připadá na stavební úpravy komunikace v ulici
Zborovská. Zastupitelé odsouhlasili snížení výdajů na bytové hospodářství o více než 27 milionů. Úspory našla
radnice také v oblasti výdajů na městskou zeleň. Škrty
schválili pro centrální část parku Sady Na Skalce, rekonstrukci hřiště Dětský ostrov nebo hřiště Okrouhlík. Rozpočet
také počítá s výdaji na ochranu životního prostředí a spolupráci s ekologickými organizacemi. Prostředky uvolnila i na
dvě informační centra - Informační centrum pro podnikatele
a obecně prospěšnou společnost Informační centrum Praha
5. Zastupitelé odsouhlasili vydávání informačního měsíčníku pro občany Prahy 5 „Pětka pro vás“ a fungování
místní internetové televize TVP5. I letos proběhnou sportovní festivaly JoyRide, Pražské maratony a závody Dračí
lodě. Sportovní kluby mají navíc možnost získat grantovou
podporu ve výši až 1,7 milionu korun. Rozpočet by měl
podle výhledu v následujících letech klesat. Příští rok zastupitelé očekávají jeho snížení o 56 milionů korun na 691 milionů a v roce 2013 by měl rozpočet klesnout na 668 mil.
korun.

ŽALOBCE UŽ PODRUHÉ ZRUŠIL STÍHÁNÍ EXSTAROSTY
PRAHY 5 MILANA JANČÍKA
Státní zástupce zrušil (24. 3. 2011) obvinění bývalého starosty radnice Prahy 5 a někdejšího místopředsedy pražské
ODS Milana Jančíka (51). Vyhověl tak stížnosti Jančíkova
advokáta Jiřího Teryngela. V krátké době jde přitom už
o druhého státního zástupce, který stíhání Jančíka kvůli jeho
aktivitám na radnici Prahy 5 zrušil a uložil protikorupční
policii, aby jeho obvinění lépe podložila. „Potvrzuji, že jsem
zrušil lednové usnesení o zahájení trestního stíhání Milana
Jančíka pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele,“ řekl žalobce Augustin Hrbotický z plzeňského krajského
státního zastupitelství.
Policie šetří Jančíka kvůli zakázce radnice z let 2003
až 2004, která uzavřela s firmou Agentura Praha 5 smlouvu
o postoupení pohledávek na dlužném nájemném přesahujícím částku 63 miliónů. Společnost tím údajně získala ne-
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oprávněný prospěch v řádech miliónů korun.
Podle Hrbotického však bylo usnesení policie nedostatečně přezkoumatelné a ani podruhé nesplňovalo potřebné náležitosti. „Tvrzení policejního orgánu, že Agentura
Praha 5 skutečně dosáhla neoprávněného zisku ve výši nej méně 8,4 miliónů korun, je podle nynějších závěrů státního
zástupce neodůvodněné, ve spise chybějí důkazy o výši zisku této obchodní společnosti a dle důkazů ani nelze posoudit, zda a jak vysoká škoda vznikla na majetku radnice
Prahy 5,“ přiblížil v pondělí advokát Teryngel aktuální rozhodnutí žalobce.
Jeho klient od samého počátku považuje svá opakovaná obvinění za absurdní, on i ostatní zástupci města
jednali prý v souladu se zákonem i platnými předpisy. Protikorupční policie přitom Milana Jančíka poprvé obvinila už
koncem loňského roku (2010), avšak v polovině ledna jeho
stíhání jako předčasné zrušil státní zástupce z Prahy 5 Martin Černý. Vyšetřovatelům dal tehdy závazný pokyn, aby
znovu zahájili Jančíkovo trestní stíhání, dokonce v přísnější
právní kvalifikaci, kde mu hrozily tři roky až deset let vězení. Po novém obvinění však o stížnosti Teryngela musel
rozhodnout jiný státní zástupce.

Úřední oznámení
V BŘEZNU 2011 SE USKUTEČNILO CELKOVÉ SČÍTÁNÍ
LIDU
V březnu se uskutečnilo v celé České republice celkové sčítání lidu, bytů a domů. Rozhodným okamžikem byla půlnoc
z 25. na 26. března 2011. Komise navštívily každou
domácnost, kde předaly sčítací formuláře. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťoval na základě zákona
č. 296/2009 Sb, o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011,
Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení
terénních prací byla Česká pošta. Všechny údaje získané
sčítáním podléhají přísné ochraně podle odpovídajícího zákona. Na území českého království se soupisy obyvatel nebo
některých vybraných skupin obyvatelstva uskutečnily již ve
středověku. V historii byly prováděny především
k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly
pouze část populace. Zdokonalení soupisů obyvatelstva
u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu
a s rozvojem státního aparátu. Rokem 1869 začíná období
tzv. „moderních sčítání“ vyznačujících se dodržováním
hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými
kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčí-
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tání v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání v době první
republiky ČSR a postupně i další sčítání prováděná až do
dnešní doby. Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo k 1. 3. 2001.

RODINNÉ CENTRUM ANDÍLEK ZMĚNÍ MÍSTO SVÉHO
PŮSOBIŠTĚ
Úderem deváté hodiny ranní se maminky se svými ratolestmi začínají scházet ve vile Portheimka. Navštěvují výchovné a jazykové kurzy, které jim tu rodinné centrum
Andílek od začátku roku 2009 nabízí. V centrech se pořádají
kurzy vzdělávání dětí metodou Montessori a konají se zde
výchovné přednášky a semináře pro dospělé. Dosavadní
situace nasvědčuje, že do konce roku 2011 se ale Andílek
bude z letohrádku stěhovat. „V loňském roce provozovatelé
projevili zájem prostory opustit, protože nejsou za současného provozu a vytížení vyhovující,“ sdělila důvody
mluvčí Prahy 5 Mgr. Jana Skalová. Centrum navštěvuje až
tři sta lidí týdně, navíc není bezbariérové, a maminky se tak
i s kočárky musí trmácet do schodů. Nové prostory teď
společně hledají městská část Praha 5 společně s Andílkem.
Jistý problém je spojený s výší nájemného. Vedoucí Andílku
Jana Lišková k situaci řekla: „Z Portheimky se stěhujeme,
ale nevíme, zda zůstaneme na Praze 5.“ „Lhůta pro stěhování není definitivně dohodnuta. Z naší strany je však
maximální snaha, aby případné změny nepostihly fungování
centra a rodiče s dětmi,“ uvedla mluvčí Jana Skalová.

POČET STÍŽNOSTÍ OBČANŮ KLESL V MINULÉM ROCE
MEZIROČNĚ O POLOVINU
Úřad MČ Praha 5 zaznamenal v roce 2010 o polovinu méně
stížností občanů než v předchozím roce. Celkem úřad přijal
87 stížností, ze kterých bylo 40 % vyhodnoceno jako neodůvodněné. Počet důvodných stížností tak oproti roku 2009
poklesl o 60 % (z 30 na 12). Radní zároveň zhodnotili loňské kontroly týkající se dodržování vnitřních organizačních
předpisů městské části, dodržování opatření z dříve provedených kontrol a uskutečnili také audit hospodaření příspěvkových organizací, kterým jsou poskytovány finanční
prostředky z rozpočtu MČ Praha 5. Nad rámec plánovaných
kontrol proběhlo také několik mimořádných. Ty se zaměřily
především na účetní nesrovnalosti v hospodaření společností
spolupracujících s Úřadem MČ Praha 5. Oddělení kontroly
také sledovalo, jak dlouho občané musí čekat při žádosti
o ověření podpisu a listin na Odboru občansko-správním.
Všechny
zjištěné
nedostatky
byli
následně
projednané s tajemníkem ÚMČ Praha 5 JUDr. Jiří Slavíkem,
který od 1. dubna 2011 zastává funkci tajemníka Úřadu
městské části Praha 5.
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Územní rozhodování a stavební Úspornější osvětlení v obchodním
aktivity
centru Nový Smíchov
STAVEBNÍ FIRMA SEKYRA GROUP, A. S. MÍŘÍ NA SMÍCHOV
Náplní společnosti je stavební činnost a mimo jiné i development. Profesionální služby využívají především zákazníci z řad mezinárodních korporací, tuzemských
i zahraničních investorů a také nájemci a kupující jednotlivých bytových jednotek. V současnosti developer Luděk
Sekyra nabídl České spořitelně, a. s., že jí postaví novou
centrálu. „Podali jsme nabídku na dvě lokality: Dejvice a
Smíchov,“ řekl majitel stavebního kolosu. Banka zvažuje
sestěhování zaměstnanců z několika objektů v Praze už delší
dobu. Podle informací z realitního trhu ale zatím tendr nevypsala. Mimo rozšíření centra Nového Smíchova firma Sekyra Group už několik let chystá také rozsáhlé projekty na
Vítězném náměstí v Praze 6 a také v oblasti bývalého nákladového nádraží Ţižkov. Dalším územím, kde chce Sekyra
stavět stovky bytů a tisíce metrů čtverečních komerčních
budov, je Rohanský ostrov, který jeho firma pro stavební
účely získala již před třemi lety.

Podniky a podnikatelé
PRVNÍ SETKÁNÍ PODNIKATELŮ PRAHY 5 SE STAROSTOU RADKEM KLÍMOU
V pondělí 7. března 2011 se v Galerii Portheimka uskutečnilo setkání starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy s podnikateli Prahy 5. Cílem setkání bylo vzájemné seznámení
nového vedení radnice s představiteli firem sídlících v Praze
5. „Jsem velice potěšen, že pozvání přijala většina z oslovených firem. Byl bych rád, aby se vzájemné setkávání stalo
pro obě strany příjemnou tradicí,“ řekl MUDr. Radek Klíma.
V rámci navázání nových kontaktů byl zároveň uspořádán
koncert vážné hudby s názvem „Výročí Josefíny Duškové“,
na kterém se představili klavírista Petr Adamec a houslista
Bohuslav Matoušek.

Obchodní centrum Nový Smíchov, pravděpodobně
nejnavštěvovanější zařízení v tuzemsku, kterým odhadem
projde asi 60 tisíc zákazníků denně, se stejně jako každý jiný provozovatel potýká se značnými náklady na provoz a
údržbu osvětlení. Světla jsou v provozu sedmnáct hodin
denně po 365 dnů v roce. Proto se vedení již před dvěma lety odhodlalo ke zkušební aplikaci podhledových LED svítidel v jednotlivých nákupních pasážích. K části výměny již
stávajících 1200 kusů osvětlení za úspornější správa budov
přistoupila znovu na podzim roku 2010, druhá část rekonstrukce se uskutečnila na jaře roku 2011. Jako nejvhodnější
bylo vybráno svítidlo ECHO RECHARGE 29 W od českého
výrobce LED svítidel KOMPAR, s. r. o. Úspory za elektrickou energii jsou značné. Po celkovém dokončení druhé
etapy budou činit 424422 kW ročně.

Byty a bytová politika
ZROVNOPRÁVNĚNÍ PODMÍNEK PRONÁJMU OBECNÍCH
BYTŮ PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE
Rada městské části Praha 5 na svém 10. zasedání schválila
návrh na zrovnoprávnění podmínek občanů Evropské unie
ve věci pronájmu obecních bytů v městské části Praha 5.
Úprava zásad pronájmu obecních bytů v MČ Praha 5
umožní poskytnout obecní byty nejen občanům České
republiky, ale také ostatním občanům členských zemí Evropské unie za identických podmínek. Radní svým usnesením tak vyhověli upozornění Veřejného ochránce práv
JUDr. Pavla Varvařovského ze dne 14. prosince 2010.

STAVBA BYTŮ POD BERTRAMKOU
Pražský developer ED Group, známý výstavbou komorních
bytových domů v centru Prahy, začátkem roku 2011 zahájil
stavbu 21 nadstandardních bytů, které vzniknou ve dvou
propojených budovách Rezidence pod Bertramkou v klidné
části ulice U Vojanky v Praze 5. Současně začala nabídka
bytových jednotek k prodeji. V sousedství prvorepublikových vil během roku 2012 vyroste architektonicky velmi
dobře řešený objekt, který je navržen tak, aby se stal přirozenou součástí dosavadní zástavby. Bytový dům Rezidence
pod Bertramkou nabízí celkem 21 bytových jednotek.
Moderně koncipovaný dům svým architektonickým řešením
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využívá svahovitého terénu. Z každého z bytů je nerušený
výhled do okolí. „Dle našich zkušeností jsou zájemci o kvalitní bydlení ochotni připlatit si za klidnou lokalitu, kde je
kladen důraz na dobré stavebního provedení i kvalitu použitých materiálů,“ konstatuje Filip Češka.

Doprava
DOPRAVNÍ OBSLUHA OBLASTI ŠMUKÝŘKA SE ZLEPŠÍ
Na základě připomínek občanů na kvalitu dopravní obslužnosti v oblasti Šmukýřky se radnice Prahy 5 ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy rozhodla prověřit
současný stav. A navrhla možnosti některých změn vedení
autobusových linek. Změna vedení linky PID č. 123 spočívá
v možnosti prodloužení její stávající trasy u vybraných spojů až do ulice Na Šmukýřce, kde by bylo nutné vybudovat
chodník pro zastávku. Je možné, že by před křižovatkou
z ulice Nad Turbovou byla na stávajícím chodníku zřízena
manipulační zastávka. Zvažuje se i možnost pokračovat s vedením linky do ulice Na Stárce. Před křižovatkou
ulice Beníškové by pak bylo nutno zřídit chodník pro danou
zastávku. Uvažuje se i o zavedení trvalé linky PID č. 723.
Zastávky a trasa by byly téměř shodné s předchozí dočasnou
linkou. Spoj by dále pokračoval v ulici Na Stárce, ale aby
byl zajištěn pravidelný provoz, bylo by nutné pro řidiče
v prostoru u zastávky Šmukýřka vybudovat sociálního zařízení. Jednotlivé dopravní varianty se zvažují i na základě
připomínek zdejších občanů.

Školství a dětské aktivity
TANEČNÍ CENTRUM PRAHA PROHRÁLO SOUD
S RADNICÍ
Taneční centrum Praha (TCP) musí podle rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 vyklidit školský areál Pod
Ţvahovem. Soud dospěl k názoru, že centrum nemá s radnicí Prahy 5 platnou nájemní smlouvu, uzavřená smlouva je
prý právním paskvilem, ze kterého není jasné, co je předmětem smlouvy a odkdy by měla platit. Smlouvu TCP uzavřelo s minulým vedením radnice, které na školu také loni
podalo žalobu. Rozsudek zatím není pravomocný, TCP se
proti němu chce odvolat. „V dobré víře jsme podepsali
smlouvu, kterou nám předložila radnice Prahy 5. Nyní se
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dovídáme, že je neplatná. Jsme překvapeni, že orgán veřejné
správy předkládá k podpisu neplatné nájemní smlouvy. Domníváme se, že vše bylo ze strany bývalého vedení radnice
předem připraveno,“ řekl k případu 21. února 2011 manažer
školy Antonín Schneider. Dodal, že celý spor TCP, které letos slaví padesáté výročí od svého vzniku, velmi poškozuje.
„Rodičovská veřejnost a partneři ho sledují. Může nás
v jejich očích poškodit,“ dodal zástupce školy. Přestože
žalobu na TCP podalo staré vedení radnice, to nové se v ní
rozhodlo pokračovat. „Rozsudek pro nás bude znamenat bod
nula, stanovení výchozího stavu. Pokud bychom spor zastavili, mohli bychom být později napadení, že nejednáme s péčí řádného hospodáře,“ argumentoval situaci starosta
Prahy 5 MUDr. Radek Klíma (TOP 09). Ve vyjádření, které
radnice Prahy 5 vydala, stojí, že v tuto chvíli nechce provoz
TCP přerušit. „Tak, jak bylo dříve vedením radnice přislíbeno, bude provoz školy probíhat standardním způsobem do
konce školního roku. Během této doby zahájí vedení městské části Praha 5 a Tanečního centra Praha jednání o dalším
působení TCP v rámci Prahy 5,“ je zde dále uvedeno.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ PRAHY 5
Odbor městské zeleně Úřadu městské části Prahy 5 spravuje
padesát sedm dětských hřišť. 0d roku 2000 všechna hřiště
prošla rekonstrukcí. Do současné doby bylo na dětské herní
prvky vynaloženo 26 500 000,- Kč. Z jednotlivých míst byla
odstraněna zastaralá a nebezpečná zařízení nevyhovující
normám Evropské unie. Většina odpočinkových ploch byla
rozšiřována a vybavena modernějším zařízením a všechna
dětská hřiště oplocena (v jarních měsících roku 2006 bylo
oploceno poslední). Mezi největší a nejlépe vybavený dětský areál náleží hřiště na Dětském ostrově se řadou atrakcí
pro nejmenší i větší děti.V roce 2002 proběhla jeho celková
obnova, byla zde provedena rekonstrukce technických
i vegetačních prvků (cesty, zpevnění ploch, obnova keřového a stromového patra). Ostrov byl zcela nově vybaven
herními prvky a velkou plochou určenou pro míčové
hry s umělým povrchem, vyrostl zde malý skateboardový
areál. Celková obnova Dětského ostrova radnici stála
13 000 000 Kč. Moderně vybavené je i hřiště v parku Sacre
Coeur nad nákupním centrem Nový Smíchov, dětské hřiště
Okrouhlík, hřiště Aréna na Hořejším nábřeží, hřiště Butovická, Bochovská, hřiště v parku Santoška a v parku Husovy sady a mnoho dalších. Nedávno v Praze 5 přibylo
hřiště na míčové hry s umělým povrchem v ulicích Radlická
a Pechlátova.
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Kultura
KŘEHKÝ SVĚT GRAFIK MICHAELY LESAŘOVÉ-ROUBÍČ KOVÉ
Od 1. března 2011 byla k vidění v Galerii Portheimka výstava grafik Michaely Lesařové-Roubíčkové. Autorka není
na výtvarné scéně žádným nováčkem. Je zastoupena ve sbírkách soukromých i ve veřejných kolekcích a má za sebou na
devadesát samostatných výstav. Věnuje se volné a užité
grafice, malbě, ilustracím, kresbě, sklu a textilu. Nevyhýbá
se ani objektům, šperkům či tvorbě módních a bytových doplňků. Ve své práci má zastoupenu i scénografickou zkušenost – realizovala scény pro divadlo poezie Viola.
Michaela Lesařová-Roubíčková k výtvarnému umění měla
blízko od dětství – její rodiče, Miluše a René Roubíčkovi,
jsou sklářští výtvarníci. Vystudovala grafiku a ilustraci na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (VŠUP)
u prof. Karla Svolinského a prof. Zdeňka Sklenáře. Je
členkou profesních sdružení výtvarníků, jako je Hollar či
Asociace volné grafiky, dále Evropského kulturního klubu,
Masarykovy akademie umění a Nadace umění pro zdraví
i dalších nadačních podniků. Má za sebou ilustrace pro bibliofilie, poezii, beletrii, leporela, pohádky, kuchařky, učebnice, populárně naučnou literaturu i chirurgické atlasy – v roce
1973 byla zaměstnána ve Středisku vědeckotechnických
informací IKEM jako kreslířka. V galerii Portheimka byl
vystaven výběr jejich volných grafických listů vytvořených
technikou tisku z hloubky s užitím starých rukodělných metod. Výstava byla otevřena do 1. dubna 2011.

VE SMÍCHOVSKÉM HUDEBNÍM KLUBU FUTURUM HRÁLY SKUPINY PLASTIC PEOPLE I DIVOKEJ BILL
Klub vlastní stejný majitel jako „Lucerna Music Bar“. Oba
kluby sídlí ve slavných stavbách. Přesto jsou každý až na
víkendové diskotéky jiný. Smíchovský klub „Futurum“ sídlí
v Národním domě poblíž náměstí 14. října. Secesní skvost
postavený v letech 1906 až 1908 dává tušit, že uvnitř se muzika nehraje tři neděle. První koncerty se tady konaly už
koncem šedesátých let minulého století, pravda, pod
přísným dramaturgickým dohledem Československého svazu mládeže (ČSM). Přesto v sálu debutovala tehdy ještě
prakticky neznámá hudební skupina jako například Plastic
People of the Universe. Underground to ale byl jen tak napolovic. Při koncertu se muselo sedět, protože tehdejší režim
rozlišoval mezi živou muzikou a tanečními zábavami. „Vypadalo to tady úplně jinak než dnes. V sálu bylo malé pódium a šikmá podlaha s židlemi, takže to připomínalo tak
trochu kino,“ vzpomíná na tehdejší doby produkční, která
klub poprvé navštívila v roce 1973. Až do převratu sál slou-
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žil svému účelu, ale výběr programů podléhal přísné ideové
kontrole. Dvojnásobný zlom přišel v 90. letech. Nejdříve tady působil „Music f club“– lidově nazývaný „efko“ – v letech 1998 až 1999 pak klub prošel rozsáhlou stavební
rekonstrukcí. Právě v této době dostal prostor svou dnešní
tvář, která kombinuje současnost se secesí. Vzhled odkazuje
k původním interiéru, jenž v první polovině minulého století
fungoval jako francouzská restaurace s proslulým prvním
elektrickým kuželníkem v Praze. V roce 1999 došlo k přej menování z „Music f clubu“ na dnešní „Futurum“. A začala
patrně nejslavnější éra podniku. „Začínaly tady kapely jako
Divokej Bill nebo Gaia Mesiah. Na Divokýho Billa kolem
roku 1999 sem chodilo padesát, možná sto posluchačů. Dnes
se návštěvy pohybují úplně jinde a je to tady pro ně malé,“
podotkla k provozu zařízení produkční. Hodně talentovaných kapel sem přivedl známý kytarista kapely „Ţlutý
pes“ František Kotva, který se sem přesunul po uzavření
legendárního „Bunkru“. A některé skupiny se v prostoru vysloveně zabydlely, jako například skupina „Trabant“ nebo
„Znouzectnost“. Klub není velký, ale je výborně technicky
vybaven, navíc leží blízko centra města, kousek k metru.
„Prázdniny jsou pro provoz klubu tradičně kritické, takže je
už léta řešíme tak, že jsou tady především diskotéky. Ale
samozřejmě zde organizujeme i nějaké koncerty. V srpnu
(2011) jsme zde uspořádali třeba festival Dolétání, který
připravil mladý Ondra Hlas. Od září pak pro nás začíná
hlavní sezóna,“ uzavřela svůj výklad zdejší produkční. Současné „Futurum“ razí volnější program, neboť zájemcům
o moderní hudbu jde spíš než o žánry o slavná jména. Klub
však sází i na začínající domácí interprety.

SLAVNÝ MIM JAROSLAV ČEJKA SE VRÁTÍ NA SMÍCHOV
V loňském dubnu (2010) se Jaroslav Čejka (74) stal pro řadu přátel nezvěstným. Známého mima, který se proslavil
předváděním Slepice, Tiny Turner nebo Charlie Chaplina,
zlobilo srdce a kvůli dlouholeté taneční zátěži vypovídala
službu i jeho namáhaná kolena. Po sérii operací je zase ve
formě, těší se na vystoupení a nemůže se dočkat, až se po
dlouhých měsících vrátí do svého smíchovského bytu.
V současné době žije v domově důchodců v klidné části
pražských Kobylis. Ze svého pokoje, který sdílí s dalším
mužem, má sice výhled na celou Prahu, ten je ale vykoupený nedostatkem úložných prostor. „Můžu odsud věštit jako kněžna Libuše, ale nic se mi sem do toho pokoje nevejde.
Víte, co já mám kostýmů, to je hrozný…“ Co nevidět by se
ale měl přestěhovat zpátky do svého smíchovského bytu
v Lesnické ulici v Praze 5, který musel kvůli zdravotním
problémům opustit. „Už se nemůžu dočkat. Jen bych ocenil
nějakého podnájemníka, poptám se šéfa baletu, jestli někdo
neshání levné bydlení. Ode mě je to všude kousek,“ podotkl
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Čejka, který po smrti milované maminky Marie Kohoutové,
která se dožila sto šesti let, platí desetitisícový nájem sám.
Byla to právě jeho neteř, kdo mu zachránil život, když ho
odvezla z jednoho středočeského sanatoria, kde se na jeho
jméně chtěli jen přiživit. „Nechci na to moc vzpomínat.
Škoda, že za mnou neteř nemůže jezdit častěji,“ posteskl si
herec, kterého před časem trápily i těžké deprese. „Ty už
jsou pryč, už mám zase chuť žít!“ uzavřel slavný mim.
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sociálním. Nový protidrogový koordinátor v rámci své
činnosti také zajisti na omezování omamných látek čerpání
finančních prostředků z fondů Evropské unie, které jsou na
drogovou problematiku poskytovány. Vzhledem k rozšíření
drogové scény na území Prahy 5 je nutné denně monitorovat
klíčové lokality, ve kterých se narkomani vyskytují. Úřad
proto zvyšuje spolupráci s ostatními bezpečnostními složkami, jako jsou Policie ČR, Městská policie, ale také s neziskovými organizacemi o.s. Progressive a o.s. Sananim,
které se protidrogovou politikou dlouhodobě zabývají.

Zdravotní a sociální péče
ZAMĚSTNANCI ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PRAHY 5
SE RADILI S EXPERTY Z ANGLIE
V úterý 22. března 2011 se pracovníci Odboru sociálních
věcí Městské části Praha 5 setkali se zástupci anglické organizace Realife, která poskytuje podporu lidem s postižením. Hlavním tématem byly finanční aspekty práce
v sociální oblasti a řešení situací v konkrétních podmínkách
při omezených rozpočtech. Sociální pracovníci se seznámili s možnostmi získání nadstandardních prostředků z různých zdrojů, včetně grantů a komunitních projektů. Podle
zahraničních odborníků je u nás úroveň sociálního zabezpečení a práce s postiženými na podobné úrovni jako v Anglii
a v ostatních vyspělých zemích. Vládní činitelé by se ale
měli více zaměřit na plánovité čerpání podpory pro sociální
péči ze zahraničních zdrojů (EU). Hlavním přínosem setkání
bylo sdílení poznatků z praxe. Anglický lektor Tony Phillips
nejprve nastínil osudy některých vězňů, zneužívaných lidí,
postižených a obětí války, se kterými byl během své více
než třicetileté praxe v kontaktu. Upozornil také na výhody
spolupráce se studenty a zapojení škol do sociálních projektů. „Situace na poli práce v sociální oblasti je v Česku obdobná jako v Anglii. Bojujeme s nedostatkem financí. Je
bezpodmínečně nutné využívat veřejné zdroje v maximální
míře a hledat individuální řešení pro každého člověka, který
potřebuje pomoc. V Česku je ale celá řada dobrých projektů
a navíc Česká republika je úspěšná v čerpáních prostředků
z Evropské unie. Tímto směrem byste se měli ubírat,“ shrnul
lektor Tony Phillips.

PROTIDROGOVÁ POLITIKA PRAHY 5 POSÍLÍ
Rada městské části Praha 5 na svém 11. zasedání dne
29. března 2011 odsouhlasila vytvoření pozice protidrogového koordinátora v oddělení sociální prevence. Pracovní
místo nezvýší náklady úřadu. Radní totiž odsouhlasili transformaci jedné ze stávajících pracovních pozic na Odboru

Veřejně prospěšná činnost
SETKÁNÍ STAROSTY RADKA KLÍMY S NEZISKOVÝMI
ORGANIZACEMI
Ve středu 23. března 2011 se v galerii Portheimka uskutečnilo setkání starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy s neziskovými organizacemi z Prahy 5. Cílem setkání bylo
vzájemné seznámení nového vedení radnice s představiteli
významných neziskových organizací sídlících nebo působících ve zdejším regionu. „Pevně doufám, že městská část
Praha 5 bude v následujících čtyřech letech spolupracovat s neziskovými organizacemi na výrazně širší bázi než
doposud,“ přislíbil starosta MUDr. Radek Klíma. Setkání se
zúčastnilo celkem dvacet čtyři organizací, včetně zástupců
OSN, Unicef nebo humanitární organizace Člověk v tísni.

STARÉ AUTOMOBILOVÉ LÉKÁRNIČKY PUTOVALY DO
AFRICKÉ KENI
Povinná výměna autolékárniček, která se uskutečnila na začátku roku 2011, odstartovala zajímavou humanitární akci:
sběr náplní z těch starých, které dle nové vyhlášky již předpisům nevyhovovaly, byly zaslány do Afriky. V Praze 5 se
do prospěšné akce organizované humanitární organizací
Adrou zapojily i zdejší mateřské i základní školy. Nejvíc
zdravotnického vybavení a obvazů, které putovaly do Keni,
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přinesly děti z mateřské školy v Kroupově ulici. Starosta
Prahy 5 Radek Klíma je za odměnu pozval do expozice
Království železnic.

Sport a zábava
STAROSTA PRAHY 5 SE SEŠEL SE ZÁSTUPCI SPORTOVNÍCH KLUBŮ
Starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma (TOP 09) se v úterý
29. března 2011 na smíchovské radnici historicky poprvé
setkal se zástupci sportovních klubů, které působí v Praze 5.
Představitelé sportovních organizací tak mimo jiné měli
možnost v rámci diskuse představit svoji činnost a potřeby
pro další rozvoj sportu v rámci městské části. „Významů
tohoto setkání je hned několik, za prvé seznámit se, za druhé
získat přehled o tom, jaké sportovní kluby tady máme, jakou
vyvíjejí činnost a za třetí navázat s nimi možnou spolupráci
do budoucna,“ řekl MUDr. Radek Klíma. V rámci setkání
starosta všem místním sportovním klubům přislíbil pomoc
především při propagaci jejich činnosti, zveřejňování jejich
programů a také pomoc při zajišťování jejich akcí. Podle jeho slov je podobná činnost pro kluby často hodnotnější, než
prostá peněžní podpora.

Městská zeleň a ekologie
PARKY PRAHY 5 POSTUPNĚ OŽÍVAJÍ
Na území Prahy 5 se nachází stovka parků a okrasných zahrad, o které pečuje odbor městské zeleně Úřadu městské
části Prahy 5. Park v okolí bývalého kláštera Sacre Coeur
prodělal celkovou obnovu a ze zcela zanedbané zahrady,
obývané bezdomovci a využívané jako skládka, se postupně
proměnil na vyhledávané rekreační místo s ovocným sadem,
květinovými záhony, loukami a trávníky pro posezení a případné pikniky. Rekreační zahrada v okolí letohrádku
Portheimka leží přímo v centru městské čtvrti, je torzem
kdysi rozlehlých zahrad, táhnoucích se až k Vltavě. Park
prochází postupnou obnovou, byl zde doplněn mobiliář a
zprovozněna barokní fontána. Zdejší zeleni prospěla i instalace umělé závlahy, montáž zemního osvětlení a v některých místech položení nového travního drnu. V roce 2000
byla zahájena kompletní rekonstrukce parku na Arbesově
náměstí, přibyla zde kašna. V okolí sochy spisovatele Jaku-
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ba Arbese byly vysázeny nové okrasné keře a zřízeny záhony. Místo je určeno ke krátkodobému odpočinku a posezení
při nákupech a vyřizování běžných záležitostí. Zahrada
Klamovka v Košířích prochází celkovou rekonstrukcí,
obnovuje se zde síť cest, opravily se okolní opěrné zdi, vysazují se zde nové stromy, ve středu parku bylo vybudováno
odpočívadlo s pískovištěm. Rekonstruován byl i neogotický
altán a okolní sochy. Park Santoška se také dočkal revitalizace, byly zde obnoveny cesty, stromové i keřové patro a
uskutečnila se oprava odvodňovacího systémů. Na náměstí
Kinských byla v roce 2002 vybudována fontána Propadliště
času, která nahradila památník Sovětských tankistů. Monumentálně koncipovaná fontána patří mezi nejkrásnější
vodotrysky Prahy. Rekonstrukce střední části náměstí Kinských a vybudování fontány stálo 13 000 000,- Kč. Od roku
2002 probíhá rekonstrukce parku Vrch Mrázovka, položeného na kopci poblíž Bertramky. Je odtud jedinečný výhled na
Prahu, což přispívá k jeho oblibě. Místo bylo značně zanedbané, zarostlé neprostupnými houštinami keřů s množstvím
černých skládek, svůj úkryt zde nacházeli bezdomovci. Po
zahradnických úpravách se park stal reprezentativním rekreačním prostorem protkaný cestami, schodišti s krásným
dřevěným zábradlím a celkovou sadovou úpravou. Obnovy
se dočkal i park Na Skalce, kde bylo vybudováno jezírko,
opravena síť cest, rekonstruována zdejší opěrná zeď směřující do ulice Kováků a doplněn zahradní mobiliář. V Husových sadech bylo nutné obnovit opěrnou zeď a cestu
směřující na Černý vrch. V dolní části parku bylo vybudováno hřiště na míčové hry a rekonstruováno dětské hřiště.
Na náměstí 14. října byla provedena obnova parčíku kolem
větracích šachet metra. V okolí byly vysázeny stromy, vytvořeny květinové záhony, instalováno nové oplocení a
obnoveny cesty. V horní části náměstí se dočkala rekonstrukce vzácná barokní slavatovská Medvědí fontána.
Dokončuje se projekt na celkovou rekonstrukci reprezentativních prostor náměstí 14. října, která umožní propojení
odpočinkových ploch v okolí kostela sv. Václava, Medvědí
fontány v návaznosti na nedaleký park Portheimku. Na
předpolí Dětského ostrova se v roce 2003 uskutečnila
kompletní zahradní úprava. Jednalo se především o obnovení zdejšího procházkového okruhu a vysázení stromů, keřů a záhonů růží, včetně doplnění cest novými lavičkami.
V Dientzenhoferovych sadech byla zprovozněna fontána,
zabudován nový zahradní mobiliář a postupně zde byly vysazovány mladé stromy. V roce 2004 byla zahájena údržba
parku kolem Zdravotního střediska v Hlubočepech. Ze zanedbaného a neudržovaného pozemku, zarostlého keři, se
postupně vynořila stará, velice zajímavě založená zahrada se
vzrostlými stromy a souvislým pokryvem břečťanu.
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BOJ S AGRESIVNÍMI ROSTLINAMI NA ÚZEMÍ PRAHY 5
POKRAČUJE
Rada městské části Praha 5 na svém 10. zasedání schválila
pokračování likvidace agresivních rostlin křídlatky a
bolševníku velkolepého na území městské části. Hubení
škůdců postřikem začne nejpozději koncem letošního května
a bude probíhat po celé vegetační období růstu rostlin. Celková ošetřovaná plocha dosahuje zhruba 4400 metrů čtverečních.
Díky úspěšným zásahům v minulosti se výskyt
bolševníku velkolepého významně snížil a v současnosti
převažuje kontrolní činnost. Úřad má navíc k dispozici aktualizovanou mapu výskytu obou škodných rostlin, která
umožňuje sledovat jejich případný růst a včas na jejich
rozšíření reagovat. Preventivní opatření jsou důležitá především u křídlatky. Rostlina se vyznačuje silnou odolností a
intenzivním vegetativním rozmnožováním. Rostlina svými
kořeny negativně působí na stabilitu břehů, okraje silnic,
cest a násypů. Navíc vytlačuje domácí a citlivější druhy
rostlin a tak ohrožuje na ně vázané živočišné druhy.

Bezpečnost občanů
STRÁŽNÍCI PRAHY 5 VYUŽÍVAJÍ K HLÍDKOVÁNÍ SLU ŽEBNÍ KONĚ
Strážníci městské policie hlídkují na levém břehu Vltavy se
čtyřmi koňmi starokladrubského plemene, zakoupenými
radnicí Prahy 5. V roce 2008 založený jízdní oddíl se osvědčil. Při policejním výcviku se koně nejprve seznamují s cizím prostředím a dopravním ruchem, ve kterém budou
vykonávat službu. Poté jsou připravováni na obtížnější
situace, tak aby postupem času zvládli všechny nástrahy a
rušivé elementy, se kterými můžou přijít do styku.V současné době služební koně zvládají výkon služby jak v lesoparcích, tak i v hustě osídlených částech Prahy
5 s dopravním provozem. Při výcviku se policistům podařilo
koně naučit stát nad hořícím lanem a skákat přes ohnivou
bariéru, procházet dýmovou stěnou, nebo třeba proskakovat
stěnu z barelů. Koně jsou nejčastěji nasazováni do lokalit:
Prokopské údolí, Děvín, parky Cibulka, Klamovka, Skalka,
Santoška, Kinského zahrady, Vidoule, hřbitov Malvazinky a
Hlubočepy. Radní pro bezpečnost Petr Lachnit, s kterými
strážníci spolupracují, potvrdil, že koně zvládají výkon služby jak v lesoparcích, tak i v hustě osídlených částech s dopravním provozem. Dostanou se snáze do lokalit pro auta
nepřístupných. Městská část koně zároveň využívá při zabezpečování kulturně společenských akcí. Oblíbené je před-
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vádění ukázky výcviku na dětských dnech. Strážníci na
koních řeší zákazy vjezdu, předchází zakládání černých
skládek v lesoparcích, hlídají vandalismus a celkově dohlíží
na veřejný pořádek ve svěřené lokalitě. Současným nejdůležitějším úkolem jízdní skupiny v rámci výkonu služby
v Praze 5 je zklidnění drogové scény v sadech Na Skalce a
v okolí. Mnohdy je služba doprovázena i zajímavými příběhy. Například se stalo, že při běžné hlídkové činnosti
v Prokopském údolí, kde hlídka řešila porušení zákazu vjezdu, řidič nákladního vozidla odmítal prokázat svoji totožnost
a předložit řidičský průkaz. Jeden ze služebních koní „vzal“
situaci do svých kopyt a strčil svoji obrovskou hlavu do kabiny nákladního vozidla. Řidič byl tak překvapen, že
najednou sám vnucoval doklady strážníkům a souhlasil s vyřešením přestupku na místě. Strážníci si veškeré práce spojené s ošetřováním koní a úklidů ve stáji dělají sami.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
VÝROČÍ JIŘÍHO KARÁSKA ZE LVOVIC
Téměř bez povšimnutí prošlo 140. výročí narození básníka,
prozaika, kritika a sběratele Jiřího Karáska ze Lvovic
(24. 1. 1871) i 60. výročí jeho úmrtí (5. 3. 1951). Je to příznačné, vždyť kdo se v Čechách jednou ocitl v klatbě nebo
na indexu, toho většinová společnost hned tak nepřijme
zpět. A Jiří Karásek, čelný představitel české dekadence a
spolutvůrce Moderní revue, zažil nejen příkré odmítání, ale
po roce 1948 byl dokonce na několik let jako domnělý buržoa exkomunikován z literatury. Na počátku 50. let se začala
stahovat mračna i nad Karáskovou galerií, jedinečnou soukromou sbírkou obrazů, grafiky a knih, kterou básník
v květnu 1925 věnoval Československé obci sokolské a
v Tyršově domě ji spravoval a dále budoval až do své smrti.
Tuším, že to bylo v létě 1954, kdy se mi ještě poštěstilo
zhlédnout původní instalaci sbírek krátce předtím, než byly
převzaty Památníkem národního písemnictví a poslány do
depozitářů mimo Prahu (hrad Bečov, klášter v Teplé). Nezachránilo je ani to, že se orientovaly především na
slovanské umění. Od Karáskovy neteře, paní Marie
Lipanské, která v galerii pracovala, jsem se tenkrát dozvěděl, že signály o chystané likvidaci vzácného souboru uspíšily básníkovu smrt. Teprve v polovině 60. let došlo
v Karáskově proskripci k pozvolnému obratu. Už heslo ve
Slovníku českých spisovatelů z roku 1964, které napsala
Ludmila Lantová, vyznívá celkem příznivě a objektivně.
Přibližně v téže době se mi podařilo v měsíčníku Plamen díky tolerantnosti jeho šéfredaktora Jiřího Hájka a za vy-
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datné podpory básníka Josefa Hanzlíka - otisknout několik
Karáskových básní spolu s menší studií o autorovi. Na jaře
1966 jsem po dohodě s Vladimírem Justlem napsal scénář
pro Karáskův večer ve Viole. 70.léta značně zpomalila autorovu rehabilitaci.
Přesto lze konstatovat, že slovníková příručka z roku
1973 Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, kterou napsal kolektiv autorů za redakce Květy Homolové, Mojmíra
Otruby a Zdeňka Pešata, hodnotí Karáska celkem příznivě.
Oceňuje tematický přínos prvních sbírek (Zazděná okna,
Sodoma, Kniha aristokratická, Sexus necans), ale pomíjí dvě
vrcholné knihy, napsané až ve zralém věku - Písně tulákovy
o životě a smrti (1930) a Poslední vinobraní (1946). Kladně
je hodnoceno i Karáskovo úsilí o ustavení kritiky jako
samostatného uměleckého žánru. Naproti tomu Blahynkou
redigovaná slovníková příručka Čeští spisovatelé 20. století,
vydaná až v roce 1985, Karáskovo heslo z nepochopitelných
důvodů vynechává, přestože básník prožil většinu života ve
století dvacátém. Průlomový význam má výbor Ocúny noci
(Odeon, 1985), který připravil Jaroslav Med. Za zmínku stojí i útlý bibliofilský výbor Zazděná okna (Lyra Pragensis,
1989). Počínaje devadesátými lety vrací se Karásek do literatury jako rovný mezi rovné. Snad o žádném jiném českém
spisovateli nebylo vyřčeno tolik polopravd jako o Jiřím Karáskovi ze Lvovic. Za některá nedorozumění si ovšem
básník mohl sám, protože miloval mystifikaci, stylizoval se
do role aristokrata, třebaže byl chudý c. k. poštovní praktikant z proletářského Smíchova, a hlavně svou poezií
i svým způsobem života zejména v mládí naplňoval heslo
francouzských dekadentů: épater le bourgeois - postoj, který
v tehdejší maloměstské Praze musel nutně šokovat. Myslím
na to, kdykoli otevřu zásuvku psacího stolu a očima pohladím rozpadající se hedvábný fialový šátek, který básník před
víc než sto lety nosil na krku, když šel do společnosti. Ve
dne shrbený úředník na smíchovské nádražní poště, večer
pařížský dandy, který okouzloval návštěvníky pražských literárních salonů svou znalostí jazyků i světové literatury.
Jednou z nejčastějších polopravd je zjednodušující školská
charakteristika Jiřího Karáska jako doživotního dekadenta.
Tato nálepka svědčí o neznalosti celku básníkova díla. Dekadence byl estetický program platný pouze pro 90. léta. Už
v roce 1903 v knize kritických studií Impresionisté a ironikové se Karásek od něj distancuje: To byl hlavní hřích dekadence, že netvořila, ale že žila z hotového. Na to, co se
zrodilo pod jinými slunci a uzrálo v jiných žárech, vrhala
jen neplodný reflex své melancholické, zežloutlé a stísněné
krásy. A skutečně, počínaje sbírkou Endymion (1909) už
nelze mluvit o dekadenci, ale o novoromantismu. Navzdory
mladistvým uměleckým výbojům (nové tematické a motivické prvky, odvážná básnická pojmenování, podíl na vytvoření českého volného verše a české básně v próze) byl
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Jiří Karásek básníkem spíš apollinského typu - tíhl k logice,
tvarové plasticitě a barevnosti, kultivoval básnickou formu a
tradici v podstatě lumírovskou. Ale ani tohle není poslední
stadium básníkova vývoje. Následují verše hořkého prozření
a životního bilancování (Písně tulákovy o životě a smrti a
Poslední vinobraní), písně zestárlého krysaře, jejichž téměř
dykovsky realistická faktura prozrazuje definitivní prolomení všech zazděných oken autorova lartpourlartistického
kastelu a návrat ze snu do skutečnosti, včetně té sociální.
Stejně neudržitelná je i teze, že Karásek pěstoval pouze kritiku impresionistickou nebo diletantní, jak se tehdy říkalo.
Je pravda, že se v mládí učil kráse slova u Julesa Lemaitra a
Anatola France, že vyznával Franceovu zásadu, že dobrý
kritik je ten, kdo vypravuje dobrodružství své duše, prožitá
při četbě mistrovských děl, a že v protikladu ke kritice vědecké stavěl své soudy na dojmu, intuici a konkrétnosti. Tím
ovšem není řečeno, že při rozboru jednotlivých literárních
nebo výtvarných děl nebyl schopen pronikavé analýzy. Stačí
tu připomenout studie o Sabinovi, Nerudovi, Zeyerovi,
Březinovi, Hlaváčkovi, Boecklinovi, Rodinovi a dalších.
Podobnou syntézou analytičnosti a krásného stylu se ve
větší či menší míře vyznačuje i Karáskova kulturní publicistika, pěstovaná souběžně s kritikou plných padesát let. Je
pravým požitkem číst dnes básníkovy vzpomínky na 90. léta, zejména Psychologické poznámky k poznání literární
generace let devadesátých a Počátky Moderní revue, otiskované na pokračování v Rozpravách Aventina v letech
1930 - 1932 a knižně vydané nakladatelstvím Thyrsus v roce
1994. A stejně vzrušující je objevovat v nepřeberné pozůstalosti Jiřího Karáska nové a nové zapomenuté texty, které navzdory možné jednostrannosti pohledu - neztratily svou
aktuálnost ani po desítkách let. Za jeden zvlášť významný,
hodný otištění právě dnes, pokládám esej Síla tradice. Vyšel
v červenci 1944 v měsíčníku Osvěta, který vydávalo ministerstvo lidové osvěty. Je až neuvěřitelné, že jeho obsah unikl
pozornosti protektorátní cenzury. Básník v něm jasnozřivě
přirovnává národní kulturu k mytickému obru Antaiovi,
synu bohyně Gaie, který je nepřemožitelný pouze tehdy,
opírá-li se o půdu matky Země.
(Vladimír Janovic, autor je básník)

PŘIPOMENUTÍ NOVINÁŘKY JOŽKY JABŮRKOVÉ
Několik desítek Pražanů si 8. března 2011 na Olšanských
hřbitovech připomnělo památku hrdinky protifašistického
odboje Jožky Jabůrkové (16. 4. 1896 Vítkovice −
31. 7. 1942 Ravensbrück), československé levicové novinářky a spisovatelky, která byla v roce 1942 umučena nacisty
v koncentračním táboře Ravensbrück. Těsně po vzniku Protektorátu byla zatčena nacisty a uvězněna v koncentračním
táboře Ravensbrück. Narodila se jako nemanželská dcera
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švadleně Anežce Řehořové. Matka, která ji vychovávala
v katolickém duchu, záhy zemřela. Svoji dceru zanechala ve
skrovných majetkových poměrech; tyto vzpomínky na dětství Jožku Jabůrkovou ovlivnily na celý její život. Za první
světové války pracovala ve Vítkovických železárnách a později ve vítkovické nemocnici. Po válce se odstěhovala do
Prahy, kde se zapojila do sociálně demokratického a později
levicového dění. Od mládí pracovala v tělovýchovném
hnutí; vstoupila do řad sociálně demokratické mládeže a do
Dělnické tělovýchovné jednoty. Byla cvičitelkou, náčelnicí a
vychovatelkou. Podílela se na organizaci významné spartakiády v roce 1921 a byla funkcionářkou Federace proletářské tělovýchovy. Po léta se usilovně věnovala práci mezi
ženami a mládeží. Uplatnila přitom své literární nadání, stala se vedoucí redaktorkou ženského časopisu Rozsévačka.
Psala o životě v Praze, o zájmech a problémech žen, poukazovala na možnost řešení nezaměstnanosti, věnovala se
potřebám dětí. Dotýkala se všech hlavních sociálních
otázek, reagovala na nebezpečí války. Pod jejím vedením
Rozsévačka organizovala akce ve prospěch trpících děti ve
Španělsku i na pomoc německým antifašistům prchajícím
do Československa. V roce 1931 byla zvolena do ústředního
zastupitelstva hlavního města Prahy na kandidátce KSČ. Své
sociální cítění projevovala i zde. Ţádala zřizování jeslí, mateřských škol, stravoven a hřišť, účinnou zdravotní péči pro
děti dělníků a nezaměstnaných, vybudování levných
moderních bytů pro sociálně slabé rodiny. Stavěla se důsledně proti projevům fašismu a upozorňovala na jeho nebezpečí. Usilovala o vytvoření jednotné národní
protifašistické fronty. V roce 1965 byl odhalen její pomník
v Praze 5 - Košířích. Pomník byl roku 1992 na žádost restituentky pozemku, na kterém stál, odstraněn a převezen do
depozitáře Galerie hlavního města Prahy. Zde setrval až do
léta 2002, kdy byla socha Jabůrkové znovu odhalena na
Olšanských hřbitovech. Na základě života a smrti Jožky
Jabůrkové vznikl původní scénář Jaromíry Kolárové k filmu
Zastihla mě noc režiséra Juraje Herze. Věnec k soše Jabůrkové, umístěné na Olšanských hřbitovech, položila poslan-
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kyně Marta Semelová. Hlavní projev na vzpomínkovém
shromáždění přednesl šéfredaktor časopisu Slovanská vzájemnost Zdeněk Hoření. Připomněl, že Jožka Jabůrková byla
vynikající novinářkou, která levicový meziválečný tisk učinila atraktivním i pro mladé a děti. Připomněl i její hrdinskou smrt a nezměrnou odvahu, kterou projevovala až do
posledních hodin života. Jožka v koncentračním táboře například uspořádala sbírku potravin mezi spoluvězeňkyněmi
a rozdala je židovským vězenkyním, jež se nacisté rozhodli
zcela vyhladovět. Proto Zdeněk Hoření rovněž vyzval k tomu, aby byla zorganizována iniciativa usilující o udělení izraelského vyznamenání Spravedlivý mezi národy právě
Jožce Jabůrkové. Zároveň poděkoval pražskému zastupiteli
ČSSD Otto Kechnerovi, který se v roce 2002 zasloužil
o znovuvztyčení pomníku na Olšanských hřbitovech
v Praze 3.

DUBEN 2011

Z radnice
VELIKONOČNÍ TRHY SE TRADIČNĚ KONALY NA PĚŠÍ
ZÓNĚ ANDĚL
V soboru 2. dubna 2011 ožila pěší zóna na Andělu, kde byly
zahájeny velikonoční trhy, které jsou součástí tradičních
oslav Velikonoc pořádaných Prahou 5. Každý den od soboty
2. dubna 2011 až do velikonočního pondělí 25. dubna 2011
si zde měli zájemci možnost zakoupit vše, co souvisí s velikonoční nadílkou – pomlázky, kraslice, malovaná vajíčka,
dárkové balíčky, jarní květiny, proutěné zboží, medovinu,
čaje, sýry, svíčky, keramiku a ostatní zboží. Nechybělo ani
občerstvení, včetně oblíbené staročeské pochoutky zvané trdlo. Následně od 21.dubna 2011 velikonoční trhy na Andělu
doplnil bohatý doprovodný kulturní program.

NÁVŠTĚVA Z PARTNERSKÉHO MĚSTA TROGIR
V pondělí 11. dubna 2011 navštívili Prahu 5 představitelé
chorvatského partnerského města Trogir. Cestu učinili na
základě pozvání starosty městské části Prahy 5
MUDr. Radka Klímy a nového vedení radnice. Delegace na
začátku svého pobytu navštívila barrandovské filmové ateliéry a hned poté byli Chorvaté osobně přivítáni starostou
Prahy 5 MUDr. Radkem Klímou a radními. Uvítacího setkání se z chorvatské strany zúčastnili například: starosta
Trogiru Damire Rilje, bývalý starosta Jerolim Ostojiće a zástupce Trogiru pro turismus Dejanem Biliće. Setkání přispělo k vzájemnému poznání a k navázání další spolupráce
mezi zástupci obou partnerských měst. Pro budoucnost je
hlavním přínosem zvýšení cestovního ruchu pro obyvatele
Prahy 5 do tohoto malebného jadranského městečka, uvedeného na seznamu chráněných památek UNESCO. Na základě jednání představitelů obou partnerských měst byla
mimo jiné na letní měsíce letošního roku dohodnuta zajímavá výstava fotografií Trogiru a jeho okolí, která se uskuteční v prostorách MČ Praha 5.

PRAHA 5 V LOŇSKÉM ROCE POSKYTLA NA PODPORU
VZDĚLÁVÁNÍ A SPORTU PŘES 2, 5 MILIONU KČ
V roce 2010 poskytlo minulé vedení MČ Praha 5 na podporu sportu, vzdělávání a volnočasových aktivity grantové dary ve výši 2, 590 milionu Kč. Na svém 12. zasedání dne 5.
dubna 2011 se radní seznámili s vyúčtováním těchto darů.
Přes 1, 6 milionu korun získaly sportovní kluby jako například SK Motorlet Praha, tenisový klub VŠ nebo RC Tatra. Finanční podporu v oblasti sportu obdrželo celkem deset
sportovních klubů. Nejvíce peněz od minulého vedení
radnice obdržel fotbalový klub Zlíchov, který získal tři
granty v hodnotě 390 tisíc korun, určených na pronájem hal,
přípravu areálu a zavlažování hřiště. Se žádostmi o peněžní
podporu uspěly také základní školy Nepomucká, Podbělohorská, Plzeňská, FZŠ Drtinova a FZŠ Barrandov II. Celkově získala školská zařízení finanční podporu ve výši 414
tisíc Kč. Atletický klub Sparta Praha však grant ve výši
39 tisíc korun na tréninkový materiál navrátil, protože
plánovaný projekt nerealizoval. V rámci programu Volný čas
dětí a mládeže poskytla městská část 365 tisíc Kč. Po
100 tisících obdržely také základní školy Weberova a
U Santošky na dopravu žáků a studentů na prezentace a
soutěže ve státech EU.

ZASTUPITELSTVA PRAHY 5 A PRAHY 1 PROJEDNÁVALA, ZDA SETRVAJÍ V KOALICÍCH S POLITICKOU
STRANOU VĚCI VEŘEJNÉ (VV)
Zastupitelstva Prahy 1 a Prahy 5 během úterních zasedání
26. dubna 2011 řešila osud radničních koalic s Věcmi veřejnými. Opoziční ODS na Praze 1 se pokusila prosadit odvolání místostarostky Jany Pařízkové (VV). Důvodem bylo
její zaměstnání v detektivní agentuře ABL. Jana Pařízková
odmítla to, že by se během své práce pro ABL dopustila něčeho špatného. Návrh na její odvolání byl pokračováním
aféry kolem propojení Věcí veřejných a ABL. Podobný případ rovněž řešilo zastupitelstvo Prahy 5, ve kterém jako řadový člen zasedá předseda politické strany Věcí veřejných
(VV) Radek John. Starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09)
ale už dříve řekl, že o rozvázání koalice s VV a ČSSD neuvažuje. Podle vyjádření VV totiž nikdo z členů koalice nebyl
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v pracovním poměru s ABL. Výjimku tvoří pouze řadový
zastupitel Michal Pavel, který byl ve firmě zaměstnán tři
měsíce. Zastupitelé Prahy 5 nakonec odhlasovali, že jim stačí vyjádření zástupců z VV, ve kterém se místní politici
distancují od kauz strany na vládní úrovni. „Jak se mohou
zastupitelé distancovat od spojení Věcí veřejných s ABL a
tvrdit, že se jedná o vrcholnou politiku, když předseda této
strany a bývalý člen vlády Radek John je zároveň i zdejší
zastupitel,“ uvedl za ODS Lukáš Herold. Heroldova
stranického kolegu senátora Miroslava Škalouda zase zajímalo, jestli místostarosta Prahy 5 Jiří Vejmelka (VV)
podobně jako bývalý místopředseda Věcí veřejných Jaroslav
Škárka nepodepsal směnku, která by ho k čemukoliv zavazovala. To Jiří Vejmelka odmítl. Zbývají dvě strany místní
koalice s VV, tedy ČSSD a TOP 09 při zastupitelstvu vůbec
nevystupovaly. To kritizoval i Lukáš Herold. „Já se ptám,
jestli TOP 09 a sociálním demokratům nevadí, že vládnou se
stranou, kterou prošetřuje policie nebo se stranou, která
falšuje podpisy na sponzorských smlouvách,“ řekl. Zastupitel za Stranu zelených Ondřej Velek zase mínil, že je zbytečné vysokou politiku zatahovat na komunální úroveň:
„Domnívám se, že se tím vytvořil poměrně nebezpečný precedens,“ řekl. ODS pak v tiskové zprávě označila mimořádné zastupitelstvo za mrhání prostředky daňových
poplatníků. Nakonec zastupitelé MČ Praha 5 vzali na vědomí prohlášení členů klubu Věcí veřejných (VV) ze dne
12. 4. 2011 o tom, že se zcela distancují od praktik spojených s nelegálním sledováním a odposloucháváním.
Členové klubu VV podpisem také prohlásili, že nejsou a nebyli spojeni s kauzami kolem bezpečnostní agentury ABL.
Jedinou výjimkou byl krátkodobý pracovní poměr zastupitele Ing. Michala Pavla ve společnosti ABL, a.s. v roce 2008,
který ale skončil ve zkušební době.

možností a kvalit občanského sdružení ENTICELLE, které
nám zajišťovalo pravidelný úklid v parku Kavalírka,“ řekl
zástupce starosty Prahy 5 Ing. Jiří Vejmelka (VV). Práce zahrnou celkový úklid ploch, sběr a odvoz odpadu, vyprazdňování košů, zametání cest a zpevněných ploch a další
zahradnické práce. Radnice uzavřela smlouvu na období od
7. 4. 2011 do 30. 6. 2011.

Úřední oznámení

Podniky a podnikatelé

PRAHA 5 PODPOŘILA PROJEKT PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ČESKÉ MOTORY WALTER POZNÁ I AMERIKA

Radní MČ Praha 5 na svém 12. zasedání dne 5. dubna 2011
rozhodli o zapojení lidí se zdravotním postižením do úklidových prací na Praze 5. Finanční příspěvek pokryje nejen
práci handicapovaných, ale také nácvik pracovních
dovedností zapojených osob. Jedná se většinou o klienty
Domova sociálních služeb Vlašská se sídlem v Praze 1. Záměrem projektu je základní profesnízaučení handicapovaných osob a poskytování pracovního uplatnění. „Uzavřít
tuto smlouvu jsme se rozhodli po prověření technických

Územní rozhodování a stavební
aktivity
BLÍŽÍ SE STAVEBNÍ DOKONČENÍ POLIKLINIKY V KARTOUZSKÉ ULICI
Stavební ruch v areálu polikliniky v Kartouzské pokračuje.
V současné době je dokončena první etapa stavebních prací
– výstavba nového pavilonu Jih. „K závěru se blíží druhá
etapa, opravy a rekonstrukce budov A a B, a letos se konečně, po dlouhých průtazích, začne stavět nový pavilon
Vstup, což je třetí etapa rekonstrukce polikliniky,“ řekla
Martina Stupková, PR manažerka společnosti Medifin, která
polikliniku v Kartouzské pro městskou část provozuje a je
investorem rozsáhlé stavební rekonstrukce. Poslední etapou
budování Centra zdraví Smíchov bude výstavba pavilonu
Sever, který bude ještě rozsáhlejší než pavilon Jih. Zde bude
mimo jiné i lůžková část, o jejím využití rozhodne MČ
Praha 5. Celkový účet za rozsáhlou rekonstrukci a dostavbu
zdravotnického areálu se pravděpodobně vyšplhá k půlmiliardě korun. V areálu budou nejen lékařské ordinace, ale
i lékárna s nepřetržitým provozem.

Pražský podnik Walter, tradiční výrobce leteckých motorů,
získal před necelými třemi lety nového vlastníka. Americký
koncern GE chce s modernizovanými českými motory dobýt
severoamerický trh. „Do šesti let bychom se chtěli dostat na
objem výroby kolem 500 motorů ročně,“ řekl generální ředitel společnosti GE Aviation Czech Paul Theofan. Podotkl,
že když firmu koupili, měli jasný plán. Koncern GE se rozhodl růst na trhu malých leteckých motorů. Z našeho pohledu bylo výrazně snazší koupit tuto firmu než začít od nuly.
Walter vyráběl spolehlivý a známý motor M 601, kterému
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však scházely některé moderní technologie. Od doby privatizace Waltrovky nebylo mnoho peněz na investice do
modernizace vývoje motoru. Vedení podniku se rozhodlo
motor upravit tak, aby byl konkurenceschopný na západních
trzích. Značka Walter byla dobře známá v České republice a
zemích bývalého Sovětského svazu. V současnosti to však
nejsou hlavní cílové trhy firmy. Ta se chce zaměřit hlavně na
Severní Ameriku, kde se nachází nejvíc leteckých výrobců,
dále také na západní Evropu. Firma zdědila výrobní prostory
v původním průmyslovém areálu v Praze 5 - Jinonicích.
V budoucnosti však uvažuje výrobní haly umístit v PrazeLetňanech.

Byty a bytová politika
HOTEL S EKOLOGICKY ŠETRNÝM PROVOZEM STOJÍ
V RADLICÍCH
Nový čtyřhvězdičkový hotel NH Praha Radlická, první z řetězce NH Hoteles v hlavním městě České republiky, poskytuje ideální zázemí pro obchodní klientelu i běžné turisty.
Hosté mají k dispozici 134 pokojů, tři apartmány s terasou,
konferenční sál, restauraci, fitness a saunu. Umístění hotelu
na Smíchově v Praze 5, v těsné blízkosti nákupních galerií,
restaurací a kaváren u Anděla, na dosah centra Prahy,
navíc s výtečnou dopravní dostupností, se ukázalo být velmi
dobrou volbou. Zásadním přínosem je důraz na zodpovědný
přístup k životnímu prostředí. NH Praha Radlická při svém
provozu používá biologicky odbouratelné, ekologicky šetrné
produkty. V pokojích je instalován speciální systém pro šetření s vodou, elektrickou energií, použity jsou materiály vyrobené podle pravidel trvale udržitelného rozvoje a řada
dalších inovací. V celém areálu mohou hosté zdarma využívat internetové WLAN připojení. Pamatováno je samozřej mě i na excelentní gastro služby. NH Hoteles mají na kontě
jedenáct michelinských hvězd. Španělský hotelový řetězec
NH Hoteles celkem provozuje 398 hotelů ve dvaceti pěti zemích Evropy, Ameriky a Afriky. Do České republiky vstoupil v květnu 2010 otevřením NH Praha Radlická.
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dráha, která od roku 1996 spojuje dvě části hotelu Mövenpick na Smíchově. Mövenpick Hotel Praha byl vybudován
v roce 1996 a stal se tak prvním hotelem švýcarského řetězce Mövenpick Hotels & Resorts ve střední Evropě. Hotel se
nachází v Praze 5 na adrese Mozartova č. 261/1, v blízkosti
historického centra města a hned vedle Bertramky. Po hotelové lanovce jezdí kabina pro dvanáct lidí, která se naklání
při jízdě tak, aby její podlaha byla vždy ve vodorovné poloze. Říká se o ní, že byla postavena kvůli německým a rakouským turistkám, aby mohly zahlédnout Karla Gotta,
který má nad Mrázovkou nedalo Bertramky vilu.

Vltavu brázdí salonní loď Európé
Loď Európé patří do flotily Parníky Praha-RP. Firma sídlí na
adrese České přístavy Smíchov, Strakonická ulice č. 4a, 150
00 Praha 5. Je to salonní motorová loď, která se svou kapacitou řadí mezi největší plavidla Vltavy. Její provoz je celoroční a zahrnuje pronájem prostor a kompletní
gastronomický servis. Nejlepším výběrem občerstvení pro
větší počet hostů přitom bývá volba bohatých švédských
stolů, na kterých si každý najde „to své“. Nicméně i nadále
je oblíbené servírované menu. “Nebráníme se žádnému
požadavku. Ba naopak - nabízíme širokou škálu kuchyní:
mezinárodní, českou, mexickou, italskou, řeckou, včetně
grilování přímo před zraky našich klientů. Zajišťujeme
kompletní organizaci společenských akcí včetně zábavného
a hudebního programu, ubytování a dopravy.“ Program se
může odehrávat na dvou klimatizovaných krytých palubách.
Na lodi lze uspořádat firemní párty, párty pro obchodní přátele a spolupracovníky, prezentace, školení, tiskové konference, oslavy, výročí, svatby, promoce, narozeninové
párty s trasou plavby podle přání. Je možné doplout až na
Slapy, nebo třeba do Drážďan. Během roku probíhají na lodi
klasické hodinové projížďky, dvouhodinové, případně tříhodinové plavby (Pražský okruh) s večeří nebo obědem.

Školství a dětské aktivity
Doprava
LANOVÁ DRÁHA V PRAZE NEJEZDÍ JEN NA PETŘÍN
Zatím nejmladší lanovkou v české metropoli je pozemní

DĚTI Z BUDAPEŠTI NAVŠTÍVÍ ČESKOU REPUBLIKU
Českou republiku v rámci partnerství MČ Praha 5 s obvodem Budapešť XI. Újbuda navštíví maďarské děti. Rada
městské části Praha 5 na svém 12. zasedání v úterý 5. dubna
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2011 schválila uspořádání mezinárodního letního tábora pro
žáky základních škol, který se uskuteční počátkem července
nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem v prostředí Brd. „Letní
tábor umožní maďarským dětem poznat Českou republiku,
navštívit Prahu a významná města jako Plzeň nebo Karlovy
Vary. Hosté poznají českou historií a kulturu. Předpokládá
se, že naši žáci a žákyně navštíví na oplátku Maďarsko,“ doplnil zástupce starosty JUDr. Petr Lachnit. V případě pozvání českých dětí na letní tábor do Maďarska se jej
zúčastní žáci a žákyně Základní školy a mateřské školy
Barrandov (Chaplinovo nám. č. 1/615, Praha 5 - Hlubočepy).

VÍCE MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Rada MČ Prahy 5 na svém 13. zasedání konaném dne
12. dubna 2011 schválila žádost o rozšíření kapacity v osmi
mateřských školách na Praze 5. Školy, které žádost předložily, ujišťují, že se zvýšením počtu dětí ve třídách nebude
snížena výchovně vzdělávací práce. Počty žáků a počty integrovaných dětí ve třídách odpovídají příslušným vyhláškám a jsou splněny podmínky bezpečnosti, ochrany
zdraví i hygienické požadavky. Mateřské školy mají ze zákona mít maximálně dvacet čtyři žáků ve třídě.

Následující školy zažádaly o navýšení kapacit o čtyři
žáky na třídu:
MŠ v Treglově ulici na Barrandově,
MŠ v Trojdílné ulici v Košířích,
MŠ „Slunéčko“ v Beníškově ulici v Košířích,
MŠ v Peroutkově ulici v Košířích,
MŠ v ulici Nad Palatou na Smíchově,
MŠ „U Krtečka“ v Kudrnově ulici v Motole,
MŠ na náměstí 14. října na Smíchově,
MŠ v Kroupově ulici na Smíchově.

Kultura
PÁTÝ ROČNÍK SPERM FESTIVALU
Ve smíchovském klubu Meet Factory se od 22. do 24. dubna
2011 uskutečnila mezinárodní přehlídka umění, hudby a
vizuální kultury Sperm Festival. Na pátém ročníku festivalu
se představily čtyři desítky domácích i zahraničních představitelů moderní elektronické hudby. Za hvězdy letošního
ročníku pořadatelé označili australskou elektro-popovou
skupinu Architecture in Helsinki, britského dýdžeje Jamese
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Holdena, nizozemského hudebníka Martyna a německý
projekt Brand Bauer Frick. Vizuální podívanou bylo vystoupení domácího souboru Forma, který hudbou oživil klasický
němý film Erotikon režiséra Gustava Machatého. „Podtitul
letošního ročníku 'Překračování stínu' odkazuje na překračování hranic hudebního a uměleckého žánru i hudebního
průmyslu,“ uvedl jeden ze zakladatelů přehlídky Michal
Brenner. Organizátoři by chtěli přispět i k tomu, aby popularita domácích tvůrců elektronické hudby ‚překročila„
hranice země, což se dosud nestalo. „Částečně je to způsobené tím, že naši umělci skutečně nedosahují úrovně těch
zahraničních,“ řekl Brenner. Domácím tvůrcům ovšem podle něj navíc chybí i podpora ze strany státu i nestátních kulturních organizací. „O něco takového se před pár lety
pokoušel Palác Akropolis, ale k ničemu to nevedlo,“ konstatoval. „Poprvé v Praze právě tady u nás vystoupili Midi Lidi,“ připomněl Brenner počátky jedné ze skupin uznávané
kritiky. Brněnská kapela se prosadila i ve filmovém světě na kontě má Českého lva za hudbu ke snímku Protektor
i novou Cenu filmové kritiky za hudbu k dokumentu Český
mír; Midi Lidi složili i hudbu k novému experimentálnímu
dramatu Jana Němce nazvanému Heart Beat 3D. Zajímavý
je podle Brennera i způsob propagace přehlídky – loni o ní
dávali vědět prostřednictvím potištěných starých desek; letos světélkujícími špendlíky umístěnými na nečekaných
místech. „Pořád je to ale na kolenu a za strašně málo peněz.
Je to něco mezi hobby a životním posláním, ale strašně nás
to baví,“ dodal Brenner.

NA SMÍCHOVĚ VYSTOUPILY ČINOHERNÍ HVĚZDY Z AS TORKY
Ve Švandově divadle na Smíchově se 15. a 16. dubna 2011
uskutečnila minipřehlídka slovenského Divadla Astorka
Korzo '90. Bratislavská scéna představila pražskému publiku dvě inscenace, Platonova v režii Romana Poláka a
Stellu Juraje Nvoty. Pražské publikum se dočkalo známých
tváří v podobě Anny Šiškové, Szidi Tobias, Adyho Hajdu,
Miroslava Nogy a dalších. Divadlo Korzo '90 bylo založeno
před jedenácti lety, od roku 1993 jej známe pod názvem
Divadlo Astorka Korzo '90. V současnosti uvádí divácky
atraktivní repertoár založený na osobnostním herectví hvězd
souboru, který tvoří nejvýznamnější herecké tváře Slovenska. Vedle nich se do povědomí veřejnosti dostala i nej mladší generace Astorky.

VÝSTAVA PĚT POHLEDŮ V PORTHEIMCE
Místostarosta MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit zahájil v pondělí 4.dubna 2011 výstavu Pět pohledů v Galerii
Portheimka. Expozice představila díla pěti známých českých
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výtvarníků: malířů Josefa Velčovského, Aleše Knotka, Václava Zoubka, sochaře Ladislava Janoucha a fotografa Ivana
Krále. V Portheimce tak zájemci měli možnost zhlédnout
pět odlišných pohledů na výtvarné umění. „Na své si přišli
milovníci výtvarného umění ze všech oborů. Jsou zde vystaveny malířské obrazy, sochařské objekty a dokonce i fotografie,“ doplnil místostarosta JUDr. Petr Lachnit.
Akademický malíř Josef Velčovský je znám svými poetickosurrealistickými obrazy s jemným nádechem erotiky. Jeho
častým partnerem na výstavách bývá sochař Ladislav
Janouch, který se proslavil sportovní náměty, ale také symbolickými postavami s antickými názvy (Niké, Prometeus,
Ikaros, Múzy a další). Zmíněná témata mu umožňují vyjádřit věčnou touhu člověka po pokroku, ale také tragické momenty, které civilizace přináší. Protiváhou jsou ženské
postavy a torza zpracované pomocí různých materiálů (kámen, dřevo, bronz.). Z jeho bohaté sochařské tvorby lze
zmínit bronzovou sochu Tenista, umístěné na pražské
Štvanici, výzdobu stanice metra Českomoravská, šestimetrovou dřevěnou sochu Niké v hotelu Panorama v Praze,
dřevěné reliéfy pro smíchovské nádraží či motolskou
nemocnici a mnoho dalších, zejména kamenných soch.

Dalším vystavujícím malířem byl Aleš Knotek. Zakládající člen umělecké skupiny TUNEL, člen skupiny
TORZO a od roku 1995 člen S.V.U. MÁNES. V Portheimce
předvedl obrazy pastelových barev se záhadnými a tajemnými symboly, které mají navodit klid a pohodu duše. Výtvarník Václav Zoubek patří k malířům spíše expresivních
obrazů krajin a zátiší, ale také velkých pláten ženských aktů
robustních forem a odvážných pozic. Jeho obrazy žen jsou
zpracovány zvláštní technikou novodobé imprese. Kromě
toho, že maluje, je také ředitelem rakovnické Rabasovy
galerie. Skupinu doplnil fotograf Ivan Král s náladovými,
zadumanými pohledy na krajinu Šumavy. K jeho zálibám
patří také hledání nevšedních pohledů na Prahu. Zajímá jej
především architektura staré Prahy. Za fotografickou publikaci Naše Praha získal ocenění Ministerstva kultury ČR –
Kniha roku 2000. Zájemci mohli výstavu navštívit až do
konce dubna.
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Zdravotní a sociální péče
RADNICE PRAHY 5 UČÍ SENIORY PRVNÍ POMOCI
Sociální odbor Úřadu městské části Prahy 5 pod záštitou zástupce starosty a radního pro sociální oblast JUDr. Petra
Lachnita (ČSSD) pokračuje v sérii přednášek pro seniory.
Druhá přednáška se uskutečnila 13. dubna 2011 v prostorách
Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14.
října. Probírala se zde témata: základy první pomoci,
novinky první pomoci v případě bezvědomí, teoretické vysvětlení nácviku resuscitace a praktický nácvik resuscitace
na figuríně. O problematice hovořili Mgr. Zběhlík Josef,
DiS., Švandrlíková Michaela a Cinková Sabina z Útvaru
prevence kriminality - Městské policie hl. m. Prahy.

NA SMÍCHOVĚ FUNGUJE PRVNÍ SAMOOBSLUŽNÁ OP TIKA
Sami si vyzkoušíte a vyberete obroučky brýlí, na dotykovém
displeji podle předpisu od lékaře zadáte, jakou sílu skel
chcete vyrobit, objednávku potvrdíte a čekáte, až vám brýle
přijdou domů. Již delší dobu je Pavel Tichý spolumajitelem
internetového obchodu s brýlemi. Ten sice funguje dobře,
zákazníkům ale chyběla základní věc - možnost si brýle před
objednáním vyzkoušet. To vše mění originální nápad: samoobslužná optika sídlící v lékárně Body Pharm naproti nákupnímu centru Nový Smíchov. Zařízení podobného typu je
první v republice. „Máme tu vystaveno sto modelů nejprodávanějších obrouček brýlí. Zákazník si je může vyzkoušet a
zjistit, jestli mu sluší a sedí. Na dotykové obrazovce vybere
druh skel a zadá údaje z receptu od očního lékaře. V průběhu několika minut vyplní všechno potřebné a potvrdí objednávku, následně brýle vyrobíme a pošleme mu je na
dobírku,“ popisuje systém fungování obchodu Pavel Tichý.
Výhoda obchodu bez zaměstnanců je zřejmá - brýle jsou ve
výsledku mnohem levnější než při koupi v klasické optice.
Běžné modely brýlí nabízí automat minimálně o 50 procent
a často až o 70 % levněji než „lidská“ konkurence. „Kvalita
zboží je přitom úplně stejná,“ tvrdí Pavel Tichý, podle něhož
tento způsob prodeje odbourává řadu prostředníků, jejichž
marže konečnou cenu zvyšuje. Prodejce je připraven řešit
i situace, kdy zákazník po obdržení brýlí objeví problémy.
„Stejně jako v rámci internetového prodeje má klient
možnost brýle bez udání důvodu poslat zpět a my mu vrátíme peníze včetně poštovného. Navíc u stánku každý čtvrtek
stojí dvě hodiny zaměstnanec firmy, který radí, jak si brýle
objednat,“ podotkl na závěr.
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Veřejně prospěšná činnost

Sport a zábava

V INFORMAČNÍM CENTRU PRAHY 5 SE USKUTEČNILY
PŘEDNÁŠKY

PRAŽSKÝ PŮLMARATÓN SE KONAL POD ZÁŠTITOU
PRAHY 5

V Informačním centru Prahy 5 (Štefánkova ulice č. 30) se
v dubnu 2011 pro zájemce z řad široké veřejnosti uskutečnily cykly přednášek z oblasti cestovního ruchu, historie Smíchova a dalších zajímavých kulturních okruhů. Přednášky
věnované cestovnímu ruchu přednesla Doc. Ing. Alžběta Kiráľová, Ph.D. Cyklus přednášek z historie pražského Smíchova uskutečnil PhDr. Hugo Schreiber. Bližší informace
o termínech a náplni přednášek je možné získat na
webových stránkách http://www.infopraha5.cz nebo na
http://www.cestovanipraha5.cz, též na telefonních číslech
731 620 964 a 257 215 695.

První dubnovou sobotu (2. 4. 2011) se uskutečnil již
13. ročník pražského ½ maratonu, který odstartoval z náměstí Jana Palacha v Praze 1. Pořadatelé poprvé vyprodali
všechna startovní čísla. Na dvacet jedna kilometrů dlouhou
trasu, vedoucí i podél Vltavy, se tak vydalo rekordních
9 500 běžců, což je zhruba o dva tisíce vyšší počet než loni
(2010). V mužské kategorii zvítězil Philemon Kimeli Limo
z Keni, který jako první v historii dokázal závod dokončit
pod jednu hodinu s časem 59 min a 30 sekund. Překonal tak
dosavadní traťový rekord. V ženské kategorii zvítězila Lydia
Cheromei, rovněž z Keni, která dokončila závod v rekordním čase 1:07:33. Elitní běžce z Keni nebo Francie letos doplnili závodníci z dalších exotických zemí, jako je
například Srí Lanky, Jamajky nebo Sierra Leone. Pozadu
nezůstali ani čeští závodníci. Nejlepšími tuzemskými běžci
se stali Robert Krupička, který si pochvaloval skvělou atmosféru závodu, a Petra Kamínková. „S prvním místem
mezi českými ženami jsem spokojena, s časem tolik ne, nesvědčilo mi příliš teplé počasí. Hodně mi pomohl český
reprezentant v triatlonu Petr Vabroušek, který mě doběhl
kolem devátého kilometru a absolvoval se mnou druhou
polovinu závodu,“ doplnila vítězka. Městský úřad Prahy 5
umožnil na svém území hladký průběh závodu. Hlavní ceny
pro vítěze předal starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma. Nezapomnělo se ani na zbylé zúčastněné závodníky, kteří obdrželi jako „cenu útěchy“ upomínkové předměty.

DEVADESÁTÉ VÝROČÍ VZNIKU VEŘEJNÉ KNIHOVNY VE
VELKÉ CHUCHLI
Městská knihovna v Praze uspořádala ve spolupráci s Knihovnou Velká Chuchle výstavu 90. výročí knihovny ve
Velké Chuchli, která se uskutečnila od 5. dubna 2011 do
5. května 2011. Zájemcům o historii knihovny nabídla
vzácné publikace, historické i soudobé fotografie z činnosti
knihovny, reprezentativní výběr knih o Velké a Malé
Chuchli a jejím okolí z fondu Městské knihovny v Praze.
Mimo jiné si zde bylo možné prohlédnout a využít elektronickou čtečku knih s digitálními dokumenty vztahujícími se
k danému regionu. Výstava vznikla ve spolupráci s kronikářem Velké Chuchle Mgr.Tomášem Hromádkou.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC SE USKUTEČNILO I V PRAZE 5
Zvyk pálit na jaře čarodějnice je velmi dávný lidový obyčej.
Má mnoho společného se starodávnými příběhy a bajkami.
V těchto bájích se říká, že Filipojakubská noc z 30. dubna na
1. května je kouzelná. Ještě starší tradice se pojí s pálením
Svatojánských ohňů. Zvyk vznikl již v pohanských dobách.
Staří Keltové prý pálením ohňů slavili svátek boha Beltina.
Starodávné svátky jarního pálení ohňů se konaly i v Praze.
Malostranské čarodějnice začaly programem na Kampě od
16. 00 hodin. V 19. 00 hodin vyšel čarodějnický a lampiónový průvod z Malostranského náměstí po Mostecké ulici
na Kampu. Zde byl ve 20.45 hodin zapálen oheň a zábavný
program pokračoval až do noci. Stranou rozmarných oslav
nezůstala ani Praha 5, kde na Císařském ostrově probíhalo
v sobotu 30. dubna 2011 od tří hodin dětské odpoledne. Hudební program doprovázel řadu zábavných atrakcí a pořad
končil o půlnoci.

PRVNÍ ROČNÍK AMATÉRSKÉHO KROSOVÉHO ZÁVODU
V PRAZE 5
V neděli 3. dubna 2011 odstartoval v přírodní rezervaci
Skalka první ročník amatérského krosového běhu. Závod
pod záštitou starosty MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímy byl
připraven tak, aby se ho mohl zúčastnit úplně každý. Délky
tratí byly uzpůsobeny nejen pro ženy a muže, ale i pro děti
do věku 5 let. „Městská část tento závod podporuje jednak
cenami, ale také propagací. Letos je tady hodně lidí a pevně
doufám, že zájem poroste i v budoucnu,“ doplnil starosta
MUDr. Radek Klíma. Kros byl součástí několika závodů,
které v letošním roce (2011) organizovalo sdružení H-triatlon: „Běžecký kros tady na Praze 5 byl prvním závodem ze
seriálu soutěží, které pořádáme. Druhým závodem jsou
horská kola v květnu a třetím závodem bude triatlon v srpnu
v Jiříkově,“ doplnil Vladislav Dykast, předseda sdružení Htriatlon. Všichni zúčastnění závodníci byli navíc zařazeni do
slosování o čtyřkolku v hodnotě 40.000 Kč.
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ČÁST TRASY 66. ROČNÍKU MEMORIÁLU EVŽENA
CIHLÁŘE VEDLA SMÍCHOVEM

Městská zeleň a ekologie

Tradiční cyklistická akce Memoriál Evžena Cihláře omezila
v sobotu 28. dubna 2011 automobilovou dopravu v Praze 5,
městské hromadné dopravy se však omezení nedotkla. Závod se uskutečnil od 8. 00 hodin do 18. 00 hodin. „Cyklistický okruh vedl ulicemi Zborovská, Pavla Švandy ze
Semčic, Janáčkovo nábřeží a Vítězná,“ uvedl pražský
magistrát. Objízdný okruh za uzavřený úsek ulice Zborovské vedl přes most Legií na Masarykovo nábřeží a přes
Jiráskův most do ulice V Botanice. Objízdná trasa za
uzavřené Janáčkovo nábřeží směřovala ulicemi V Botanice,
Elišky Peškové, přes náměstí Kinských, Újezd a do Vítězné
ulice. „Vzhledem k tomu, že akce se konala v sobotu, nedošlo k žádným dopravním komplikacím na objízdných trasách,“ uvedla mluvčí magistrátu Tereza Krásenská.
Pořadatelem „Memoriálu Evžena Cihláře“ byl TK Cykloprag Praha. První ročník se jel dne 28. května 1946 ve
Vršovicích. Trať však nevyhovovala a tak se další ročník
uskutečnil již na stávající trati ve Zborovské ulici na Smíchově. Zde se konal nepřetržitě do roku 1966 a šestitisícové
návštěvy nebyly výjimkou. Pak vzrůstající doprava závod
z ulice vytlačila. Ale cyklisté dál uctívali památku hrdiny
pražského povstání roku 1945 a závod se jedenkrát jel na
Starém výstavišti a od roku 1968 se konal na strašnickém
velodromu. V roce 1993 se podařilo závod vrátit na tradiční
trať. Od prvního ročníku stojí na startu každý rok nejlepší
cyklisté, každý rok uctí čestným kolem památku Evžena
Cihláře. V prvním ročníku v roce 1946 bylo pořadí v cíli následující: 1. Jaroslav Cihlář, 2. Karel Cibula, 3. Krejčů.
Mezi vítězi závodu jsou jména tří generací nejlepších cyklistických reprezentantů. Jan Veselý – vítěz Závodu míru,
Martin Penc – mistr světa, Miloš Fišera – mistr světa v cyklokrosu, sprintéři Jaroslav Cihlář, Čapek, stihači Karel
Fuchs, Lubor Tesař, Teodor Černý. Evžen Cihlář se narodil
v roce 1917 v Oděse, s rodiči se ale brzy přestěhoval do
Československa. Od dětství ho přitahovala kola, jako dospělý byl motocyklovým závodníkem. Roky 1936–1939 byly
pro jeho motocyklovou kariéru velmi úspěšné. Ve válce ale
musel z motorky přesedlat na kolo. Cyklistice na dlouho
propadl. Cihlář zemřel za pražského květnového povstání,
podlehl svým zraněním 28. 5. 1945. Kamarádi nezapomněli
a tak se od 28. 5. 1946 jezdí pravidelný cyklistický závod
ulicemi Prahy.

JAK JE ZAJIŠTĚNA ČISTOTA VEŘEJNÝCH PROSTRAN STVÍ PRAHY 5
V dopravně nejzatíženějších lokalitách Prahy 5 je pravidelně
prováděn úklid chodníků a veřejných prostranství, tedy především v oblasti Smíchova a Košíř. Zametání a čištění je
v řadě míst prováděno ručně. Strojní úklid chodníků probíhá
v oblasti centrálního Smíchova, čištění se realizuje mokrou
cestou, v zimním období úklid zahrnuje i odklízení sněhu
z chodníků a přilehlých pěších komunikací. Každodenně je
prováděn úklid pěší zóny Anděl, v okolí je celodenně přítomný jeden metař. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Síť košů na odpadky je v ulicích Prahy 5 dlouhodobě rozšiřována a doplňována. Na vybraných místech jsou instalovány speciální schránky na psí exkrementy (v současné době
jich je zde umístěno 110 kusů), koše jsou každodenně vynášeny a jsou k nim doplňovány speciální sáčky na sběr výkalů. Centrálně položené ulice a parkové plochy zbavuje od
zvířecích exkrementů speciální pojízdný vysavač. Nově byly
po Praze 5 rozmístěny kontejnery na papírové kartony. Síť
se separovanými nádobami má celkem dvě stě devět
stanovišť.

Bezpečnost občanů
PRAHA 5 POMÁHÁ SENIORŮM PŘED ÚTOČNÍKY
Radní Prahy 5 se seznámili s osobními alarmy, které mohou
zachránit život a odstrašit potenciální útočníky. Zdejším seniorům jich městská část rozdá 1000 kusů. Hodnota daru pro
jednoho seniora nepřesáhne 71 Kč. „Radě městské části
jsem předložil návrh na objednání a nákup předmětů prevence kriminality. Akustické a varovné alarmy pro seniory
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slouží jako ochrana před útočníkem,“ řekl zástupce starosty
JUDr. Petr Lachnit. „Zároveň alarmy použijeme při besedách o bezpečnosti, prevenci kriminality a budou také rozdávány při sociálních šetřeních jako preventivní opatření.
Osobní alarmy působí i jako psychologická pomůcka, starší
spoluobčané jsou díky nim sebejistější a vědí jak se bránit
v případě ohrožení,“ dodal k akci starosta MUDr. Radek
Klíma. Osobní alarm má vestavěnou hlasitou sirénu pro odrazení útočníka a dvě LED DIODY, které se aktivují současně se zvukovou signalizací. Spolehlivě upozorní okolí na
nebezpečnou situaci. Přístroj je dodáván jako přívěšek, aktivace se provádí vytažením kroužku se řetízkem z přívěšku,
deaktivace se provede následným nasazením zpět. Pomůcku
tedy lze opakovaně použít.

HASIČI ZDOLALI POŽÁR V SOKOLOVNĚ KLAMOVKA
V Praze 5 - Košířích ve čtvrtek 28. dubna 2011 odpoledne
hořela sokolovna Klamovka. Oheň zachvátil půdu nad tělocvičnou. Na místě zasahovaly tři hasičské jednotky, které
požár zhruba po hodině uhasily. „Zraněn nebyl nikdo,“ řekla
mluvčí hasičů Pavlína Adamcová. Oheň byl nahlášen ve 14.
35 hodin, a po šedesáti minutách už místo sbor opustil. Příčinou byla závada na elektroinstalaci. Plameny způsobily
škodu 100 tisíc korun. „Hasiči uchránili majetek za 39 milionů,“ doplnila Pavlína Adamcová. Objekt patří košířskému
Sokolu. Je v něm i legendární restaurace, kde se za socialismu scházely osobnosti českého undergroundu.
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V ÚŘADU PRÁCE NA SMÍCHOVĚ DOŠLO KE KRÁDEŽI
Strážníci Prahy 5 v pondělí 1. dubna 2011 zadrželi v ulici
Viktora Huga čtyřiatřicetiletého muže, který kradl v kanceláři úřadu práce v Praze 5. Muž odcizil notebook, videotelefon a další věci. Hlídka strážníků byla do Kartouzské ulice
vyslána krátce po šesté hodině ráno. „Strážníci se dostavili
na místo a před domem je již čekala postižená, která jim
sdělila, že muž i s věcmi utekl do ulice Viktora Huga.
Strážníci po chvilce podezřelého zahlédli, jak se schovává
mezi zaparkovanými vozidly. Zde ho hlídka dostihla a
společně se vrátili do budovy úřadu práce," řekla mluvčí
strážníků Jana Přikrylová. Jedna z pracovnic úřadu muže
identifikovala a potvrdila, že dva kufříky, notebook a videotelefon, které muž odnesl, jsou její a měla je v kanceláři ve
skříňce.

KVĚTEN 2011

Z radnice
RADNICE PRAHY 5 VYPSALA GRANTY
Zastupitelé radnice Prahy 5 na jaře letošního roku schválili
podmínky pro různé formy rozvojové pomoci v podobě
grantů. Na zasedání dne 28. června 2011 pak schválili vyhlášení druhého kola grantů MČ Praha 5 pro oblast
podnikání „Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5“. Grant
je určen zejména pro neziskové organizace – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, školy, profesní a hospodářské komory, jejichž aktivity mají efekt na podnikání na
území MČ Praha 5. Granty byly vypsány i pro oblast sportu.
Sportovci a sportovní kluby mohou letos získat finanční
podporu od Prahy 5 ve výši až 1,7 milionu Kč. Ţádost mohly podávat jak právnické, tak i fyzické osoby. Vypsáno bylo
grantové řízení i pro další oblasti: sociální, školství, kulturu
a rozvoj kulturních aktivit, pro vlastníky nemovitých kulturních památek a v oblasti ekologických programů. V současné době se v městské části Praha 5 uskutečňují tři
projekty s finanční podporou z evropských fondů.

POBOČKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V OSTROVSKÉHO ULICI
Městská část Praha 5 podporuje provoz pobočky Městské
knihovny v ulici Ostrovského už od roku 2007. Ani letos
(2011) tomu nebude jinak. Zastupitelé na svém 6. zasedání
konaném dne 3. května 2011 rozhodli o podpoře moderní
knihovny. Ta již v roce 2008 zahájila automatizovaný
provoz pro veřejnost. Pobočka přesto nadále zůstává komunitní knihovnou s individuálním přístupem k uživatelům
a s rozsáhlou kulturně vzdělávací činností. Knihovna v Ostrovského ulici se zaměřuje především na děti, mládež a seniory, kteří tvoří více než polovinu čtenářů. Pro uvedené
skupiny se zde konají různá kulturní představení, která jsou
hojně navštěvována. Pobočka zajišťuje i donášku knih méně
pohyblivým nebo nemocným seniorům. Nabízí také asistenční služby pro starší občany, které například spočívají
v pomoci při výběru knižních titulů.

VÝSTAVNÍ PLÁN GALERIE PORTHEIMKA VYŠEL TISKEM
Radnice Prahy 5 vydala v podobě přehledné brožury výstavní plán Galerie Portheimka na rok 2011. V úvodu starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma řekl: „ Je mí ctí
představit bohatý kulturní program, který nabídne galerie
Portheimka v letošním roce… Galerie může svým pestrým
programem obohatit široké spektrum zájemců o umění. Návštěvníci se mohou těšit na výstavu fotek Zdeňka Chrapka
nebo kresby, knižní ilustrace a ukázky z Večerníčků od Vladimíra Jiránka….“ V katalogu je uvedeno celkem osm
velkých výstav, které až do konce roku 2011 proběhnou
v prostorách Portheimky. K vrcholům sezony bezesporu bude náležet výstava věnovaná velkému českému hudebnímu
skladateli Antonínu Dvořákovi (8. 9. 1841 − 1. 5. 1904),
který zde mnohokrát osobně koncertoval. K zajímavostem
náleží skutečnost, že jako první skladba po přistání amerických astronautů na Měsíci zazněla v USA Dvořákova
Novosvětská symfonie. Výstavní cyklus v listopadu obohatí
přehledná expozice spojená se jménem experimentálního
českého architekta Karla Pragera (1923−2001), jehož
stavební realizace najdeme i v Praze 5. V prosinci si zde návštěvníci budou mít možnost prohlédnout český filmový
plakát. Katalog k vydání připravil Petr Ţantovský. Brožura
vyšla 1. května 2011.

40

Úřední oznámení
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SLUŽBY ADVOKÁTŮ
Málokterá pražská radnice si vystačí se svým právním oddělením. Kromě vlastních zaměstnanců většinou najímají externí advokátní kanceláře, které odměňují buď paušálně,
nebo jim vyplácejí hodinovou sazbu za čas, který strávili na
konkrétních úkolech. Nové právníky si letos obstarala radnice městské části Prahy 5, kde se po loňských komunálních
volbách obměnila politická reprezentace. Městská část
oslovila tři kanceláře a vybrala tu nejlevnější nabídku s hodinovou sazbou 3 588 Kč, kterou podala advokátní kancelář Erhartová, Vítek.

EVROPSKÉ FONDY - PROJEKT ŘÍZENÍ LIDSKÝCH
ZDROJŮ V PRAZE 5
Městská část Praha 5 začátkem roku 2011 získala finanční
podporu z Evropského sociálního fondu. Finance z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost jsou určeny
na projekt „Řízení lidských zdrojů v Praze 5“. Hlavním cílem je posílení institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Úřadu městské části Praha 5. Součástí projektu bude
podstatné zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání pracovníků
a zlepšení kvality řízení lidských zdrojů. Mezi hlavní aktivity projektu patří zpracování personálního auditu, který
navrhne rozvojový program organizace a následné vzdělávání vedoucích pracovníků úřadu. Projekt, který se bude
postupně realizovat, vychází z potřeby zlepšit kvalitu řízení
Úřadu městské části Praha 5 a snahy dosáhnout co největší
efektivity v rámci poskytování služeb pro občany a ekonomického vynakládání veřejných prostředků. Úřad městské
části Praha 5 zaměstnává 290 pracovníků. Celkový rozpočet
projektu činí 4, 6 milionu Kč. Dne 23. května 2011 ukončila
společnost Business Field Managment s.r.o., personální audit zaměstnanců Úřadu městské části Praha 5. Na základě
výsledků tohoto auditu bylo detailně připraveno zadávací
řízení na výběr dodavatele vzdělávacích aktivit.
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chtějí bezpečně uložit peníze. „Proti předešlým obdobím letos (2011) růst cen pozemků celkově zrychlil. Nejvíc
stouply ceny v okolí velkých měst, kde je poptávka nejvyšší,“ řekl Petr Němeček, ředitel odboru nemovitostí Hypoteční banky. „Pěkných pozemků pro rezidenční bydlení není
mnoho, což se projevuje v jejich cenách, které jsou většinou
ještě vyšší než před dvěma lety. Pozemky navíc ubývají, a
proto lze očekávat jejich zhodnocování,“ souhlasí Michal
Pich, jednatel společnosti EuroNet Media, která vlastní síť
realitních portálů. „Například na území hl. m. Prahy ceny od
vypuknutí hospodářské krize v roce 2008 stouply zejména
v okrajových částech, jako jsou Horní Počernice nebo
Lipence v Praze 5. V současnosti se zde neprodává pozemek
ke stavbě rodinného domu pod cenou pět tisíc korun za metr
čtvereční,“ řekl obchodní ředitel Next Reality Group Robert
Hanzl. V rámci Prahy se investovat do pozemků rozhodně
vyplatí i v dalších oblastech, jako jsou například Ďáblice či
Troja v Praze 8 či lokalita Vidoule v Praze 5. Při koupi pozemků velkou roli hraje občanská vybavenost a dostupnost.
Kupující většinou požaduje pokud možno kompletní
inženýrské sítě, tedy elektřinu, vodu, kanalizaci, plyn či telefon, a jejich přípojky na pozemku. Za každou chybějící
inženýrskou síť a možnost napojení cena pozemku klesá
přibližně o 10 procent. Zpravidla je největší zájem o lokality
v sousedství tradiční zástavby rodinných domů. Kromě
umístění je jednou z nejdůležitějších částí mozaiky určující
cenu pozemku územní plán. „Změna územního plánu může
z bezcenného pozemku jedním okamžikem učinit několikamilionovou investici. Rozdíly v cenách jsou několikasetnásobné. Proto se v souvislosti se změnami v územním
plánu stávají pozemky terčem spekulantů. „Když je zveřejněn územní plán pro další roky, je více než jisté, že
vhodné pozemky skoupili noví vlastníci, kteří o něm vše věděli,“ tvrdí Martin Ďuriš, regionální ředitel realitní kanceláře
Sting. Pozemky s potenciálem raketového růstu cen se ale
samozřejmě přes realitky neprodávají.

Podniky a podnikatelé
Územní rozhodování a stavební
aktivity
CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ STÁLE ROSTOU
Zatímco ceny nemovitostí klesají, ceny pozemků jdou
dlouhodobě nahoru. Nákup vhodných pozemků tak stále
častěji volí nejen lidé, kteří chtějí stavět dům, ale i ti, kteří

MEZINÁRODNÍ REALITNÍ FIRMA INVESCO ZÍSKALA BU DOVU V KOMPLEXU ANDĚL CITY
Investice do komerčních nemovitostí ve výši 1,5 miliardy
eur, v přepočtu zhruba 37 miliard korun, předpovídá České
republice pro letošní rok mezinárodní poradenská společnost
Jones Lang LaSalle (JLL). Za uplynulé pololetí investoři
nakoupili kancelářské budovy, průmyslové areály a obchodní centra za 650 milionů eur, za téměř šestnáct miliard
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korun. V poslední době se k nákupu rozhoupaly hlavně německé fondy. Manažer realitních investic Invesco získal
kancelářskou budovu v komplexu Anděl City na Smíchově.
Dosavadním majitelem byla společnost UBX Praha 2, patřící rakouské skupině UBM. Invesco koupilo nemovitost pro
svého klienta, kterým je německý penzijní fond Nordrheinische Ärzteversorgung. Cenu transakce ani jedna ze stran
neuvedla. Pětipatrová budova na Smíchově v ulici Karla
Engliše má přes čtyři tisíce metrů čtverečních kanceláří a
konferenční centrum. Hlavními nájemci jsou přepravní
gigant Maersk a finanční skupina UBS. Poradcem Inveska
při této akvizici byla mezinárodní společnost
Cushman&Wakefield. „Kancelářský trh na Andělu je přirozeným pokračováním historického centra a doplňují jej významné maloobchodní a hotelové investice v okolí. Proto
jsme rádi, že jsme pro našeho klienta mohli získat tuto
nemovitost,“ uvedl šéf středoevropských transakcí Inveska
Tomáš Pícha. Na Smíchově jde v krátké době už o druhou
významnou akvizici. Začátkem léta koupila německá
společnost
Kallisto
Neunundvierzigste
Vermögensverwaltungs nedaleký Palác Anděl. Skupina Aberdeen
Immobilien, obhospodařující fond Degi International, ho
prodala za 52 milionů eur, v přepočtu přes jednu a čtvrt miliardy korun.

Doprava
NEJVYTÍŽENĚJŠÍMI PRAŽSKÝMI TRAMVAJEMI JSOU
LINKY 22 A 9, TRAMVAJOVÝM UZLEM JE KŘIŽOVATKA
ANDĚL
Nejvytíženějšími pražskými tramvajovými uzly zůstávají
křižovatka Anděl, náměstí I. P. Pavlova a Palmovka. Nejvíce
lidí sveze tramvaj číslo 22, která jezdí z Bílé Hory do Nádraží Hostivař, a linka 9 mezi sídlištěm Řepy a Spojovací.
Vyplývá to z třídenního rozsáhlého průzkumu, který v období 10. a 12. května 2011 uskutečnily dopravní podnik (DPP)
a organizace Ropid. Spolupracovalo na něm asi 1700 sčítačů, především studentů dopravních škol a zaměstnanců dopravního podniku a Ropidu. Komisaři sledovali obsazenost
všech tramvajových spojů od 6. 00 hodin do 23. 00 hodin.
Celkem sečetli více než milion cestujících. „Výsledky
ukázaly stabilní počet cestujících i neměnný průběh dopravních špiček,“ uvedl Dan Drápal z Ropidu. Naopak potvrdil, že počet pasažérů je oproti podobnému průzkumu
z roku 2008 rovnoměrněji rozložen mezi jednotlivé spoje a
snížil se počet vozů, kde se lidé příliš mačkají. Nejvytíženější tramvajovou linkou je podle průzkumu číslo 22, kte-
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rou se za den svezlo více než 125 000 lidí. Na druhém místě
je linka 9 se 110 000 cestujícími. Tramvaj číslo 10, která
obsadila třetí místo, přepravila téměř 68 000 lidí. Nejvíce
cestujících využilo tramvajový uzel na Andělu, celkem na
něm nastoupilo či vystoupilo téměř 88 000 lidí. Na
I. P. Pavlova tramvaj použilo o 17 000 cestujících méně a na
Palmovce téměř 58 000 lidí. Průzkum ukázal, že oproti roku
2008 se lidé v tramvajích méně tlačí. „K odlehčení přetížených spojů přispělo zejména sloučení linek 22 a 23 a
změna trasy linky 16 na Smíchov a do Košíř, kde pomohla
velmi vytížené lince 10,“ poznamenal Dan Drápal. Ropid si
dále pochvaluje úspěšnost takzvaných páteřních linek, tedy
tramvají číslo 9, 17 a 22, které jezdí v krátkém časovém intervalu. V místech, kde byl interval zkrácen, významně
vzrostl počet cestujících, ukázal průzkum. Naopak mírný
pokles, asi 4000 cestujících v každém směru, byl zaznamenán na nejvytíženější pražské trati mezi I. P. Pavlova a
Karlovým náměstím, což je důsledek zavedení expresní autobusové linky 125 mezi Jižním Městem a Smíchovem, která odlehčilo právě přestupnímu uzlu I. P. Pavlova.

NEJDELŠÍ
TRAMVAJOVÉ
STOUPÁNÍ
NA BARRANDOVSKÉ ESTAKÁDĚ

JE

Na tramvajové trati Hlubočepy - Sídliště Barrandov jsou dva
tramvajové podjezdy a dvě tramvajové estakády. A aby to
nebylo málo, je tato trať i nejdelším tramvajovým stoupáním
v zemi. Z vozů mají cestující nádherný výhled na Prahu i na
železniční unikát zvaný Pražský Semmering. Několik metrů
za stanicí Hlubočepy tramvaj vjede do táhlého pravotočivého oblouku na první 418 metrů dlouhou estakádu, kterou
tvoří jedenáct polí. Stoupání zde dosahuje sklonu 60 %. Na
samém začátku estakády je viditelná dilatace kolejí, která při
teplotních výkyvech umožňují jejich posun až o 40 centimetrů. Na vnitřní straně kolejnic jsou namontovány pojistné
ocelové úhelníky. Ty mají v případě vykolejení vozů zastavit
pohyb tramvaje v takzvaném štěrkovém loži. Trať je vybavena i dalšími bezpečnostními prvky. Velmi nápadná jsou
jeden a půl metrů vysoká, vzájemně provázaná betonová zádržná svodidla. Mezi nimi je evakuační chodník. Maximální
výška trati nad okolním terénem je až 31 metrů (výška je tedy přibližně stejná, jako když stojíte v desátém patře paneláku). Druhá estakáda má větší podélný sklon (62%), je
dlouhá 304 metrů a obsahuje stejné bezpečnostní prvky. Na
příjezd tramvaje do stanice Geologická upozorní cestující
tzv. světelná hrana, která se rozbliká přibližně 30 vteřin před
příjezdem. Následuje zastávka K Barrandovu. Má nezaměnitelnou architektonickou podobu, které dominuje modrá
barva a zastřešená nástupiště. Trať pokračuje otevřeným kolejištěm v zahloubení, které doplňují smaltované plechy
podobné těm, které známe z metra, zejména z trasy B. Ná-
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sleduje stanice Chaplinovo náměstí, jejíž opět nezaměnitelné architektuře s jednotícími prvky dominuje tentokrát
červená barva. Konečnou zastávkou je Sídliště Barrandov.

Kultura
NOC KOSTELŮ ZAUJALA PŘEDEVŠÍM DĚTI
V pátek 27. května 2011 se v pražské metropoli otevřelo na
86 kostelů, chrámů a klášterů, kolem Prahy pak dalších 69
památek. Zájemci se tak mohli podívat do běžně nepřístupných míst, v řadě z nich byl připravený program: prohlídky s průvodcem, povídání pro děti a hudební vystoupení.
V rámci exkurzí byl pro návštěvníky otevřen i smíchovský
arciděkanský kotel sv. Václava. „Koukej, tati,“ špitla malá
holčička, která seděla otci za krkem, zavýskla a napřáhla ruku na pestrobarevnou vitráž, která ji zaujala. Začala komentovaná prohlídka, ticho svatostánku prolomila až slova
průvodce Petra Chvátala. „Jsem dlouholetý návštěvník tohoto kostela, nejsem žádný historik,“ představil se. Nicméně
o smíchovském kostele toho věděl dost a zvládl odpovídat
i na otázky, které si posluchači připravili. „Kostel byl
dostavěn v roce 1885 z veřejných sbírek a nahradil původní
románský kostelík na Arbesově náměstí. Jako v jednom
z mála tu najdeme sloupy i oltáře, které jsou celé z mramoru
nebo dubového dřeva,“ popisoval neorenesanční stavbu
v pětačtyřicetiminutové prohlídce. Loňské Noci kostelů se
v Praze zúčastnilo padesát tisíc lidí, to však bylo církevních
památek zpřístupněno o polovinu méně než v letošním roce.
Soutěž o nejlepší sci-fi povídku proběhla v Praze 5 Porota
při středečním ceremoniálu 25. května 2011 v Městské
knihovně v Praze na Smíchově oznámila vítězné povídky literární soutěže AI 2051 a jejich autory. Hlavní cena putuje
k Janu Ježkovi za práci s názvem Dům paměti. Sci-fi povídka autora z Myslejovic se podle mínění poroty vedené
legendou české sci-fi Ondřejem Neffem nejlépe trefila do
zadání literární soutěže, jež měla vystihnout podobu světa za
čtyřicet let a naši budoucí koexistenci s informačními technologiemi a umělou inteligencí. Porotci měli z čeho vybírat:
celkem bylo do prvního ročníku soutěže, organizované
společností Intel a časopisem Pevnost, zaregistrováno 142
sci-fi povídek, z nichž prvních deset bylo odměněno. Tři vítězné povídky byly v Pevnosti publikovány. Šéfredaktor časopisu Pevnost Tomáš Němec k vítězné povídce Dům
paměti, která z pohledu uměle vytvořené bytosti originálně
pojednává o hodnotě emocí, paměti a lidských vztahů, uvedl: „Vítězná práce Jana Ježka Dům paměti měla nadstavbu,
která ostatním chyběla: nadhled, humor a skoro až brad-
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buryovsko-dickovskou náladu. Díky tomu, že autor splnil
zadání: predikovat vývoj technologií ve čtyřicet let vzdálené
budoucnosti a zároveň nezapomenout na člověka, uspokojil
jak porotce-technokraty, tak porotce-humanisty.“ Organizátoři jsou s prvním ročníkem navýsost spokojeni. České filmové plakáty v Portheimce Místostarosta MČ Praha 5
JUDr. Petr Lachnit (ČSSD) v pondělí 30. května 2011
v 18,00 hodin zahájil v Galerii Portheimka, Štefánikova
č. 12, Praha 5 výstavu „Český filmový plakát“. Autorský
filmový plakát je svébytným uměleckým dílem, jehož tvorbě se v letech 1950–1989 věnovali přední umělci. V takovém rozsahu se filmové plakáty realizovaly pouze
v Československu a v Polsku. Autorské plakáty vznikaly
nejen k americkým nebo italským filmům, ale i k snímkům
z východní Evropy. Zajímavé jsou plakáty k japonským filmům, sovětským budovatelským ságám nebo k domácí kinematografii 60. let. Výstava představila stručnou výseč
z tohoto u nás před rokem 1989 tak prosperujícího uměleckého žánru. Mohli jsme si zde prohlédnout práce padesáti
nejvýznamnějších československých výtvarníků, kteří se
tvorbě filmových plakátů věnovali, například Milana
Grygara, Karla Vaci, Josefa Vyleťala, Zdeněka Zieglera aj.
Nechyběly zde ani práce Libora Fáry, Karla Teissiga, Clary
Istlerové a dalších špičkových výtvarníků. Výstava
v Portheimce trvala do konce června letošního roku.

Zdravotní a sociální péče
PRAHA 5 USPOŘÁDALA JIŽ 12. ROČNÍK DNE ZDRAVÍ
Občany, kteří měli zájem si nechat změřit tlak, vyšetřit hladinu cholesterolu, stanovit množství skrytého tuku v těle
přivítal v úterý 31. května 2011 JUDr. Petr Lachnit (ČSSD),
zástupce starosty páté městské části, v Centru sociální a
ošetřovatelské pomoci ve Štefánikově ulici. Návštěvníků se
tentokrát sešlo mnoho a kromě již zmíněných vyšetření se
mohli poradit s odborníkem ze Státního zdravotního ústavu
v Praze o stylu zdravé výživy vzhledem k věku a získat tak
inspiraci pro jídelníček v podobě „pyramidy zdravé výživy“.
Důležitá byla i pomoc při odvykání kouření. „Den zdraví
propaguje optimální životní styl a napomáhá ke zvýšení
informovanosti veřejnosti o prevenci kardiovaskulárních a
nádorových onemocnění, čímž přispívá k zlepšení zdravotního stavu populace.“ řekl Petr Lachnit při zahájení osvětové akce.
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Veřejně prospěšná činnost
PŘEDSEDA STRANY VĚCI VEŘEJNÉ RADEK JOHN JE
MIMO JINÝCH SVÝCH POLITICKÝCH FUNKCÍ I ZASTU PITELEM PRAHY 5
Staronovým předsedou strany Věci veřejné (VV) byl opětovně zvolen Radek John. Ve volbě přes internet a mobilní
telefony mu dalo hlas 1197 z 6225 lidí, kteří směli o šéfovi
rozhodovat. Hlasování začalo ve čtvrtek 19. května 2011 a
skončilo v pondělí 23. května 2011. Představitelé obou
větších koaličních stran očekávají, že VV budou po Johnově
znovuzvolení plnit vládní program a prosazovat navržené
ekonomické reformy. Na tiskové konferenci Radek John řekl, že on a vedení strany se nyní budou snažit udržet jednotu
Věcí veřejných. Měly by se podle jeho slov stát „republikovou stranou se silným hlasem z krajů“ a usilovat o to, aby
byly „nejsociálnější“ z vládních stran. V křeslech
místopředsedů by rád viděl své protikandidátky z předsednické volby - šéfku poslaneckého klubu VV Karolínu
Peake a olomouckou poslankyni Dagmar Navrátilovou. Vít
Bárta, o němž se mluví jako o faktickém šéfovi VV, svou
kandidaturu na předsedu VV stáhl. Radek John jej označil
za „nejsilnějšího vyjednavače“ strany, který by měl za úkol
v koalici vyjednávat o chystaných reformách. Na výsledku
předsednické volby mimo jiné závisí další obsazení některých ministerských křesel ve vládě. Po nejrůznějších skandálech odešel Vít Bárta z postu ministra dopravy, Radek
John se přesunul z vnitra do křesla vicepremiéra pro
boj s korupcí. To ale opustil. Věci veřejné si za svůj úkol
vybraly boj proti korupci. Nejmenší koaliční strana se ale
sama potýká s řadou afér. Strana VV má zhruba 18 000
registrovaných příznivců. Vizitka staronového předsedy
strany Věci veřejné (VV) Radka Johna (56) je následující: *6. prosince 1954 v Praze. Vystudoval scenáristiku a dramaturgii na Filmové a televizní fakultě Akademie
múzických umění v Praze; absolvoval studijní pobyt na
World Press Institute v St. Paul v USA. Předchozí zaměstnání: redaktor časopisu Mladý svět (1980–1993),
scenárista Filmového studia Barrandov (1981–1990), v letech 1993–2009 redaktor televize Nova, kde byl mimo jiné
šéfredaktorem publicistiky či šéfproducentem pořadu Na
vlastní oči. Mnohonásobný vítěz ankety o nejoblíbenější
osobnosti televizní obrazovky TýTý v oblasti moderátor, absolutní vítěz ankety TýTý za rok 1995. Autor řady filmových scénářů. Od 27. června 2009 je předsedou strany
VV; od 29. května 2010 je členem Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. V červenci 2010 byl jmenován ministrem
vnitra a místopředsedou vlády, 21. dubna 2011 byl ale odvolán z funkce ministra vnitra. Ve vládě zůstal jako vicepremiér odpovědný za boj s korupcí, na tuto funkci však
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rezignoval a 20. května 2011 jeho demisi prezident republiky přijal. Od loňského října (2010) je také členem zastupitelstva MČ Praha 5.

OBLASTNÍ SDRUŽENÍ ODS PRAHA 5 SI ZVOLILO NOVÉ HO PŘEDSEDU
Novým předsedou Oblastního sdružení ODS Praha 5 se stal
Mgr. Zdeněk Zajíček, stávající náměstek ministra financí,
kterého delegáti oblastního sněmu podpořili více než
90 procenty hlasů. „Oblast Prahy 5 se dokázala sjednotit, má
svoji jasnou vizi pro budoucnost. Považuji svůj mandát
i mandát svých místopředsedů za velmi silný, je to pro nás
jednoznačný závazek, aby se naše oblast vrátila na výsluní
nejúspěšnějších sdružení v Praze, na místo, kam ještě v nedávné minulosti patřila,“ komentoval své zvolení nový
předseda. Na dotaz, jak se cítí ve funkci předsedy ODS
v Praze 5, odpověděl: „Jsem pětkový patriot. V kostele sv.
Václava jsem pokřtěný, v Praze 5 jsem vyrůstal, chodil na
základní školu, na gymnázium, hrál basketbal, pracoval.
Mám tady hluboké kořeny, které jsem nikdy nepřetrhal, ať
už mě život zavanul kamkoli. Byl jsem jeden z těch, kdo byl
u budování pětkové ODS, a proto mi nebylo jedno, jak
to s ní v Praze 5 dopadne. Situace nebyla dobrá. Ztráta
přízně voličů, ztráta důvěry, obrovské zklamání z prohraných voleb, odchod do opozice, ztráta respektu uvnitř
pražské i celostátní ODS… Věřím, že dokážeme během
tohoto volebního období nejen připravit kvalitní a zajímavý
tým pro budoucí volby, ale také že budeme korektní a tvrdou
opozicí současnému vedení radnice… Výkonná rada ODS
zrušila licenci Místnímu sdružení Smíchov. Co bude s členy
tohoto místního sdružení? Věřím, že všichni ti, kteří zůstanou v ODS a budou chtít aktivně pokračovat, najdou své
uplatnění. Někteří v jiném místním sdružení, kam mohou
kdykoli přestoupit, nebo někteří požádají o udělení nové licence…“ (Pravá 5. Zpravodaj Oblastního sdružen ODS
Praha 5. č. 7, květen 2011 - kráceno)

Sport a zábava
PŘI CESTĚ NA KARLŠTEJN ZAVÍTAL CÍSAŘ A KRÁL KAREL IV. I NA SMÍCHOV
Po dva dny (4.– 5. června 2011) putoval Královský průvod s korunovačními klenoty Svaté říše římské z katedrály
sv. Víta na hrad Karlštejn. Průvod procházel obcemi podél
Berounky, kde lidé slavili návštěvu císaře. V obci Karlštejn
se na závěr slavnosti konal rytířský turnaj o titul Českého
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rytíře, jediný svého druhu v Česku. V neděli večer uložili císař Karel IV. spolu s vítězným českým rytířem korunovační
klenoty v kapli sv. Kříže. První zastávka se při cestě na
Karlštejn však uskutečnila v sobotu 4. června 2011 v 10.45
hodin před kostelem sv. Václava na Smíchově. Císař zde
pozdravil starostu Prahy 5 MUDr. Radka Klímu a přivítal se
i s občany Prahy 5. A ti měli na oplátku možnost se pobavit
různými atrakcemi, které jim předvedli středověcí rytíři,
kouzelníci, žongléři a šašci, doprovázející panovníka na jeho cestě.

BULHARSKÁ KULTURA SE PŘEDSTAVILA V ZAHRADĚ
KINSKÝCH
Bulharský folklorní den se letos konal v sobotu 28. května
2011 v Kinského zahradě v Praze 5. Událost pod záštitou
starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy slavnostně zakončila
turistický projekt „100 turistických NEJ Bulharska“. Konala
se za spolupráce s Národopisným muzeem Národního muzea Praha. Venkovní program probíhal v nejbližším okolí
muzea, kde se předvedl například pražský taneční soubor
Balgari, folklorní soubor Pirin z Brna nebo se zde konal zábavný kurz bulharštiny. K ochutnávce se nabízela i bulharská vína. V prostorách muzea pak na děti čekal turnaj
v pexesu nebo soutěžní kviz na téma Bulharsko. Návštěvníci
si také mohli prohlédnout etnografickou výstavu a ukázky
bulharských lidových řemesel.

V PRAZE SE HRÁL POPRVÉ GOLF NA CÍSAŘSKÉ LOU CE
„Krávy měly tenkrát přednost,“ říká s nadsázkou historik
českého golfu Prokop Sedlák. Vzpomíná na začátky
Golfového klubu Líšnice, jednoho z prvních golfových klubů u nás, který spoluzakládal ve 20. letech minulého století
jeho otec. Vše začalo v roce 1923, kdy si šest mladých
právníků přivezlo z pobytu v Anglii starší golfové hole a začalo s nimi nadšeně zkoušet první „odpaly“. V té době se
golf na území mladé republiky hrál buď v lázeňských klubech v Mariánských Lázních a Karlových Varech, které o jinou než lázeňskou golfovou klientelu příliš nestály, nebo na
soukromém hřišti šlechtického rodu Ringhofferů ve Volešovicích. Za první republiky u nás hrálo golf jen několik set
lidí, počet golfistů určitě nepřesáhl číslo pět set. Dnes je
naopak golf v Česku relativně masovou záležitostí. Hraje ho
kolem 50 000 registrovaných golfistů a golfový svaz patří
k nejsilnějším sportovním svazům u nás vůbec. Tento sport
už přestává být něčím výjimečným - v mnoha klubech je
roční členství levnější než v lepší posilovně. První golfové
míčky létaly už v roce 1898 v Praze na Císařské louce, později na Císařském ostrově za Stromovkou a na pláni za Pet-
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řínem v místech dnešního strahovského stadionu. To ovšem
byla jen provizorní hřiště. Nadšenci hráli do vyhrabaných
jamek označených červeným praporkem. Golfu tehdy propadla například rodina Ringhofferů, která si těsně před první
světovou válkou na pozemcích ve Volešovicích za svým
zámkem zřídila hřiště. A tak vznikl první český golfový
klub: Golf Club Praha (GCP). O jeho založení se nejvíce
zasadili baron František Ringhoffer spolu s anglickým
velvyslancem sirem Georgem Clerkem a inženýrem Jaroslavem Jahnem. V roce 1925 se jim podařilo najít vhodné
místo v Praze 5 - Motole, které si přípravný výbor pronajal a
upravil na golfové hřiště (dnes zde stojí Nemocnice Na Homolce). O rok později vznikl vlastní Golf Club Praha. O důležitosti tohoto kroku svědčí i fakt, že vznik hřiště finančně
podpořilo i československé ministerstvo zahraničí. „Scházela se tam opravdu vybraná společnost,“ vysvětluje Prokop
Sedlák. A má pravdu. Stačí se podívat na čestný výbor klubu: čestným předsedou byl Jan Masaryk, dále primátor
hlavního města Prahy Karel Baxa, ministr zahraničí Edvard
Beneš či generálové Radola Gajda a Zdenko Weinerek.

Městská zeleň a ekologie
NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA OŽILO OVCEMI A KOZAMI
Pátá městská část na začátek května připravila den chovu
ovcí a koz. Přímo na smíchovském náměstí 14. října si lidé
mohli prohlédnout dvě až tři desítky živých zvířat, nechyběly ukázky stříhání ovcí a předení z ovčí vlny, jak potvrdil
Richard Konrád ze spolupořadatelského Svazu chovatelů
ovcí a koz. Akce se uskutečnila v sobotu 7. května 2011.

Od 9. 00 hodin si zájemci mohli prohlédnout různá plemena
ovcí a koz i s jehňaty a kůzlaty. „Návštěvníkům jsme také
předvedli stříhání ovcí profesionálními střihači, kteří se
účastní také mezinárodních soutěží,“ uvedl Konrád.
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Bezpečnost občanů

Osobnosti, výročí, zajímavosti

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ ZVYŠUJE
BEZPEČNOST DĚTÍ

PŮVODNÍ PRAŽSKÁ DLAŽBA POCHÁZELA ZE SLIVENCE

Ve čtvrtek 5. května 2011 proběhla na dopravním hřišti ZŠ
Chaplinovo náměstí Dopravní soutěž mladých cyklistů.
Sportovně – výchovnou akci zaštítil starosta Prahy 5 MUDr.
Radek Klíma. Organizaci zabezpečila Městská policie a BESIP. Dopravní výchova, která je pro děti ze základních škol
zatím nepovinná a záleží pouze na rozhodnutí vedení jednotlivých škol, napomáhá ke zlepšení bezpečnosti na silnicích.
Městská policie spolu s BESIPem přednáší dopravní výchovu necelý rok a za tuto dobu žádné dítě neutrpělo smrtelný úraz při jízdě na kole. Je tedy vidět, že mladí
posluchači jsou vnímaví a předpisy dodržují. Děti ze základních škol Prahy 5 a Prahy 13 soutěžily ve znalostech
pravidel silničního provozu, v bezpečné jízdě po dopravním
hřišti, které lemovalo množství dopravních značek, nebo ve
schopnosti poskytování první pomoci. Chlapci a dívky ve
věku 10 – 12 let, všichni s ochrannými přilbami, se nenechali zahanbit před svými spolužáky, kantory a téměř dvěma desítkami policistů, kteří na spravedlivý a bezpečný průběh
soutěže dohlíželi. Dětské dopravní hřiště na ZŠ Chaplinovo
náměstí využívají kromě základních škol z Prahy 5 také základní školy z Prahy 13, které ve svém obvodě zatím žádné
nemají. Soutěž tak ze šesti přihlášených základních škol vyhrála právě jedna „přespolní“ – ZŠ Trávníčkova. Ceny pro
první tři nejlepší skupiny žáků předal Ing. Jiří Vejmelka,
místostarosta Prahy 5 pro oblasti dopravy a životního
prostředí.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ POLICISTŮ - KOŠÍŘSKÝ KOŠÍK
Starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma převzal záštitu nad
fotbalovým utkáním „Košířský košík“. Sportovní klání policistů se uskutečnilo v úterý 10. května 2011, od 8 hodin
v areálu Sportovního klubu Motorlet v Praze 5 - Jinonicích.
Fotbalová soutěž se konala již po sedmé a to na počest
otevření místního oddělení Policie ČR Košíře. Vítězné družstvo nakonec převzalo putovní pohár, který je vyroben z vrbového proutí. Pohár odkazuje k původnímu názvu města
Košíře - připomíná totiž košík. Pohár vyrobený z přírodního
materiálu je v Česku raritou - během minulého ročníku byl
zapsán do České knihy rekordů.

Růžová, šedá a bílá jsou barvy Prahy. Metropole je nemá ve
znaku ani na vlajce, ale na všech svých chodnících. Tvoří
mozaiku, která nemá ve světě obdoby. Ulice se v Praze začaly dláždit od šestnáctého století. Nejprve kamennými deskami, pak kostkami. Čas zřizování prvních chodníků
přichází v devatenáctém století. „Chodníky byly vyvýšené
nad úroveň vozovky, nedalo se na ně vjet a chůze po nich
byla bezpečnější,“ vysvětluje jejich vznik Ladislav Špaček
z Národního památkového ústavu Praha. Malé mramorové
kostky se jako dlažba objevily spíš náhodou. „Říká se, že si
kdosi objednal mramorové trubky na vodu. Nikdy je ale nepoužil, nechal je rozlámat na malé kostky a těmi si vydláždil
chodník,“ vypráví Špaček. Vítězství mozaiky na chodnících
pomohla hlavně její nízká cena a praktičnost. Mramor ze
Slivence nebyl drahý, štípané kostky byly vlastně odpad.
Levná byla i jejich doprava, ze Slivence je bylo možné vozit
až do centra Prahy po Vltavě. Kromě narůžovělého kamene
ze Slivence používali dlaždiči i šedý nebo dražší bílý
mramor. „Bílý mramor byl původně vyhrazený pro význačné
budovy, soudy, úřady nebo třeba pro chodník před Obecním
domem,“ vysvětluje Ladislav Špaček. Chodníková mozaika
byla dvoubarevná, podle předem schválených vzorů, které se
většinou měnily na rozhraní domů. „Některé vzory jsme
navrhli ministerstvu kultury památkově chránit,“ pokračuje
historik v líčení. Pražská mozaika je totiž originálem, který
nemá jinde obdoby. Kostky se dnes vyrábí jinak než před lety. Místo složitého ručního štípání přišly ke slovu stroje. Kámen se na pile rozřeže na pruty a pak ho další stroj rozštípe
na kostky. Postup jejich kladení ale zůstal stejný. Do metropole se typická dlažba v posledních letech vrací a nahrazuje nevzhledné dlaždice nebo asfalt. O tom, kde bude
pro dlaždiče práce, rozhodují památkáři. Nejstarší dlažba
v Praze se dochovala na obou koncích Karlova mostu. Původní dlažba z Juditina mostu je dodnes zabudovaná na Křižovnickém náměstí kolem sloupu se sochou sv. Václava a
v suterénu hotelu Lundborg na Malé Straně.
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Z radnice
RADNICE PRAHY 5 JE PRVNÍM MĚSTSKÝM ÚŘADEM S NABÍJECÍ STANICÍ PRO ELEKTROMOBILY
V pondělí 20. června 2011 zástupci radnice Prahy 5
slavnostně obdrželi k testování elektrický skútr. Praha 5 je
totiž první pražskou městskou částí, která již v dubnu 2011
zprovoznila nabíjecí stanici pro elektromobily. Odvážný
krok má přispět ke snižování emisí výfukových plynů.
„Radnice plánuje ve spolupráci se zřizovatelem stanice
Pražskou energetikou také výstavbu elektronabíjecí stanice
pro veřejnost,“ oznámil starosta MUDr. Radek Klíma. Zařízení by mělo vyrůst ve Štefánikově ulici poblíž
Portheimky. Zároveň radnice jako prémii navíc získala od
zřizovatele stanice i odběr elektrické energie pro nabíjení do
konce roku zdarma. Radní, kteří projekt podporují, uvažují
o nákupu jednoho elektromobilu a dvou elektrokol. „Hlavní
výhodou elektromobilů je provoz bez hluku a emisí. V tomto odvětví připravujeme také spolupráci s významnými firmami z Prahy 5,“ shrnul situaci zástupce starosty Prahy 5
Ing. Jiří Vejmelka.

nebo měla vlastní průzkumy veřejného mínění. Na internetu
je přitom o počasí spousta dostupných informací a navíc
úplně zdarma. Předpověď počasí a často politicky zaměřené
průzkumy stály smíchovskou radnici každý měsíc téměř sto
tisíc korun. A proč za to radnice utrácela? „Praha 5 počasí
zveřejňovala na svém webu,“ vysvětloval situaci bývalý
místostarosta Lukáš Herold (ODS) a podotkl, že kdyby úřad
neplatil za vlastní zpracování předpovědi, platil by za přebírání informací. Každý měsíc stále stejný průzkum stál 80
tisíc korun. Ještě vyšší sumu platila Praha 5 několik let za
to, aby zjistila, koho by lidé volili a co si myslí o tehdejším
starostovi Milanu Jančíkovi. „Průzkum byl zaměřený politicky,“ řekla mluvčí městské části Jana Skalová. A starosta
Radek Klíma (TOP 09) dodal: „Pikantní bylo, že z něj těsně
před volbami vyplynulo, že tu s přehledem komunální volby
vyhraje ODS. Ta je však prohrála.“ S uvedenými průzkumy
chce nové vedení radnice Prahy 5 skončit, to ale nepůjde tak
lehce. „Smlouvu je těžké vypovědět a také nemůžeme
změnit politické okruhy otázek třeba na to, zda lidé chtějí
farmářské trhy. Už to ale řeší právníci a na podzim (2011)
by měl být kontrakt ukončen,“ řekla mluvčí. Nový starosta
je nespokojený i s další smlouvou z éry jeho předchůdce. Za
informační měsíčník Pražská pětka totiž úřad platil ročně 4,
5 milionu korun. „My jsme to zrušili a ve výběrovém řízení
jsme našli firmu, která to dělá za 1, 8 milionu,“ uvedl Radek
Klíma. Zatím jsou známy jen některé výsledky jednoho ze
tří auditů hospodaření Prahy 5. „Až budou hotové, vyplynou
z nich závažné věci, kvůli kterým dojde patrně na trestní stíhání,“ zdůraznil současný starosta Prahy 5 Radek Klíma.

V NOVĚ OTEVŘENÉ RADNIČNÍ VÝSTAVNÍ SÍNI PŘED STAVILI SVÉ PRÁCE STUDENTI ARCHITEKTURY

PRAHA 5 SI PLATILA PŘEDPOVĚDI POČASÍ DOSTUPNÉ
NA WEBU
Právě probíhající audit hospodaření bývalého vedení Prahy
5 ukázal, že si městská část nechávala předpovídat počasí

Více než desítku architektonických návrhů od drobných
staveb až po urbanistické studie představili studenti Fakulty
stavební a Fakulty architektury Českého vysokého učení
technického v nově otevřené a celkově zrekonstruované
radniční síni ve Štefánikově ulici č. 13–15 v Praze 5 na
Smíchově. Vizualizace architektonických návrhů zde návštěvníci mohli spatřit od 2. června 2011 do 24. června
2011. „Každý den navštívilo výstavu okolo dvaceti zájemců.
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Nejvíce preferovali návrhy zahrnující zeleň a přírodní prvky.
Obdivu se ale těšily také moderně pojaté stavby na území
naší městské části,“ zhodnotil zájem veřejnosti personál výstavy. Vystavené projekty vznikly jako studentské semestrální práce a ukázaly jednu z možných podob budoucího
Smíchova. Návštěvníci si na výstavě mohli například prohlédnout oživení vltavského nábřeží, rozvoje jižní části
Smíchova nebo alternativní využití Dětského ostrova. “Vize
budoucí podoby Prahy 5 nastíněná mladými architekty nám
slouží především jako inspirace pro současný rozvoj a
stavební práce v naší městské části. Není vyloučeno, že některou ze studií v budoucnu uvidíme realizované, “ doplnila
Ing. arch. Elena Lacinová z ÚMČ Praha 5.

Úřední oznámení
PRAHA PLÁNUJE ZVÝŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI
Praha uvažuje o zvýšení daně z nemovitosti. Hlavní město
proto rozeslalo městským částem dotaz, jaký nárůst by
požadovaly. Například Praha 1 a Praha 2 navrhují trojnásobné zvýšení koeficientu, daň by se tak podle jejich návrhu
zvýšila třikrát. Se zdražením souhlasí i Praha 5 nebo Praha
7. O případném nárůstu budou starostové jednotlivých pražských městských částí a zástupci hlavního města jednat na
konci srpna 2011. O možném zvýšení by ale muselo rozhodnout hlavní město. Praha dosud na rozdíl od jiných
velkých měst koeficient výběru daně z nemovitosti neupravovala. Nynější zvýšení by hlavnímu městu mohlo
částečně pokrýt výpadky, které mu způsobila ekonomická
krize nebo změna rozpočtového určení daní, kterou navrhuje
ministr financí Miroslav Kalousek. Daň z nemovitosti je
totiž stoprocentním příjmem městského rozpočtu. Zvýšení
daně z nemovitosti tak městské části vidí jako prostředek,
jak naplnit své rozpočty. O zvýšení daně však musí rozhodnout hlavní město. Zda se podaří nalézt shodu mezi všemi městskými částmi, ale není jasné. Jiné požadavky totiž
mají městské části v centru a jiné na okraji metropole. Zákon však rozdílné nastavení daně v jedné obci neumožňuje.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ NA LÉTA 2010–2014 BYLO
SCHVÁLENO
Programové prohlášení Rady městské části Praha 5 na léta
2010–2014 bylo schváleno dne 21. června 2011 usnesením
23/831/2011. V úvodní preambuli MUDr. Radek Klíma, starosta městské části Praha 5, napsal: „Rada městské části
Prahy 5 si na základě mandátu, získaného od občanů pro vo-
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lební období 2010–2014, vytyčila následující kroky, které
považuje za klíčové při správě a rozvoji městské části Praha
5. Společným cílem všech členů rady i jejích koaličních
stran je znovu prosadit dobré jméno a prestiž městské části
Praha 5 a činit tak v souladu s požadavky všech jejích
obyvatel. Členové rady se zavázali k maximální spolupráci
v rámci koaliční dohody a k vzájemnému prosazování všech
cílů, směřujících zejména ke zlepšení kvality života občanů
městské části a ke zkvalitnění služeb pro všechny občany
Prahy 5.“ Prohlášení se věnuje všem základním oblastem
veřejné správy Prahy 5 a obsahuje následující kapitoly: Oblast komunikace s veřejností, Oblast územního rozvoje, Oblast rozpočtu, Oblast správy majetku a privatizace, Oblast
školství, Oblast sociální, sociálních služeb, podpora rodiny a
seniorů, Oblast sportu a volnočasových aktivit, Oblast kultury, Oblast bezpečnosti, Oblast životního prostředí, Oblast
dopravy a dopravních služeb, Oblast právní a řízení rizik,
Oblast zahraniční spolupráce a EU fondy, Oblast zdravotní a
Oblast podnikání. V nedůležitější kapitole věnované rozpočtu MČ Prahy 5 stojí: „Rozpočet je základní veličinou,
která přímo i nepřímo ovlivňuje životy občanů Prahy 5. Je
zřejmé, že rozpočet sestavený v aktuálním roce ovlivňuje
i hospodaření v dalších letech s přesahem do příštích volebních období. S tímto výhledem bude přistupovat k sestavování plánu hospodaření Rada městské části Praha 5
v období 2010–2014. Situaci komplikuje dědictví z let minulých v podobě skrytých deficitů a po masivních rozprodejích i snížená možnost generovat zisky z hospodářské
činnosti. V následujících letech bude proto třeba striktně
hlídat výdaje a hledat možnosti zvýšení příjmů do obecní
pokladny tak, aby byl život občanů městské části co nejméně ovlivněn v negativním smyslu. Zajistíme provedení auditů, které zjistí zdroje plýtvání v MČ Praha 5 – jedná se
zejména o oblasti hospodaření, administrativy, informačních
technologií a investic. Cílem bude optimalizace výdajové
stránky rozpočtu a snížení objemu opakujících se výdajů.
Budeme důsledně využívat prostředků z fondu rezerv a rozvoje pouze na dočasné financování investičních akcí s ohledem na zachování kvality života městské části. Budeme
přednostně předkládat a realizovat takové ekonomické
kroky, které povedou k vyrovnanému rozpočtu bez nutnosti
zapojení výnosů z privatizace a rezervního fondu do hlavní
činnosti MČ Praha 5 v budoucnu.“
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Územní rozhodování a stavební
aktivity
REKLAMNÍ POUTAČ Z PAMÁTKOVÉ ZÓNY BUĎÁNKA
ZMIZEL
Obyvatelé památkové zóny Buďánka se obávali, že obří
světelný poutač, který byl na popud Prahy 5 z památkové
zóny koncem července 2011 odstraněn, se vrátí na své
místo. Megaboard, který jim firma Media Channel (MC)
postavila přímo před okna domu, kde bydlí, sice po nedávném protestu přes noc zmizel. Zdá se však, že ne na
dlouho. Zástupce uvedené firmy Michal Martínek tvrdil, že
stavba byla legální a má veškerá nezbytná povolení. „Monstrózní konstrukci dělníci odmontovali a odvezli. Na popud
stavebního úřadu Prahy 5. Naznačili ale, že se zase brzy
vrátí,“ řekla den po protestním happeningu Anežka Hradilová (22. 7. 2011), obývající jeden z posledních zdejších
domků. „Bojím se, že si nedělali legraci. Na místě nechali
betonovou patku s přívodem elektřiny,“ dodala. „Stavební
úřad Prahy 5 nařídil demontáž konstrukce. Zřejmě našel nesrovnalosti ve stavebním povolení,“ konstatoval situaci
místostarosta Prahy 5 Jiří Vejmelka (VV). „Reklamní plocha
se možná vrátí. Musíme si ale nejdřív vše vyjasnit se
stavebním úřadem. Pokud bude problém na naší straně, vše
odstraníme a omluvíme se,“ sdělil Michal Martínek z firmy
Media Channel. Dodal, že v případě pochybení by firma
obnovila zeleň, která kvůli instalaci reklamní plochy musela
zmizet. Nesouhlas s umístěním světelného megaboardu na
hranici památkové zóny vyjádřilo několik desítek lidí včetně
známých osobností. Mezi účastníky se objevil například
režisér Jiří Menzel, či herci Ivan Trojan a Boris Hybner. Také zástupci radnice deklarovali podporu protestujícím a vůli
megaboard odstranit.

Podniky a podnikatelé
OBLEČENÍ VE STYLU „ARMY“ ČI „OUTDOOR“ NABÍZÍ
NA SMÍCHOVĚ FIRMA BULL
O oblečení ve stylu army či outdoor je u nás a ve světě
značný zájem, lhostejno zda jde o mladší či starší generaci,
ženy či muže. Tento trend si získal popularitu především
proto, že oblečení se hodí pro trávení volného času a také
proto, že někteří jeho výrobci výrazně zvedli kvalitu i nápaditost a odolnost vůči extrémním povětrnostním podmínkám
a vyrábějí své produkty z materiálů nezřídka prověřených
příslušníky armády a policie. Firma Bull, s. r. o, sídlí
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v Kroměříži, kde je prodejna i logistické centrum, věnující
se od roku 1992 především zásilkovému obchodu. Aby vyhověla rostoucímu zájmu zákazníků, otevřela svůj první kamenný obchod na Plzeňské ulici v Praze 5 na Smíchově.
Prodejna je malá, ale velmi dobře zásobená, chybí zde jen
poutač s logem obchodu, protože jej sjednaná firma nebyla
schopna v termínu dodat a instalovat.

KNIHKUPECTVÍ KANZELSBERGER NA ANDĚLU
V NOVÉM
Celonárodní knihkupecký řetězec Kanzelsberger 1. června
2011 znovu otevřel po rekonstrukci prodejnu na smíchovském Zlatém Andělu. Obchod prošel kompletní změnou
designu. Zajímavé je ladění obchodu do tmavých barev, což
spolu s efektním způsobem nasvícení dotváří příjemnou atmosféru celkové prezentace. V prodejně jsou k dispozici
místa k sezení, automat na kávu a čtenářský koutek v oddělení dětských knih. Nově otevřené knihkupectví Kanzelsberger také podpořil lokální reklamní kampaní zahrnující
polepy v metru, CLV plakáty, distribuci letáků do schránek
v lokalitě Smíchova a Malé Strany a také tiskovou inzercí.
Firma Kanzelsberger provozuje osm knihkupectví v Praze a
dalších 32 prodejen ve dvaceti devíti městech České republiky.

Byty a bytová politika
MĚSTO NAD MĚSTEM - VIZE ARCHITEKTA KARLA
PRAGERA
Při hledaní odpovědí na otázku, proč středoevropská architektura neoslovuje zbytek světa, zjišťujeme, že ji občas chybí velkorysost. Architekt Karel Prager je jednou
z nejkontroverznějších osobností české architektury druhé
poloviny 20. století. Jeho tvorba nebyla doposud hlouběji
zpracována, a to i přesto, že se některé jeho stavby (dostavba budovy Federálního shromáždění, Nové scény Národního
divadla aj.) objevují na předních místech hodnocení v zahraničí. Razil odvážnou vizi výstavby „Města nad městem“,
což se mělo dotknout i nových možností bytové politiky.
Zajímavé je, že principy vertikální nadstavby, které si Karel
Prager ověřil na budově Federálního shromáždění, použil
později v projektu experimentální bytové výstavby v Praze 5
- Košířích. Úvodní řešení představil v květnu 1973. Vznikl
jeden z nejkomplexnějších výzkumů nových forem bydlení
své doby. Představil nový stavební druh makrostruktury a
substruktury s novou inovační stavebnicovou soustavou.
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Svou teoretickou práci poprvé aplikoval na studii přestavby
Košíř v Praze 5. Zásadní změna hmotové a prostorové koncepce a funkční charakteristiky otevřela možnost využít
plošné rezervy jak ve staré, tak i v nové zástavbě a využít
území se složitým terénním reliéfem. Studie byla doporučena v roce 1975 k realizaci, k níž ovšem nikdy nedošlo. V sedmdesátých letech světová moderní architektura měla ještě
vysokou úroveň, vizi a optimismus. Postmodernismus se
teprve začínal rodit. Pragerovy teorie z roku 1973 a studie
projektu zástavby Košíř definitivně předstihly dobu a po
více než třiceti letech jsou stále aktuální. Realizace projektu
tehdy ztroskotala kvůli zaostalé československé materiálnětechnologické základně.

Doprava
STÁVKA ODBORÁŘŮ ZASÁHLA I PRAHU 5
Ve čtvrtek 16. června 2011 se v Praze uskutečnila stávka
proti připravovaným úsporným vládním opatřením. Stávka
směřovala proti celému souboru ekonomických opatření a
reforem, které mají vstoupit do života od následujícího roku
2012. Od roku 1989 se tak červnová odborářská stávka stala
jedním z nejmasovějších protivládních protestů. Vůbec poprvé v historii nevyjela z depa většina souprav pražského
metra, vlaků a částečně byla ochromena i pražská
tramvajová a autobusová doprava. Veřejná doprava byla
omezena také v Brně, Olomouci, Havířově a některých
dalších městech. Místo blokád, které odbory plánovaly na
pražské magistrále u Národního muzea, pochodovali stávkující Prahou. „Po jednání s odboráři došlo k dohodě, která je
pro Prahu velmi příznivá,“ řekl k situaci pražský primátor
Bohuslav Svoboda (ODS). Zároveň zdůraznil, že fungování
záchranného systému bude zajištěno a nemělo by selhat.
V centru města mohli lidé využít všechny vltavské přívozy
linek P1 až P6. Speciálně vyplula i zvláštní lodní linka v trase Nádraží Modřany-Přístaviště u Barrandovského mostu Ţluté lázně - Palackého náměstí. Řidiči autobusů, tramvají a
vlaků si však za symbol stávky vybrali plánované zvyšování
důchodového věku. Jezdit po 65. narozeninách je hazard, říkají. „Sám bych nenastoupil do autobusu s řidičem, kterému
táhne na sedmdesát,“ podotkl jeden ze zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy na konečné stanici v pražském Smíchově. „V kabině máme v létě i šedesát stupňů,
kolabují třicetiletí kluci. Co to musí být pro takového
starého člověka? S tím to sekne,“ řekl prošedivělý padesátník. Odboráři mimo jiné stávku zdůvodňují protestem proti
několika vládním reformám - důchodové, zdravotnické či
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záměrem zrušit zaměstnanecké „benefity“. K protestu proti
úsporným vládním reformám se přidaly i školské odbory.

Školství a dětské aktivity
KONEC VLÁDNÍ KRIZE OZNÁMIL RADEK JOHN
Konec vleklé vládní krize byl dopoledne 30. června 2011
oznámen ve smíchovském podniku jménem Pitomá kavárna.
Právě zde novináři od předsedy nejmenší vládní strany Věci
veřejné (VV) a zastupitele Prahy 5 Radka Johna konečně
dostali odpověď na klíčovou otázku posledních dní, tedy zda
strana Věci veřejné splní svou hrozbu a od 1. července 2011
opustí vládní řady. Radek John pokračování vládního
angažmá své strany oznámil u mrazicího boxu, ze kterého
dětem za vysvědčení rozdával kornouty s kopečkovou
zmrzlinou. Jeho vystoupení si už od pražských politiků
i novinářů vysloužilo přezdívku „zmrzlinový projev“. Z vyjádření předsedy strany tak vyplynulo, že VV přijaly, co
předtím měsíce odmítaly. Základem dohody bylo, že VV
přestanou vyvolávat nové spory a umožní vládě Petra Nečase (ODS) další fungování. Jako protihodnotu získaly některé
programové ústupky, například rychlejší zdanění hazardu
nebo definici nadstandardu ve zdravotnictví ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Koaliční partneři jim také
potvrdili, že mají možnost obsadit resortní náměstky. Premiér vlády Petr Nečas umožnil také VV vyměnit ministra
dopravy Radka Šmerdu. Nahradil ho žižkovský zastupitel za
VV, devětadvacetiletý Pavel Dobeš. Čtvrtým vládním křeslem pro VV je dlouho odmítaná pozice šéfa Legislativní rady vlády spojená s funkcí vicepremiéra. Tu obsadila
místopředsedkyně VV Karolína Peake. Johnova strana tak
jako mávnutím proutku vymazala téměř tři měsíce trvající
požadavek na odstoupení některých ministrů. Neboť před
tím VV opakovaně prohlašovaly, že nebudou sedět ve vládě,
ve které bude Alexandr Vondra, Ivan Fuksa nebo Miroslav
Kalousek.

GRANTY NA CELOMĚSTSKÝ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ
BYLY SCHVÁLENY
Radní hlavního města koncem června 2011 schválili přidělení 885 600 korun školám a školským zařízením
zřízených hl. m. Prahy. Prostředky jsou určeny na Celoměstský program podpory vzdělávání. Stalo se tak v rámci
2. kola grantového řízení. V tom prvním již rada rozdělila
pro letošní rok takřka 13 milionů korun. „Peníze budou
vesměs využity na skupinové studijní pobyty žáků v za-
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hraničí a na zahraniční prezentace základních uměleckých
škol,“ uvedl náměstek primátora pro školství Antonín Weinert. Na studijní pobyty uvolnili radní 562 tisíc korun. Například Základní umělecká škola v Praze 5, Na Popelce,
obdrží 114 tisíc korun na koncertní zájezd Filharmonie mladých Praha do Spojených arabských emirátů, kam byl orchestr pozván na festival. Taneční soubor Jaro Základní
umělecké školy v Praze 5 v Štefánikově ulici zase odcestuje
v říjnu 2011 na Kyperský folklorní festival. Město podpoří
tento projekt 90 tisíci korunami.

Kultura
BARRANDOVSKÉ FILMOVÉ STUDIUM SI PŘIPOMNĚLO
80. VÝROČÍ OD SVÉHO ZALOŽENÍ
V letošním roce si barrandovské ateliéry připomínají osmdesáti let od svého založení. Od svého vzniku se staly evropskou konkurencí amerického Hollywoodu. Připomenutí
jejich vzniku se uskutečnilo v rámci Mezinárodního karlovarského filmového festivalu (červenec 2011), kdy bylo
možné v prostorách karlovarské Galerie umění zhlédnout
historickou expozici nazvanou „Barrandov Studio – 80 let“.
Unikátní výstava byla věnovaná nejen bohaté historii
Barrandova, ale obracela se i k celkovému vývoji filmového
řemesla. Historii Barrandova přibližuje nejen prostřednictvím dobových fotografií nebo autentických dokumentů, ale
především v podobě originálních exponátů, kostýmů nebo
rekvizit. Výstava například nabídla výběr nejcennějších originálů, které barrandovský fundus uchovává. „Diváci se tak
mohli prohlédnout mimo jiné i kostýmy či rekvizity z Formanova oscarového Amadea, z vrcholných filmových pohádek jako Tři oříšky pro Popelku nebo autentické části
úchvatné masky z Herzovy Panny a Netvora,“ řekla o výstavě ředitelka barrandovské divize Fundus Věra Krátká.
„Věříme, že právě poodkrytí filmového zákulisí bude pro
návštěvníky, kteří z velké většiny znají jen až výsledné filmové obrazy v kině, nanejvýš atraktivní. Nejde nám o historický pohled na film, nýbrž o historické přiblížení vývoje
filmařiny jako takové,“ uvedl obchodní ředitel společnosti
Barrandov Studio Petr Tichý s tím, že právě před 80 roky –
přesně 23. listopadu 1931– byl proveden první slavnostní
výkop základů budoucích ateliérů na Barrandově, které se
v představách jejich zakladatelů měly stát přímou evropskou
konkurencí hollywoodským studiím. Putovní výstava trvala
až do 4. září 2011.
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LETNÍ PROGRAM ŠVANDOVA DIVADLA BYL BOHATÝ
Kromě notoricky známého Románu pro ženy „Báječné léto s Michalem Vieweghem“, přišlo Švandovo divadlo
i s jednou volbou dosud neotřelou: adaptací jeho čerstvého
románu Biomanželka. Dramatizaci a režii provedl Dodo
Gombár. Premiéra se konala 30. června 2011. Biomanželka
není tak jednoduchá inscenace jako Román pro ženy, snaží
se o pojmenování závažnějšího tématu a je také „vzteklejší“
či, chceme-li, osobnější. Autor adaptace a režisér smíchovské inscenace Dodo Gombár pak málokdy volí divácky
přímočaré postupy. Spisovatel Mojmír, další z mnoha variací
na alter ego spisovatele Michala Viewegha, je úspěšný, nespokojený a zamindrákovaný muž. Našel si nenápadnou
knihovnici, pojal ji za manželku a odstěhoval se s ní na venkov. Postupem času se ale nestačí divit. Ţena, která měla být
skromná a většinu času ho především obdivovat, případně
obsluhovat nebo mu sloužit, se emancipuje.
Není bez zajímavosti, že podobně jako feminismus,
tak i různé koncepty navěšené na new age a ekologii (či
vše s předponou „bio“) se u nás staly terčem posměchu kritiky a odporu ještě předtím, než u nás vůbec stihly zapustit
kořeny. Publikum se automaticky (a to je složeno z větší
části z žen!) identifikuje s Mojmírem, potažmo se vždy
ochotnou slovenskou striptérkou, a vysmívá se manželce,
která se prostě jen snaží nějak vyrovnat s jí vymezeným
místem. Ne, opravdu není publiku k smíchu trapný chlápek,
co po ženě především chce, aby mu byla po vůli a sem tam
přihodila nějaké obdivné slovo, jinak aby mlčela. K smíchu
jsou publiku ženy, které se s tím neidentifikují. Kromě Petry
Hřebíčkové, jíž při tak výrazném exteriéru těžko věřit, že
byla někdy nenápadnou knihovnicí, jsou všichni herci dobře
vybraní a obsazení. A všichni, podávají standardní přijatelné
výkony – Filip Čapka jako Mojmír, Kristýna Frejová coby
„dula“, nešťastná „biomanželka“ Petra Hřebíčková ani
Gustav Řezníček, obhospodařující několik vedlejších rolí,
nezklamou, ale vlastně nenadchnou; jen Tomáš
Pavelka s nespoutaným komediálním šarmem dokáže opakovaně zaujmout i pobavit.

RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ NA PRAZE 5
Starosta Městské části Praha 5 MUDr. Radek Klíma převzal
záštitu nad akcí Klamoklání. Nad tradičním historickým
festivalem, který se pravidelně odehrává v městské části
Praha 5. Občané a návštěvníci letos rytířské klání zhlédli ve
dnech 3. – 5. června 2011. „Rád tuto akci zaštítím,
Klamoklání se na území městské části Praha 5 pořádá již
pátým rokem, tak budeme dále pokračovat v této tradici
rytířských klání a historických vystoupení,“ řekl starosta
MUDr. Radek Klíma. Česká republika se může pochlubit
fenoménem, který ve světě nemá obdoby. Je jím scénický a
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historický šerm. Tradice sahá do poloviny 20. století, kdy se
z ukázek sportovního šermu pro veřejnost stala forma umění, ve kterém dnes vynikají české umělecké soubory.
Program Klamoklání byl složen nejen z vystoupení šermířských souborů, ale také z tanečních, kejklířských a hudebních dramatických vystoupení, bez kterých by akce
neměla správný charakter. Součástí festivalu byl i přehled
historických a mnohdy už zaniklých řemesel a tržišť. Pro
děti se zde uskutečnila velká soutěž o ceny s názvem „Rytířská odysea“.
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jízda MDA Ride. V parku u Portheimky bylo velice živo,
neboť jej zaplnily motocykly všech značek a objemů a také
elektrické vozíky těch, jimž byla benefiční jízda určena –
svalových dystrofiků. Tradiční „Spanilá jízda“ nablýskaných
motorek odstartovala ve 12. 30 hodin a postižené děti se zároveň mohly svézt ve vozech Ford Mustang. „Pro návštěvníky hrály skvělé kapely – Janis Joplin Revival,
Strahov, Tam Rock a skupina Jakuba Smolíka,“ vypočítával
jeden z organizátorů Josef Kadeřábek. „Příchozí po celý den
bavili herci a moderátoři – Veronika Nová, ,Borec„ Karel
Hynek, Michal Veber a v neposlední řadě ,Vinnetou„ Mario
Kubec, hvězda filmu Western Story.“

Zdravotní a sociální péče
FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 5 - MOTOLE OTEVŘE LA ZREKONSTRUOVANÉ DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Ve Fakultní nemocnici v Praze 5 - Motole byla v pátek
24. července 2011 slavnostně otevřena jedna z největších
dětských nemocnic v Evropě. Práce na rekonstrukci oddělení trvaly šest let a stály 4, 4 miliardy korun. Byl to nejrozsáhlejší stavební projekt ve zdravotnictví za posledních
15 let. Oddělení otevřeli první dáma ČR Livia Klausová, ředitel nemocnice Miloslav Ludvík a starosta MČ Praha 5
MUDr. Radek Klíma. Podle Miloslava Ludvíka jde o jednu
z nejmodernějších dětských nemocnic na světě. „Směrem na
východ je podobná v Tokiu, směrem na západ v Londýně,“
řekl. Oddělení má nové operační sály, nový pohotovostní
příjem i střešní helioport. Dětská nemocnice v Motole se
stavěla od roku 1964 do roku 1977. V posledních letech byla
v havarijním stavu. Rekonstruovala se za plného provozu.
Jednotlivé části se postupně uzavíraly a jejich provoz se přesouval do jiných částí objektu. „Nemocnice je souborem
všech možných dostupných dětských specialistů pod jednou
střechou s tím rozdílem, že dřív operovali ve stodole a dnes
v nejšpičkovějším možném zařízení,“ uvedl Miloslav Ludvík. Stavební práce se rozdělily do tří etap. Poslední část,
která nyní skončila, stála 3,15 miliardy. Vznikl komplex
moderních operačních sálů, urgentní příjem i nový helioport
na střeše, který začal fungovat od 1. srpna 2011. Dětští pacienti mají teď také větší komfort. Na pokojích jsou maximálně po dvou. Samozřejmostí jsou lůžka pro rodiče. I při
snížení počtu postelí pro nemocné, kterých je 350, je podle
ředitele kapacita dostatečná.

MDA RIDE NA POMOC SVALOVÝM DISTROFIKŮM
Pod záštitou starosty MUDr. Radka Klímy se v sobotu
25. června 2011 uskutečnila již třetí benefiční motorkářská

Atrakcí organizátoři připravili velké množství:
malování na obličej, barevné účesy, výstavu vozů Ford
Mustang, Monster Truck, k vidění byl vůz firmy DreamCars, loutkové divadlo pro děti, prezentace neobvyklých
vozítek pro handicapované, asistenční psi „Pomocné
tlapky“, módní přehlídka a dražba. Jako vždy k nejoblíbenější atrakci náleželo focení na motocyklu Harley-Davidson! „Úspěch měla i exhibice mistra světa v Thai boxu
Ondry Hutníka, dále „týpí“ s indiány a volba nejkrásnějšího
motocyklu,“ dodal organizátor.

SPINÁLNÍ JEDNOTKA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI
V PRAZE 5- MOTOLE UMOŽŇUJE NÁVRAT DO ŽIVOTA
V České republice ročně dochází průměrně k 250 novým
případům poškození míchy. Čtyři pětiny míšních lézí jsou
důsledky úrazů, způsobeny bývají zejména při autonehodách
nebo při sportu. Zbývající část vzniká na podkladě cévního,
zánětlivého, nádorového či demyelinizačního onemocnění.
Většinu pacientů s poškozením míchy tvoří mladí lidé, nej častěji muži. Spinální jednotky, pracoviště specializovaná na
léčení úrazů páteře a míchy, skýtají největší šanci na minimalizaci následků poranění. V České republice existuje velmi dobře fungující systém péče o spinální pacienty v prvním
roce po zranění. Spinálních jednotek je v ČR celkem pět –
dvě paralelně v Brně (v Úrazové nemocnici Brno a při ortopedickém oddělení Fakultní nemocnice Brno v Bohuni-
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cích), při Neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice Ostrava, při Traumacentru Krajské nemocnice Liberec a jako
součást Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství
2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole. Bezprostředně po úrazu s poškozením páteře a míchy je pacient
transportován na spondylochirurgické pracoviště, kde je
proveden urgentní operační zákrok. Součástí jednotek jsou
i odborné spinální ambulance zajišťující péči o pacienty s poškozením míchy a jejich dispenzarizaci. Spinální
jednotka při klinice rehabilitace v Motole byla otevřena
v roce 2004, umístěna je přímo v hlavní budově nemocnice.
Jejím spádovým územím je hlavní město Praha, Středočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj. „Máme 60–70 nových případů ročně, Ostrava má o něco více,“ shrnuje primář
motolské spinální jednotky MUDr. Jiří Kříž. Její lůžková
kapacita činí celkem 16 lůžek. Součástí zdravotnického týmu jsou 4 lékaři, 6 fyzioterapeutů, 1 ergoterapeutka, 12
sester, 4 sanitáři, sociální pracovnice a pracovník spirituální
péče. Spinální jednotka v Motole je velmi specifická v tom,
že je součástí rehabilitační kliniky, všechny ostatní „spinálky“ jsou začleněny pod chirurgické obory. Primář Kříž
považuje „motolský“ systém za nejvýhodnější. „Lékaři, kteří pracují na ostatních spinálních jednotkách, jsou většinou
chirurgové, kdežto naši lékaři mají rehabilitační atestaci.
Jsou přítomni přímo tady na oddělení celý den a mohou se
plně věnovat svým pacientům. Když spinální jednotka spadá
pod chirurgii, chirurg je většinu dne na sále a není na oddělení přítomen. Máme monitorovaná lůžka, na kterých jsou
pacienti bezprostředně po překladu z ARO, po operačním
výkonu nebo v akutním septickém stavu.“ MUDr. Jiří Kříž,
který je od roku 2004 primářem motolské spinální jednotky,
je předsedou České společnosti pro míšní léze České lékařské společnosti JEP a předsedou správní rady nadace Pohyb
bez pomoci. V roce 2010 byl za dlouhodobou pomoc paraplegikům v České republice vyznamenán Cenou Olgy
Havlové. Je ženatý a má tři děti. Ve volném čase se věnuje
rodině, sportu a hře na trombon.

PRAHA 5 NOMINOVALA DO SOUTĚŽE ZDRAVOTNÍ PE ČOVATELKY
Dne 1. června 2011 nominovala porota pod vedením zástupce starosty pro sociální oblast JUDr. Petra Lachnita (ČSSD)
pečovatelku Zuzanu Gedeonovou z Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 (CSOP) na ocenění v celostátním
kole Pečovatelky roku. Celostátní soutěž organizuje Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Porota vybírala z celkem deseti ošetřovatelek, které
v CSOP Praha 5 působí. Každá z nominovaných pečovatelek se představila, uvedla, jak dlouho v oboru pracuje a čím
je pro ni práce zajímavá. Pro zaměstnance Centra sociální a
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ošetřovatelské pomoci soutěž přispěla k motivací pro jejich
další práci.

Veřejně prospěšná činnost
UCTĚNÍ PAMÁTKY MILADY HORÁKOVÉ A DALŠÍCH
OBĚTÍ KOMUNISMU
V pondělí 27. června 2011 na pietních místech Prahy 5, které připomínají oběti komunistického režimu, položila věnce
zastupitelka MČ Praha 5 PhDr. Marie Ulrichová–Hakenová.
První pietní zastavení se uskutečnilo u památníku obětem
komunismu na Motolském hřbitově a také v Zapově ulici,
kde žila JUDr. Milada Horáková, poslankyně Ústavodárného národního shromáždění za národně socialistickou stranu
a Předsedkyně rady československých žen odsouzená komunistickou justicí v zinscenovaném politickém procesu
k trestu smrti. Popravena byla 27. června 1950.

PODPORA SOCIÁLNÍCH AKTIVIT ZE STRANY RADNICE
PRAHY 5
Praha 5 v roce 2010 poskytla na podporu volnočasových
aktivit a projekty týkající se sociální problematiky 1, 6 milionu Kč. Poskytla grantové dary na akce „Podaná ruka –
podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5“ a „Podaná ruka – sociální problematika“. Celkem třiceti čtyřem
projektům pak bylo poskytnuto 1, 628 milionu Kč. Na účet
MČ Praha 5 bylo z důvodu finančního čerpání v nesouladu s projekty vráceno 34 580 Kč. S vyúčtováním těchto darů
se zastupitelé MČ Praha 5 seznámili na svém 6. zasedání
dne 3. května 2011. Grantovou podporu získala celá řada
projektů z různých skupin a zaměření. Jednou z nich byl
projekt „Spokojené stáří“, kde byl podpořen například
Hospic sv. Štěpána. Z finančního příspěvku byl pořízen
zdravotnický materiál, desinfekční prostředky a peníze pomohly i k likvidaci nebezpečného odpadu. Další projekty se
týkaly vize „Ţivota bez bariér“. Zde lze zmínit organizaci
Helppes, kterou MČ Praha 5 podpořila příspěvkem na výcvik a přípravu asistenčních psů. Speciálně vycvičení psi
pomáhají zdravotně postiženým lidem znovu se integrovat
do společnosti. Projekt se jmenuje „Integrace na 4 tlapkách“. K dalším úspěšným aktivitám můžeme zařadit
činnost Azylového domu Střediska křesťanské pomoci
Horní Počernice, který dlouhodobě poskytuje komplexní
služby velkému počtu klientů s trvalým pobytem
v MČ Praha 5. Radnice ale pamatovala i na sport – na finanční podporu dosáhl například Sportovní klub Motorlet,

53

kde byl grant využit na výchovu mládeže ve fotbalu.

DĚTSKÝ DEN NA BARRANDOVĚ
Rada MČ Praha 5 finančně podpořila Dětský den na
Barrandově, který se odehrál 1. června 2011 na školním hřišti ZŠ a MŠ Barrandov na Chaplinovo náměstí v Hlubočepech. Téma dětského dne znělo „Od hradu k hradu
putujeme…“. Na pohádkovém pódiu se celý den střídala vystoupení dětských a mládežnických skupin a sólistů z řad
žáků místních škol a zájmových organizací. Na děti také čekalo deset soutěžních stanovišť, které je symbolicky zavedly
na deset hradů českého království. Zároveň si zde mohly
vyzkoušet například tepání do kůže, přesekávání hliněné
koule mečem, tvorbu svíčky z včelího vosku nebo střelbu
z praku. Po splnění úkolů se staly rytíři Barrandovského
království a mohly vyhrát zajímavou cenu v závěrečné tombole. Návštěvníci se tak prostřednictvím her seznámili s českými hrady, mezi které patří například Karlštejn, Křivoklát,
Kost, Trosky a Točník. Akci pořádal FK Zlíchov 1914.

DEVÁTÝ ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA REPUBLIKU BEZ
DROG
U příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, tedy
26. června 2011, se v Praze na Císařské louce uskutečnila
pod záštitou starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy závěrečná etapa již 9. ročníku cyklo-běhu za Českou republiku
bez drog. Podle průzkumu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) z roku 2007 došlo ve věkové
kategorii dětí od 15 do 16 let k nárůstu užití marihuany ze
43, 8 % v roce 2003 na 45, 1 %. Česká republika je na tom
nejhůře ze všech evropských zemí. Zkušenost dětí s marihuanou navíc vzrostla u dětí do 13 let o více než 5 procentních bodů na 20, 7 %.
Běh odstartoval již 13. června 2011 ve Zlíně a vedl
přes třiatřicet měst Čech a Moravy. Cílem akce bylo upozornit na problematiku drog, především ve spojení s mládeží
a dětmi, a pomoci posílit aktivity na poli primární prevence,
kde dlouhodobě panuje nízká informovanost. Celková trasa
závodu představovala 1250 kilometrů a 8–10 členná družstva urazila vzdálenost za 12 dní. Denně je tak čekalo v průměru 120 km. V průběhu maratónu závodníci navštívili
představitele měst a hovořili s nimi o drogové problematice
a jejím řešení.

VE SMÍCHOVSKÉM NÁRODNÍM DOMĚ POKRAČOVAL
CYKLUS KONCERTŮ PRO PRAHU 5
Zástupce starosty MČ Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit (ČSSD)
převzal záštitu nad koncertem, který se konal 14. června
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2011 v Národním domě na Smíchově. Jednalo se o druhý
koncert z cyklu Koncertů pro Prahu 5. Program byl následující: Gustav Mahler - Adagietto ze Symfonie č. 5 cis moll;
Béla Bartók - Rumunské lidové tance pro malý orchestr;
Wolfgang Amadeus Mozart - Koncert C dur pro flétnu, harfu
a orchestr, KV 299; Leoš Janáček - Suita pro smyčce. Hrál
Český komorní orchestr se sólisty Kateřinou Englichovou harfa a Jiřím Ševčíkem - flétna.

Sport a zábava
SMÍCHOVSKÉ KLÁNÍ MLÁDEŽE V ŠACHU
Pod záštitou starosty Městské části Praha 5 MUDr. Radka
Klímy proběhl v sobotu 4. června 2011 v hezkém prostředí
smíchovské radnice již 16. ročník turnaje mládeže jednotlivců ve zrychleném šachu. Hrálo se ve třech kategoriích
o tři putovní poháry – mladší žáci o pohár Ministra školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, starší žáci o pohár Sadovnictví
Havránek a spol., junioři o pohár Staveb silnic a železnic.
Dvaašedesát účastníků bojovalo nejen o putovní, ale
i další poháry a věcné ceny, které pořadatel Šachový klub
Smíchov zajistil díky podpoře sponzorů. Turnaj s mezinárodní účastí uspokojil jeho aktéry, jakož i návštěvníky a
obohatil společenské dění v Praze. V kategorii do dvanácti
let získal 1. místo Aleš Krčil - TJ Jiskra Humpolec. V kategorii do šestnácti let získal 1. místo Stanislav Stárek - KŠ
Říčany 1925. V kategorii do dvaceti let zvítězil Vít Moravec
- Sokol Český Brod.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V LE ZENÍ NA OBTÍŽNOST
Vítězem Mistrovství České republiky a Slovenské republiky
v lezení na obtížnost v roce 2011 se stal Adam Ondra. Akce
pod záštitou starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy se konala
o víkendu 11. – 12. června 2011 v Lezeckém centru Smích
OFF v Praze 5. Mistrovství nabídlo jak pro závodníky, tak
i pro zhruba dvě stě diváků z obou zemí, napínavé dvoudenní klání mezi nejlepšími přeborníky ve zdolávání výšek
lezením. Do závodu se zaregistrovalo 26 mužů z ČR a Slovenska a 14 českých závodnic. V sobotu se lezla kvalifikace
mužů a žen. Do nedělního semifinále mužů postupovalo 24
sportovců, do finále 8 žen. Vyvrcholením celého závodu
bylo finále mužské kategorie, ve kterém se o vítězi rozhodovalo až ve stropní části celé cesty. Ve finále se nejlépe
dařilo Adamovi Ondrovi, který se tak stal mistrem České
republiky. Druhé místo získal Martin Stráník a druhým vi-
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cemistrem se stal juniorský závodník Petr Čermák. Titul Mistryně ČR v lezení na obtížnost získala šestnáctiletá Tereza
Svobodová, na druhém místě se umístila Lucie Hrozová a za
ní Edita Vopatová. Mistrem Slovenska v lezení na obtížnost
se stal Ondrej Švub.

SMÍCHOVSKÁ PLÁŽ LETOS NEPŘIVÍTALA SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY
Radnice Prahy 5 letos na jaře (2011) nechala demontovat
stavby na 1. pražské písečné pláži, umístěné na smíchovské
náplavce. Místo dvousetmetrové písečné pláže, hřiště a
dřevěné dvoupatrové restaurace, vybudované na zdejším nábřeží, zde zůstal jen betonový plácek. Může za to pravidelná
kulminace Vltavy a nedobrý technický stav stavby. Tam,
kam několik uplynulých let Pražané a turisté mířili za sluncem a za odpočinkem, zahrát si zde beachvolejbal, za koupáním ve Vltavě a několik sezón dokonce i v nábřežním
bazénu, je nyní pusto. „Dočasná dřevěná stavba restauračního zařízení byla již ve velmi špatném technickém stavu a
navíc neodpovídala požadavkům správce vodního toku Povodí Vltavy. Vzhledem k tomu, že v posledních letech docházelo pravidelně v letních a zimních měsících ke
kulminaci toku řeky a vyhlašování stupňů povodňových nebezpečí, na náplavce nemůže být umístěna žádná stavba s pevnými základy,“ vyjádřil se k situaci radní Prahy 5
Jaroslav Nedvěd (ČSSD). A tak na usrkávání koktejlů na lehátku na písečné pláži s výhledem na pravé nábřeží metropole musejí lidé prozatím zapomenout. Podle radnice páté
městské části ovšem možná jen letos. „Jsme si vědomi obliby pláže ze strany veřejnosti, proto na příští rok připravujeme projekt revitalizace náplavky,“ dodal Jaroslav Nedvěd,
radní a člen výboru pro životní prostředí v Praze 5. Zda se
na Hořejším nábřeží písečná pláž obnoví, anebo tady
vznikne něco jiného, se ovšem zatím neví. „Nevíme, co si
přesně vedení městské části vybere, projektů bude jistě
několik. Ale jakmile se pro něco rozhodneme, budeme
o tom obyvatele s předstihem informovat,“ doplnil situaci
mluvčí Prahy 5 Luděk Sefzig.

TJ SOKOL PRAHA KOŠÍŘE OSLAVILO JUBILEUM
V letošním roce uplynulo rovných 125 let od založení TJ
Sokol Košíře. První valná hromada nové sokolské jednoty
se konala 28. března 1886 v hostinci Františka Píseckého
zvaném Brantovna v Buďánkách. Košíře byly na sklonku
19. století samostatnou obcí, „městem u Prahy“, v níž nebydleli zámožní lidé, ale dělníci, drobní řemeslníci a
živnostníci. Pro založení Sokola v Košířích se nadchli prostí
nemajetní mladíci, sdružení ve čtenářském spolku Omladina. Impulsem byl mohutný dojem z pohřbu zakladatele
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Sokola Miroslava Tyrše na podzim roku 1884. K jejich iniciativě se pak připojili členové spolku Vzájemně se podporujících dělníků košířských a okolních se svým tehdejším
předsedou Josefem Horou, který byl poté po dlouhá léta starostou košířské sokolské jednoty. Začátky byly těžké – nebylo nářadí ani tělocvična. Trvalo to dlouhých čtyřicet šest
let, než jednota získala vlastní objekt na Klamovce.
V roce 1895 měl Sokol Košíře 136 členů a o rok
později se zde ustanovil i „Dámský odbor“ o třiceti členkách. Ty se staraly o všechny zábavy tehdejšího Družstva
pro zřízení tělocvičny v Košířích a v roce 1901 se
společně s dívkami pustily i do cvičení. Přidružený vzdělávací odbor organizoval oslavy výročí mistra Jana Husa.
Osvětlený průvod prošel Košířemi a položil základní kámen
k Husově pomníku na Staroměstském náměstí. Konečným
výsledkem snažení bylo zřízení pomníku Jana Husa v Košířích, v Husových sadech. Nejdůležitějším mezníkem v historii Sokola Košíře byl rok 1931, kdy městská rada rozhodla
o prodeji restaurační budovy na Klamovce a přilehlé parcely. V rámci přestavby objektu na sokolovnu byly v přízemí
vybudovány restaurace a kuželník. Prvním nájemcem byl
hostinský br. Franc, následoval hostinský br. Schmitzer, otec
slavného herce Jiřího Sováka. Rekonstrukce proběhla za necelý půlrok za cenu 575 000 Kč a košířská sokolovna byla
slavnostně otevřena 25. září 1932.
Veškeré sportovní a kulturní aktivity ukončila německá okupace. V listopadu 1940 byla tělocvična propůjčena pražské obci na skladiště. Dne 12. dubna 1941 byla
říšským protektorem okamžitě zastavena činnost Sokola a
jmění jednoty zajištěno. Zastavení činnosti se nevztahovalo
pouze na živnostenské podniky spolku (kuželník a hostinec).
Po ukončení druhé světové války Sokol Košíře ožil již
5. května 1945, ale budova sokolovny byla ještě zabrána
českou vojenskou správou, aby v ní zůstal materiál převzatý
po okupantech. V roce 1945 byl celkový počet členstva
1141 osob.
Únor 1948 a následný nástup komunistů k moci zasadil Sokolu Košíře další těžkou ránu. V roce 1950 byl
Sokol zrušen a jednota přešla pod patronaci podniku Meopta
Košíře, kam se připojily i další oddíly – zápasníci Hellasu,
tenisté LTK Cibulka, kopaná Sparty Košíře. „Nástupnickými“ organizacemi, které zdomácněly v sokolovně na
Klamovce, se pak v dalších letech staly oddíly TJ Medik
Košíře, TJ ZPA Košíře, TJ Křižík a TJ Košíře. Teprve
22. května 1990 TJ Sokol Košíře vstal jako bájný pták Fénix
z popela. Činnost jednoty, která měla osmdesát jedna členů,
byla obnovena. Sokolský majetek byl však buď nenávratně
ztracen, včetně cenných artefaktů (například archivu a technicky dokonale zařízeného loutkového divadla) nebo poničen. Přesto se usilovnou snahou a nemalými investicemi
podařilo areál na Klamovce plnohodnotně zprovoznit.
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A opět se stal místem sportovních a kulturních setkání.
Současným starostou košířského Sokola je již druhé
volební období Boris Kolář, který trénuje mladé judisty. TJ
Sokol Košíře v současnosti registruje tři sta padesát členů.
Dětí a dorostenců sem chodí cvičit okolo padesátky.

Městská zeleň a ekologie
PROGRESIVNÍ AŠETRNÉ BUDOVY(NEJEN) PRO PRAHU 5
Ve čtvrtek 2. června 2011 se od 16. 00 hodin konal v sále
zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova č. 13/15 seminář věnovaný ekologickým budovám a ochraně životního prostředí. Smyslem semináře, pořádaného ke dni Ţivotního
prostředí OSN, bylo informovat zastupitele Prahy 5, zdejší
úředníky, projektanty, podnikatele a širší veřejnost o výstavbě „šetrných“ budov, o politice některých radnic, které šetří
náklady za energie, podporují nízkoenergetickou výstavbu
na svém území a zároveň pozitivně ovlivňují své zaměstnance a dodavatele k odpovědnějšímu ekologickému
chování. Ing. arch. Oleg Haman (www.CASUA.cz) promluvil na téma „Švédské HAMMARBY - první město světa
navržené dle zásad udržitelného rozvoje - revitalizace
devastovaných území (brownfields) z iniciativy radnice Stockholmu“. Dále vystoupil Ing. Jiří Beranovský, Ph.D.
(www.ekowatt.cz www.energetika.cz) s tématem: „Nástroje
obcí k úsporám energií, pro podporu obnovitelných zdrojů,
certifikaci budov“. MUDr. Lenka Pipková - (www.setrnakancelar.cz) se věnovala problematice komunální politiky:
„Jak může radnice (nejen Prahy 5) v krizi svým chováním
šetřit rozpočet i prostředí?“. Akci zaštítili Boris Zupančič Česká rada pro šetrné budovy (www.setrnebudovy.cz), Michal Broža – Informační středisko OSN (www.osn.cz) a Ondřej Velek - Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 5
(www.praha5.cz). Panelová diskuse se konala na téma perspektivy udržitelné výstavby, energetiky a mobility na komunální úrovni.

Bezpečnost občanů
POŽÁR SI VYŽÁDAL EVAKUACI NÁJEMNÍKŮ
V noci z 30. června 2011 na 1. července 2011 hořel v Plzeňské ulici na Smíchově činžovní dům. Hasiči museli odtud
evakuovat dvacet nájemníků včetně dětí. Preventivně přijeli
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i záchranáři, nikoho však nemuseli ošetřovat. Plameny vyšlehly u vstupu na půdu ve čtvrtém patře činžáku v Plzeňské
ulici a zasáhly střechu. „Požár vznikl v prostoru, kde byl naskládán starý nábytek a odpad,“ řekl velitel hasičů. Ohořely
střešní trámy a krytina. Ve střeše zůstala prohořelá díra velikosti asi pětkrát pět metrů. „Nosnost střešní konstrukce
není narušena, nebude ani potřeba posudek statika,“ uvedl
velitel zásahu. „Příčinu požáru budeme došetřovat, v úvahu
zatím připadá nedbalost, technická závada a úmyslné zapálení,“ sdělil hasičský vyšetřovatel s tím, že škoda bude vyčíslena po dohodě s majitelem. Případem se zabývala
policie.

NA SMÍCHOVSKÉM NÁDRAŽÍ ZMIZELY KABELY OD
TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ
Činnost zabezpečovacího zařízení provozu železnice narušila ve středu dopoledne 5. června 2011 krádež kabelů na
smíchovském nádraží. Kvůli krádeži kabelů několik desítek
minut nevyjely některé vlaky mezi Smíchovem, Hlavním
nádražím Praha a Berounem. „Někdo ukradl kabel a tím pádem zabezpečovací zařízení hlásilo poruchu,“ dodal mluvčí
Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla. Závada byla
provizorně opravena a po částečném zprovoznění železničního provozu byla ponechána snížená rychlost projíždějících vlaků. Vyšetřování případu převzali policisté. „Zatím
neznámý pachatel způsobil škodu asi tisíc korun na odcizené
věci,“ řekl k případu policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
PŘED DVACETI LETY SE TANK Č. 23 PŘEVLÉKL DO RŮ ŽOVÉHO
Od roku 1945 byl nedílnou součástí koloritu Smíchova
sovětský tank - stál na dnešním náměstí Kinských na pětimetrovém kamenném podstavci, hlavní mířil na západ a připomínal osvobození Prahy Rudou armádou v květnu roku
1945. Ráno 28. dubna 1991 se tato výhružně působící zbraň
předvedla užaslým kolemjdoucím ve zcela novém obleku fádní vojenská zeleň byla vystřídána provokativní růžovou
barvou. Přebarvení tanku měl na svědomí student sochařství
David Černý. Tank č. 23 věnovala Praze vláda Sovětského
svazu jako symbol osvobození a památník byl slavnostně
odhalen 29. července 1945. Podle oficiální legendy byl
prvním tankem, který vjel na území Prahy, skutečnost ale
byla jiná – původní tank byl bojem natolik poškozený, že
místo něj vybrali Sověti zachovalejší a reprezentativnější
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stroj (navíc jiného typu).
Jednalo se o sovětský těžký tank IS-2, jehož prototyp
byl přes 10 metrů dlouhý, skoro 3, 5 metrů široký a 3 metry
vysoký a vážil 46 tun. Díky kanónu a zároveň silnému pancéřování představoval IS-2 pro všechny německé tanky obtížně srovnatelnou konkurenci. Tanky byly poprvé nasazeny
při osvobozování Ukrajiny a sehrály důležitou roli v rychlé
porážce Německa v letech 1944–1945. Celkem jich bylo vyrobeno téměř 3500 kusů.
Na osvobozování Prahy v květnu 1945 se podílely
především střední tanky T-34, takže umístění tanku IS-2
v červenci 1945 na Smíchově bylo z faktického hlediska nesprávné. Konkrétní tank IS-2 byl údajně dovezen z Drážďan
a jeho volba byla dána i tím, že je větší, tudíž vypadá impozantněji, včetně dlouhé hlavně kanónu. Byl opatřen číslem
23, což mělo být číslo prvního tanku, který vjel do Prahy.
Poručík Gončarenko, který na pražském Klárově vedl skupinu tří tanků T-34 vjíždějících do Prahy, však jel
v tanku s číslem 24. Tento tank byl vystaven německé palbě
ze stíhače tanků Hetzer a Gončarenko zahynul. Tank s číslem 23 údajně vjel jako první na Staroměstské náměstí.
Tank IS-2 stál od roku 1945 na podstavci na smíchovském Štefánikově náměstí, přejmenovaném v roce 1951
na náměstí Sovětských tankistů. Od roku 1990 se jmenuje
náměstí Kinských. V noci z 27. na 28. dubna 1991 natřel
výtvarník David Černý tank růžovou barvou, za což byl
i krátce stíhán; tank byl ještě zapsán jako národní kulturní
památka.
V následujících dnech byl přetřen do původních zelených
barev, skupina poslanců však využila své imunity a tank
12. května 1991 znovu natřela růžovou barvou. Tanku byl
následně odňat status kulturní památky a 13. června 1991
byl snesen. Připadl do sbírek Vojenského historického
ústavu Praha, nejprve byl umístěn v Leteckém muzeu Kbely,
v půlce 90. let byl po vzniku Vojenského technického muzea
v Lešanech umístěn zde.
David Černý byl nejprve obviněn z trestného činu
výtržnictví, ten byl však posléze kvůli nízké přímé škodě
překvalifikován na přestupek. V březnu 1992 dostal umělec
napomenutí od tehdejšího starosty Prahy 5 Petra Syrového a
současně s ním mu starosta předal potvrzení o zaplacení
stanovené škody ve výši 1121 korun. Tyto peníze za Černého zaplatili členové zastupitelstva. Růžová barva tanku tak
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sice zůstala, ale dny památníku byly sečteny. Koncem května rozhodlo ministerstvo kultury, že smíchovští zastupitelé
mohou kontroverzní monument odstranit. Barvitá historie
„růžové zbraně“ tím však neskončila. V roce 2001 David
Černý navrhl umístit opět na náměstí Kinských torzo růžového tanku nořícího se pod zem (artefakt nepocházel
z původního tanku). Radnice Prahy 5 ale souhlas s jeho
umístěním po negativních reakcích ruského velvyslanectví
i tehdejšího premiéra Miloše Zemana zrušila. David Černý
poté vystavil svoje dílo v Lázních Bohdaneč. Torzo tanku se
na Smíchově opět objevilo 21. srpna 2008, kdy jej tam
David Černý bez povolení umístil jako připomínku 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.
Tentokrát přibyl ještě bílý okupační pruh, kterým Černý
protestoval proti chování Ruska v tehdy aktuálním ruskogruzínském konfliktu. Po necelém rocese ale torzo tanku
opět stěhovalo pryč, tentokrát ke smíchovskému uměleckému centru Meet Factory.
Růžový tank číslo 23 se však letos v létě z Vojenského technického muzea v Lešanech jako připomenutí odchodu sovětských okupačních vojsk z tehdejšího
Československa v roce 1991 opět vrátil do Prahy. V pondělí
20. června 2011 se přesunul do smíchovského přístavu,
v kterém byl exponát umístěn na plovoucí ponton. „Tank
bude až do 1. července 2011 vystaven na Vltavě mezi Střeleckým ostrovem a Smetanovým nábřežím,“ řekla Pavla
Kantnerová ze společnosti Opona, která akci pořádala. Je to
dárek Pražanům k dvacátému výročí odchodu sovětských
vojsk z Československa a rozpuštění Varšavské smlouvy.

ČERVENEC 2011

Z radnice
VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ÚŘADU
PRAHY 5
Dne 14. července 2011 proběhl první z kurzů vzdělávání vedoucích pracovníků v rámci projektu Řízení lidských zdrojů
v Praze 5. Celá série školení se uskuteční do konce srpna
2012 a byla určena pro všechny vedoucí odborů a oddělení
úřadu MČ Praha 5. Odborná školení realizuje společnost
Soft Management Skills s.r.o., která zvítězila ve výběrovém
řízení.

NOVÝM RADNÍM PRO OBLAST KULTURY SE STAL MI CHAL ŠESTÁK
Zastupitelé na svém 9. zasedání dne 26. června 2011 zvolili
novým členem Rady MČ Praha 5 Michala Šestáka (ČSSD).
Do jeho kompetence bude spadat oblast kultury a školství.
V minulém volebním období na radnici Prahy 5 působil mimo jiné i jako místostarosta.V září roku 2010 zastával
stanovisko v boji proti narkomanům, což mu vyneslo
značnou popularitu: „Zastupitelstvo Prahy 5 je připraveno
ve spolupráci s policií zasahovat daleko razantněji proti bezdomovcům a narkomanům.“ V rozhovoru pro
„Prvnízpravy.cz“ mimo jiné uvedl, že je třeba bezdomovce
zaměstnat, aby si mohli vydělat na ubytování a obživu. Proti
narkomanům je však podle něj třeba postupovat tvrději:
„… neboť jsou to lidé, kteří se dopouštějí ve snaze koupit si
drogy, kriminální činnosti. Nelze tolerovat takto nebezpečné
lidi, kteří ohrožují obyvatele Prahy 5.“ Při volbě do funkce
radního pro něj hlasovalo 24 z 41 zastupitelů Prahy 5. Michal Šesták o místo radního usiloval už v letos březnu
(2011), poté co místo v radě městské části opustil bývalý
radní Angel Marinov (ČSSD). Ten rezignoval kvůli tomu, že
se chtěl více věnovat své lékařské praxi, kterou má v Německu. Přestože Michala Šestáka do funkce radního tehdy
navrhl zastupitelský klub, Šesták nakonec nekandidoval.
V současnosti je Michal Šesták zároveň místopředsedou
Hospodářského výboru, členem komise majetkové a privatizační, komise kulturní, komise mediální a komise školské.

Je předsedou politického klubu ČSSD v Praze 5. Po svém
zvolení Michal Šesták uvedl, že se ve své funkci bude řídit
schváleným programovým prohlášením. Podle toho chce
radnice do konce volebního období otevřít alespoň jednu
mateřskou školu a upravit provozní dobu školek a školních
družin podle potřeby trhu práce. Městská část chce také vypracovat koncepci příspěvků na školní pomůcky, školy
v přírodě, výuku plavání a zájmové kroužky pro žáky základních škol z ekonomicky slabých rodin. Současná koalice
slíbila rovněž to, že školní sportoviště bude moci využívat
i širší veřejnost.

Úřední oznámení
RADNICE PRAHY 5 VYPSALA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
NEPOTŘEBNOU MOBILNÍ KANCELÁŘ
Smíchovská radnice si neví rady s mobilní kanceláří na Andělu. Buňka, která ji může v konečném účtu přijít až na 5 a
půl milionu korun, totiž doslova překáží na pěší zóně, jen
několik desítek metrů od budovy městského úřadu. Je tedy
zcela zbytečná. I proto byla v únoru (2011) uzavřena. Kancelář si jako mobilní úřadovnu pronajalo minulé vedení
Prahy 5. Pro městskou část dosti nevýhodná smlouva platí
až do roku 2015 a zřejmě není v silách radnice ji vypovědět.
Nové vedení Prahy 5 se přesto hodlá s tímto kostlivcem vypořádat. Kancelář chce pronajmout a zároveň ji nechat odstranit z pěší zóny. Vypsala výběrové řízení na případného
zájemce. Od něj bude požadovat minimální nájemné 83 tisíc
korun měsíčně, přičemž náklady na přemístění kanceláře do
blízké Bozděchovy ulice budou činit přibližně 350 tisíc korun.

JÍZDENKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE
ZDRAŽILY, ZDARMA POJEDOU DĚTI A DŮCHODCI
Radní pražského magistrátu schválili zdražení jízdenek
městské hromadné dopravy. Lístky budou od července 2011
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stát 24 korun a 32 korun, namísto 18 korun a 26 korun. Budou platit třicet a devadesát minut a nově budou obě jízdenky přestupní. Radní zároveň schválili jízdné zdarma pro
děti do 15 let a seniory nad 65 let. Jednotlivé jízdenky se tak
vyplatí jen tomu, kdo absolvuje delší cestu nebo bude přestupovat. Předplatních časových kuponů se změna nedotkne,
jejich cena zůstává stejná. Pokud se někdo například vydá ze
stanice Olšanské hřbitovy na Anděl, zaplatí nyní za cestu
26 korun. Buď pojede 28 minut tramvají, nebo přestoupí na
Floře na metro a pak ještě jednou na Můstku. To
ale s levnější jízdenkou teď nejde. Podle nového tarifu si
koupí jízdenku za dvacet čtyři korun a dojede na místo jak
tramvají, tak metrem, protože lístek bude nově i přestupní.
Ani v jednom případě podle jízdního řádu nedojede později,
než mu vyprší jízdenka. Cesta se ale prodraží hlavně těm,
kteří pojedou na kratší trasu nebo naopak velmi daleko. Zatímco nyní cestují lidé například z Hájů do Motola za 26 korun, od července pojedou za dvaatřicet. Změny v tarifu
MHD začnou platit od 1. července 2011.

Územní rozhodování a stavební
aktivity
ÚZEMNÍ PLÁN HL. M. PRAHY SE DOČKÁ ZMĚN
Praha plánuje, jak změnit město. Vedení magistrátu chce do
územního plánu prosadit například velká jezera v Radotíně,
větší ďáblickou skládku, trasu metra D nebo regulaci
výškových budov. Celkem hlavní město chystá v rámci
územního plánu třicet osm celoměstsky významných změn,
které zveřejnilo na svých webových stránkách. „Až do
3. srpna 2011 se mohou lidé k těmto změnám vyjádřit a
uplatnit své případné námitky,“ uvedla mluvčí magistrátu
Tereza Krásenská. Poté bude nutné přijaté připomínky a námitky zpracovat, případně dotčené změny upravit. Aby začaly platit, musí je posléze schválit pražské zastupitelstvo.
Jedná se mimo jiné o výstavbu trasy metra D nebo o železniční trať do Berouna. Další změny umožní například
modernizaci železniční trati z Libně přes Malešice do
Hostivaře, dále trati mezi smíchovským a Hlavním nádražím
Praha, která by měla zahrnout i výstavbu nových estakád a
mostu přes Vltavu. Návrhy všech osmatřiceti změn byly od
začátku července 2011 vystaveny v informačním středisku
v budově magistrátu v Jungmannově ulici, na odboru
územního plánu ve stejné budově a na webu magistrátu.

KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 5 / ZÁPISY ZA 2011 / ČERVENEC

REZIDENCE SACRE COEUR
Rezidence Sacre Coeur v Praze 5 svou přirozeností dominuje jižnímu svahu pod Petřínem a patří v prestižní pražské
části Na Hřebenkách do rodiny luxusního bydlení. Kontrastním propojením moderní architektury s renovovanou původní zástavbou představuje dynamické a nadčasové
bydlení na skutečně skvělé adrese. Bezprostřední sousedství
benediktinského kláštera a rozlehlého parku Kinská zahrada
zástavbě dodává jedinečnou atmosféru. Milovníky historických památek osloví neodolatelná příležitost bydlet
v blízkosti architektonických skvostů historického centra,
jako je Malá Strana a romantická Kampa. Rodiny s dětmi
ocení dětské hřiště, mezinárodní školku Magic Rainbow,
Francouzské lyceum nebo Přírodovědeckou stanici v Drtinově ulici s bohatou nabídkou mimoškolních aktivit. V neposlední řadě pohodlné nákupy v Obchodním centru Nový
Smíchov, které nabízí veškerou kulturní, občanskou a dopravní vybavenost.

Podniky a podnikatelé
TV BARRANDOV PRÝ VYDĚLÁVÁ NA REKLAMĚ Z ČES KÉ TELEVIZE
Před startem procesu digitalizace bylo poslanci Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR schváleno, že až digitalizace
skončí, reklama z České televize zmizí. V těchto dnech
(6. 6. 2011) ale vrcholí boj o to, zda tomu tak skutečně bude.
Ještě před několika týdny to ale vypadalo, že reklama další
dva roky bude na veřejnoprávní televizi zachována. To se
ovšem nelíbí zejména TV Nova, která ústy generálního ředitele Jana Andruška dokonce zákonodárce varovala před
možnou arbitráží. Šéf Novy nakonec svá slova zmírnil a přišel s jinou variantou: umožníme reklamu na ČT 2 a ČT 4, a
my s dalšími komerčními kanály budeme dávat peníze do
fondu kinematografie. Jenže TV Barrandov se ozvala a
i když je to komerční kanál, nyní lobuje za zachování vysílání reklamy v současném rozsahu na veřejnoprávní televizi.
„Jsou tam veliké tlaky od lidí, kteří s reklamou na České televizi obchodují. Jen tak se toho vzdát nechtějí. Společnost
Media Master teď vyhrála tendr na další, myslím pětileté
období,“ řekl v rozhovoru pro Euro ředitel Jan Andruško.
„Přitom jsou podle mého názoru v konfliktu zájmů – prodávají reklamu na televizi Barrandov, které by se vyplatilo,
kdyby bylo na trhu o půl miliardy víc, a zároveň prodávají
reklamní čas České televize, která se těchto peněz má
vzdát.“ Nyní se stále více spekuluje o tom, že majitel TV
Barrandov, ocelářský magnát Tomáš Chrenek, majetkově
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ovládá i Media Master, která má z reklamy na ČT slušné
provize. Díky kontraktu s ČT si uvedená firma tak v následujících pěti letech může vydělat až 195 milionů.

Byty a bytová politika
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nájemného. Radnici by měly zůstat také domy, do kterých
městská část investovala vysoké finanční částky ze státního
rozpočtu nebo z evropských dotací, a domy ve velmi
dobrém technickém stavu. Pro sociální potřeby chce radnice
vytipovat také malometrážní byty. Opoziční ODS, která
radnici v minulém období ovládala, návrh kritizovala. „Koalice si tím chce zajistit příjmy na čtyři roky a chce to přikrýt vágní koncepcí,“ komentoval návrh předseda
Kontrolního výboru Lukáš Herold (ODS).

DALŠÍ VLNA PRIVATIZACE BYTŮ V PRAZE 5
Zastupitelstvo páté městské části schválilo 26. června 2011
zásady, podle kterých by měl být privatizován zbytek bytového fondu v Praze 5. Materiál však neobsahuje konkrétní
domy a byty, které do privatizace půjdou, pouze jejich počet. Také není jasné, jaký výnos radnice očekává. Praha 5
v současné době vlastní 220 domů, ve kterých je 2131 bytů.
Z toho 98 domů s 252 byty již bylo určeno k privatizaci.
Koncepce počítá s tím, že by si pátá městská část ponechala
v majetku 700 bytů, z toho 350 pro sociální účely. S tím ale
nesouhlasí někteří občané Prahy 5, kteří to dali najevo.
V materiálu je totiž uvedeno, že kromě sociálních bytů si
Praha 5 chce ponechat také byty či domy v lukrativních
lokalitách, kde by bylo možné požadovat maximální nájemné. Podle občanského sdružení Pětka sobě jsou však takové
domy často neudržované, ve špatném technickém stavu.
Městská část podle nich vůbec na opravy nemusí mít peníze,
navíc nájemníci mají zájem domy a byty zprivatizovat. Podle sdružení by obec jako správce veřejného majetku neměla
podnikat, tedy spekulovat s nejvyšším nájemným, ale
v majetku si ponechat pouze sociální byty a ty rozdělit potřebným. Materiál se stal také terčem kritiky opozice. „Vůbec jsme se nedozvěděli, kde radnice přišla zrovna na číslo
700 bytů. Dále nevíme, jaký je očekávaný výnos z privatizace a jak budou tyto prostředky dále použity," řekl zastupitel
za KSČM Milan Macek. Větší konkretizaci požadovali také
zastupitelé za ODS i Strana zelených. Starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09) reagoval, že prostředky takto získané
půjdou především do oprav domů, které si městská část ponechá a dále za ně bude například vybudováno sto padesát
malometrážních bytů pro seniory. „Výnos se však v tuto
chvíli nedá odhadnout. Známe sice stav domů, ale neznáme
stav jednotlivých bytů. Až bude dokončena pasportizace,
budeme moci jak odhadnout výnos, tak i přesně určit, které
domy a byty se privatizovat budou a které ne,“ dodal.
K problematice se vyjádřila i předsedkyně Hospodářského
výboru Marie Kolovratová (TOP 09), která materiál
předkládala. „Zdědili jsme zbytkový stav bytového fondu,
chceme mu dát hlavu a patu,“ řekla. Podle schváleného materiálu si chce radnice ponechat ve svém vlastnictví domy,
ve kterých je možné v budoucnu uplatnit maximální výši

Doprava
V LÉTĚ KOMPLIKOVALY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU VÝLU KY
Od 11. července do 5. srpna 2011 v úseku Praha – Radotín –
Dobřichovice nepřetržitě probíhaly výluky železniční dopravy. Na trati Praha – Beroun bude v této době platil výlukový jízdní řád, vlaky nahradila autobusová doprava.
Výlukový jízdní řád změnil odjezdy většiny vlaků. Rychlíky
a expresy jely ze stanice Praha-Hlavní nádraží a Praha-Smíchov ve směru do Plzně o osm minut dříve. Vlaky R 752 a
818 byly vypravovány o 15 minut dříve a jezdily přes
Rudnou u Prahy. V opačném směru přijížděly vlaky do
Prahy naopak zhruba o deset minut později. Rychlé vlaky ve
směru Praha – Příbram – České Budějovice nahradila mezi
11. až 27. červencem 2011 v úseku Praha-Smíchov – Beroun
– Příbram – Březnice a opačně autobusová doprava.

ZA CENU ZBYTEČNÝCH SILNIČNÍCH RETARDÉRŮ
MOHLA NA SMÍCHOVĚ STÁT NOVÁ ŠKOLKA
Podle ředitele obecně prospěšné společnosti Acta Non Verba Vojtěcha Razimy jsou retardéry v ulici Na Hřebenkách
ukázkovým příkladem plýtvání s veřejnými prostředky. Některé z retardérů údajně ani neodpovídají technickým normám. Ta nařizuje sklon nájezdu v poměru maximálně 1: 10.
„ANV naměřila sklon větší – 1:15,“ uvádí Vojtěch Razima.
Neuvěřitelných čtyřiadvacet milionů korun stálo podle
mnohých zcela zbytečné dopravní opatření na Smíchově.
Například řidiči na necelém půl kilometru ulice Na Hřebenkách doslova narazí, věřte nebo nevěřte, na sedm retardérů.
A kdyby se čirou náhodou nějaký dobrodruh kaskadér přeci
jen odhodlal přeskákat retardéry vyšší, nežli povolenou
rychlostí, je tu v záloze radar i replika kamery za zhruba sto
tisíc korun. Mluvčí TSK Tomáš Mrázek přiznal, že podobný
úkaz se v Praze nevidí. Zdůraznil ale, že TSK vycházela
z požadavku městské části. „Šlo o kompletní rekonstrukci
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komunikace, včetně obnovení povrchu,“ zopakoval Mrázek.
Na místo zbytečně zablokované silnice mohla v Praze 5, nebo kdekoliv jinde vyrůst příkladně nová mateřská školka.
„Mateřská škola Tyršova, dokončená v roce 2007 stála
22,4 miliony korun,“ sdělil místostarosta Prahy 5 pro oblast
školství Petr Lachnit (ČSSD). „Má tři třídy a celkovou
kapacitu 84 žáků,“ upřesnil dále. Zdůraznil sice, že
konkrétně Praha 5 nemá problémy s chybějícími místy
v mateřských školkách. Prakticky všechny děti byly při letošním zápisu přijaty.

Školství a dětské aktivity
MĚSTSKÁ KNIHOVNA HL. M. PRAHY MÁ POBOČKY
I V PRAZE 5
Městská knihovna hl. m. Prahy má pobočky na dvaačtyřiceti
místech české metropole, na Praze 5 najdeme čtyři. Některé
z nich jsou určeny především mládeži a dětem. Čtenářský
průkaz je jednotný pro celou síť Městské knihovny v Praze.
Knihovny půjčují knihy, mapy, časopisy, mluvené slovo, některé i hudbu nebo čtečky e-knih. Ve všech najdete oddělení
pro děti, denní tisk, internetové stanice i wi-fi. Přístup na internet, včetně wi-fi, je zdarma nejen pro čtenáře knihovny.
Pobočky v Praze 5 jsou následující: Smíchov, nám.
14 října č. 83, Praha 5, telefon: 222 315 600, e-mail:
knihovna@mlp.cz. Barrandov, Wassermannova č. 16, Praha
5, telefon: 251 811 080, e-mail: knihovna@mlp.cz. Cibulka
– oddělení pro dospělé, Musílkova č. 68, Praha 5, telefon:
257 217 138, e-mail: knihovna@mlp.cz. Cibulka – oddělení
pro děti, Musílkova č. 62, Praha 5, telefon: 257 216 658, email: knihovna@mlp.cz. Ostrovského, Na Skalce č. 29,
Praha 5, 251 564 025, knihovna@mlp.cz.

Kultura
KARIKATURISTA MIROSLAV KEMEL VYSTAVOVAL
V PORTHEIMCE
Pro milovníky kresleného humoru a satiry připravila Městská část Praha 5 výstavu karikatur Miroslava Kemela, nazvanou „Už jsme jako oni!“. Vernisáž se uskutečnila
v Portheimce v pondělí 11. července 2011 v 18. 00 hodin.
Kemelovy kreslené vtipy, které nezapřou jistou dávku inspirace u Vladimíra Jiránka, glosují aktuální politickou scénu a
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měrou vrchovatou naplňují to, co se očekává od politické
karikatury: uvolnění nahromaděného napětí, u mnohých
možná i naštvanosti. Karikaturista, který si vybírá za témata
paradoxy naší současnosti a hlouposti, jimiž jsme obklopeni
a které nám občas i vládnou, si na současnou politiku a politiky nebere žádné servítky. Výtvarník Miroslav Kemel se
narodil 11. listopadu 1963. Vystudoval stavební fakultu
ČVUT v Praze a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
v Praze, kursy figurální kresby u doc. Borise Jirků. Od roku
1990 působí na volné noze jako karikaturista. První publikovaný vtip mu vyšel v roce 1987 v deníku Práce, tiskl
i v Dikobraze a v řadě dalších periodik. Umělecky působí ve
skupině Polykalo. Mimo kresby se umělec věnuje malbě
obrazů a ilustraci knih. Od začátku roku 2009 též koncertuje
jako písničkář, hraje své autorské písně a doprovází se na
akordeon, vystoupení jsou buď sólová anebo v doprovodu
kapely. Výstava skončila 30. července 2011.

Zdravotní a sociální péče
MOTOLSKÁ NEMOCNICE POMOHLA LIBYJSKÝM DĚTEM
Letecký speciál s ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) přivezl 1. července 2011 do Prahy
z Libye zmítané nepokoji občanské války tři nemocné děti.
Všechny mají potíže se srdcem. V pražské motolské
nemocnici by jim v rámci programu humanitární pomoci
Medevac měli lékaři pomoci. Mluvčí ministerstva zahraničí
Vít Kolář řekl, že s nimi přijela jako doprovod také trojice
rodičů. Program je určen především pro děti z válkou postižených oblastí, pro něž je lékařská péče v jejich domovině
nedostupná.
Ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg v Libyi
jednal se zástupci Přechodné národní rady (NTC), politického orgánu libyjských povstalců. Spolu s ním do Libye dorazila i humanitární pomoc z Česka. Vláda na ni poskytla
dva miliony korun, dalších 550.000 korun uvolnila organizace Člověk v tísni. Díky českým darům bude polní
nemocnice v Dafníje vybavena lékařskými přístroji, které
pomohou s diagnostikou a léčbou dětí i dospělých.

Veřejně prospěšná činnost
FARMÁŘSKÉ TRHY NA SMÍCHOVĚ
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Počátkem letošního léta si farmářské trhy užívají skvělé období. Lidé je milují a s gustem na nich utrácejí. Ochotu vydávat peníze za nákupy u stánků v nich vzbuzuje důvěra ve
zdravé potraviny a také radost z toho, že jim výrobky prodávají skuteční čeští farmáři, kteří je vypěstovali. Z prohlídky však vyplynulo, že skutečných farmářů, tedy lidí,
kteří prodávají živočišné či zemědělské produkty, jež sami
vypěstovali a jejichž původ zároveň čitelně dokládají, je na
farmářských trzích menšina.
Z pěti pražských tržišť bylo nejvíce ryzích farmářů
na tržišti na Vítězném náměstí v Praze 6, kde éra farmářských trhů před rokem odstartovala. Tržiště umístěné na pěší
zóně Smíchova má o dostatek zákazníků vystaráno. Ryzích
farmářů bylo začátkem června na trhu jedenáct. Doplňkové
zboží bylo zastoupeno sedmi stánky. Byly mezi nimi například ubrusy, nádobí, košíky či šperky. Čtyři stánky nabízely zahraniční zboží. Francouzské či maďarské klobásy
anebo plody Moravy a Slovenska.

PRAHA 5 I JEJÍ OBČANÉ POMÁHAJÍ KATASTROFOU
POSTIŽENÉMU JAPONSKU
Městská část a občané Prahy 5 přispěli do humanitární
sbírky pro Japonsko postižené přírodní katastrofou v podobě
zemětřesení a průmyslovou havárií částkou 66500 korun.
Příspěvky do sbírky vypsané pod záštitou starosty MUDr.
Radka Klímy a poslankyně JUDr. Jany Kaslové byly poukázány na účet Českého červeného kříže, přes který byly
odesílány přímo na účet Japonského červeného kříže. Celkově obdržel ČČK od 11. března k 25. červenci 2011 částku
téměř 9, 5 milionu korun.Vybrané dary se využívají na
odklízení následků přírodní katastrofy. Finanční pomoc posílaly jak velké firmy, tak jedinci, či žáci základních a
středních škol.

Sport a zábava
HOKEJOVÁ LÍHEŇ NA NIKOLAJCE
K oblíbeným pražským zimním stadionům náleží i smíchovská Nikolajka ležící ve stejnojmenné ulici v Praze 5 na
Smíchově. Pro veřejnost se zde bruslí v pátek večer a
o víkendech odpoledne. Vstupné je 30 Kč. Zimní stadion si
mimo jiné pronajímá i HC Slavoj Zbraslav, který má na tréninky k dispozici odpolední časy. Zbraslavský hokej má za
sebou slavnou a dlouhou historii, zdejší hokejový klub byl
založen (tehdy nazvaný S .K. Zbraslav) v roce 1913. „Rodiče bohužel jdou často jen za slavnými jmény, jako je na-
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příklad Jaroslav Jágr. Ve skutečnosti takhle vysoko se
dostane jen pár nadaných jedinců. My se naopak snažíme,
aby si u nás zahráli všichni,“ říká trenér Karel Míka, který
na Nikolajce pečuje o hokejový dorost. Tréninky pro nábor
na zimní stadion jsou každé úterý a každý čtvrtek vždy od
16. 00 hodin do 17. 00 hodin.

Městská zeleň a ekologie
SMÍCHOVSKOU ZELEŇ MNOHDY ZACHRAŇUJÍ DVORY
DOMŮ
Ivana Varhulíková již patnáct let trénuje veslování. Je
trenérkou kategorie žáků a žákyň ve Veslařském klubu
Slavia Praha, který sídlí na smíchovské straně Jiráskova
mostu, přímo naproti Tančícímu domu. „Naštěstí je tu dost
míst, kam můžeme s dětmi chodit běhat. Chodíme třeba do
Kinského zahrady, na Kampu nebo na Petřín,“ vyjmenovává. Zeleně je podle ní v centrální části Prahy 5 nedostatek, především kvůli silné koncentraci zástavby. Chvíli
jsem však bydlela u babičky na Janáčkově nábřeží. Vím tedy, že některé domy mají ve dvorech parčíky. Jen nejsou
zvenčí vidět,“ řekla. Uvítala by však, kdyby se v Praze 5
zlepšila bezpečnost. „Před loděnicí mi několikrát vykradli
auto a příteli na náplavce také. Mělo by to tu být více pod
dozorem,“ podotýká. Dávat pozor si musí i s dětmi, protože
sportovní šatny mají přes ulici. „Sice tam udělali retardér,
ale i tak tam někteří řidiči dřou podvozky,“ uvádí. Stejně ostražití musí být mladí veslaři při výjezdu na řeku. „ Trénujeme na hodně frekventovaném místě, kde lodě opouštějí
plavební komoru. Ale jakmile vyplujeme na Vltavu, člověk
ani nepozná, že je v Praze. Připomenou mu to jen parníky,“
pochvaluje si trenérka Ivana Varhulíková.

Bezpečnost občanů
AGRESIVNÍ DŮCHODCE SI CHTĚL NOŽEM VYNUTIT VYPLACENÍ PENZE
Šedesátiletý muž dopoledne 1. července 2011 ohrožoval
nožem pracovníky poštovního úřadu v Křížové ulici v Praze
5 na Smíchově. Muž si tam šel vyzvednout důchod, neměl
ale příslušné doklady, proto mu jej odmítli vyplatit. O případu informovala pražská policejní mluvčí Eva Stulíková.
Když muž zjistil, že důchod bez dokladů nedostane, začal
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prý vyhrožovat. „Situaci nezvládl a začal být agresivní.
Navíc se několikrát pořezal na ruce a nůž odmítal odložit.
Byl absolutně mimo realitu a s nikým nekomunikoval,“
uvedla mluvčí. Situaci vyřešil až policejní vyjednávač, jenž
dorazil na místo. Muže přemluvil k tomu, aby nůž
dobrovolně vydal. Senior poté skončil na vyšetření
v nemocnici.

ŽENA POKOUSALA STRÁŽNÍKA KVŮLI KRÁDEŽI RYBÍZU
Drobná krádež rybízu na smíchovském tržišti skončila napadením strážníka. Všechno začalo po jedné hodině odpoledne
v pondělí 25. července 2011 u stánku s ovocem a zeleninou
v Nádražní ulici v Praze 5. Mladá žena tady podle prodavačky měla odcizit rybíz za 19 korun. Hlídkující strážník podezřelou ženu zastavil. Ta začala příslušníka urážet a slovně
napadat. Poté ho udeřila do ramene a kopla do stehna. Nakonec ho kousla do ramene. Agresivní žena skončila na policejní služebně s podezřením z trestného činu, napadený
strážník byl ošetřen v nemocnici

Osobnosti, výročí, zajímavosti
ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI U KOSTELA SV. VÁCLAVA NA SMÍCHOVĚ
Původní farní kostel sv. Filipa a Jakuba stál na dnešním Arbesově náměstí. První historická zpráva o něm pochází
z roku 1333, kdy při něm již byla fara. Ta však zanikla v husitských válkách a poté náležel kostelík i s osadou pod
správu faráře u sv. Mikuláše na Malé Straně. Od roku 1702
byla duchovní správa kostela svěřena jezuitům, kteří ji zde
vykonávali necelých padesát let (1749). Ve stejné době byla
na Smíchově znovu zřízena fara, pod niž spadaly obce Smíchov, Zlíchov, Radlice, Hlubočepy a Červený mlýn. Prvním
farářem byl jmenován Tadeáš Krejsa. V tu dobu byl též
kostelík přestavěn a upraven: na jižní straně přibyla věž, na
kterou byly zavěšeny tři větší a jeden malý zvon. Ve stejné
době byl umístěn na hlavní oltář obraz sv. Filipa a Jakuba,
čímž se změnil i název kostela. 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 a i to po roce 1870
přestalo. Roku 1875 obdržel Zlíchov svého vlastního faráře,
čímž farní kostel ztratil filiálku. Ke zlíchovské faře byly přifařeny i Hlubočepy, takže farnost smíchovská obsahovala
jen město Smíchov a ves Radlice. I když se tím rozloha
farnosti značně zmenšila, kapacita původního kostelíka již
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nedostačovala. V 19. století se totiž značně změnila tvář
Smíchova. Na počátku století byl Smíchov nepatrnou osadou, ale již v roce 1881 měl 20000 obyvatel. Po rakouskopruské válce roku 1866 bylo rozhodnuto vystavět na Smíchově nový, počtu obyvatelstva přiměřený chrám. Myšlenka
dosáhla velkého ohlasu u pražského arcibiskupa kardinála
Bedřicha Schwarzenberga a na jeho přání byl již dříve vytvořený kostelní výbor ještě rozšířen. Roku 1875 nad
projektem výstavby nového farního kostela postoupila Praha
patronát obecnímu zastupitelstvu města Smíchova. Financování stavby bylo zajištěno řadou darů. Habsburský císař a
poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý
(1792–1835) se svojí manželkou na výstavbu kostela sv.
Václava věnoval 30000 zlatých. Jeho následní František
Josef I. poskytl výboru 5000 zlatých; arcikníže František
Karel 2000 zlatých. Loterie uspořádaná od paní pražských a
smíchovských na Ţofíně vynesla na přípravné práce 31419
zlatých a sbírky mezi věřícími 29378 zlatých. Náboženská
matice poskytla 60000 zlatých. Úroky činily 22933 zlatých.
Celkem se tak sešlo 180730 zlatých, čímž byla stavba
kostela zajištěna. Obecní zastupitelstvo vykoupilo parcelu
pro stavbu za 43500 zlatých a prostranství kolem chrámu za
56500 zlatých, celkem tedy za 100 000 zlatých. Místo pro
výstavbu baziliky bylo zvoleno naproti městské radnici,
v bývalé zahradě hraběte Buquoye. Slavností při položení
základního kamene dne 18. dubna 1881 se započalo se stavbou chrámu podle plánů vypracovaných architektem Antonínem Victorem Barvitiusem. Stavbu základů vedl Josef
Linhart ze Smíchova a Vilém Midle, zdi a klenutí stavitelé
Stark a Gregor. Stavba, kterou řídil A. Duchoň za dozoru
stavebního odboru v čele s purkmistrem Karlem Dimmerem,
tak rychle pokračovala. Při položení základního kamene stál
na staveništi v místech, kde se nyní nalézá oltář, velký kříž a
přenosný oltář, který zapůjčilo bratrstvo sv. Václava na
Smíchově. Vedle něho vyrostl velký stan a celé staveniště
bylo obklopeno prapory a stožáry. V osm hodin ráno byla ve
starém kostelíku sv. Filipa a Jakuba sloužena mše svatá a po
ní se průvod vydal směrem ke staveništi. V devět hodin přijel arcibiskup kardinál Schwarzenberg. Slavnostní mše byla
zakončena písní Hospodine, pomiluj nás. V dalších letech
postupovala stavba kostela rychlým tempem. Kardinál
Bedřich Schwarzenberg se o nový chrám velice zajímal a
často ho bylo vidět na staveništi. Jako zvláštnost lze připomenout, že když byly dokončeny věže, vystoupil na lešení a
tam nešťastnou náhodou vstoupil na konec prkna, které
se s ním převážilo a velmi málo scházelo, aby se zřítil dolů.
Kardinál se však rychlým skokem zachránil od jisté smrti.
Roku 1883 stavba pokročila tak daleko, že bylo možné do
věží zavěsit zvony. Největší zvon sv.Václav v ceně 2436
zlatých vážil 26 a půl vídeňského centu a byl laděný do Cis.
Všechny zvony měly vyobrazení světců, kterým byly zasvě-
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ceny. Nákresy k nim zhotovil architekt Antonín Barvitius,
modely k reliéfům vyrobil řezbář Eduard Veselý a zvony ulil
Albert Samsa v Lublani. Poprvé se rozezněly v den svátku
císaře a krále Františka Josefa I. dne 4. října 1883. Po druhé
zvonily hranu císařovně Marii Anně a poté na další dobu
umlkly a byly slyšet až v roce 1885, kdy zvěstovaly úmrtí
kardinála Bedřicha Schwarzenberga.
Roku 1885 byl kostel dostavěn a byl zasvěcen sv.
Václavovi. Dne 26. září 1885 sem byly slavnostně přeneseny ostatky svatých. Následující den baziliku vysvětili pražský arcibiskup František hrabě Schönborn s biskupem
budějovickým Dr. Martinem Říhou a světícím biskupem
pražským Karlem Schwarzem a některými kanovníky kapituly pražské. Při obřadu svěcení měl místní farář Vincenc
Švehla významnou řeč. Ředitelem chóru byl jmenován hudební skladatel Josef Bergmann. Roku 1891 při příležitosti
konání jubilejní výstavy v Praze navštívil kostel císař František Josef I. Roku 1897 chrám navštívil místodržitel království českého Karel Coudenhove a přední místodržitel
český hrabě František Thun. Dne 28. června 1890 zde byla
konána první primice Coelestina Pastora.

TRAMVAJE JEZDÍ PRAHOU UŽ STO DVACET LET
Před 120 lety, přesně 18. července 1891 v devět hodin ráno,
začala v Praze jezdit elektrická tramvaj. První trať začínala
u dnešní restaurace Letenský zámeček. V jejím sousedství
byla malá elektrárna, která vyráběla elektrický proud o napětí 150 voltů. Trať vedla Oveneckou ulicí až na její severní
konec ke vchodu do Stromovky. Provoz skončil 15. srpna
1900. O další dva roky později byla původně 800 metrů
dlouhá trať prodloužena až k Místodržitelskému letohrádku
na celkovou délku 1, 4 km. Samotná tramvajová doprava
v Praze však existuje od roku 1875, kdy byl zahájen provoz
na první lince koněspřežné dráhy. Město začalo tramvajovou
dopravu provozovat v roce 1897 a do roku 1907 odkoupilo
všechny dráhy od dosavadních provozovatelů. Počátek elektrických tramvají v Praze je spjat se jménem Františka
Křižíka, pokračovatele slavného amerického vynálezce Thomase Edisona. Dne 19. března 1896 otevřela Křižíkova
společnost trať Elektrická dráha Praha – Libeň – Vysočany,
vedoucí z dnešní Florence do dělnických předměstí Libně
(k Praze připojené až roku 1901) a do Vysočan (až do roku
1921 samostatných), měnících se tou dobou v města. Starosta tehdejšího samostatného města Košíře Matěj Hlaváček
pod vlastním jménem vybudoval a od června 1897 provozoval trať Elektrická dráha Smíchov – Košíře, vedoucí od
Anděla Plzeňskou ulicí zhruba k dnešní zastávce Klamovka.
Na oslavu stodvacetiletého výročí zahájení provozu elektrických tramvají v Praze projela v pondělí 18. července
2011 městem kolona tramvají od historických vozů až po
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nejnovější soupravu Škoda ForCity 15T. V současnosti
provozovatelem sítě tratí i dopravy na nich je Dopravní
podnik hl. m. Prahy, jehož stoprocentním vlastníkem je
hlavní město. V České republice tramvajovou dopravu
provozuje sedm měst. Pražská tramvajová síť o rozchodu
kolejí 1435 milimetrů je však největší.

SRPEN 2011

Z radnice
NÁHRADY ZASTUPITELŮM PRAHY 5 ZA UŠLÉ MZDY
Městská část Praha 5 vyplácí neuvolněným zastupitelům za
ušlé mzdy každý měsíc náhrady ve výši více než půl milionu
korun. Za první pololetí už vyplatila více než za celý loňský
rok (2010). Někteří zastupitelé, kteří přitom mají svá zaměstnání, si tak měsíčně přivydělají i přes 30000 korun. Vysoké náhrady kritizuje opoziční zastupitel Milan Macek
(KSČM). Starosta smíchovské radnice MUDr. Radek Klíma
řekl, že náhrady uplatňují mnozí členové opozice. Slibuje,
že systém vyplácení ušlé mzdy na podzim změní. Zastupitelé Prahy 5, kteří mají živnostenský list nebo podnikají, si
mohou měsíčně nechat proplatit až 80 hodin. Za každou
dostanou 450 korun. Měsíčně si tak mohou vykázat až
36000 korun. Podle Milana Macka si někteří zastupitelé
účtovali například domácí přípravu nebo účast na komisích
a výborech, kam chodí jen ze zájmu. „Je to nehoráznost,
měla by to být náhrada v podnikání. Někteří si ale pořídili
živnostenský list proto, aby si mohli účtovat tyto náhrady,“
řekl Milan Macek. Starosta Radek Klíma přiznává, že náhrady jsou vysoké. „V minulém volebním období si o náhrady neříkali opoziční zastupitelé. Teď mnozí členové ODS
uplatňují maximální částky,“ řekl. Radek Klíma chce
směrnici o náhradě ušlé mzdy na některém z příštích zastupitelstev změnit. „Už na posledním jednání jsme zrušili proplácení náhrad za domácí přípravu,“ uvedl Klíma. Mezi
těmi, kteří si měsíčně přijdou na více než 30000 korun, jsou
například členové ODS, kteří seděli za minulého vedení
v radě, po podzimních volbách ale skončili v opozičních řadách.

Úřední oznámení
DALŠÍ ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Rozvoj sociálních služeb metodou komunitního plánování

bylo v Praze přijato usnesením č. 903 Rady hlavního města
Prahy ze dne 15. 7. 2008 a schválením dokumentu Komunitní plánování sociálních služeb v Praze. Usnesení mělo
především umožnit cestu spravedlivého financování sociální
oblasti. Komunitní plánování Městské části Praha 5 bylo do
současné doby strukturováno s ohledem na hierarchicky
vyšší plán, kterým je Střednědobý plán rozvoje hl. m. Prahy,
který nebyl v žádném případě ´vodítkem´ k hledání východisek, neboť zmíněné plány byly pouze jednoleté a nikdy
nedospěly k systému financování, což měl být jejich hlavní
úkol. Prozatím vedly k nejistotě, hlubší deformaci a nestabilnosti specifického trhu sociálních služeb a služeb navazujících.
Jasným legislativním limitem pro plánování sociální
politiky je § 94 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
jenž ukládá povinnost obci, v našem případě městské části,
rámec sledování a plánování sociálních služeb.
Volný výklad výše uvedeného paragrafu ukládá zjišťovat a sledovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území. Taktéž má
nezbytně zajišťovat dostupnost informací o možnostech a
způsobech poskytování sociálních služeb na vymezeném
území a spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb při
zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování
kontaktu mezi poskytovatelem a uživatelem. Městská část
o svém konání, způsobech a šetřeních podává ´povinnou´
informaci kraji, tedy Magistrátu hl. m. Prahy. Do současné
doby byla poskytována data z jednotlivých městských částí
nejednotným způsobem a nebylo tedy lehké nastavit takový
plán, který by dokázal reflektovat na specifické potřeby
jednotlivých městských částí.
Měsícem srpnem roku 2011 vstoupila Městská část
Praha 5 do přípravného období pro plán na období let
2013−2016 s ambicemi plně zohlednit možnosti městské
části, ale především potřeby a zvyklosti jejich občanů. Na
základě sběru nových dat, zjištění a informací Praha 5 zahájí
přípravu plánu Udržitelného rozvoje sociálních služeb a
prvním významným krokem bude série kulatých stolů s poskytovateli sociálních služeb a zástupců neziskového sektoru. (První z kulatých stolů se konal dne 15. 8. 2011.)
Prosazovány budou pouze ty projekty, které povedou
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k očekávanému rozvoji nezbytných sociálních služeb a služeb vhodně navazujících ve prospěch jednotlivých cílových
skupin. V rámci grantové politiky bude radnice Prahy 5 primárně stabilizovat projekty, které jasně vykazují známky
adresné pomoci občanům, kteří se nezaviněně dostali do
složité životní situace a nejsou schopni ji sami řešit. Mezi
projekty patří například cyklus přednášek pro širokou veřejnost, který byl zahájen v březnu letošního roku a setkal
se s nebývalým zájmem.

Územní rozhodování a stavební
aktivity
NOVÁ TRASA PRAŽSKÉHO METRA SE BLÍŽÍ K MOTOLU
Jeden ze dvou obřích razicích štítů, které pracují na
prodloužení pražského metra A z Dejvické stanice do Motola, se proboural v hloubce 35 metrů pod zemí do budoucí
stanice Petřiny. Ze staveniště na Vypichu tak prorazil za tři
měsíce 500 metrů tunelů. Slavnostního proražení tunelu se
zúčastnila řada hostů, v čele s pražským primátorem Bohuslavem Svobodou. Metro budují dva razicí štíty. Každý
razicí štít za sebou táhne speciální technologické zázemí
o délce přes sto metrů. Vytěženou horninu odváží hotovým
tunelem na staveniště na Vypichu dopravník. Nedaleko budoucí konečné stanice Motol stavbaři pracují na dočasném
ukončení trasy. Budoucí stanice v těsné blízkosti motolské
nemocnice
bude
podchodem
propojena
přímo s nemocničním areálem. Razící štíty mají průměr řezné
hlavy 6080 milimetrů; celková délka stroje přesahuje 100
metrů, hmotnost je téměř 900 tun. U výstavby nové trasy
probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring. Jeho účelem
je sledování a kontrolní měření deformací tunelů, povrchu
terénu, inženýrských sítí a nadzemních stavebních objektů.
Sledují se vlivy ražeb a ostatních stavebních prací na životní
prostředí v oblastech ovlivněných výstavbou. Stavba
prodloužení trasy A začala v lednu 2010. Ražba tunelů by
měla skončit na přelomu let 2012 a 2013. Poté se v nich začnou umísťovat koleje a technologie. První cestující by se
v nich měli svézt v roce 2014. Na nové trase přibudou stanice Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Délka trasy se
prodlouží o více než 6 kilometrů. V současnosti měří pražské metro necelých 60 km; z toho trasa A má nyní 11 kilometrů.
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Podniky a podnikatelé

NA VÝTAH VE STANICI METRA ANDĚL PŘISPĚJÍ FIRMY
PRAHY 5
Stanice metra B Anděl by se mohla dočkat bezbariérového
vstupu. Vedení hlavního města se rozhodlo oslovit sponzory,
kteří by zaplatili vybudování výtahu. Za darované peníze by
pak u něj měly firmy svá loga. Podle odhadu města by mohl
být výtah hotov do roku 2013. Ve středu 24. srpna 2011
magistrát poštou rozeslal stovku dopisů, v nichž žádal soukromé společnosti ze Smíchova o peníze. „Za každý příspěvek budeme rádi. Čím víc peněz získáme, tím rychleji
bezbariérový přístup bude,“ vysvětluje radní pro sociální
záležitosti Petr Dolínek.
Magistrát se obrátil dopisem přibližně na sto firem,
které sídlí na Andělu a v blízkém okolí. Za jejich příspěvek
na výstavbu výtahu jim slibuje vylepšení image, umístění
loga ve vestibulu, plakety se symbolem kampaně v prostorách firmy a účast na slavnostním otevření výtahu. Osloveny
byly třeba společnosti Tesco, ING, Palace Cinema, CineStar,
Ibis Praha, McDonald’s, Metrostav, Seznam či Mafra. První
matky s kočárky nebo lidé na vozíku by mohli vystoupit
z výtahu na rohu ulic Nádražní a Bozděchova v roce 2013.
Cestou ke zdviži projdou kolem výrazných značek dárců.
A firmě se to rozhodně vyplatí, vždyť denně projde stanicí
Anděl přes sto tisíc pasažérů. Najít by tu mohli například
logo Metrostavu, tomu se totiž nápad líbí. „Chceme podpořit
asi třetinu cestujících metra, kteří mají zatím problémy.
Nejde přece jen o vozíčkáře, ale i o matky s kočárky a malými dětmi a lidi, kteří mají jen obavy z cesty po eskalátoru,“ zamýšlí se František Polák z Metrostavu. Docela
vstřícně se na pomoc při budování výtahu tváří i další firmy,
třeba pivovar Staropramen, společnosti UniCredit Leasing
nebo McDonald’s. U výtahu na Andělu chuť magistrátu zaměstnat soukromníky nekončí. Chystá další projekt, ve kterém by firmy zaplatily nájezdy na chodník. Pražské metro
má v současnosti celkem 57 stanic, z nichž je šestatřicet
bezbariérových. Naposledy dopravní podnik zprovoznil výtahy na Národní třídě a ve Stodůlkách na trase B a v Hájích
a Chodově na trase C.

Byty a bytová politika
PRAHA 5 OCHRÁNÍ SOCIÁLNĚ SLABŠÍ OBČANY
Radní městské části Prahy 5 na svém 29. zasedání konaném
dne 2. srpna 2011 rozhodli o ponechání nájemného ve všech
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bytech zvláštního určení a ve všech bytech v domech zvláštního určení svěřených městské části Praha 5 na jednotné
sazbě 40 Kč/m2/měsíc. Uvedený krok vychází ze zastupitelstvem schválené koncepce pomoci sociálně slabším občanům, kteří právě v bytech a domech zvláštního určení
nejčastěji bydlí. O této koncepci rozhodli zastupitelé na
svém zasedání 28. června 2011. Konkrétní podmínky pro
přidělení bytů ze sociálních důvodů stanoví Rada MČ Praha
5 na návrh Sociálního výboru. Současná průměrná hodnota
nájemného v bytech MČ Praha 5 činí 80, 223 Kč/m2/měsíčně (u bytů se sníženou kvalitou dokonce
68, 241 Kč / m2 / měsíčně). Dle zákona č. 107/2006 Sb.
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu je cílová
možná výše nájemného pro příští rok 141, 02 Kč za metr
čtvereční za měsíc. K 31. prosinci 2012 pak skončí na území hl. m. Prahy regulace nájemného úplně. Následně se bude nájemné stanovovat na základě dohody mezi nájemcem a
pronajimatelem. Z těchto důvodů odsouhlasila dne 2. 8.
2011 Rada MČ Praha 5 po třech etapách prodloužení slevy
na regulovaném nájemném v bytech a domech MČ Praha 5
a zvýšení nájemného ve zdejších předmětných bytech, a to
ve výši 80 procent dle sazeb vypočítaných pro rok 2011 na
základě cenového předpisu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, a to od 1. prosince 2011. „Dle původního usnesení
z roku 2009 měla být sleva poskytována pouze do 31. 12.
2010. Následně bylo její poskytování prodlouženo nejprve
do konce února 2011 a poté do 30. 6. 2011. Rada poté rozhodla o poskytování slevy až do 30. 11. 2011. K tomuto dni
sleva na regulovaném nájemném končí a ceny se přiblíží
sazbám stanoveným cenovým předpisem. Vzhledem k blížícímu se ukončení regulace nájemného je vhodné rok 2012
využít jako přechodné období k dílčí úpravě výše nájemného.“ upřesnil situaci zástupce starosty Prahy 5 Mgr. Patrik
Havlíček.
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si je proto nucena dopravní analýzu objednat znovu, a posouzení situace se rozšíří na celé území městské části. Studie
by měla zároveň vyhodnotit, jak zde parkování v současnosti vypadá, a navrhnout, jaký typ zón a kde by se měly
zavést. Radnice již vybrala zhotovitele, kterým se stala firma M.O.Z. Konsult. Ta s analýzou začne až po prázdninách.
„Studii je potřeba vypracovat v běžném provozu, který není
ovlivněn dovolenými,“ poznamenal Jiří Vejmelka, který bude Prahu 5 zastupovat také v komisi, která k rozšíření parkovacích zón vznikla na pražském magistrátu.

EXPRESNÍ AUTOBUSOVÁ LINKA SMĚREM NA PSÁRY
VYJEDE OD SMÍCHOVSKÉHO NÁDRAŽÍ
Od 1. září 2011 bude zahájen provoz nové expresní autobusové linky 334 na trase Smíchovské nádraží – Jesenice –
Dolní Jirčany – Psáry. Linka bude využívat nově zprovozněnou část Pražského okruhu a stane se rychlou alternativou
k přetížené silnici mezi Jesenicí a Prahou.
Jízdní doba mezi Smíchovským nádražím a Jesenicí
je 21 minut, do Psár dojede autobus za pouhých 29 minut.
Jedná se tak o bezkonkurenčně nejrychlejší spojení Jesenice
a Psár s Prahou. Na Smíchovském nádraží lze využít návaznosti nejen na metro a tramvaje ve směru do centra, ale i na
metro směr Zličín, tramvaj směr Barrandov nebo vlaky směr
Radotín a Beroun. Na lince platí běžný tarif Pražské integrované dopravy. Dopravu na lince 334 zajišťuje dopravce
Martin Uher.

Školství a dětské aktivity
NOVÁ AUTOBUSOVÁ LINKA Č. 558 PRO ŠKOLÁKY MÍŘÍ NA BARRANDOV

Doprava
PRAHA 5 UVAŽUJE O ZAVEDENÍ PARKOVACÍCH ZÓN
Praha 5 si nechala vypracovat studii, která by měla posoudit,
kde by mohly být zavedeny parkovací zóny. Záměr schválila
dle místostarosty Jiřího Vejmelky (VV) rada městské části
Prahy 5 (16. 8. 2011). Studie bude stát dva miliony korun a
první výsledky smíchovská radnice očekává ke konci letošního roku. V nedávné minulosti si Praha 5 studii na
možné zavedení parkovacích zón na Smíchově a Barrandově
nechala už zpracovat. „Hlavní město ale uzná jen analýzu,
která není starší než dva roky,“ uvedl Jiří Vejmelka. Radnice

Rada městské části Prahy 5 schválila na svém zasedání dne
16. srpna 2011 zavedení školní autobusové linky č. 558. Ta
zajistí v ranních hodinách přímé spojení Žvahova a Hlubočep se základními školami na Barrandově. Dohoda vznikla
na základě jednání mezi městskou částí a firmou ROPID,
která je organizátorem Pražské integrované dopravy. Linka
bude v provozu pouze ve dnech školního vyučování a bude
jezdit jen směrem na Barrandov. Ráno vyjede stávající linka
č. 128 ze stanice Hlubočepy po své okružní trase na Žvahov,
kde se změní na linku č. 558. Autobus se vrátí zpět do stanice Hlubočepy a bude pokračovat až na Chaplinovo náměstí
na Barrandově. Poté autobus bude sloužit jako linka č. 128.
Školní linka začne fungovat od 1. září 2011.
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RUŠENÍ ŠKOL POSTIHNE I PRAHU 5
Okolo 450 studentů Střední odborné školy v Drtinově ulici
v Praze 5 se brzy dozví, kam budou v dalších letech jezdit
za vzděláním. Škola ve stávající podobě pravděpodobně od
školního roku 2012 přestane existovat. Podobně zaměřená
škola je v Lipencích, ale je specializovaná na administrativu
nutnou pro Evropskou unii. Navíc je daleko od centra a pro
mnohé studenty by to znamenalo i několikahodinové dojíždění. „Sloučit se s takovou školou nám ale přijde nesmyslné.
Zaprvé je naše škola spádovou oblastí pro žáky z Prahy 5,
13 a 16, zadruhé nejsme konkurenčním ústavem, učíme jiné
věci,“ upozorňuje na složitost problematiky ředitelka smíchovské střední školy Eva Fetková. „Děti, které studují sociální činnost a kterých je více než sto, by měly být
rozptýlené do několika zdravotních škol. Tím pádem zanikne unikátní obor,“ jmenuje ředitelka další důvod, proč
zachovat školu tak, jak je. Konkrétně tato škola má zhruba
450 studentů a je zcela naplněná. Ředitelka mluví
i o úspěšné státní maturitě, kdy ji zvládlo více než jedenadevadesát procent studentů čtvrtých ročníků.
Kolotoč rozhodování o existenci střední školy v Drtinově ulici a dalších pěti institucí se rozjede zhruba
v polovině září 2011, kdy se k návrhu bude muset jako první
vyjádřit výbor pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva hl. m. Prahy. „Bohužel v plánu je rušit i školy, které
mají tradici, jsou v budovách magistrátu, takže neplatí drahé
nájmy, školy, které mají své kapacity naplněné. Chápu, že
školu, o kterou nemají studenti zájem, je asi potřeba zavřít
nebo sloučit s jinou. U těchto šesti zařízení, která jsou součástí plánu optimalizace, mi to ale nepřijde nezbytné,“ řekla
k problematice členka výboru pro výchovu a vzdělávání
Ludmila Štvánová. Důvodem slučování a rušení škol jsou
samozřejmě peníze. Systém, v jakém je školy dostávají, je
závislý právě na počtu studentů. „Snažíme se slučovat školy
příbuzné oborem tak, aby se podařilo třídy zcela naplnit.
Způsob, jakým školy dostávají peníze, není šťastný. Ale
v současné době se musíme chovat podle těchto pravidel,“
vysvětluje nepopulární opatření předsedkyně výboru pro
školství Marie Kousalíková.

Kultura
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ CHORVATSKÉHO MĚSTA
TROGIRU
V pátek 22. července 2011 se v prostorách radniční výstavní
síně Městské části Praha 5 (Štefánikova ul. č. 13) uskutečnila vernisáž výstavy fotografií chorvatské umělkyně Maji
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Maljković. Mladá amatérská fotografka představuje
chorvatský Trogir, ležící v samém středu Dalmácie na jadranském pobřeží, pomocí velkoformátových barevných
snímků. Trogir byl založen Řeky již ve 3. století před našim
letopočtem. Díky středověkému stavebnímu rozkvětu si
město, kde žije okolo třinácti tisíc obyvatel, získalo titul
nejzachovalejšího románsko-gotického města. Od roku 1997
bylo začleněno do seznamu světového dědictví UNESCO.
Od září roku 2010 je partnerským městem Prahy 5. Fotografie Mají Maljaković jasně ukazují, že historické město je
nejen turistickým rájem, ale i malebným místem pro život.
Výstava trvala až do 25. srpna tohoto roku.

MOTOLSKÁ NEMOCNICE MÁ NOVOU VÝZDOBU
Nadační fond Zdeňky Žádníkové v červenci roku 2011
dokončil výtvarnou výzdobu některých prostor Fakultní
nemocnice v Praze 5 - Motole. Jednalo se o čekárnu a chodby oddělení kliniky zobrazovacích metod na urgentním příj mu a veškeré pokoje, chodby a herny na lůžkových částech

bloku A. Devítiměsíční úsilí malíře a animátora Libora Škrlíka financovala společnost Aquel Bohemia, která je generálním partnerem nadačního fondu a celkem na zkrášlení
pavilonu A motolské nemocnice věnovala 750 tisíc korun.
Společnost Aquel Bohemia s Nadačním fondem Zdeňky
Žádníkové spolupracuje již od roku 2009.

Veřejně prospěšná činnost
V KLUBU MATEK NA SMÍCHOVĚ DISKUTOVAL PETR
LACHNIT
Zástupce starosty Městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit,
zabývající se mimo jiné sociální oblastí, navštívil 18. srpna
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2011 Klub matek provozovaný společností Člověk v tísni.
Klub, jenž byl na Smíchově otevřen v březnu roku 2009, je
určen ženám ze sociálně znevýhodněného prostředí, které se
často potýkají s řadou problémů: nízkým dosaženým vzděláním, nezaměstnaností, finanční nestabilitou nebo diskriminací na základě příslušnosti k etnické menšině. Právě
v uvedených rodinách působí terénní sociální pracovníci organizace Člověk v tísni, kteří jejím členům pomáhají zorientovat se v platných právních normách, úředních obsílkách,
doprovázejí je na jednání k soudu, na úřady a podobně. Nevysloveným cílem byla rovněž možnost informovat matky
o významné roli vzdělání pro budoucí pracovní uplatnění
nejen jich samotných, ale především jejich dětí. Během
konzultací v domácnostech vyšla najevo důležitá okolnost,
že především ženy jsou často těmi, které ovlivňují vzdělávací kariéru svých dětí, ačkoliv mužům je stále vyhrazena formální role hlavy rodiny. Koordinátoři Klubu matek se
pokusili tento stav změnit. Do Klubu začali zvát nejrůznější
zástupce zajímavých profesí, od hasiče, přes ševce, kadeřníka, kuchaře k učiteli či právníkovi a umožnili tak
ženám položit hostům otázky, účastnit se diskuse či navštívit
zajímavou firmu, výrobní provoz, školu. Vzdělávací semináře jsou následně prokládány s kulturními a rukodělnými
aktivitami. Počet návštěvnic Klubu se postupně rozrostl na
15 žen a 10 předškolních dětí, pro které je zde připraven
program v rámci předškolního klubu Slavná školka. Za dobu
své existence Klub matek například hostil pediatra, advokáta, kuchaře, číšníka, dětského psychologa, zubaře, herce, sociální pracovníky, ředitele úřadu práce, zastupitele, úředníky
či policisty. Klub matek a předškolní klub Slavná školka
probíhá každý čtvrtek od 10.00 hodin do 13.00 hodin na adrese Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Praha, Mahenova 3.

Sport a zábava
FESTIVAL OPEN YOUR MIND SE USKUTEČNIL NA SMÍCHOVSKÉ PLÁŽI
Na bývalé Smíchovské pláži v Praze 5 byl v úterý 22. srpna
2011 zahájen sedmidenní festival Open Your Mind, který se
konal pod záštitou starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy.
Výtěžek z projektu byl věnován podpoře dětské nemocnice
Motol, a to konkrétně na nákup pulzních oxymetrů a flexibilního bronchoskopu. Podpořila ho i nezisková organizace
Lastavica. Zájemci o zábavu a sportovní vyžití si zde mohli
každý den od rána protáhnout tělo na odborně vedených
rozcvičkách (zumba, aerobik, pilates, power joga atd.), během celého týdne se na pódiích vystřídali známí DJ’s a oblí-
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bení hudební interpreti. Pro děti zde byl zajištěn zábavný
koutek s profesionálními chůvami. K průběhu festivalu se
vyjádřila Lada Horká, hlavní organizátorka akce: „Na zahájení se na pláži uskutečnila módní přehlídka firem Red
Carpet a Kláry Homnerové, vystoupily zde naše přední
modelky jako je Romča Pavelková a Míša Šlutková a konala
se zde Óčko párty. V dalších dnech jsme návštěvníkům
předvedli bigboardovou show, skitboardovou show a mnoho
dalších zábavných atrakcí. Ve středu se na pláži konalo hudební vystoupení Olgy Lounové, Back Office a Edie Stouliva.

SPORTOVNÍ STADION S CHRTÍM SOUTĚŽNÍM OVÁLEM
VYROSTE V PRAZE 5 - MOTOLE
Víceúčelový sportovní stadion, jehož součástí bude i závodní chrtí ovál, se staví v Praze 5 - Motole. Investorem je
akciová společnost Czech International, která na výstavbě
spolupracuje s firmou Berger Bohemia. Náklady na vybudování stadionu mají přesáhnout 300 milionů korun. Sportoviště by mělo být zkolaudováno do konce roku 2011.
Veřejnosti to 18. srpna 2011 sdělil Zdeněk Grondol, prezident České greyhound dostihové federace, která v současné
době využívá dostihovou dráhu Praskačka u Hradce Králové. V České republice existuje několik organizací zabývajících se pořádáním chrtích dostihů. „Nepovažoval jsem a
dosud nepovažuji jiné dostihové spolky za konkurenci. Máme pouze odlišnou dostihovou filosofii. To se projevuje třeba tím, že naše dostihová pravidla povolují pouze jeden běh
chrta na dráze za den, jiné spolky povolují více běhů chrta
za den. My schvalujeme běhy chrtů pouze na pískové
dostihové dráze, jiné spolky i na dráze travnaté,“ upřesnil
soutěžní pravidla Zdeněk Grondol. Dostihy chrtů jsou u nás
provozovány na amatérské bázi, na rozdíl od některých zahraničních zemí, kde má tento sport dlouholetou tradici.
„Zatímco v zahraničí jsou stadiony s kapacitou až
20000 návštěvníků, v České republice jsou diváky převážně
jen příbuzní a samotní majitelé chrtů,“ uvedl Grondol. Česká greyhound dostihová federace není členem Českomoravské kynologické unie (ČMKU) ani jiné kynologické
organizace v ČR, ale jen celosvětově působící organizace
World Greyhound Racing Federation (WGRF), která se zabývá profesionálním dostihovým sportem.

RYCHLÉ KONĚ A OHŇOSTROJE NA ZÁVODIŠTI VELKÁ
CHUCHLE
Poslední srpnovou neděli 28. srpna 2011 se na dostihovém
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závodišti Praha – Velká Chuchle uskutečnil III. ročník
Pyrofestu. Letošní zábavná akce nebyla „pouze“ o dobré
muzice a světelné show. K tradiční náplni přibyl 66. ročník
rovinového klusáckého dostihu St. Leger. V 11. 00 hodin celý program slavnostně zahájil starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma. Během odpoledne se na zdejším oválu běželo
osm rovinných dostihů s mezinárodní účastí, které vyvrcholily 66. ročníkem rovinového dostihu St. Leger. Zábava byla
zajištěna i pro nejmenší - od 11.00 hodin se pro děti otevřelo
„Město fantazie“. Holčičky si zde pohrály s krásnou Sněhurkou a Šípkovou Růženkou, Popelka je svezla ve svém
pohádkovém kočáře. Kluky uvítal Pirátský ostrov se
spoustou soutěží. Kouzelník Harry Potter a další čarodějové
zasvětili děti do svých triků ve Škole kouzel. A malí
šikulové si odnesli vlastní výrobek z kreativní dílny. Po celé
odpoledne se na hudebním pódiu střídaly kapely různých
žánrů, od dětských idolů, jako jsou 5Angels, přes pohodové
Eddie Stoilow, až po roztančených STO ZVÍŘAT a
hvězdnou formaci MIG 21. Večer se diváci potěšili zcela
originální světelnou kreací z dílny mistrů ohňostrojů a
zvláštních efektů Flash Barrandov.

Městská zeleň a ekologie
KONEC SRPNA BYL EXTRÉMNĚ TEPLÝ
V úterý 23. srpna 2011 padaly teplotní rekordy. V Českých
Budějovicích teplota vystoupila na 35, 4 stupně Celsia a
překonala 77 let starý rekord z roku 1934, kdy zde naměřili
33,5 stupně Celsia. Meteorologická stanice v pražském Klementinu, kde se teploty sledují od roku 1775, ale rekord nezaznamenala, teploty v Praze se pohybovaly „jen“ kolem 31
stupňů Celsia. V Praze je nejvyšší naměřená teplota z roku
1853, kdy se oteplilo na 35, 3 stupně Celsia.
Extrémní teploty znamenaly zvýšené riziko pro děti, seniory
a nemocné, například kardiaky. V Praze zemřely pod vlivem
veder dvě starší ženy. Tropy se nad Českou republikou se
udržely až do pátku 27. srpna 2011, kdy bylo až 36 stupňů
Celsia. Parné počasí doprovázely silné bouřky, někdy
i s krupobitím a nárazovým větrem. V sobotu se pak ochladilo o deset stupňů Celsia.
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Bezpečnost občanů
POLICIE V MOTOLSKÉ NEMOCNICI NACVIČOVALA ZÁSAH PROTI TERORISTŮM
Ve čtvrtek 4. srpna 2011 dopravil policejní vrtulník na střechu dětského oddělení Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole několik desítek mužů policejního Útvaru rychlého
nasazení (URNA). Příslušníci jednotky v budově nacvičovali zásah proti skupině teroristů, která v prostorách příjmové části dětského oddělení zajala skupinu zdravotníků
jako rukojmí.
Policisté po schodech seběhli do přízemí, kde se teroristé opevnili. Cvičení se konalo podle přesně vytvořeného
scénáře. „Rodina se psychicky zhroutí ze smrti dítěte a začala ohrožovat zbraněmi personál nemocnice. Viní je z toho,
že dítě zemřelo a vyhrožují jim smrtí. Přesný počet rukojmích ani pachatelů není znám, rozmístění ani výzbroj
rovněž ne,“ popsal scénář zásahu mluvčí policejního prezidia Jan Melša.
Z personálu nemocnice se do cvičení zapojilo několik desítek lidí, vysvětlil situaci ředitel nemocnice Miloslav
Ludvík. „Budu rád, když naši lidé budou trochu odolnější
vůči případnému stresu,“ podotkl. Podle šéfa URNA Libora
Lochmana je cvičení, kterého se účastnilo okolo 40 členů
jednotky, jedním z plánovaných. Policisté si podle něj nácvikem zautomatizují základní návyky a zažijí i zátěžové
situace. Při bezpečnostní akci nevyužila URNA dětský pavilon náhodou. „Teď máme k dispozici prázdnou nemocnici,
ale plně vybavenou a funkční,“ vysvětlil Miloslav Ludvík,
proč policisté do prostor Motola slanili. Neboť nově zrekonstruovaný pavilon dětského oddělení nemocnice teprve
začíná sloužit veřejnosti. Velitel zásahové jednotky zmínil
nedávný teroristický útok v Norsku, kdy útočník nejprve
odpálil bombu v centru Osla a poté na nedalekém ostrově
povraždil okolo osmi desítek mladých lidí.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
UŽ 140 LET DOTVÁŘÍ ŽELEZNIČNÍ MOST PŘES VLTAVU
KOLORIT PRAHY
Mnoho charakteristických přezdívek náleží Praze, nejznámější z nich je asi „stověžatá matička měst“. Právem se jí
však také říká „město mostů“. Je jich tu spousta, vždyť si je
zkuste všechny vyjmenovat a navíc v pořadí, jak jdou po či
proti proudu po sobě.
Mimořádné postavení mezi pražskými mosty má že-
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lezniční most, spojující Smíchov s Podskalím. Zvláštní je,
že vlastně nemá jméno. I když je most zřídka uváděný s přívlastkem „vyšehradský“, nejčastěji se jeho název říká a píše
železniční nebo Železniční. V místopisné literatuře se lze
setkat s oběma variantami. Železniční most spojuje dvě
městské části - Prahu 2 a Prahu 5. Na pravém břehu ústí na
Výtoni, na levém břehu Vltavy na Smíchově. Most byl postavený v letech 1871 až 1872 jako součást takzvané Pražské spojovací dráhy. Ta vedla ze smíchovského nádraží až
na hlavní pražské nádraží a Hrabovku. Provoz na něm byl
zahájený 15. srpna 1872. Po ocelové konstrukci, který zhotovila Harkortova mostárna v Duisburgu, jezdily zpočátku
pouze po jedné koleji nákladní vlaky. S rostoucími dopravními požadavky přestával most ke konci 19. století
kapacitně stačit. Proto v roce 1900 začala stavba nového
mostu. V korytě Vltavy byly vyhloubeny pilíře, a most
rozšířen, aby vlaky mohly jezdit po dvou kolejích. Zajímavostí je, že stavbou se inspiroval v próze Kruh český spisovatel, dramatik a vojenský lékař František Langer.
Výstavba trvala jen rok. Vzhledem k důležitosti trati byl
totiž zájem na jejím co nejrychlejším provedení. Ale i během ní se provoz na starém mostě nezastavil. Výluka trvala
na podzim roku 1901 jen 36 hodin, během kterých dělníci
vyměnili starou mostní konstrukci za novou, která byla již
připravena na lešení pod vyšehradskou skálou. Pozoruhodný
a technicky poměrně náročný manévr se stal zajímavou a
velmi sledovanou podívanou, které se zúčastnily davy
Pražanů. Již v noci z 1. na 2. října 1901 projely po dvoukolejném mostě v obou směrech první vlaky.
V průběhu desetiletí procházel most různými
opravami a také se dočkal nových nátěrů. „Přistěhovala
jsme se na Výtoň v roce 1990 a od té doby byl most celkově
natírán zhruba třikrát. Naposledy to myslím bylo někdy
v tomto století,“ rozpomínala se na údržbářské práce Hana
Pavelková z Podskalské ulice. Až do ničivých povodní v ro-
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ce 2002 stál na pravobřežní náplavce u úpatí mostu stánek,
u kterého se občerstvovali kolemjdoucí Pražané, rybáři a
scházeli se zde i obyvatelé z domů v přilehlém Podskalí.
„Byl to takový obyčejný stánek, ale měl velmi osobitou atmosféru. Pamatuji si, že jsem zde potkával i herce Stanislava Fišera, který daboval Vinnetoua. Když ke stánku
přišel, vždy se postaral o pohodu,“ řekl grafik Jan Křeček.
Stánek odnesla velká voda, ale rybáři dodnes s oblibou sedávají pod mostem, neboť je zde především ve slunných
dnech příjemný stín. Na hluk si zvykli. V současnosti je železniční most vzhledem k rozvoji městské a příměstské dopravy velmi vytížený. Vede přes něj mimo jiné jedna
z nejvyužívanějších vlakových linek S 7 směřující z Úval až
do Berouna. „I když tu někdy jezdí šest a více vlaků do
hodiny, starousedlíkům už zvuk rachotícího mostu nevadí,
zvykli si. Naopak to působí osobitě. Každý vlak při vjezdu
na most zahouká, což zní jako parní lokomotiva. Je to skutečně pěkné, ale dokážu si představit, že čerstvě nastěhované
nájemníky může hlučný most zpočátku rušit,“ řekla Hana
Pavlíková.
(Jan Puci. 25. 8. 2011. Benešovský deník; kráceno )

ZÁŘÍ 2011

Z radnice
MOBILNÍ KANCELÁŘ NA ANDĚLU BUDE VYUŽÍVAT
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
Radnice Prahy 5 pronajme mobilní kancelář na pěší zóně
Anděl Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR, jak
o tom informovala veřejnost tisková mluvčí Mgr. Jana
Skalová. Kancelář zřídilo minulé vedení radnice v roce 2009
a smlouvu s poskytovatelem kanceláře se nepodařilo rozvázat. Loni v létě (2010) radní navíc prodloužili pronájem
na dalších pět let. Celkem tak pronájem může stát až 5, 4
milionu korun. Opozice smlouvu kritizovala, podle ní byla
nevýhodná. O novém pronajimateli radní Prahy 5 rozhodli
počátkem září (6. 9. 2011). Praha 5 nyní jedná s pojišťovnou
o podmínkách nájemní smlouvy. Pojišťovna by měla za nájem platit minimálně 83220 korun včetně DPH. To je totiž
výše částky, kterou musí radnice poskytovateli platit každý
měsíc až do konce roku 2015. Radnice přitom kancelář,
v které bylo detašované pracoviště úřadu, od února nevyužívá. „Stejné služby jsou občanům poskytovány zhruba o tři
sta metrů dál v budově radnice. Provoz mobilní kanceláře
byl proto nerentabilní a zájem z řad občanů minimální,“
uvedl starosta MUDr. Radek Klíma (TOP 09). Pojišťovna
chce v uvolněném objektu zřídit novou kancelář. „V současnosti máme zastoupení ve Vršovicích a Holešovicích.
Protože nám stoupá počet klientů, hledali jsme další vhodný
prostor na druhém břehu Vltavy,“ řekla mluvčí pojišťovny
Hana Kadečková. Radnice Prahy 5 však chce, aby se kancelář přestěhovala z pěší zóny Anděl. Náklady na stěhování se
odhadují na asi 350 000 korun bez DPH.

Úřední oznámení
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU PŘINESL ŘADU BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ
Začátkem školního roku nastoupily do pražských ulic

stovky policistů a strážníků. Ohlídají nebezpečné přechody
v okolí škol a počíhají si na silniční piráty. „Pod hl. m.
Prahu patří téměř sto padesát základních škol. Děti si po
prázdninovém režimu musí zase zvyknout na provoz. Proto
je na jejich bezpečnost zpočátku nutné dohlížet intenzivněji,“ řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda. Policie měla
od pondělka v ulicích asi 600 mužů. „Hlavně první a druhý
den školního roku, tedy ve čtvrtek a v pátek, ohlídáme 142
přechodů pro chodce v blízkosti škol,“ upozornil ředitel
pražských policistů Martin Vondrášek. Hlídky z okolí škol
nezmizely ani další týden, na který mnoho vzdělávacích zařízení začátek výuky odložilo. Přechody pro chodce „obsadili“ strážníci i v Praze 5. Ti zároveň od pondělka 5. září
2011 měří rychlost více než dvěma desítkami mobilních radarů. Se začátkem školního roku pocítí poměrně výrazné
změny i řidiči a lidé cestující pražskou hromadnou dopravou. Autobusy, tramvaje a metro „najely“ na své tradiční
intervaly a budou jezdit častěji. Na trasy se vydají i nové
autobusové linky.

PRAHA SE CHYSTÁ MĚNIT HRANICE SENÁTNÍCH VOLEBNÍCH OBVODŮ
Hranice senátních volebních obvodů se zřejmě znovu změní
kvůli migraci obyvatel přinejmenším v Praze. Rada hl. m.
Prahy dne 1. září 2011 navrhla přesunout čtvrť Slivenec
z obvodu Prahy 5 k Praze 12. Senátní volební obvody mění
své hranice kvůli tomu, že každý člen horní komory by měl
zastupovat přibližně stejný počet obyvatel, aktuálně kolem
130 tisíc. Počet lidí v Praze 5 však přesáhl zákonem stanovenou patnáctiprocentní odchylku, neboť jej obývá kolem
150 tisíc občanů. Přesunutí Slivence k Praze 12 by se týkalo
zhruba 2800 občanů. Ti z nich, kteří budou mít volební
právo, by si tak vybírali svého senátora už na podzim příštího roku (2012), tedy o dva roky dříve, než kdyby náleželi
k Praze 5. „Navrhované řešení bylo zvoleno jako nejméně
invazivní, tedy dosahuje požadovaného výsledku, přičemž
se dotýká co nejmenšího počtu voličů,“ zdůvodnila svůj návrh pražská rada. Senátní volební obvody se kvůli změně
počtu obyvatel mění prakticky každé dva roky před
pravidelnou obměnou třetiny horní komory parlamentu.
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Předloni se takto upravovaly hranice dokonce šestnácti obvodů. Někteří lidé z hraničních obcí kvůli těmto přesunům
nemohli volit senátora i deset let. Ministerstvo vnitra ČR
chce podobným změnám čelit v návrhu volebního kodexu
tím, že by přípustnou odchylku v počtu obyvatel zvýšil na
20 procent.

Územní rozhodování a stavební
aktivity
DALŠÍ RADIÁLA POVEDE ÚZEMÍM PRAHY 5
Hl. m. Praha připravuje výstavbu Radlické radiály, která by
měla propojit vnější a vnitřní okruh města. Radlická radiála
spojí u Barrandovského mostu Strakonickou ulici s již
fungující Rozvadovskou spojkou, která navazuje na Pražský
okruh a dálnici D5. Podle projektantů ze sdružení firem Pudis – Satra by měla být spojka dlouhá asi 5, 5 kilometru,
z toho zhruba polovina bude vedena ve třech tunelech (tunel
Radlice, Jinonice a Butovice). Součástí stavby by mělo být
dvanáct mostů, tři lávky pro pěší i úpravy na železniční trati
vedoucí ze Smíchova do Hostivice. Počátkem září 2011 vypsal magistrát hl. m. Prahy výběrové řízení na zhotovitele
průzkumné štoly, pomocí které by se mělo zjistit, jaké jsou
v místě plánované stavby geologické podmínky. Předpokládaná hodnota zakázky je 255 milionů korun bez DPH, nabídky bude město přijímat do 26. září 2011. Celkovou cenu
dopravní stavby prozatím nelze vyčíslit. Při dostatečném
objemu finančních prostředků by bylo reálné zprovoznění
celé stavby v roce 2018.

Podniky a podnikatelé
ITALSKÉ SPECIALITY LZE KOUPIT NA SMÍCHOVĚ
Atmosféru pravé Itálie si je možné vychutnat na pražském
Smíchově. Vznikla zde tržnice s nabídkou čerstvých produktů, zejména ryb, ovoce, zeleniny či masa. Součástí areálu, který se otevřel v září, je také rychlé občerstvení
v tradičním středomořském stylu. „Je to taková malá Itálie,“
říká o novém kulinářském centru italských potravin a vín
Wine Food Market podniková mluvčí Kateřina Čapounová.
Upozornila, že v areálu bývalého pneuservisu vznikne celoročně provozovaná krytá tržnice. Novinkou bude tradiční
italská Rosticceria, která nabídne hotové teplé pokrmy a
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sladkosti a Prosecco bar s výběrem rozlévaných vín. Zájemci o italskou gastronomii si tak zde budou moci vybírat suroviny k vaření, ale také přímo na místě ochutnat speciality
z masa, ryb a dalších mořských produktů. Sortiment oživí
čerstvé květiny a sezónní farmářské produkty. Návštěvníci
tržnice si mohou dopřát také pravé italské pečivo z pekárny,
která byla otevřena již letos (2011) na jaře. „Lidé by se tady
měli cítit jako na dovolené v Itálii. Mohou si dát sklenici
šumivého prosecca, pravou italskou kávu, ochutnat sýr nebo
si dopřát lehký oběd,“ říká Jiří Jelínek, který v Praze provozuje síť prodejen s italskými potravinami.

Byty a bytová politika
BYTY NA JINONICKÉ VYHLÍDCE NABÍZEJÍ POHLED NA
PRAHU
Jinonická vyhlídka je nový, komfortní a bezpečný bytový
dům v lokalitě Prahy 5 s rozvinutou sítí služeb včetně škol.
Leží v blízkosti přírodních parků a současně v ideálním dosahu centra města i nákupních center. Objekt vyrostl nad
ulicí V Zářezu v Praze 5, naproti vstupu do stanice metra Jinonice. Pozičně navazuje na moderní zástavbu obytného
souboru U Kříže a vytváří novou dominantu svému okolí.
Z většiny bytů je jedinečný výhled na široké panorama
Prahy a okolí s přírodním parkem Vidoule nebo Prokopským údolím. V průběhu stavby hradí kupující pouze 30
procent ceny bytové jednotky. Účelové využití finančních
prostředků garantuje Unicredit Bank. Doplatek kupní ceny
je hrazen až po kolaudaci. Občanskou vybavenost brzy
rozšíří nedaleké nové centrum Prahy 5 – Q5 Waltrovka.
Předností lokality je vynikající dopravní dostupnost a to
díky bezprostřední blízkosti stanice Jinonice trasy B, odkud
lze do centra Prahy dojet za 10 minut. První dvě podlaží
jsou určena pro obchody, kanceláře či ordinace. V nabídce je
celkem šest komerčních jednotek, které jsou dokonale odděleny od obytné části. Pražská realitní kancelář TIDE Reality s.r.o., která rezidenční projekt nabízí, je renomovanou
společností působící na českém realitním trhu již 18 let.

UBYTOVNA V PRAZE 5 JE URČENA MIMOPRAŽSKÝM
SENÁTORŮM
Horní komora Parlamentu ČR platí miliony za ubytovnu
v Praze 5- Jinonicích, určenou senátorům, kteří však o ni
příliš nestojí. Ţe je objekt ztichlý a opuštěný v době
prázdnin, by snad nemuselo být nijak podivné. Jenže
podobně to tam vypadá po celý rok. „Je tam klid. Mně se
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tam i proto bydlí dobře. Není tam žádný dramatický provoz,
je to pět minut na metro,“ pochvaluje si první místopředseda
Senátu Přemysl Sobotka (ODS). Přesto je tu háček. Za
poloprázdnou a nevyužitou ubytovnu horní komora platí
několik milionů ročně. „Z původní polorozbourané a zanedbané ubytovny ukrajinských dělníků v Praze 5 - Jinonicích
vybudoval Metrostav za dva měsíce nákladem dvanáct milionů korun byty pro 62 mimopražských senátorů,“ napsaly
v roce 1996 Zemské noviny. Senát si je od Metrostavu najímal, jeden zhruba za deset tisíc korun měsíčně. Jenže to
bylo před patnácti lety. V průběhu volebního období se počet senátorů, kteří využívají ubytovnu v Jinonicích, mění.
Pohybuje se v rozmezí deset až patnáct. I proto byla v roce
2006 jedna sekce ubytovny Metrostavu vrácena. „Od té doby využíváme jen dva bloky s 38 místy,“ uvedla mluvčí
Senátu Pavlína Heřmánková. Kancelář Senátu podle ní loni
zaplatila Metrostavu 4, 3 milionu korun (za nájem 2, 6 milionu a za služby 1, 7 milionu). Senátoři se mohou sami rozhodnout, zda využijí ubytovnu, nebo si najdou jiné bydlení.
Horní komora – stejně jako Dolní totiž přispívá zákonodárcům na bydlení v Praze až 17 tisíci korun měsíčně. Samozřejmě jen těm, kteří nebydlí na ubytovně, ale najdou si svůj
pronájem. Není tedy pro horní komoru vydržování ubytovny
zbytečným vyhazováním peněz? Jedno ubytovací místo prý
v minulém roce vycházelo na „pouhých“ 9426 korun měsíčně. Jenže to je optický klam. Jestliže totiž Jinonice, kde je
38 ubytovacích míst, využívá jen deset až patnáct senátorů,
pak se částka za jednoho ve skutečnosti vyšplhala na 24 až
36 tisíc. Zřejmě i z tohoto důvodu se nyní v Senátu začalo
uvažovat o tom, jak s ubytovnou vlastně dále naložit.

Doprava
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proběhla výměna kompletních konstrukčních vrstev silnice,“
doplnil Tomáš Mrázek. Práce zde skončí 25. října 2011, doprava byla převáděna do jednoho jízdního pruhu.

PRAŽSKÝ SEMMERING STÁLE PŘITAHUJE
Z výletu vlakem, v lepším případě vedeném parní lokomotivou po trase Pražského Semmeringu, budou nadšené především děti. Snad žádná z vlakových tratí nemá tolik
malebných zatáček, aby z nich šlo z okna pozorovat parní
lokomotivu, jak na kolejích oddychuje. Pokud se zájemci
chtějí vydat na romantickou trať, nasednout na vlak musejí
na nádraží Praha Smíchov – Severní nástupiště. Pak se vydají na trasu dlouhou 8 kilometrů, při níž překonají výškový
rozdíl 93 metrů. Trať od Smíchova prudce stoupá k dvěma
hlubočepským viaduktům. Přitom míjí historický vrch Děvín a vedlejší Ţvahov. Po něm je také pojmenována jedna
z vlakových zastávek – Ţvahov. Trať překonává údolí Hlubočep celkem dvakrát. Pro velké převýšení se jí začalo,
podle rakouské vysokohorské železnice, říkat Pražský
Semmering. Pojmenování je odvozeno od trati vedoucí
horským sedlem mezi Dolními Rakousy a Štýrskem v nadmořské výšce 980 metrů. Zmíněná železnice byla první
horskou dráhou vůbec, byla uvedena do provozu v dubnu
roku 1854. V roce 2002 zažil Pražský Semmering krátký
comeback. Při zničujících povodních, které ochromily dopravu po celé Praze, po jeho travou zarůstajících kolejích
projížděla odkloněná nákladní doprava a pendlovaly zde
osobní spoje jako náhrada za zatopenou trasu metra B.
V současnosti zdejší výletní spoj přepraví za jediný víkend
okolo 700 lidí.

Školství a dětské aktivity

NA BARRANDOVSKÉ SPOJCE SE USKUTEČNILY
OPRAVY

POHÁDKOVÝ LES V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ

Nezbytné opravy na Barrandovské spojce uskutečnila Technická správa komunikací (TSK) již v roce 2010, ve chvíli,
kdy byl zprovozněn Pražský okruh mezi dálnicemi D5 a D1.
Současná rekonstrukce pokračuje v úseku od Barrandovského mostu až po ulici Lamačova ve směru z centra. „Zde
jsme opravovaly vozovku frézováním a následnou
pokládkou živičných vrstev společně s výměnou obou dilatací mostního objektu přes Růžičkovu rokli,“ upřesnil situaci
Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK. Druhým opravovaným
úsekem byla část ulice K Barrandovu od ulice K Holyni po
ulici Štěpařskou ve směru do centra města. „Starý povrch
vozovky byl nahrazen novou živicí a na části komunikace

V sobotu 10. září 2011 patřilo Prokopské údolí dětem. Mohly se zde vydat na kouzelnou výpravu „Pohádkovým lesem“.
Zábavnou akci zaštítil starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma. Start trasy se uskutečnil ve 12. 00 hodin podobně jako
v předchozích letech v in-line parku u Galerie Butovice a
hra dále pokračovala téměř po celém území Prokopského
údolí. Na účastníky zde čekala romantická cesta, na které
děti potkaly nejrůznější kouzelné postavičky a strašidla. Letos jich zde bylo k vidění přes sedmdesát. Novinkou letošního ročníku byly bezplatné atrakce pro všechny návštěvníky
– skákací hrady, trampolína, malování na obličej, bossaball a
další. Vstupné do „Pohádkového lesa“ činilo 50, - Kč. Pro
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všechny děti byla připraveno mnoho dárků .

SPORTOVNÍ DEN PRAHY 5
Dne 16. září 2011 se konal 5. ročník Sportovního dne, akce
zaměřené na žáky základních škol Prahy 5. Soutěž proběhla
v Aquaparku Barrandov a zúčastnila se jí osmičlenná smíšená družstva složená ze žáků zdejších základních škol. Ke
každému družstvu byl přidělen jako kapitán mužstva
strážník městské policie z Obvodního ředitelství Městské
policie Praha 5. Úkolem strážníků bylo především zajistit
bezpečný průběh sportovních soutěží a poučit děti
o správném chování v provozu na pozemních komunikacích
a u vody.

Kultura
DĚSIVÉ VIZE SOCHAŘE DAVIDA ČERNÉHO V MEET
FACTORY
Sochař David Černý, „enfant terrible“ domácí výtvarné scény, už od počátku devadesátých let minulého století s humorem, ironií i nemilosrdnou nadsázkou komentuje dění v naší
společnosti. Vzpomeňme na jeho „kráčející trabant“, na růžovo natřený tank, sv. Václava sedícího na břichu pošlého
koně nebo na batolata slézající žižkovskou televizní věž. Od
3. září 2011 jsme mohli v prostoru Galerie Kostka v Meet
Factory na Smíchově vidět pod názvem „Svoboda“ reinstalaci jeho nového figurálního sousoší. Při vstupu do
ztemnělého prostoru jsme nejprve neviděli téměř nic. Jen
světla pronikající stoupající mlhou a teprve potom, až si oči
zvykly, jsme zahlédli jakési podivné torzovité postavy s pokroucenými údy, jež se při samé podlaze s velkým
lomozem, trhaně a křečovitě otáčely jako na rožni v jakémsi
temném infernu. Možné bylo uhadovat, že se jedná o postavy odsouzených, mučených, zavržených i vzpírajících se
osudu. „Svobodu“ si bylo možné na Smíchově prohlédnout
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do 18. září 2011. Součástí doprovodného programu se ve
čtvrtek 8. září od 13. 00 do 19. 00 hodin stala cyklojízda po
„černé“ Praze, během níž David Černý zájemce provedl
místy, která poznamenal svou tvorbou.

PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH A DIVADELNÍCH SKUPIN
NA KLAMOVCE
Již po desáté se v Klubu Klamovka, Podbělohorská č. 3,
Praha 5 konal hudební a divadelní festival Klamfest. Proběhl
v pátek 30. září 2011 a v sobotu 1. října 2011. V rámci
programu zde návštěvníci vyslechli například koncerty
z produkce kapel Sůl kamenná, Kobylinec, Interstate 60.
Nebo měli možnost spatřit divadelní představení Kabaretu
Spiegel a pobavit se performancí Stínohra. V době, kdy klub
byl ještě více undergroundově orientovaný, bylo tradicí, že
zde vystupovaly nekomerčně laděné kapely, které v jeho
prostorách pravidelně koncertovaly. V posledních letech
festival především slouží k prezentaci amatérských a
poloprofesionálních hudebních skupin a divadelních souborů, které s klubem více či méně spolupracují. Na Klamovce
zároveň mají možnost se na „jedněch prknech“ setkat s profesionály v oboru. Pořadatelé se snaží, aby
program festivalu zaujal široké vrstvy a návštěvníci se do
klubu vraceli na další akce. Neformální atmosféra přehlídky
láká především mladé lidi, kteří zde v minulosti mimo jiné
zhlédli i inscenaci hry Václava Havla „Audience“ nebo si
zde vyslechli řadu koncertů začínajících, ale později
slavných kapel.

KONCERT V KOSTELE SV. VÁCLAVA V PRAZE 5
Ve středu 14. září 2011 se od 19. 30 hodin uskutečnil pod
záštitou zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita a členky zastupitelstva MČ Praha 5 PhDr. Marie Ulrichové-Hakenové
koncert v kostele sv. Václava na Smíchově s názvem

„Trubka pod chrámovou klenbou“. Chrámové skladby pro
trubku a varhany zazněly v historických prostorách v podání
trumpetisty Miroslava Kejmara a varhanisty Aleše Bárty.
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Koncert byl součástí „Svatováclavských slavností“, tedy
i 20. mezinárodního festivalu duchovního umění, který probíhal od 3. září 2011 do 2. října 2011 a přinesl přehlídku
umění, zejména hudby, s účastí významných českých a zahraničních umělců.

Zdravotní a sociální péče
SPOLEČNÝ AZYLOVÝ DŮM PRAHY 5 A PRAHY 11 SE
NEBUDE REALIZOVAT
Městské části Praha 5 a Praha 11 se vzdaly snahy o vybudování společného azylového domu, jenž plánovaly otevřít
na podzim roku 2009. Vhodný objekt chtěly na společné náklady opravit a převzít do vlastnictví, nebo alespoň do pronájmu. Na vytvoření azylového domu se vedení městských
částí dohodlo již na začátku roku 2009. V současnosti situace vypadá zcela jinak, naopak se zdá, že obě radnice zřejmě
zruší obecně prospěšnou společnost, která měla za úkol
nový objekt vyhledat a následně v něm sociální zařízení
provozovat. Útulek měl sloužit pro matky s dětmi anebo pro
oběti domácího násilí. Podle slov místostarosty Prahy 11
Olega Rybnikáře se ale vhodný dům pro stanovený účel
nalézt nepodařilo.

Veřejně prospěšná činnost
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ ZPŘÍSTUPNILY PAMÁTKY V PRAZE 5
Městská část Praha 5 uspořádala o víkendu 10. a 11. září
2011 Dny evropského dědictví 2011 (EHD 2011) s celorepublikovým tématem „Památky – tvůrci panoramatu našich měst a městeček“. V uvedených dnech bylo možné
zdarma navštívit vybrané památky a zajímavá místa, kterými Praha 5 disponuje. V sobotu 10. září 2011 se s průvodcem například konala vycházka „Zahrada Kinských a její
památky“ s řadou doprovodných akcí. V neděli 11. září 2011
byl pro zájemce otevřen Malostranský hřbitov a kostel Nej světější Trojice. Bylo možné také absolvovat vycházku
parkem Cibulka nebo navštívit altán v Klamovce.
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PETR LACHNIT PŘEVZAL ZÁŠTITU NAD PŘEDÁVÁNÍM
ASISTENČNÍCH A VODÍCÍCH PSŮ HELPPES
Dne 17. září 2011 uspořádalo občanské sdružení Helppes
veřejné předávání asistenčních a vodících psů jejich novým
majitelům – lidem s postiženým zrakem. Super den se uskutečnil v Motole pod záštitou zástupce starosty MČ Praha 5
JUDr. Petra Lachnita. Občanské sdružení Helppes na této
akci zároveň oslavilo své desáté narozeniny a veřejnosti
předalo stopadesátého psího pomocníka. Zpestřením oslav
byla svatba dvou nevidomých klientů občanského sdružení.
Nikým nečekanou novinkou bylo představení prvního vodícího poníka u nás. Humanitární organizace Helppes je jediná
nezisková organizace svého druhu v České republice, která
pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě k integraci pomocí speciálně vycvičených psů. Klientům zároveň poskytuje zcela komplexní soubor s tím souvisejících
služeb. Akcí provázela Petra Krajčinovič, moderátorka rádia
Hey, herec Jan Antonín Duchoslav a ukázky psích
dovedností předvedl profesionální kynolog Bc. Stanislav
Beníšek. Patronát nad humanitární akcí již tradičně převzaly
známé osobnosti, které svým benefičním vystoupením podpořily projekt „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“.

TÝDEN NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SE
V PRAZE 5 KONAL JIŽ POPÁTÉ
Na pěší zóně Anděl se od 21. do 24. září 2011, pod patronací
starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy, konal již popáté Týden nevládních neziskových organizací (TNNO). Představilo se zde okolo padesáti subjektů, což je oproti předchozím
ročníkům více než dvojnásobný počet. Přehlídky se mohly
zúčastnit ty organizace, která mají buď sídlo v Praze 5 nebo
se svou činností na území páté městské části angažují. „Snažili jsme se, aby akce byla co nejvíc zajímavá a zároveň
efektivní,“ řekla zastupitelka Mgr. Diana Bubníková. I proto
se přehlídka přesunula od kostela sv. Václava směrem k Andělu, kde ji navštívilo více lidí. „Organizace jsme oslovovali
sami,“ podotkla Mgr. Diana Bubníková, která léta pracovala
v neziskovém sektoru a jeho problematiku dobře zná. „Výzva byla i v radničním časopise, takže se mohl ze zájemců
přihlásit každý,“ uvedla. V letošním roce není akce pojata
jako skupina výstavních stánků, v nichž dobrovolníci rozdávají letáky kolemjdoucím, ale novinkou je instalované
pódium, z kterého společnosti prezentují. Například občanské sdružení Portus, které zaměstnává lidi s mentálním
postižením, v rámce přehlídky prodávalo své „Dobroty s příběhem“: „Zájemcům nabízíme hermelíny a utopence
vyrobené v našich chráněných dílnách,“ upřesnil činnost ředitel Portusu Tomáš Masopust. Na pěší zóně Anděl se prezentovaly například ADRA, Alma Femina, Anabel, Armáda
spásy, Bílý kruh bezpečí, Český helsinský výbor, Diakonie
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ČCE, Hospic sv. Štepána, Junák - středisko HAIWATHA
Praha, Klub dvojčat a vícerčat, Naděje, Náruč, Pro Motol,
UNICEF, Dětský fond OSN , Veselý Smíchov aj. Ke konání
Týdne nevládních neziskových organizací vydala radnice
Prahy 5 doprovodnou brožuru s program jednotlivých akcí.
Příručka obsahovala i výčet jednotlivých humanitárních a
neziskových organizací, které se přehlídky zúčastnily a zahrnovala i kontaktní adresy.

DIVADLO BUCHTY A LOUTKY V KINSKÉHO ZAHRADĚ
OSLAVILO DVACET LET OD SVÉHO VZNIKU
Divadelní soubor Buchty a loutky, který letos slaví své dvacáté narozeniny, uspořádal pátý ročník festivalu určeného
nejmenším divákům. Oslavy se konaly v sobotu 17. září
2011 v Kinského zahradě na Smíchově. V Národopisném
muzeu a v jeho blízkosti byla pro děti a jejich rodiče nachystána divadelní představení souboru Buchet a loutek a
dalších spřátelených souborů. „Po celý den zde probíhaly
výtvarné dílny a hry, buchtobazar hraček a knih pro děti,
prodej buchtotriček s prasátkem, dalších rozmanitých knížek
a dobrot. Lákadlem pro návštěvníky přehlídky byl koncert
skupiny Dva,“ konstatovala mluvčí souboru Kristina Maděričová. Festival se uskutečnil ve spolupráci s Národním
muzeem Praha, Švandovým divadlem, Městskou částí Praha
5, pražským magistrátem a Ministerstvem kultury a tělovýchovy ČR. Vstup na všechny akce byl zdarma. „První dvě
představení zajistil soubor Buchty a loutky. Šlo o inscenace
Neposlušná kůzlátka a Zlatá husa. Dále se zde představila
divadla Toy Machine, Lokvar, soubor Piki z Pezinku a také
Divadlo Vyrob si své letadýlko, jehož členové na přehlídce
uvedli představení s názvem Jak šli Jeníček s Mařenkou na
brambory. Divadlo Buchty a loutky je nezávislým loutkovým souborem působícím v suterénu Švandova divadla
v Praze 5. V repertoáru má osm inscenací pro děti a devět
titulů pro dospělé, v nichž předvádí klasické tituly literární
i filmové či přináší vlastní autorskou tvorbu. V letošním roce (2011) jeho členové vytvořili sérii Reloaded - inscenace,
inspirované filmy Psycho, Barbarella a Čelisti. V současné
době pracují na inscenaci Moucha.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PRAHA 5 VE 20. STOLETÍ
Vernisáž fotografické výstavy „Praha 5 ve 20. století“ se konala od 7. září 2011 ve výstavních prostorách radnice ve
Štefánikově ulici č. 13. Vzácné archivní fotografie, zachycující podobu městské části Prahy 5 v minulém století, si
bylo možné prohlédnout každý všední den od 12. 00 do 17.
00 hodin.
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Sport a zábava

V LIPENCÍCH SE NA OBLOZE PŘEDVEDLY OBŘI LE TECKÉ MODELY
Již 14. ročník tradičního modelářského leteckého dne
„Lipenecký obr“ proběhl o víkendu 2. a 3. září 2011 na letišti modelářského klubu Praha 5 – Lipence. Příznivci leteckého modelářství se zde setkali jak se statickými
pozemními ukázkami, tak i bohatým letovým programem
obřích rádiem řízených modelů. Na „Lipeneckém obru“ se
prezentovali také výrobci a prodejci modelářských potřeb,
stavebnic a konstrukčních materiálů. Vstupenka stála 80 korun, důchodci zaplatili polovinu, děti do 15 let měly na
modelářskou přehlídku vstup zdarma. Rodinné vstupné činilo 140 korun. Parkování bylo bezplatné. Organizátoři vyzývali návštěvníky, aby si při placení vyžádali lístky kvůli
slosování hodnotných cen.

BĚH PŘES MOTOLSKÉ JAMKY
Golf Club Praha v Motole uspořádal v neděli 18. září 2011
za podpory MČ Praha 5 „Běh přes motolské jamky“. Sportovní akce byla určena pro všechny příchozí od devíti let,
neboť dle věku byly přizpůsobeny délky běžeckých tras od
200 do 6000 metrů. Všichni účastnící se tak mohli přesvědčit, že golfová hřiště nejsou pouze pro vybranou uzavřenou
skupinu golfistů. Na místo konání, tedy areál golfového hřiště v Motole (nad motolskou tramvajovou vozovnou) se zájemci mohli pohodlně dopravíte pomocí MHD a nebo bez
problémů zaparkovat svá auta na parkovišti poblíž areálu.
Pro návštěvníky k dispozici bylo i sociální zázemí a místní
restaurace.

KOLO-BĚH PRAHOU 5 MOHL VYHRÁT KDOKOLIV
U vodárenské věže Děvín (ulice U Dívčích hradů) odstartoval v sobotu 10. září 2011 v 10. 00 hodin veřejný sportovně-rekreační závod s podporou zdejší městské části
Kolo-běh Prahou 5. Zajímavostí sportovního podniku bylo,
že i ten, kdo dorazil do cíle jako poslední, mohl vyhrát celý
závod. Vítěz se totiž vylosoval. Pořadatelům šlo spíše
o projížďku, či procházku Prokopským a Dalejským údolím.
Závodní okruh představoval 27 kilometrů vedoucích lesními, polními a parkovými stezkami v okrajových čtvrtích
Prahy 5. Okruh účastníci závodu nemuseli zdolat celý, stačilo absolvovat jeho část dle fyzických možností. Podmínkou účasti však bylo kolo, či koloběžka. Trasa byla
vyznačena pomocí pětasedmdesáti ukazatelů, přičemž každý
bod měl stanoven GPS souřadnici. Orientovat se na trase
proto bylo možné také s pomocí navigačního přístroje.
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Městská zeleň a ekologie
NEJMLADŠÍ KOŠÍŘSKÝ ZAHRÁDKÁŘ
„Cože?! Zahrádka?“ Šestadvacetiletý student historie Jiří
Andrs šokoval okolí svou novou zálibou. Ryje, sází,
okopává, pleje, sklízí! V mikrosvětě pražské kolonie Cibulka v Praze 5 - Košířích. S jejími starousedlíky a zavedenými pořádky působí skoro nepatřičně. „Zelinářské
zahrady v létě navečer/laskavá voda konví vás tiše oslovuje/
růžice plné úst –/ Velmi vás miluji// pro tu tajemnost kroků a
stálého šepotu/ pro tu tajemnost psího zaštěknutí...“ Křídou
psané verše Ivana Blatného zdobí boční stranu boudy na jeho zahrádce v kolonii Cibulka. Umístil je sem před dvěma
lety, když coby rekreační běžec vyklusával kolem zdejšího
plotu a všiml si cedule: „Uvolnila se nám zahrádka.
Možnost pronajmutí…“ „Najednou se mi rozsvítilo v hlavě.
Budu mít zahrádku! A nadchl jsem se. Do té doby mě nic takového nenapadlo, ale asi jsem k tomu nějak vnitřně tíhnul,“
vyprávěl Jiří. Doběhl si domů pro mobil a hned vytočil uvedené číslo. Mladí muži bez rodin jsou v pražských zahrádkářských koloniích ojedinělým úkazem. Jaká byla první
reakce jeho kamarádů? „Ţe jsem se zbláznil. ‚Co že to máš?
Zahrádku?' vykřikovali prý udiveně a nechali si informaci
zopakovat. Ale teď mi sem chodí v houfech, někdy i tehdy,
když je nezvu,“ vypráví Jiří Andrs. Zahrádku si prý pořídil
hlavně jako odpočinkovou zónu k učení, při studiu historie
musí načíst kilogramy knih. Dole pod zahrádkářskou kolonií
hučí frekventovaná Plzeňská třída.

Bezpečnost občanů
PROTIDROGOVÁ PREVENCE V PRAZE 5
Protidrogový koordinátor zajišťuje protidrogovou prevenci
na území MČ Praha 5, včetně škol. Funkcí koordinátorky
byla pověřena Eva Čápová, DiS., Odbor sociální, oddělení
sociální prevence, Plzeňská 115/314, 150 00 Praha 5; tel.:
257 000 649; eva.capova@praha5.cz. Poskytuje veřejnosti
základní poradenství v oblasti narkomanie. Doporučuje odborné služby z oblasti primární prevence léčby, resocializace
a terciární prevence. Iniciuje projekty a akce preventivního
charakteru, organizačně zajišťuje grantové programy, plnění
a kontrolu projektů. Uvedenou problematikou se zabývá
Bezpečnostní a protidrogová komise MČ Praha 5. Jejímž
předseda je Bc. Roman Sedlák - roman.sedlak@praha5.cz.
Drogovou problematiku zároveň trvale řeší Obvodní
ředitelství Městské policie Praha 5 ve spolupráci s Úřadem
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MČ Praha 5 a Policií České republiky. Veřejnost je ze strany
úřadů informovaná, že pokud se na uvedeném území
scházejí lidé za účelem obchodování nebo aplikace drog na
veřejnosti, je nutné skutečnost ohlásit na telefonní linku 156
– většinou jde o čas, a toto spojení je nerychlejší. Nebo se
lze obrátit přímo na operační linku Městské policie Prahy 5,
tel. 257 014 209, která na označené místo vyšle hlídku.
Městská policie hl. m. Prahy také provádí sběr použitých injekčních stříkaček nalezených na veřejně přístupných
místech a zajišťuje monitoring ohrožených lokalit.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
SLAVNÉ OSOBNOSTI V DĚJINÁCH PRAHY 5 ANEB SMÍCHOV, MĚSTO GÉNIŮ
Dějiny páté městské části jsou poutavé a jsou poměrně dobře zmapovány. Praha 5 náleží rozlohou, lidnatostí a ekonomickou silou k nejvýznamnějším celkům hlavního města
Prahy. Průmyslový rozmach se zdejší krajiny dotkl již v 18.
století, kdy zde vyrostly první manufaktury, továrny a železniční komunikace, porcelánka, kartounky, strojírny, pivovar
a parní mlýny. Obec se stala důležitou železniční křižovatkou a díky silné průmyslové koncentraci a výstavbě
činžovních domů byla nazývána „stokomínovým Manchesterem“. Stávala zde kartounka bratří Porgesů (1815),
v níž pracovalo na šest set dělníků; dvě bělidla se čtyřiceti
dělníky, Bayerlova továrna na porcelán (1852), Barenreiterova továrna na cukr, papírna a Hercogova továrna na
olověný cukr. Byla zde Kohoutova továrna na mlýnské
stroje, grafické závody a tiskárny (Neubert, Čs. kompas),
parní mlýny a v Radlicích mlékárna. Na břehu Vltavy bylo
zimní přístaviště parníků. Definitivní průmyslový ráz Smíchovu vtiskla Ringhofferova továrna na kolejová vozidla,
lokomotivy a tendry (1852), která se stala jedním z nejúspěšnějších strojírenských podniků rakousko-uherské monarchie. Měšťanský pivovar Staropramen zahájil výrobu
v roce 1871. Byl druhým největším v Čechách a kvalitou
piva konkuroval plzeňskému Prazdroji. Z řemeslníků a
živnostníků na Smíchově působilo 86 obuvníků, dále
hostinští, zahradníci, krejčí, truhláři a kramář s vetešníkem.
Spisovatel Jakub Arbes napsal, že s třiceti tisíci
obyvatel byl Smíchov třetím nejlidnatějším a nejprůmyslovějším českým městem (1903), ale stále si ještě uchovával
skoro idylický venkovský ráz. Na Smíchově působila řada
kulturních společností a spolků. V roce 1928 zde vznikl
Klub Starosmíchováků a přátel starého Smíchova. Založilo
jej pět občanů: telegrafní dělmistr Antonín Kočí, soudní
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revident ve výslužbě Karel Kukrle, obchodník Cyril Lodr,
majitel pokrývačského závodu Rudolf Oswald a dramatický
umělec V. K. Smíchovský. Vlastenecké a vzdělávací spolky
byly spojeny s rozkladem Bachova absolutismu v 60. letech
19. století a obnovením ústavního zřízení v rakouské monarchii, kdy se široce aktivizovalo české národní hnutí. Ve
stejné době došlo k rozchodu českého a německého národního života a k zakládání paralelních spolků, věnujících
se podobným kulturním aktivitám. Asi nejstarším spolkem
na území městské části Praha 5 byl Smíchovský židovský
podpůrný spolek pro chudé a nemocné Chewra Bikur Cholim Chaninas Dalim, založený v roce 1794, jehož
činnost, s přestávkou vynucenou německou okupací během
druhé světové války, přetrvala až do roku 1948. Legendárním se stal spolek pro pěstování vlasteneckého zpěvu
Lukes, pojmenovaný podle zakladatele Pražského Hlaholu
(v roce 1861), sbormistra Jana L. Lukese, založený v roce
1864.
Klub Starosmíchováků a přátel starého Smíchova
nabyl právní existenci 28. února 1929. Hlavní činnost klub
soustředil na sbírání památek na starý Smíchov, jež měly
tvořit základ budoucího Památkového muzea města Smíchova, umístěného na zdejší radnici. Bohatá byla i sbírka diapozitivů a fotografií, dokumentující vývoj území od
venkovského regionu k průmyslové aglomeraci. Čestnými
členy organizace byl i mimo jiné tehdy známý cestovatel a
spisovatel Josef Kořenský, původním povoláním učitel, který jako první Čech objel zeměkouli, a zapsal se tak do dějin
českých dobrodruhů. K čelným představitelům organizace
náležel spisovatel a herec Václav Sedláček, tvůrce řady
drobných próz o Smíchově v duchu Jakuba Arbesa. V roce
1932 na výzvu výboru začal psát rozsáhlé Dějiny Smíchova,
v nichž chtěl zachytit jeho historii, růst, obyvatelstvo,
osobnosti, život spolkový i rodinný, s připojením monografie vynikajících Smíchováků. Právě v jeho Dějinách
Smíchova byl poprvé uveden pojem „Smíchov, město géniů“. V kapitole věnované slavným rodákům zachytil Václav Sedláček životní osudy zdejších významných osobností.
Na prvním místě vzpomněl spisovatele Jakuba Arbesa. Dále
Josefa Jiřího Stankovského, dramatika, spisovatele a ředitele
kočovné společnosti; Karla Švandu ze Semčic s jeho Arénou
a pozdějším kamenným divadlem a jeho manželku herečku
Elišku Peškovou. Z výtvarných umělců psal o osudech našeho nejvýznamnějšího realistického malíře monumentalisty
Václava Brožíka, který na Smíchově začínal ve zdejší porcelánce jako učedník a nejvyšší pocty se mu dostalo, když
byl jmenován členem Francouzské akademie a rakouský císař František Josef I. jej povýšil do šlechtického stavu. Ţil
zde i slavný malíř symbolista Felix Jenewein, jehož obrazy
jsou dnes vystaveny v Národní galerii, nebo významný
knižní ilustrátor Věnceslav Černý. Působil zde i hudební pe-
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dagog Jan Malát, který se proslavil houslovými školami,
hudebníci bratři Ondříčkovi či světově proslulý virtuos hry
na harfu Jirmus. Sedláček ve své práci vyjmenoval desítky
velkých osobností, které na Smíchově působily. Mezi nimi
byli mimo jiné i katecheta p. Alois Svojsík, bratr zakladatele
českého skautingu; fyzik a astronom Karel Zenger, jehož
většina geniálních vynálezů byla ve své době považována za
fantastické. Na Smíchově žil i český patolog Jaroslav Hlava
nebo lékař Karel Chodounský, známý alpinista, který jako
jeden z prvních zkoumal vliv podchlazení na lidský organismus. Sedláček, jako smíchovský patriot, dokonce tvrdil, že
autorem nápadu později proslulé Křižíkovy fontány, předvedené poprvé s velkou slávou na Jubilejní výstavě v roce
1891, byl smíchovský klempíř, který svůj vynález ukázal na
Císařské louce.
Na bohatou historii Klubu Starosmíchováků a přátel
starého Smíchova navázal v roce 2003 Klub přátel starého
Smíchova, který založila skupina nadšenců scházejících se
ve vinárně U Zlatého hada na rohu Plaské a Šeříkové ulice.
Do svého programu si klub dal snahu organizovat a realizovat výchovné, vzdělávací a kulturní aktivity, přispívat
k obnovení a udržování kulturních slavností a rozvíjení historického a regionálního vědomí. A také spolupracovat se
všemi zdejšími vzdělávacími organizacemi a pochopitelně
se zastupitelstvem a radnicí Prahy 5. Klub se prezentuje řadou osvětových aktivit, přednáškami a vlastivědnými vycházkami, což lze sledovat na jeho webových stránkách
www.starysmichov.cz. Přínosem bylo i postupné vydávání
rozsáhlého encyklopedického díla „Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5. Příběhy nevšedních životů. I - III.“ (2006,
2009, 2010) v nakladatelství Perseus, navazujícího na vizi
Václava Sedláčka, že v pátém pražském městském regionu
se narodilo, žilo a tvořilo mnoho významných osobností.
Přínos rozsáhlého encyklopedického díla spočívá
v uceleném pohledu na společenský vývoj Prahy 5, která se
do dějin hlavního města zapsala významnými podnikatelskými a kulturními projekty. Kulturně místopisná linie se
zde prolíná s linií biografickou. V mnoha medailonech naj deme zcela nové informace, postřehy a osobní konfese, které nám jejich protagonisty představí z neobvyklého úhlu
pohledu. Spolu s veřejně známými osobnostmi tu figurují
i postavy, o nichž širší publikum zpravidla nic neví, a jejichž
dílo tak objevuje. Při pročítání knihy se nám důvěrně známé,
a přece anonymní ulice, domy, usedlosti, parky, zahrady,
poetická zákoutí jihozápadní části Prahy postupně zalidňují
výraznými postavami minulosti a přítomnosti, jež tudy procházely a procházejí a podávají si pomyslnou štafetu, kterou
od nich jednou převezmou dnešní děti a posléze generace
ještě nenarozené.
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Z radnice
AUDIT PROVEDENÝ NA RADNICI PRAHY 5 ODHALIL
PLÝTVÁNÍ
„Audit hospodaření Městské části Praha 5 odhalil plýtvání,"
řekl po tiskové konferenci 30. října 2011 místostarosta
Prahy 5 Jiří Vejmelka (VV). Podle jeho slov audit jako nej větší problém odhalil vztahy páté městské části s firmou
Agentura Praha 5, které vznikly v době působení bývalého
starosty Milana Jančíka. „Jedním z prvních kroků nového
vedení radnice bylo zadání právního rozboru vztahů s touto
vymahačskou agenturou. Rozbor potvrdil, že všechny
uzavřené smlouvy už z roku 2003 jsou neplatné a že tak
městské části vznikla škoda, kterou další rozbor vyčíslil na
zhruba 15, 5 milionů korun,“ uvedl Jiří Vejmelka s tím, že
radnice zadala i další posudek na období 2004 až 2007. „Dá
se očekávat, že tato škoda bude ještě větší, takže se rada
rozhodla podat trestní oznámení z titulu vzniklé škody,“
uvedl místostarosta.

VYŠEL ALMANACH RESTAURACE PRAHY 5
V úvodním slovu nového almanachu, kde je představeno pět
desítek restaurací Prahy 5, napsal Martin Kukrle, radní
Prahy 5, že záměrem vydání Almanachu restaurací Prahy 5
bylo mimo jiné podpořit zdejší podnikatele: „Cílem vedení
městské části Praha 5 je -vedle jiného- také podpora podnikatelského prostředí. Protože právě naší podnikatelé jsou ti,
kteří svoji aktivitou jsou důležitou ekonomickou silou nejen
pro město, ale především i pro stát. Podpořit naše podnikatele má i tento Almanach restaurací Prahy 5. Na jednom
místě shromažďuje klíčové informace o více než pěti desítkách restauračních zařízení, které se zapojily do našeho
projektu. Věřím, že Almanach pomůže všem z Vás, kteří
v naší městské části chcete strávit pěkné chvíle,“ stojí
v úvodu. Almanach abecedním způsobem představuje vybrané místní restaurace, kavárny, bary a další gastronomická
zařízení. V brožuře nalezneme název a adresu podniku,
otevírací dobu a gastronomické speciality. K zajímavostem
například náleží i Botel Admirál, moderní italská restaurace

Il Giardini, restaurant, nacházející se v horní budově hotelu
Mövenpiuck nebo tradiční americká restaurace Tgi Friday´s,
specializující se na podávání hamburgerů, steaků a vepřových žebírek. Jsou zde představeny i restaurace s tradiční
českou kuchyní, jako je hospoda U dělového kříže. Názvy
restaurací jsou různé, jak dosvědčuje například podnik nacházející se poblíž smíchovského pivovaru U žíznivého jelena nebo podnik Veselý Bizon. V almanachu nechybí ani
proslulá vinárna Zlatý had, položená v Plaské ulici, nabízejících více jak tři sta druhů vín.

MEDAILE VÝZNAMNÝM OBČANŮM PRAHY 5 PŘEDAL
MÍSTOSTAROSTA JUDR. PETR LACHNIT
V Reinerově sále vily Portheimka byly ve čtvrtek 27. října
2001 slavnostně předány z rukou místostarosty Petra Lachnita Záslužné medaile městské části Praha 5 zdejším významným občanům. K oceněným osobnostem náleželi vedle
herce Ladislava Freje, také herečka Věra Galatíková in
memoriam, paní Barbora Junková oceněná za boj a utrpení
během druhé světové války. Za práci s romskou komunitou
obdržela medaili paní Libuše Papírníková. Medaili in
memoriam za záchranu života ve druhé světové válce
převzala za svého otce Bedřicha Makovce jeho dcera Miroslava Kohoutová.

PARTNERSKÁ MĚSTA PRAHY 5
Partnerským městem Prahy 5 je Budapešť XI – obvod Új buda. V této čtvrti žije více než 138 tisíc obyvatel. Budapeští
protéká řeka Dunaj, která dělí město na dvě části výrazně
odlišného krajinného rázu. Významným přírodním bohatstvím města jsou termální prameny, díky nimž je Budapešť
největším lázeňským městem světa. Hlavní město Maďarska
je hospodářským, dopravním a kulturním centrem země.
V Evropské unii je osmým největším městem. Spolupracovat s Prahou 5 začalo dne 3. 2. 2005 (www.ujbuda.hu).
Dalším partnerským městem Prahy 5 je Kallithea,
která leží v Řecku pár kilometrů jižně od centra hlavního
města Athény. V této přímořské destinaci žije více než 109
tisíc obyvatel, díky čemuž se stává druhým nejhustěji osíd-
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leným městem Řecka. Spolupracovat s Prahou 5 začala dne
6. 10. 2005
(www.kallithea.gr).
Od 2. února 2005 se stal partnerským městem Prahy
5 Berlín - obvod Neukölln, ležící v jihovýchodní části
města. Ve čtvrti žije více než 307 tisíc obyvatel na rozloze
45 km čtverečních. Obvod je charakteristický tím, že má
v Berlíně nejvyšší procento přistěhovalců. Proto také byl
vybrán Radou Evropy a Evropskou komisí do programu
Mezikulturní města, jehož cílem je stimulovat nové myšlenky a praxi ve vztahu k integraci imigrantů a menšin
(www.berlin.de/ba-neukoelln/index.html).
Dalším partnerským městem Prahy 5 je Saugues,
které leží v pohoří „De la Margeride“ v jižní Francii a je
hlavním městem regionu Gévaudan. Saugues je turistická
vesnice, ideální pro milovníky přírody. Město má více než
dva tisíce obyvatel, je položená v nadmořské výšce 960 m a
rozkládající se na 7879 hektarech. Obec je rodištěm světově
proslulého paleontologa Joachima Barranda (1799−1883),
který prozkoumal zkameněliny českých starších prvohor a
jeho jméno nese jedna z čtvrtí Prahy 5. Partnerským městem
se stalo dne 1. 2. 2000 (www.saugues.fr).
Partnerským městem Prahy 5 je také Bratislava –
městská část Petržalka, která je také největší čtvrtí hlavního
města Slovenska a nejhustěji obydlenou rezidenční čtvrtí
střední Evropy. Petržalka leží na pravém břehu řeky Dunaje
a svůj domov zde našlo přibližně 115 tisíc lidí. Název
Petrežalka se poprvé objevil v roce 1920, odkazuje na zeleninu a bylinky pěstované v této části Bratislavy. Partnerskou městskou částí se stala dne 8. 7. 2009
(www.petrzalka.sk).
V pořadí posledním partnerským městem Prahy 5 je
Trogir – chorvatské historické město, které se nachází
v blízkosti Splitu. V tomto malebném románsko-gotickém
městečku žije kolem 13 tisíc obyvatel. V roce 1997 byl
Trogir zařazen mezi mezinárodní kulturní dědictví UNESCO. Město je nazýváno také Malé Benátky či Muzeum a
skutečně si toto pojmenování zaslouží. Na celém ostrůvku
jsou ještě patrné nálezy z dob antiky, na jejichž pozůstatcích
pak vyrostly středověké budovy.

Úřední oznámení
STRANA TOP 09 VOLILA PRAŽSKÉHO PŘEDSEDU
Tvář, která povede pražskou TOP 09 další dva roky vybrali
delegáti v pátek 30. září 2011 na krajském sněmu. Favoritem byl současný šéf pražské organizace František Laudát,
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který získal nominace od 13 z 15 místních sdružení.
Mezi kandidáty se objevila i další jména. Nejčastěji
se diskutovalo o předsedovi zastupitelského klubu Tomáši
Hudečkovi. Spolu s ním byl na tuto funkci navržen například i poslanec Daniel Korte nebo starosta Prahy 5 Radek
Klíma. Post předsedy pražské TOP 09 však na sněmu obhájil poslanec František Laudát. Ve veřejné volbě dostal 90
hlasů z 96. Své křeslo obhájil rovněž první místopředseda a
poslanec Daniel Korte.
TOP 09 je česká parlamentní pravicová politická
strana. Její název je složen z počátečních písmen slov Tradice, Odpovědnost, Prosperita. Číslovky 09 označuje rok jejího vzniku. Lidově bývá také označována jako „topka“. TOP
09 se hlásí k demokracii, konzervativismu a odsuzuje populismus. Předsedou strany je Karel Schwarzenberg, který byl
jednohlasně zvolen na ustavujícím sněmu. TOP 09 založil
Miroslav Kalousek, současný ministr financí ČR. Ministerstvo vnitra ČR ji jako politickou stranu zaregistrovalo 26.
června 2009. Od voleb v roce 2010 je zastoupena v Poslanecké sněmovně ČR a od července 2010 také ve vládě
ČR. V únoru 2011 byla přijata do Evropské lidové strany.
Na radnici Prahy 5 po loňských komunálních volbách
(2010) TOP 09 sestavila na radnici koalici společně s Věcmi
veřejnými a Českou stranou sociálně demokratickou. Centrála TOP 09 sídlí na adrese Újezd čp. 450/40, 118 00 Praha
1-Malá Strana. (Michnův palác, budova č. 2).
http://www.top09.cz, telefon 255 790 999, e-mail:
EMAILinfo@top09.cz.

Územní rozhodování a stavební
aktivity
BUDOVA POBOČKY KOMERČNÍ BANKY NA SMÍCHOVĚ
VYVOLÁVÁ ROZPORUPLNÉ REAKCE
Na nároží ulic Štefánikova a V Botanice v Praze 5 zaujme
kolemjdoucí budova ve tvaru komolého jehlanu, ve které
sídlí regionální pobočka Komerční banky, a. s. Jde o dílo
Karla Pragera, jednoho z nejvýznamnějších, zároveň též
nejkontroverznějšího českých architektů druhé poloviny 20.
století. Místní lidé futuristické stavbě, která vznikla v roce
1992, přezdívají bunkr a francouzský architekt Jean Nouvel
ve své urbanistické studii Smíchova ji doplnil do podoby jakéhosi obrovského, do klubíčka svinutého ježka. Zatímco
okolní smíchovské činžáky si vystačí se čtyřmi stěnami,
monumentální stavba banky jich má celkem osm. A ještě
provokativně zkosených. Místo tradičních kolmých stěn zde
stojí pyramida, jenže bez špičky. Záměrem Pragerova
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projektu bylo nejen oživit rušnou křižovatku v sousedství
Kartouzské ulice, ale „pevnostním“ charakterem budovy
zdůraznit, že jejím posláním je především „chránit peníze“.
Stavba tvoří neprostupnou hráz, skrz kterou nepronikne ani
kasař s páčidlem, ani hluk ze sousední tříproudé silnice.
Sem se nikdo nenabourá terénním autem, jako když si přije-

de do zavřeného supermarketu ukrást celý bankomat. Mimochodem, stačí si porovnat její půdorys s pozemky, na
kterých stojí pevnost Fort Knox, ve které jsou uloženy americké zlaté rezervy. Smíchovská stavba s malými okny, které
připomínají průzory střílen, a bezúdržbovým keramickým
obložením naplňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky.
Koncept stavby přesně odpovídá Pragerovu uvažování
o moderním uspořádání města. Namísto promíseného života
jasně oddělené funkce: tady spánek, tady práce, tady obchod, tady doprava. Futuristické představy, ve kterých se
speciálními koridory přesouvají lidé a jinými zase zboží do
obchodů. V takovém světě banka musí být nezničitelný
bunkr na peníze. Stejně robustní je i její interiér. Banka byla
otevřena v době, kdy se příkazy k úhradě ještě vypisovaly
ručně a Karel Prager myslel na to, aby se čísla do formulářů
psala na pevné podložce. Místo viklajících se stolků v jejím
vestibulu připravil klientům masivní zaoblený parapet, který
je umístěný ve vnitřní hale dodnes. Přísnost osmiboké dvorany zjemňuje blok nízkých sedaček, zakulacený stejně jako
zděný pult.
Architekt Karel Prager, mimo jiné i tvůrce Nové scény Národního divadla, původně v duchu svých futuristických vizí připravoval celkovou proměnu Smíchova.
Nikdy k ní ale nedošlo, stejně jako k přestavbě Karlína, ve
které rovněž počítal s osmibokými domy, zkosenými hranami, jehlany i pagodami. I když se jeho „sci-fi“ sny nenaplnily, svým studentům stále připomínal: „Čtěte verneovky!“
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Podniky a podnikatelé

REGISTRACE SOUTĚŽE PODNIKATEL A ŽIVNOSTNÍK
PRAHY 5 BYLA ZAHÁJENA
Od 18. října 2011 do 18. listopadu 2011 se mohli registrovat
zájemci z řad firem i živnostníků do letošního ročníku soutěže Podnikatel a živnostník Prahy 5. Formulář pro přihlášení byl poprvé veřejně přístupný z webových stránek
městské části http://www.praha5.cz . Vedení radnice chtělo
touto cestou vyzvat všechny podnikatele, aby využili veřejné výzvy a zapojili se do letošního ročníku. Tradiční soutěž pro podnikatelský sektor v městské části Praha 5 pod
záštitou starosty MUDr. Radka Klímy a radního pro
podnikání Marka Kukrleho vyvrcholí slavnostním vyhlášením nejlepšího podnikatele roku, které se bude konat ve
středu 30. listopadu 2011 v Paspově sále v budově pivovaru
Staropramen.

BARRANDOVSKÉ FILMOVÉ STUDIO ZÍSKALO ZPĚT PO ZEMKY PRO EXTERIÉROVÉ SCÉNY
Miliardář Tomáš Chrenek, který spolu s dalšími podnikateli
ovládá barrandovské ateliéry, v těchto dnech zvýšil atraktivitu firmy pro prodej případnému investorovi. Do
společnosti Barrandov Studio zpět převedl filmařsky cenné
pozemky. Slouží pro natáčení rozsáhlých exteriérových
scén s volným horizontem nerušeným současnou zástavbou
v Praze. V minulosti se zde natáčel třeba film Oliver Twist
Romana Polanského nebo hit Letopisy Narnie: Princ Kaspian. Pozemky doposud držela společnost Barrandov Lands,
kterou rovněž vlastní Chrenkova Moravia Steel. Podle
projektu si Barrandov Studio a Barrandov Lands pozemky
a s nimi spojené budovy a závazky vyměnily ve velmi
podobné hodnotě 87 a 89 milionů korun. Pozemky, poskytující k natáčení volný horizont, k barrandovským ateliérům
historicky patřily. Po listopadu 1989 však byly vyvedeny
v rámci privatizačních kolotočů do sesterské firmy
Barrandov Panorama. Návrat „volného horizontu“ k ateliérům se dá vykládat minimálně ze dvou hledisek. Podnikatel
Tomáš Chrenek se mohl vzdát myšlenky zde vystavět bytový nebo kancelářský projekt, o čemž údajně uvažoval na
přelomu tisíciletí. Začlenění pozemků do Barrandov Studia
zároveň posiluje i spekulace o možném prodeji ateliérů. A to
i přesto, že význam volného horizontu v éře digitálního filmového natáčení klesl. Pozemky jsou však samy o sobě důležité pro stavbu rozsáhlých exteriérů.
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VÝROBCE LETECKÝCH PODVOZKŮ TECHNOMETRA
RADOTÍN KONČÍ JAKO FIRMA

Doprava

Devadesátiletá historie Technometry Radotín končí. Firma
zaniká a její majetek vpluje to mateřského Aera Vodochody.
Technometra za dobu svojí existence vyprodukovala přes
deset tisíc leteckých podvozků. V posledních letech ale byznys stagnoval, či spíše chabnul a neměl příliš pozitivní vliv
na konsolidované výsledky Aera. Historie společnosti sahá
do roku 1920 k firmě Pantof, kterou založil Ctibor Pantoflíček. Významným úspěchem bylo na začátku třicátých let
vyvinutí universální pumovnice. Tehdy také společnost
spustila leteckou výrobu. Mezi hlavní výrobky patřil zatahovatelný podvozek. Zhruba před padesáti lety firma zahájila výrobu podvozků pro cvičné vojenské letouny L-29,
L-39 nebo L-59, v polovině devadesátých let následoval
podvozek pro bitevní stroj L-159 a další letouny. Soumrak
Technometry nastal na konci roku 2010, kdy se její výroba
přesunula do mateřského Aera. Nyní tedy končí i jako
samostatná firma. Ze strany Aera a vlastně i skupiny Penta
jde o logický krok. Nicméně končí zajímavá historie něčeho,
co v minulosti dokazovalo neobvyklou zdatnost českého
strojírenství.

STANICI METRA BUDĚJOVICKÁ A SMÍCHOV SPOJÍ
NOVÁ EXPRESNÍ AUTOBUSOVÁ LINKA

Byty a bytová politika
OKOLO SMÍCHOVSKÉHO NÁDRAŽÍ VYROSTE NOVÁ
REPREZENTATIVNÍ A BYTOVÁ ZÁSTAVBA
Čekat u Smíchovského nádraží na autobus není nic příjemného. „Cestující jsou mnohdy nuceni se pohybovat mezi nečistotou, odpadky, pachem moče a posedávajícími
konzumenty piva či krabicového vína,“ stěžovala si Libuše
Juráčková. To se v příštích letech změní. Velká část vlakového nádraží se promění na novou městskou čtvrť. Radnice Prahy 5 věří, že se zlepší situace i na stanovišti autobusů.
„Z tohoto důvodu jsme podali podnět ke změně územního
plánu a doufáme, že jej město co nejdříve projedná, aby se
Smíchov změnil k lepšímu,“ řekl starosta Prahy 5 Radek
Klíma. Na pozemcích, které se táhnou od nádraží až
k Ţenským domovům, vyroste nové obchodní centrum, kanceláře a byty. „Počítáme také se školou, parkovištěm a promenádou,“ plánuje rozvoj regionu Leoš Anderle, ředitel
společnosti Sekyra Group, která za projektem stojí. Připravuje se také oprava vlakového nádraží. „Do dvou let začneme s přeměnou nástupiště, kde vybudujeme výtahy,“ říká
mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla. Spekuluje se také o přemístění všech zastávek autobusů, které
by měly stanoviště na Knížecí.

Cestující pražskou MHD čeká příští rok (2012) příjemná
novinka. Mezi Budějovickou a Smíchovem bude jezdit nová
expresní autobusová linka, která překoná zmíněný úsek za
necelou čtvrthodinu. O úplně nový spoj však nepůjde, povede v trase dnešní linky 118, která jezdí ze Spořilova na Budějovickou a končí v Podolí. Se zavedením autobusové
linky se předběžně počítá v první polovině příštího roku.
Cestující se s ní svezou přes Barrandovský most až na Smíchovské nádraží. Trasu přitom zdolá asi za třináct minut –
tedy skoro za dobu o polovinu kratší než dnes, kdy lidé musí
jet buď metrem a přestupovat, nebo se vydat trasou metra C
na I. P. Pavlova a zde přesednou na tramvaj. Spojit linky
metra C a B autobusem se ukazuje jako čím dál potřebnější.

RADNICE PRAHY 5 NEBUDE DOTOVAT ZTRÁTOVÝ
PROVOZ PRAŽSKÝCH PŘÍVOZŮ
V říjnu roku 2011 Rada městské části Prahy 5 navrhla hl. m.
Praze, zastoupené organizací ROPID, ukončení financování
vltavských přívozů P 4 a P 5, spojujících Prahu 1, Prahu 2 a
Prahu 5. K situaci se vyjádřil zástupce starosty Prahy 5
Ing. Jiří Vejmelka: „Zjistili jsme, že současné rozmístění vltavských přívozů plně nevyhovuje potřebám dopravního
spojení. Přívoz P4, ten vlastně spojuje Prahu 1 s ostrovy
Ţofínem, Střeleckým ostrovem a Dětským ostrovem a pro
Prahu 5 téměř nic neznamená. Přívoz P5, ten je pro nás sice
důležitý, ale ne zcela, neboť spojuje Císařskou louku pouze s pravým břehem Vltavy a pak pluje k Albatrosu a vrací
se na Prahu 2, ale to hlavní spojení mezi Císařskou loukou a
levým břehem Vltavy zde chybí.“ Pokud jednání s ROPIDem dopadnou dle očekávání, lodní přeprava městské části
zůstane i přes ukončení dotování ztráty Prahou 5 zachována,
ale dojde k jistým změnám v přepravních trasách: „Přívoz
P4 je zralý na to, aby byl komerčně využíván a přívoz P5,
aby zůstal zachován, ale mělo by zde dojít k změně trasy
tak, že bude spojovat právě levý břeh Vltavy, poblíž železničního mostu se špičkou Císařské louky a pak s pravým
břehem Vltavy,“ řekl Ing. Jiří Vejmelka. Jedním z důvodů,
proč Praha 5 přestane provoz přívozů dotovat, je i skutečnost, že přívozy spíše než obyvatelé Prahy 5 využívají
turisté: „Sám jsem oba přívozy využil a musím říci, že skutečně zejména přívoz P4 sloužil převážně pro potřeby turistů. Je to pro ně atraktivní projížďka Vltavou,“ řekl Ing. Jiří
Vejmelka. Pokud půjde vše podle plánu, mohly by dopravní
změny jízdních řádů pražských přívozů platit již od
11. prosince roku 2011.
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Školství a dětské aktivity
RODIČE Z PRAHY 5 PROTESTUJÍ PROTI ZRUŠENÍ ŠKO LY V PLZEŇSKÉ ULICI
Praha 5 plánuje sloučit Základní školu v Plzeňské ulici se
Základní školou v Podbělohorské ulici. Záměr už na svém
zasedání 20. září 2011 schválila Rada městské části. Důvodem je podle vyjádření místostarosty Prahy 5 JUDr. Petra
Lachnita nízký počet žáků. Rodiče, jejichž děti do školy
v Plzeňské ulici docházejí, jsou však proti. „Škola přijímá
děti autisty, děti nadané, průměrné, ale i s postižením. Máme
na škole program pro nadané děti, který je u nás ojedinělý,“
řekla za rodiče Nikola Šímová. Podle ní za rušením může
být jiný záměr, škola totiž sídlí v historické budově na
lukrativním místě. Podobné spekulace radnice odmítá. „Důvodem tohoto rozhodnutí je především to, že Základní škola
Plzeňská má dlouhodobě velmi málo žáků a chybí některé
moderní atributy jako například tělocvična,“ řekl místostarosta Petr Lachnit (ČSSD). Rodiče žáků s argumenty městské části nesouhlasí. Kvůli zrušení školy poslali dopis
ministrovi a primátorovi hl. m. Prahy Bohuslavu Svobodovi
(ODS): „Ţádáme zastupitelstvo městské části, aby zajistilo
pokračování výuky v Základní škole Plzeňská pro školní
roky 2012/13 a dále aby Rada upustila od návrhu zrušení
školy.“ Místostarosta Petr Lachnit však na základě informací
ředitelky školy tvrdí, že ve speciálním programu jsou
v první třídě pouze čtyři žáci a stejný počet se nachází
i o stupeň výš. Vyloučil také, že radnice chce historickou
budovu na lukrativním místě použít pro jiné účely. Kapacita
školy má okolo 300 míst, nyní do školy dochází 145 žáků.
Podle vyjádření školní rady se situace s obsazením tříd ve
škole lepší. „V roce 2010 škola otevřela první třídu, do které
byli integrováni žáci nadaní. Zvýšila počet žáků v nynějším
2. ročníku (17 dětí) a 1. ročníku (19 dětí),“ napsali rodiče
Radku Klímovi. Situaci zvažují i zastupitelé Prahy 5. „Soudíme, že existují alternativy. Ţádáme odklad a věcnou diskuzi, která doposavad nebyla,“ řekl k problematice sloučení
škol zastupitel Ondřej Velek (SZ). Definitivně se má o sloučení škol rozhodnout až v listopadu 2011.

Kultura
AFRIKA OBJEKTIVEM FOTOGRAFKY LÍBY TAYLOR
Až do 1. října 2011 Galerie „Portheimka“ v Praze 5 na Smíchově pod názvem „Moje Afrika“ představovala výběr z fotografií české dokumentaristky Líby Taylor. V roce 1968
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umělecká fotografka emigrovala jako osmnáctiletá do Velké
Británie, kde posléze vystudovala Bristolskou univerzitu.
Od sedmdesátých let pracuje pro významné humanitární organizace a formou dokumentárních fotografií zachycuje
obyčejné životy lidí v Africe, Asii a v dalších zemích světa.

ŠVANDOVO DIVADLO SI PŘIPOMNĚLO 130. VÝROČÍ
SVÉHO ZALOŽENÍ
Ke 130. výročí vzniku uspořádalo v sobotu 1. října 2011
Švandovo divadlo v Praze 5 den otevřených dveří. Připomnělo si tak chvíle, kdy tuto scénu v roce 1881 založil Pavel
Švanda ze Semčic st., ředitel jedné z nejvýznamnějších kočovných společností 19. století. Švandovo divadlo na Smíchově bylo otevřeno 1. října 1881. Název i podoba
kamenného divadla na Kinského třídě (dnešní Štefánikova
ulice) se během jeho existence měnily. Zásadní přestavba
v roce 1900 zaměnila hlediště za jeviště. V roce 1908 byla
scéna přejmenována na Intimní divadlo (do roku 1928).
V roce 1922 nechala ředitelka a herečka Ema JelínkováŠvandová rozšířit hlediště a vybudovat železobetonovou
konstrukci balkonů. Po válce tu začal působit nový soubor
pod názvem Realistické divadlo, které od roku 1953 neslo
v názvu jméno Zdeňka Nejedlého. Počátkem 90. let prošla
budova divadla rozsáhlou rekonstrukcí. Znovuotevřena byla
9. ledna 1992 pod názvem Labyrint, umělecké centrum na
levém břehu vltavském. Po sedmi letech však byla jeho
činnost zastavena a soubor se vrátil k původnímu názvu
Švandovo divadlo. Akce určená široké veřejnosti nabídla
nejen pohled do zákulisí, kam se běžně diváci nemají
možnost dostat, ale také speciální divadelní představení,
kvízy a slevy na vstupenky - vzhledem k jubileu stály symbolických 130 korun. V programu byla i premiéra nízkorozpočtového filmu Smíchov pláče, Brooklyn spí podle scénáře
a v režii uměleckého šéfa divadla Doda Gombára. Natáčel
ho od loňského léta s takřka celým hereckým souborem
i s hosty z jiných scén z Prahy, Brna, Zlína, Martina a Bratislavy.
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Prohlídek zákulisím se tradičně ujali sami herci, například Tomáš Pavelka, Apolena Veldová a noví členové
souboru Martina Krátká, Patrik Děrgel a Marek Pospíchal.
Zájemce zavedli do nahrávacího studia, na jeviště, do zákulisí, maskérny, garderoby i hereckých šaten. Divadelní sezona 2011/2012 má podtitul Druhý dech a nabídne už 15. října
2011 premiéru autorského kabaretu Smíchoff/on. Dále dánskou komedii Řemeslníci, původní dramatizaci románu Kříž
u potoka a Taboriho hru Mein Kampf. Ve Studiu bude uveden cyklus Teď přichází zákon, který zahrne tři české premiéry na téma Kain a Ábel, Mojžíš a Job. Od ledna se tu má
vždy jednou za měsíc objevit Český kalendář Michala Horáčka - pásmo villonských balad věnovaných proměnám
kalendářního roku a jeho prožívání. Daniel Hrbek, který stojí v čele smíchovské scény od roku 1999, chce zrekonstruovat zkušebnu v provozní budově a v červnu 2012
zahájit provoz letní divadelní scény v Kinského zahradě.
Měla by mít půdorys sevřeného amfiteátru a bude umístěna
za zadním průčelím Letohrádku Kinských. Švandovo divadlo pod Hrbkovým vedením poskytuje prostor i alternativním uměleckým skupinám, divákům umožňuje
setkání s osobnostmi českého, evropského a světového umění v rámci talk show - Scénické rozhovory a při koncertech.

VÝSTAVA ANTONÍN DVOŘÁK - ŽIVOT A TVORBA
Zástupce starosty Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit a předsedkyně
kulturní komise PhDr. Marie Ulrichová - Hakenová zahájili
v pondělí 3. října 2011 v Galerii Portheimka výstavu Antonín Dvořák - život a tvorba. Výstava se konala u příležitosti
170. let od umělcova narození a je zaměřena na jeho hudební tvorbu od počáteční absolventské práce z roku 1858
na varhanické škole v Praze až po premiéru opery Rusalka
v roce 1901. Výstava přinesla velké množství historických
dokumentů chronologicky uspořádaných na jednotlivých
panelech. Cenné byly především dobové fotografie Antonína Dvořáka, členů jeho rodiny a přátel, dále pak rukopisy
jeho hudebních děl a osobní korespondenci. Zajímavou částí
expozice byly unikátní dokumenty z autorova života a tvorby. Se jménem hudebního skladatele Antonína Dvořáka je
však spojena i samotná Portheimka, kde mladý umělec
hostoval na pozvání Josefa šl. Portheima a hrál zde v jeho
domácím kvartetu na violu a svému hostiteli dokonce věnoval jedno ze svých kvartet.

VÝTVARNÝ SPOLEK HRUŠKA VÝSTAVOU OSLAVIL PADESÁT LET SVÉHO TRVÁNÍ
Dne 4. října 2011 se uskutečnila ve výstavních prostorách
radnice Prahy 5 (Štefánikova ul. č. 13) prezentace výtvarného spolku „Hruška“. který si tak připomněl padesátileté
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trvání v Praze 5. Spolek, který se posléze stal občanským
sdružením, založil v roce 1961 akademický sochař Miloš
Hruška. Vedl jej se svou manželkou akademickou malířkou
Helenou Hruškovou-Slavíkovou, která stojí v jeho čele dodnes. Na výstavě svá díla představili: Jarmila Čaldrová, Petr
Papoušek, Olga Čalounová, Veronika Čeparová, Daniela Fialová, Dagmar Hartmannová, Jitka Josková, Helena Králová, Michaela Němečková, Jitka Nováková, Dagmar
Ondruchová, Lucie Strnadová, Jiřina Švábenská a Věra Vyčítalová. Výtvarný spolek Hruška by se neobešel bez podpory a grantů Prahy 5, potřebuje je pro svůj provoz i pro
výtvarné akce, jimiž se každoročně podílí na kulturním
životě zdejší městské části. Jedná se především o dětské výstavy a výtvarné akce dětí.

Zdravotní a sociální péče
Pražská záchranná služba připravila s Fakultní nemocnicí
v Praze 5 - Motole cvičný zásah u hromadného neštěstí
Pražská záchranná služba připravila ve spolupráci s Fakultní
nemocnicí v Praze 5 - Motole 27. října 2011 cvičný zásah
u hromadného neštěstí. Znalost postupů a metodiky při ošetřování zraněných si tentokrát mohli záchranáři ověřit u simulace dopravní nehody minibusu a osobního vozidla. Jak
řekl náměstek pro kvalitu a organizaci Fakultní nemocnice
Motol Petr Kolouch, záchranný tým se při cvičení osvědčil:
„My jsme měli týmy na místě okolo desáté minuty od výzvy, záchranná služba ošetřila zraněné zhruba okolo dvacáté
minuty, takže si myslím, že jsme byli připraveni na příjezd
prvních nemocných. Já jsem spokojen.“

Veřejně prospěšná činnost
ČTVRTÝ JARMARK ČASOPISU ONADNES SE KONAL
NA SMÍCHOVĚ
Po úspěšném podzimním Jarmarku OnaDnes.cz v Brně se
tradiční bazar oblečení, bot, šperků, doplňků a dětských věcí
konal v sobotu 8. října 2011 na Smíchově. Stánky stály na
prostranství před hlavním vchodem do budovy Anděl Media
Centrum v ulici Karla Engliše 519/11, Praha 5. Formou blešího trhu zde mohli zájemci nejen nakupovat, ale i prodávat.
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Doslova „za hubičku“ si zde bylo možné pořídit zajímavé
kousky do svého šatníku nebo získat módní doplňky, které
sem zase přinesly jiné čtenářky (nebo redaktorky časopisu
OnaDnes.cz). Nakupovalo a prodávalo se zde i dětské oblečení, hračky nebo knížky a své první obchody tu uzavíraly
také malé ratolesti. Na „blešáku“ už tradičně nechyběl
stánek Nadace Terezy Maxové dětem, v němž bylo možné
získat oblečení přímo od oblíbené topmodelky. Tentokrát sice nepřišla osobně, protože před nedávnem porodila syna
Aidena. Příspěvek do kasičky nadace určené na pomoc
opuštěným dětem byl dobrovolný. Návštěvníci dobré myšlence mohli pomoci i zakoupením tašky s medvídkem Teribear, kterému „tluče srdce“.

SCHRÁNKY DŮVĚRY
Od počátku července 1999 byly v obvodu Prahy 5 rozmístěny Schránky důvěry policie, které se osvědčily. Policisté
v nich pro svoji práci nacházejí mnoho podnětů od občanů.
Sdělení se týkají především různých nepravostí, ale i například ztracených dokladů či upozornění na špatnou pracovní morálku policistů v terénu. Schránky důvěry jsou
rozmístěny v následujících místech: Musílkova ulice č. 1,
Praha 5; Arbesovo náměstí č. 13, Praha 5; Zdravotní zařízení Barrandov, Krškova ulice č. 807/21, Praha 5; Ostrovského ulice č. 2, Praha 5; ulice U Šalamounky č. 2,
Praha 5.

Sport a zábava
ŠACHOVÝ TURNAJ SENIORŮ
Šachové turnaje seniorů jsou všude na světě velmi oblíbené.
V Praze má mezi nimi důstojné místo SENIOR-KA,
pravidelně pořádaná Šachovým klubem Smíchov a Centrem
sociální a ošetřovatelské pomoci při Úřadu městské části
Praha 5. V sobotu 1. října 2011 se v zasedací síni úřadu na
Štefánikově třídě konal už 13. ročník šachového turnaje.
Nad šachovnicemi se sešla téměř stovka seniorů a mezi nimi
čtyři ženy s mezinárodní mistryní Hanou Modrovou. Turnaj
zaštítil Úřad městské části Prahy 5 zastoupený místostarostou JUDr. Petrem Lachnitem. Aby všichni účastníci měli
přibližně rovné podmínky, hrají se obdobné zápasy běžně
tzv. švýcarským systémem podle programu Swiss-Manager.
Nejlepšího výsledku 6 bodů ze sedmi partií dosáhla trojice
Vlastimil Vodička (Sokol Mladá Boleslav), Rudolf Soukal
(Dukla Praha) a Vlastimil Bouček (ŠK Kostelec nad Černými lesy). Podle pomocného hodnocení se celkovým vítězem
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stal prvně jmenovaný, nejméně stejné uznání si však zaslouží Vlastimil Bouček. Ve svém věku 83 let „drtil“ nemilosrdně a s velkým přehledem mnohem mladší soupeře.
Nejúspěšnější žena Hana Modrová získala 4,5 bodu a mezi
92 účastníky byla vyhodnocena na 25. místě. O organizaci a
technické zajištění včetně občerstvení se spolehlivě staraly
dámy z Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v čele s ředitelkou Marií Bosákovou Účastníci si na závěr zápasu
spokojeně zatleskali a dali si sraz napřesrok - při SENIORCE 2012.

ÁZERBÁJDŽÁNSKOU RESTAURACI BUTA NALEZNETE
NA SMÍCHOVĚ
Pokrmy, které ochutnáte v ázerbájdžánské restauraci Buta,
otevřené od léta 2011 v Lidické ul. č.2 na Smíchově, jsou
skutečně pozoruhodné. Mezi oblíbené prvky ázerbájdžánské
kulinářské tradice patří kombinování sladkých surovin s masem. Zřejmě nejpůsobivější ukázkou tohoto spojení je sabzi quvorma plov, tedy skopové maso připravené se
sušenými švestkami, meruňkovými křížalami a jedlými
kaštany. Pro ty, které na skopové neužije, je alternativou
k plovu pokrm zvaný lavengi – kuře plněné ořechy, švestkami a cibulí. V jídelním lístku Buty jsou i šašliky, grilované
kousky masa populární v někdejším Sovětském svazu.
V Butě nabízejí i šašlik zeleninový, ale myslí tím vlastně
grilované papriky a rajčata, které si lze dát jako přílohu
k masu spolu s pečivem. Na bezmasá jídla v ázerbájdžánské
kuchyni obecně moc nenarazíte, těstovinové taštičky
chingali se plní směsí lehce kořeněných mletých mas, zelné
závitky dolma, rolky z vinných listů i plněné papriky mají
náplň z telecího. Samostatnou kapitolou, kterou by bylo
škoda v Butě přehlédnout, jsou dezerty. Stejně jako v řadě
jiných postsovětských republik, i v Ázerbájdžánu patří
k tradičnímu repertoáru baklava, sytá, ořechovo-medová
pochoutka. Vyzkoušet lze také dort Napoleon. Buta, poj menovaná po tradičním kobercovém ornamentu, je druhou
restaurací tohoto jména v Česku. Tu první provozují stejní
majitelé už přes rok v Poděbradech.

Městská zeleň a ekologie
VEDENÍ RADNICE PRAHY 5 ZVÝŠÍ NÁJEMNÉ ZA POZEMKY PRONAJATÉ SPOLEČNOSTÍ EKOMOTOL
Bývalý starosta Prahy 5 JUDr. Milan Jančík pronajal ještě za
svého působení v čele radnice pozemky u motolské
nemocnice společnosti EkoMotol CZ. Firma zhruba patnác-
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tihektarový areál komerčně využívá jako skládku suti.
A právě to může podle odborníků přinášet vysoké zisky. Pozemky získala společnost bez výběrového řízení v roce 2004
za 250 tisíc korun ročně, a to na deset let s opcí na dalších
deset. O dva roky později bylo pak dodatkem k původní
smlouvě nájemné sníženo na sto korun ročně. Jednatel
společnosti EkoMotol CZ Jindřich Frýdl řekl, že smlouvy
byly podepsány v souladu se zákonem. „Nájemné bylo
snížené kvůli tomu, že firma má na pozemcích na vlastní
náklady vybudovat sportoviště pro děti,“ uvedl jednatel
společnosti. Nové vedení radnice Prahy 5 smlouvu s firmou
zřejmě upraví: „Bývalé vedení radnice v roce 2006 schválilo
žádost společnosti EkoMotol CZ na snížení nájemného
z důvodu nemožnosti realizovat účel nájmu pozemku, tedy
dokončení rekultivace a vybudování sportovního areálu. Na
základě nové koncepce rozvoje území bude smluvní vztah
se společností EkoMotol CZ upraven, uvedla mluvčí radnice
Mgr. Jana Skalová.

Bezpečnost občanů
SOUTĚŽ VE VYPROŠŤOVÁNÍ OSOB VYHRÁLI SMÍCHOVŠTÍ HASIČI
V soutěži ve vyprošťování osob zaklíněných v havarovaných vozech, která se konala ve středu 5. října 2011
v Praze pod názvem Memoriál Františka Kohouta, zvítězili
smíchovští hasiči. Druzí byli požárníci z Bruntálu, třetí
místo získalo mužstvo z Třince. Soutěže se letos zúčastnilo
18 čtyřčlenných družstev z Česka a Slovenska. Nejlepším
velitelem se stal šéf pražského týmu Petr Novák, nejlepším
paramedikem David Frnka z Bruntálu. Soutěž spočívala
v tom, že čtyřčlenná skupina hasičů musí v co nejkratším
čase za pomoci hydraulických nůžek vyprostit ze zdemolovaného vozu zaklíněné osoby. Soutěž nese jméno dlouholetého hasičského instruktora a pozdějšího šéfa pražských
hasičů Františka Kohouta, který v roce 1994 tragicky zahynul při dopravní nehodě.

SMÍCHOVSKÝ "BRONX" RADIKÁLNĚ ZMĚNÍ TVÁŘ
Čtvrť nazývaná „Smíchovský Bronx“ má radikálně změnit
svoji tvář. Autobusové i vlakové nádraží a jeho široké okolí
čeká zásadní revitalizace a přerod v moderní městskou čtvrť.
Zápach, nepořádek, ostuda, ba dokonce i strach. To
jsou nejčastější slovní asociace, které si běžný Pražan vybaví ve spojení s okolím smíchovského autobusového a vlakového nádraží. Negativní pocity vyvolává pohyb v těchto

KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 5 / ZÁPISY ZA 2011 / ŘÍJEN

místech u osmi z deseti dotázaných osob. „Stačí se podívat
kolem sebe. Člověk aby se tu bál za bílého dne. Přesto se
exponovanému místu nevyhnete. Je to zkrátka dopravní
uzel,“ poznamenávají kolemjdoucí. Kritickou situaci potvrzují i policejní svodky neboť se jedná o čtvrť s nadprůměrným výskytem trestných činů. Proměna oblasti kolem
autobusového nádraží Na Knížecí a železniční stanice
Praha-Smíchov by se měla v rámci nové urbanistické koncepce uskutečnit v průběhu dvou až tří let. Do revitalizace
hodlá vložit skupina Sekyra Group, ale také České dráhy a
Správa železniční a dopravní cesty miliardové investice.
Radnice Prahy 5 „očistu“ smíchovského nádraží a okolí přirozeně podporuje. Mělo by jít o jednu z celoměstsky významných změn. Starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma
potvrdil, že byl podán podnět ke změně územního plánu. Prý
doufá, že ho pražský magistrát co nejdříve schválí.
„Umožnilo by to změnu této části Smíchova k lepšímu,“
tvrdí starosta.

PLANÝ POPLACH UZAVŘEL OBCHODNÍ CENTRUM
NA SMÍCHOVĚ
Obchodní centrum Nový Smíchov v Plzeňské ulici v Praze 5
bylo v pondělí 31. října 2011 odpoledne evakuováno, kvůli
hrozbě výbuchu. „Anonym bombu nahlásil v 14.30 hodin.
Na místo kromě policistů vyjel i pyrotechnik a psovod se
speciálně cvičeným psem na hledání nástražných výbušných
systémů. Kolik lidí bylo přesně evakuováno, zatím celkově
nevíme, ale z preventivních důvodů bylo uzavřeno celé
centrum,“ řekla mluvčí pražské policie Jana Rösslerová. Volající podle ní neupřesnil, zda je bomba uložena v prodejně
Tesco, nebo v některém butiku či v podzemních garážích.
Pyrotechnik na místě operoval ještě čtyři hodiny po ohlášení
útoku. Ve čtvrt na šest se znovu rozdrnčela linka
158 s dalším anonymním oznámením o nástražném výbušném systému. Tentokrát měla být bomba uložena v obchodním domě Tesco My na Národní třídě v Praze 1. Stejně
jako na Andělu pyrotechnik ani zde nic nenašel.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
K HISTORII ŠKOLY V NEPOMUCKÉ ULICI Č. 1/139
V PRAZE 5 - KOŠÍŘE
Když se samostatné město Košíře stalo v roce 1922 součástí
hlavního města ČSR Prahy jako jeho XVII. čtvrť, mělo 297
domů s necelými 12 tisíci obyvateli. Avšak v průběhu dvacátých let se velmi rychle rozrůstalo, zejména se výstavba
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dotýkala tzv. Horních neboli „Malých“ Košíř, které měly
střed na Zámečnici. Velmi rychle se začaly parcelovat
polnosti usedlostí košířské Skalky, Václavky a Cibulky.
Stavěly se zde nejen rodinné a nájemní domy, ale vznikala
tady celá stavební družstva, která vytvářela jednotný charakter zástavby jak jižních tak severních svahů košířského
údolí. Během následujících pěti let již na katastru Košíř stálo přes 500 domů a počet obyvatel přesahoval 20 tisíc. Bylo
proto nutno postarat se také o sociální vybavenost této lokality. A tak stavební odbor Magistrátu hl. m. Prahy v únoru
1924 vypracoval projekt výstavby obecné školy „Na Václavce“. Projekt byl Radou hl. m. Prahy 15. 4. 1924 schválen
a začal se realizovat. Musela se vykoupit řada soukromých
pozemků a vybudovat přístupová cesta z Plzeňské třídy.
Stavba rychle pokračovala a výnosem Magistrátu (ze dne
15.9. 1926) byla provedena stavební kolaudace a bylo vydáno „povolení k obývání a užívání školní budovy čp. 139
v ulici beze jména“. Vyučovat se ve škole začalo již 1. 9.
1926 (14 dní před kolaudací). Celou výstavbu zejména v závěrečných pracích uspíšil i požadavek na ubytování účastníků VIII. všesokolského sletu v červenci roku 1926
(například přednostní vybudování vodovodní i kanalizační
přípojky). Škola se postupně zaplňovala a tak za pět let již
v jejích prostorách existovaly dvě obecné školy - v prvním
poschodí obecná škola dívčí, v druhém obecná škola
chlapecká a v podkroví dvě třídy školy „pomocné“. V každé
třídě bylo přes 40 žáků. Stav trval až do školního roku
1939/40, kdy byla škola zabrána německou armádou jako
pracoviště proměřovacího ústavu pro kalibrování optických
zařízení a z části také jako středisko pro rekonvalescenci
raněných vojáků – pacientů Motolské nemocnice. Ţáci byli
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rozděleni do sousedních škol: provizorní pavilonové školy
v Motole, školy na radnici (dnes Plzeňská) a do školy Nad
Kavalírkou, kde se učilo na směny. Po druhé světové válce
bylo v naší škole obnoveno vyučování až od 1. 10. 1946 ve
stejném rozsahu jako ve školním roce 1939/40. V té době se
již těmto školám dostalo názvu Národní školy - měly 5
ročníků a potom žáci přecházeli buď do gymnázií nebo do
škol měšťanských, kterým se od roku 1949 říkalo střední
školy. Šlo o zavedení tzv. „jednotné školy“. Tato situace
trvala do roku 1953, kdy bylo školství opět reformováno. Na
zdejší škole vznikla XIX. osmiletá střední škola a na
Kavalírce IV. jedenáctiletá střední škola v Praze. Postupně
se tato zařízení opět přejmenovávala – na Kavalírce se oddělilo Gymnázium Nad Turbovkou a ZDŠ Nepomucká, ZDŠ
Nad Turbovkou. Postupné ubývání žáků v našem školním
obvodu se projevilo v etapovém osmiletému gymnáziu
(dokončeno ve školním roce 1997/1998).
(Napsal: Stanislav Tlach - učitel)

LISTOPAD 2011

Z radnice
SLUŽBY BEZPLATNÉHO INTERNETU PRO PRAHU 5
BYLY UKONČENY
Vedení městské části Praha 5 se rozhodlo přistoupit ke
kroku, který zásadním způsobem sníží nároky na místní rozpočet. Komerční společnost, jež byla od roku 2006 výhradním dodavatelem internetu pro občany Prahy 5, ukončí
poskytování této služby ke dni 1. listopadu 2011. Podle nezávislého IT auditu, jenž byl letos pro městskou část Praha 5
zpracován, neoslovila tato služba příliš početnou skupinu
obyvatel, jak původní vedení Prahy 5 pravděpodobně očekávalo. Služba navíc nebyla schopna pokrýt celé území této
městské části a potýkala se s technickými problémy. Nové
vedení městské části Praha 5 se však současně zasadilo o to,
aby bylo poskytované připojení k internetu do vybraných
mateřských a základních škol od nynějška kvalitnější a splňovalo nároky na jeho užívání. Bezplatná internetová síť
Prahy 5 se opírala o 28 vysílačů pokrývajících území signálem 2, 4 Ghz. Celá řada oblastí Prahy 5, jako jsou například
Dívčí hrady, Cihlářka a další, měla přenos signálu na velmi
nízké úrovni či dokonce žádný. Ačkoliv počet registrovaných uživatelů do sítě činil více než 40 tisíc, zdaleka ne
všichni se připojovali pravidelně. Ročně bylo zaznamenáno
okolo 400 výpadků sítě, a to v celkovém čase kolem 1300
hodin. Současné vedení Praha 5 se v souvislosti s výpovědí
stávající internetové služby zároveň rozhodlo, že internet
určený mateřským a základním školám v této městské části
nejen že ponechá, ale zároveň zajistí, aby byl ještě kvalitnější než doposud. „Internetové připojení používané ve
školách již nesplňovalo nároky například na sledování výukových videí z internetu. Základní i mateřské školy proto
uvítaly zvýšení přenosových kapacit a přiblížení parametrů
poskytovaných služeb k běžným parametrům, které jsou
k dispozici od komerčních poskytovatelů a k přenosovým
rychlostem, na které jsme zvyklí z našich domovů,“
upřesnila situaci vedoucí Odboru školství a kultury MČ
Praha 5 PaedDr. Dagmar Drmotová.

AŽ 50 MILIONŮ KORUN UŠETŘÍ PRAHA 5 DÍKY HOSPO DÁŘSKÉMU AUDITU
Radní Prahy 5 začátkem roku 2011 schválili zadání několika
auditů (veřejná zakázka byla vypsána již 11. 1. 2011).
V červenci obdrželi Zprávu z provedení přehledového auditu hospodaření Městské části Praha 5 za období let 2009 a
2010. Výsledky zkoumají právníci a seznamují se s nimi
všichni radní. Ti rozhodnou o dalším postupu, který je navržen v auditu – jak v jednotlivých doporučeních k úsporám,
tak i případné právní kroky, vyplývající ze zákona a směřující k ochraně zájmů Prahy 5 a jejích obyvatel.
K dané problematice starosta Prahy 5 MUDr. Radek
Klíma řekl: „ Jsem rád, že audit detailně zmapoval, kde se
postupovalo nehospodárně, a umožní nám lépe šetřit a
chovat se ekonomicky racionálně. Díky auditu ušetříme
v nejbližší budoucnosti – hrubým odhadem – až 50 milionů
korun. Pokud si v budoucnu jakékoli vedení úřadu rozhodne
udělat audit z období vládnutí naší současné koalice, jsem
přesvědčen, že zkoumání naší práce dopadne dobře.“
Hlavním cílem auditu bylo zmapovat stav v období
uplynulých dvou let a najít potenciální úspory. Bylo důležité
objektivně zjistit, zda byly a jsou ceny uvedené ve smlouvách mezi Prahou 5 a jednotlivými dodavateli v čase a místě
obvyklé a jestli chování úřadu MČ Prahy 5 bylo a je hospodárné. Dále se zpráva soustředila na dodržování zákona
o veřejných zakázkách, zda byla hodnocení nabídek objektivní, jestli nebyl někdo zvýhodněn či znevýhodněn.
Potvrzuje se, že příjmy Prahy 5 v minulých letech
byly postaveny na privatizaci. Od roku 2004 tvořily výnosy
z prodeje majetku městské části (byty, pozemky a nebytové
prostory) více než 50 % celkových výnosů z hospodářské
činnosti realizované městskou částí. Ze závěrů auditu tedy
jasně vyplynulo, že minulé vedení radnice hospodařilo na
úkor snižování dlouhodobého majetku městské části, aniž by
vzhledem k objemu realizovaných prodejů vytvářelo odpovídající finanční rezervy. Bude tedy těžké udržet stejné výdaje při zákonitě omezenějších příjmech. Plýtvalo se od
částek v řádech desítek tisíc (vstupy bývalých radních do
fitness klubu), přes stovky tisíc (zajišťování předpovědi počasí jen pro Prahu 5 či výzkumy veřejného mínění) až po
miliony korun (internet pro veřejnost). Vyčíslení předpoklá-
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daných úspor při naplnění doporučení ze závěrů auditu se
pohybuje v řádech mnoha desítek milionů korun.
Mnoha výběrových řízeních se účastnila jen jedna
firma nebo firmy bez dostatečných zkušeností v dané oblasti. Např. PRE jako dodavatel IT.

ČLENEM DRAMATURGICKÉ RADY VÝSTAVNÍ SÍNĚ
PORTHEIMKA SE STAL NOVINÁŘ PHDR. JAKUB ŽELEZNÝ
Na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 5 nahradí od 1. ledna 2012 Jakub Železný ve funkci Michala Škapu,
DiS. PhDr. Jakub Ţelezný pracuje od roku 1993 v Českém
rozhlase, působí také ve zpravodajství České televize a má
zkušenosti i z komerčních televizních stanic. V roce 2010
byl členem autorského kolektivu publikace Slavné osobnosti
v dějinách Prahy 5 – 3. díl a letos na podzim spolupracoval
na přípravě úspěšné výstavy „Karel Prager a Praha 5“, která
proběhla právě v Galerii Portheimka. Zhostil se také pozice
moderátora slavnostního vyhlášení ankety Podnikatel a
živnostník Prahy 5, které proběhlo 30. listopadu 2011. „Jakub Ţelezný má velmi kladný vztah k naší městské části,
v Praze 5 žije od svého narození. Věřím, že jeho zkušenosti
z oblasti médií, organizace výstav, ale také všeobecný kulturní přehled, budou přínosem pro kulturu v Praze 5,“ potvrdil rozhodnutí rady starosta MUDr. Radek Klíma. Dalšími
členy dramaturgické rady jsou PhDr. Marie UlrichováHakenová, Ing. arch. Hana Suchánková, Mgr. Petr Ţantovský, Ph.D., Michal Šesták a Karel Novotný.
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z okraje Prahy. Na jejich území by totiž změna daně měla jiné dopady než v centru města, a to kvůli jiným rozlohám
nemovitostí. „Vedení Prahy se rozhodlo nezatěžovat obyvatele Prahy dalšími výdaji v době stagnace ekonomiky a zvyšování životních nákladů,“ řekla Krásenská. Dodala, že
zvýšení si v připomínkovém řízení nepřála většina městských částí.

Územní rozhodování a stavební
aktivity
SEMINÁŘ O PROHLOUBENÍ ÚZEMNÍ OCHRANY
PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ
V úterý 20. prosince 2011 uspořádal Výbor pro životní
prostředí Prahy 5 ve spolupráci se zástupci městských částí
Praha 13, Slivenec, Řeporyje a sdružením „Přátelé Prokopského údolí“ veřejný diskusní seminář. Jeho náplní bylo
zmapování silných a slabých stránek současné ochrany
Prokopského a Dalejského údolí a nastavení nové komunikace mezi zastupiteli, odborníky a občany. V roce 1978
bylo údolí vyhlášeno Státní přírodní rezervací a dne 4. května 1993 se podařilo prosadit uzákonění Přírodního parku
Prokopské a Dalejském údolí v nově vymezených hranicích.
Zájemci o aktivní diskuzi se měli možnost registrovat
u předsedy Výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 5
Ing. Onřeje Velka – ondrej.velek@praha5.cz, nebo na tel.
čísle 257000272.

Úřední oznámení
PRAHA SE ROZHODLA NEZVYŠOVAT DAŇ Z NEMOVI TOSTI

Byty a bytová politika

Vedení hlavního města Prahy se rozhodlo, že nebude zvyšovat daň z nemovitosti (listopad 2011). Před časem se přitom obrátilo na městské části, zda by nechtěly poplatek
zvýšit. Příjem z této daně by posílil příjem městských částí.
Zatímco některé radnice byly pro, další návrh odmítly.
Mluvčí magistrátu Tereza Krásenská řekla, že si většina
městských částí zdražení nepřála. V současné době vlastníci
nemovitostí v Praze platí daň podle koeficientu jedna. Řada
velkých měst v Česku má přitom tuto daň vyšší. Vedení
hlavního města proto uvažovalo o jejím navýšení. Na návrh
reagovaly kladně například Prahy 1 a 2, které chtěly trojnásobné zvýšení koeficientu. Se zdražením souhlasily i Praha
5 nebo Praha 7.
Proti se naopak postavily především městské části

NOVÉ BYTY SE NEJLÉPE PRODÁVAJÍ V PRAZE 5
Nejvíce nových bytů v domech s padesáti a více byty prodali letos developeři v Praze 5. Z celkového počtu 2492 v roce
2011 prodaných bytů jich v pátém městském obvodě našlo
své majitele celkem 673, tedy rovných 27 procent. Nejvíce
bytů naproti tomu nabízí městský obvod Prahy 9 s aktuálně
volnými 1892 byty. Statisticky zajímavá data vyplývají
z nejnovější analýzy společnosti EKOSPOL, která již pátým
rokem monitoruje rezidenční trh v Praze. Mimo Prahy 5
jsou ještě vysoce poptávanými lokalitami Praha 9 se 610
prodanými byty (24,5 %) a Praha 10 se 455 prodanými byty
(18,3 %). Srovnáme-li prodeje v jednotlivých městských
obvodech, zjistíme, že ve většině lokalit prodejnost mezi-
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ročně vzrostla. Pokles zaznamenalo pouze centrum města –
obvody Praha 1, Praha 2 a Praha 3 a překvapivě také
Praha 9.

PRAHA 5 PRODALA BYTOVÝ DŮM SOUKROMNÍKOVI
Praha 5 prodala soukromníkovi bytový dům ve Vltavské ulici č. 28. Rozhodli o tom 15. listopadu 2011 zastupitelé
městské části. Dům přitom chtěli koupit i současní nájemníci. Ve výběrovém řízení navrhli nižší cenu, po uzávěrce nabídli radnici dorovnání. Radnice ale tento návrh odmítla.
Novým majitelem by se měl stát podnikatel Tomáš Šnyta,
který podle předloženého návrhu bydlí v Dušní ulici v centru Prahy. Radnice s příjmem z prodeje počítala v letošním
rozpočtu, proto chtěla dům prodat do konce roku 2011. Zastupitelé podle místostarosty Patrika Havlíčka (TOP 09),
který materiál k jednání předkládal, mohli návrh na prodej
zamítnout. Pak by bylo možné výběrové řízení zrušit a nabídnout dům k prodeji nájemníkům. Přijmout dorovnanou
nabídku ale nemohli, podle Havlíčka by pak prodej mohli
napadnout další zájemci. „Vystavili bychom se možnému
soudnímu sporu s nejistým výsledkem,“ poznamenal
místostarosta. S prodejem však nesouhlasili lidé, kteří
v domě bydlí. „Většina nájemníků v domě dlouhodobě bydlí
a byty si zrekonstruovali na vlastní náklady,“ uvedl Petr
Novák, který v domě žije třicet let. „Založili jsme si kvůli
prodeji družstvo, s radnicí jsme neustále vyjednávali. Chceme tam bydlet i nadále,“ připojila se další obyvatelka domu.
Nájemníky podporovali i někteří zastupitelé. Bytový dům
pochází z druhé poloviny 19. století. Má čtyři nadzemní
podlaží. Je v něm 15 bytů, dva z nich jsou v současnosti
volné. V přízemí jsou nebytové prostory.

Doprava
DOSTAVBA JIŽNÍ ČÁSTI DÁLNIČNÍHO OKRUHU
Výstavba jižní části pražského okruhu bude stát o téměř dvě
miliardy korun více. Vítěznou nabídku na stavbu úseku mezi
Lahovicemi a Slivencem (514) podalo s cenou 6, 8 miliardy
korun bez DPH konsorcium Strabag-Hochtief-Max Bögl. Za
výstavbu sousedního okruhu spojující Vestec a Lahovice
(513) vítězná Skanska nabídla 4, 5 miliardy korun. Už nyní
je zřejmé, že část úseku 514 bude dražší o více než miliardu
korun a úsek 513 o téměř 900 milionů. Obě stavby se překročením nákladů jen těsně vešly do maximálního povoleného limitu víceprací, který umožňuje zákon o veřejných
zakázkách. Úsek mezi Lahovicemi a Slivencem skon-
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čil s tříprocentní rezervou, u části Vestec - Lahovice chybělo
do hraniční dvacítky jen půl procenta. Úředníci si teď lámou
hlavu nad tím, zda jsou všechny nároky stavebních firem
oprávněné, a jak velké množství víceprací zdůvodnit tak,
aby se to líbilo i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS), popřípadě evropským kontrolorům. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tvrdí, že za stamiliony navíc, které bude
muset proplácet zhotovitelům okruhu, může dílem nedokonalá legislativa a dílem zpřísněné normy na bezpečnost tunelů. „Vždyť my stavíme miliardové dálnice podle stejných
zákonů jako rodinný domek. Jenže pokud bychom u dálnice
čekali na všechna stavební povolení, kterých je třeba i několik desítek, ta první by nám propadla,“ uvedl pověřený ředitel ŘSD René Poruba.

PRAHA 5 POŽÁDÁ MAGISTRÁT O ZAVEDENÍ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ
Zastupitelé městské části Praha 5 odsouhlasili na svém 13.
zasedání konaném 13. prosince 2011 zavedení Zóny placeného stání (dále jen ZPS) v rozsahu tzv. 1. etapy, tedy na
území centrální části Smíchova a části Košíř (takzvaná Zóna
A). Zároveň odsouhlasili, aby si parkovací karty pro rezidenty i abonenty mohli zakoupit i zájemci z řad obyvatel
ostatních částí na území Prahy 5. Toto opatření jim zaručuje
stejné podmínky pro parkování v centru Prahy 5, jako rezidentům a abonentům žijícím v Zóně A. Projekt zavedení zón
placeného stání podpořila analýza takzvané „dopravy v klidu“. Ta jednoznačně prokázala, že zavedení placeného parkování je v Praze 5 žádoucí. K důvodům podporujícím
placené parkování patří především vysoká obsazenost stávajících parkovacích míst dopravními prostředky nerezidentů a
zhoršené životní prostředí v centru Prahy 5. Projekt je postaven na tzv. smíšeném modelu ZPS, který umožňuje všem
držitelům parkovacích karet parkovat ve vymezeném území
a zároveň návštěvníkům nebydlícím na území Prahy 5
dovoluje zaparkovat své vozidlo a zaplatit hodinovou sazbu
v parkovacím automatu. I nadále zůstanou zachovány zóny
parkování s čistě oranžovou a zelenou barvou (krátkodobé a
střednědobé parkování pro návštěvníky) dle současných
pravidel ZPS. Návrh projektu nyní směřuje na Magistrát hl. m. Prahy, který rozhodne o realizaci příslušných kroků pro zavedení ZPS na vybraném území Prahy 5.
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Školství a dětské aktivity
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ZRUŠILA ZÁKLADNÍ ŠKOLU
V PLZEŇSKÉ ULICI
Zastupitelé městské části Praha 5 rozhodli v úterý 15. listopadu 2011 o sloučení Základní školy Podbělohorská a Základní školy Plzeňská, která má nedostatek žáků. Rodiče
z Prahy 5 však proti sloučení bojovali peticí, která čítala
1756 podpisů. Ke sloučení škol dojde, a to od 1. srpna 2012
a nástupnickou organizací se stane ZŠ Podbělohorská.
„Arogance městské části je neskutečná, bohužel je to naše
vina, že jsme si je zvolili,“ sdělila za rodiče Nikol Šímová.
„Důvodem uvedeného rozhodnutí je především to, že Základní škola Plzeňská má dlouhodobě velmi málo žáků a
chybí zde některé moderní atributy jako například tělocvična,“ řekl k celé záležitosti místostarosta Petr Lachnit
(ČSSD). Kapacita školy je okolo 300 míst, nyní do školy
dochází pouze 145 žáků. Kromě nedostatku žáků vedení
radnice Prahy 5 uvádí, že speciální programy mohou vyučovat i ostatní základní školy. Budova školy se nachází
v místě, které je dopravně zatížené a nabízí dětem špatné
životní prostředí. Škola údajně potřebuje také velké opravy.
A ke všemu zastupitelé městské část tvrdí, že mají k dispozici výsledky inspekce z ledna letošního roku, která ve škole
zjistila nedostatky. Rodiče však s argumenty nesouhlasí. „Na
základě vyhlášky je minimum žáků na obecné škole 18 a
v tomto případě se učí na základě výjimky směrem dolů.
Popsaný stav je pro nás dlouhodobě neudržitelný,“ dodal
JUDr. Petr Lachnit. Vyloučil, že městská část chce historickou budovu na lukrativním místě použít pro jiné účely.
Sloučením ZŠ Plzeňská a ZŠ Poděbradská se tak zlepší podmínky pro výuku žáků a zároveň radnice ušetří čtyři miliony
korun.

ŢÁCI Z PRAHY 5 SI PŘIPOMNĚLI VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1989
Výročí událostí 17. listopadu 1989 a zahájení tzv. sametové
revoluce si žáci základních škol na Praze 5 připomněli ve
Švandově divadle. Akci uspořádala Praha 5 letos již potřetí a
zúčastnilo se jí pres 150 žáků základních škol. Radnice
Prahy 5 pro ně připravila program, na kterém vystoupil například zpěvák Ivan Hlas nebo Vlado Ríša. „Je důležité, aby
si mladá generace uvědomila význam 17. listopadu 1989 a
nikdy na něj nezapomněla, proto jsme pro žáky zdejších
škol připravili i setkání s pamětníky,“ řekl Michal Šesták,
radní Prahy 5. Na setkání s hosty besedovali o tom, jaký byl
život před revolucí roku 1989. Proč se polistopadovému období říká „sametová revoluce“ nebo jak těžké bylo koupit si
vlastní automobil, to byly některé dotazy, které žáky zají-
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maly. Vlado Ríša, který v té době působil jako pedagog na
vysoké škole, se podělil o své zážitky ze začátku svého
podnikání. Krátce po revoluci zakládal s přáteli sci-fi časopis Ikaria – XB1. O svých šakalích létech povídal i hudebník Ivan Hlas. „Je dobře, že se o novodobou historii
mládež zajímá. Oni už dnes žijí úplně jiným životem,“ dodal
na závěr radní Michal Šesták. V rámci setkání zazpívala
písně z 60. let Jolana Smycková z divadla Semafor, která
celou akci také moderovala.

Kultura
RÉTOROVÉ NA KLAMOVCE
Ve dnech 21. – 23. listopadu 2011 proběhl v Klubu
Klamovka Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy seminář
řečnického umění pro studenty nazvaný Řečniště 2010.
V rámci projektu se zde za účasti odborné poroty uskutečnilo i veřejné Řečnické klání absolventů semináře, ze kterého
vzešel novodobý Cicero, tedy alespoň pro školní rok
2011/2012. Hlavním cílem projektu Řečniště bylo umožnit
účastníkům naučit se využívat komunikační prostředky a
motivovat je k zájmu o kvalitní diskusi. Seminář byl koncipován jako podnět pro systematické rozvíjení komunikačních a rétorických dovedností a schopnost demokratické
diskuse jako prostředku k řešení a překonávání konfliktů.
Řečniště je kulturně — vzdělávací akce, kterou klub
Klamovka s potěšením pořádá již poněkolikáté. Semináře se
tradičně účastní dvě hlavní cílové skupiny, které spolupracují a vzájemně na sebe působí - studenti středních škol a
středoškolští pedagogové. Vítězové si kromě množství zážitků odnesli také drobné ceny.

VÝSTAVA WALTER A SPOL. SE KONALA V GALERII
RADNICE PRAHY 5
Zajímavá výstava „Walter a spol. - 100. výročí založení“
připomněla slavnou historii továrny Walter v pražských Jinonicích a současně přiblížila pohled na další rozvoj průmyslového areálu, který se v nedaleké budoucnosti promění
na luxusní obytnou čtvrť. Zajímavou expozici bylo možné
navštívit každý všední den od 12. 00 hodin do 18. 00 hodin
ve výstavní síni městské části Praha 5 ve Štefánikově ulici.
Výstava byla veřejnosti přístupná až do 29. listopadu 2011.

VÝSTAVA KAREL PRAGER A PRAHA 5
Zdejší městská část uspořádala výstavu Karel Prager a Praha
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5, která byla otevřena ve dnech 7. listopadu 2011 –
4. prosince 2011 v Galerii Portheimka. Karel Prager (1923 2001) byl nejznámějším reprezentantem výrazné generace
českých architektů druhé poloviny 20. století, která od konce 50. let opustila principy tzv. socialistického realismu a
začala projektovat v souladu s moderními světovými trendy,
navíc s jasným českým vkladem. Zároveň si tito tvůrci vysloužili spíše kritický pohled veřejnosti, která ve specifických stavbách (hlavně od počátku 70. let) viděla,
většinou nespravedlivě, pomníky sloužící k prezentaci tehdejší politické moci. I proto směrem k jejich práci přetrvávají rozdílné názory. Právě Karel Prager (autor například
Nové scény ND či budovy bývalého Federálního shromáždění) je dodnes nejdiskutovanějším tvůrcem zmíněné generace.

Výstava Karel Prager a Praha 5 je po expozicích
v budově bývalého Federálního shromáždění a v Pragerově
rodišti Kroměříži již třetí letošní instalací, která se u příležitosti desátého výročí jeho úmrtí snažila nabídnout objektivní
pohled na jeho dílo. Zároveň ukázala i regionální rozměr
Pragerovy tvorby, neboť právě k území Prahy 5 se opakovaně vracel a zanechal zde několik projektů, ať už realizovaných či nikoli. Do druhé skupiny patří hlavně známé
futuristické „superstruktury“ pro košířské údolí, pokus vytvořit zcela novou formu bydlení pomocí obrovských betonových bloků nad již existujícím městem. Také pro centrum
Smíchova plánoval velké změny, řadu asanací a staveb
nových objektů. Z této koncepce, která v řadě ohledů nepochybně nebyla příliš ohleduplná, zůstala postavena jen
atypická budova smíchovské pobočky Komerční banky. Poslední jeho životní realizací byl obytný soubor U Kříže v Jinonicích (oceněný titulem Stavba roku 1999). Všechny
zmíněné projekty výstava představila pomocí unikátních
Pragerových plánů i prostorových modelů a fotografií. Výstava zároveň návštěvníkům nabídla podnět k vlastnímu kritickému myšlení o veřejném prostoru, konkrétně pak
o urbanistickém vývoji středu Smíchova posledních let. Pohled na Pragerovy návrhy mohl být návodem k otázkám, zda
současná podoba okolí Anděla - zbavená původní poetiky
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i funkce a redukovaná na obchodní zónu - není minimálně
stejně problematická jako některé Pragerovy vize. A jestli
naopak Prager, který na území bývalé továrny navrhoval
i kulturní a společenské centrum, nezacházel s tímto místem
v některých ohledech překvapivě citlivěji než ti, kteří jej
přetvářeli v minulých dvou dekádách. Souběžně s výstavou
vyšla i barevná doprovodná publikace, jíž vydalo Informační centrum Praha 5, o. p. s., která zároveň byla katalogem expozice, ale nabídla i dva eseje o Pragerově tvorbě
v kontextu Prahy 5 a připomínku jeho dalších důležitých
prací.

CYKLUS LETOŠNÍCH VÝSTAV UZAVŘELY OLEJOMALBY
Poslední letošní prezentací v nové výstavní síni Úřadu MČ
Praha 5 ve Štefánikově ulici se stala kolekce olejomaleb Terezy Límanové s názvem „Přes barvu k bělosti“. Autorka
dlouhodobě ztvárňuje motivy z Městské části Praha 5, například z Košíř a Smíchova. Výstavu zahájil starosta MČ
Praha 5 MUDr. Radek Klíma dne 8. prosince 2011 v 18. 00
hodin. Výstava byla pro veřejnost otevřena od pátku 5.
prosince a byla přístupna každý všední den od 12. 00 hodin
do 18. 00 hodin.

Zdravotní a sociální péče
ZUBNÍ KLINIKA FADENT PŮSOBÍ POBLÍŽ STANICE
METRA ANDĚL
Fadent je moderní stomatologická klinika s profesionálním a
příjemným personálem, mající smlouvy se všemi významnými pojišťovnami v České republice. Zdravotnické zařízení
působí ve Stroupežnického ulici nedaleko stanice metra Anděl. Klinika poskytuje komplexní služby v nadstandardní
kvalitě a ošetřuje pacienty již od věku šesti měsíců. Každý
nový pacient je nejprve komplexně vyšetřen a poté je mu
sestaven léčebný plán. Kromě zdravotně-záchovné části na
klinice poskytují i estetické služby, například bělení zubů,
korekce červené a bílé estetiky, tedy linie přechodu dásní a
zubů. Pracuje zde i dentální hygienistka, která je v prevenci
onemocnění zubu a dásní neopominutelným faktorem.
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Veřejně prospěšná činnost
VZPOMÍNKOVÁ AKCE KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
A OBĚTÍ VÁLEK
Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 se konala v Praze 5 na náměstí
Kinských u pomníku padlých při osvobozování Prahy vzpomínková akce ke Dni válečných veteránů a obětí válek pořádaná Sdružením válečných veteránů pod záštitou
místostarosty MČ Praha 5 JUDr. Petra Lachnita.
Den válečných veteránů a obětí válek je významným
dnem, kdy si lidé na celém světě připomínají účastníky a
oběti světových i lokálních konfliktů již od roku 1926, a to
jak oběti z řad vojáků, tak i nevinné oběti z řad civilního
obyvatelstva. Nejinak tomu bylo i při vzpomínkové akci
v Praze 5. Při pietní akci z rukou zástupce Sdružení válečných veteránů převzali vyznamenání účastníci misí
Ochranných sil OSN v bývalé Jugoslávii. Místopředseda
Sdružení válečných veteránů Ladislav Sornas zdůraznil ve
svém projevu význam tohoto slavnostního dne, odvahu a
statečnost všech našich vojenských veteránů, kteří prošli válečnými konflikty a trvalý zármutek rodin, jejichž členové
zahynuli při plnění svého poslání. Místostarosta MČ Prahy 5
JUDr. Petr Lachnit vyzdvihl význam Dne válečných veteránů a obětí válek, připomněl historii místa, kde se pietní
akce konala, místa, které se mělo jednou provždy stát vzpomínkou na všechny životy položené při osvobozování Prahy
v závěru druhé světové války. Na závěr vzpomínkové akce
pronesla modlitbu za zemřelé ve všech válečných konfliktech Th.Mgr. Petra Šáchová, farářka církve československé
husitské a ombudsmanka MČ Praha 5.

BEZPLATNÝ SEMINÁŘ O WEBOVÉ ANALYTICE
Dne 30. listopadu 2011 se ve smíchovském paláci Austria
konal seminář věnovaný webové analytice. Cílem analytiky
je optimalizovat fungování webu, pochopit chování zákazníka na stránkách, odstranit úzká hrdla a zvýšit jeho celkovou obchodní výkonnost. Setkání určené pro odbornou
veřejnost uspořádala společnost Web Analytics Wednesday.
Podobné akce v západní Evropě probíhají již řadu let. Odborné setkání bylo volně přístupné všem zájemcům o tuto
tématiku a další pokračování jsou naplánována na příští rok.
Přednášky měly za cíl odpovědět na otázky ohledně loajality, konverze a retence. Půjde například o to, jak identifikovat a udržet nejlepší zákazníky, komu a kdy nabídnout
slevu, jak opravdu správně vyhodnocovat přínos emailových
kampaní, jaké informace lze využít pro predikci budoucího
chování zákazníků a podobně. Jedním z přednášejících byl
i Radek Hrachovec, který pracoval mimo jiné i jako marketingový ředitel společnosti Baťa. Jeho prvním projektem by-
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la příprava věrnostního programu Baťa klub, o který dvanáct
let pečoval a rozvinul ho do všech zemí ve střední Evropě.
K jeho největším úspěchům patřilo vybudování služby
prodeje obuvi přes internet, znovuzavedení značky Botas a
udržení značky Baťa jako nejrespektovanější v oblasti
maloobchodu obuví.

KULTURNÍ KLUB POŠTOVKA
Kulturní klub Poštovka organizuje řadu osvětových a společenských aktivit. Zájemci zde mohou navštěvovat hudební,
pohybové a počítačové kurzy pro děti, mládež, dospělé i seniory. V prostorách klubu se pravidelně pořádají výstavy a
kulturní akce pro děti předškolního věku (disco, divadélko).
Zařízení nabízí pronájem sálu, učeben i zahrady (zkoušky
souborů, porady, soukromé akce). Oblíbenou součástí zdejší
osvětové práce jsou i hudební kurzy (kytara, flétna, trubka,
klavír), pohybové kurzy (pro maminky s dětmi, pro seniory),
PC kurzy a zároveň zde působí i bridžový klub. Výtvarné
kurzy zde vede akademická sochařka Blanka Proksová. Oblíbený je i cestovní klub důchodců.

Městská zeleň a ekologie
BEZPEČNOST DĚTÍ POSÍLÍ PRŮZKUM MĚSTSKÉ ZE LENĚ
V listopadu 2011 rada městské části Praha 5 vyslovila souhlas se zahájením dendrologického průzkumu městské zeleně. Průzkum bude zahájen v areálech dětských hřišť a
základních i mateřských škol. Jeho účelem je zajištění
maximální bezpečnosti pro děti, které se v těchto lokalitách
pohybují. „Neumím si představit, že bychom připustili na
jakékoliv riziko, aby došlo k podobnému případu, jako se to
stalo ve Zlíně,“ zdůvodnil rozhodnutí první zástupce starosty Ing. Miroslav Zelený. Zároveň připomenul tragický
případ pádu stromu v centru Zlína, který usmrtil dva školáky. Podle radnice Prahy 5 se odborníci při průzkumu v základních i mateřských školách a na 56 dětských hřištích,
které městská část provozuje, zaměří kromě stavu provozní
bezpečnosti stromů a rostlin například i na to, zda přítomná
zeleň není jedovatá, či nemá alergenní účinky.

NEBEZPEČNÝ SMOG POTRÁPIL I PRAHU 5
Praha se přidala k Ostravsku a Mostecku – tedy k oblastem s nejhůře dýchatelným vzduchem. V pondělí 14. listopadu 2011 pražský magistrát upozornil na nebezpečí
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nadlimitních koncentrací jemného polétavého prachu.
Hranice 50 mikrogramů prachu na kubík vzduchu byla podle meteorologů překročena na mnoha měřících bodech během šesti po sobě jdoucích hodinách. Magistrát ústy své
mluvčí Terezy Krásenské požádal řidiče, aby „pokud možno
nevyjížděli“ a malé děti a seniory, aby „omezili pobyt mimo
budovy“. Nejdramatičtější zvýšení koncentrace polétavého
prachu už od neděle meteorologové zaznamenaly ve Vršovicích, na náměstí Republiky a na Smíchově. Naopak nejlépe
se dýchalo obyvatelům Braníku, Stodůlek a Kobylis.
„I v těch nejméně postižených čtvrtích nám přístroje ovšem
ukazují nadlimitní hodnoty, drží se však ještě pod hranicí sta
mikrogramů. Vždy záleží, kde je stanice umístěna, ale lokality s nejvyšším a naopak nejnižším výskytem prachu zůstávají stejné. Nejhorší je to vždy ráno a ve večerních
hodinách. Rozptylové podmínky se většinou zlepšují kolem
poledne a v odpoledních hodinách,“ popsal situaci meteorolog Pavel Borovička.
Podle meteorologů nejde o neobvyklý jev, jen na jeho výskyt jsme si navykli spíše v prvních měsících roku.
V Praze je na vině jednoznačně doprava.

Bezpečnost občanů
DOMOVEM DŮCHODCŮ OTŘÁSLA EXPLOZE
V sobotu 26. listopadu 2011 domovem důchodců v Klicperově ulici v Praze 5 otřásl výbuch. Následný požár likvidovalo pět požárních hasičských sborů. Přivolaní záchranáři
ošetřili dva seniory. „Zatím nejsme schopni sdělit, co bylo
příčinnou exploze,“ řekl velitel zásahu hasičů Jan Kulhánek.
Podle něj došlo k explozi prázdného bytu. „Bylo nám hlášeno na tísňovou linku, že v tomto inkriminovaném bytě ve
třetím poschodí došlo k výbuchu, ovšem po našem příjezdu
se zde již nikdo nenacházel. Ta osoba prostě utekla,“ uvedl
Kulhánek. Hasiči celkem evakuovali deset osob, z toho
jednu nemohoucí nepohyblivou ženu.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
BARRANDOVSKÉ FILMOVÉ ATELIÉRY OSLAVOVALY
VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Barrandovské filmové ateliéry si letos připomněly 80 let od
okamžiku, kdy je Miloš Havel začal stavět. Postupně nabyly
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světového věhlasu. Vznikly tu velkofilmy i pamflety poplatné době. Jejich logo by mohlo být uvedeno na více než
dvou a půl tisícovce českých i zahraničních filmů. Stavět se
začaly 23. listopadu 1931. Nesmrtelnost mnoha českých
herců odstartoval 25. leden 1933 první klapkou filmu Vražda v Ostrovní ulici. Současný majitel ateliérů společnost
Barrandovské studio zde ve čtvrtek 28. listopadu 2011
v průběhu slavnostní galavečeře předala významným obchodním partnerům a tvůrčím osobnostem výroční ceny.
Cena „Jáchym“ byla udělena společnosti Stillking Films,
která stojí mimo jiné za realizací „bondovky“ Casino Royale
nebo fantasy Letopisy Narnie, ale v posledních měsících zde
zajišťovala i natáčení předvánočního hitu Mission: Impossible Ghost Protocol nebo amerického špionážního seriálu
Missing. Za podporu české kinematografie cenu převzal
i zástupce společnosti RWE, která v rámci Filmové nadace
RWE & Barrandov Studio, podporuje původní scenáristickou tvorbu. Cenu získal i finanční partner společnosti bankovní uskupení Raiffeisen Bank a společnost Moravia
Steel.
Za šíření dobrého jména barrandovských studií ve
světě ocenění obdržel Miloš Forman, který tady realizoval
svůj klíčový snímek Amadeus. Za celoživotní dílo pak in
memoriam prof. Otakar Vávra. Výroční firemní ocenění
„Jáchym“ odkazuje ke jménu významného francouzského
paleontologa Joachima Barranda, jehož jméno nese celá
zdejší čtvrť.

PROSINEC 2011

Z radnice
STAROSTA PRAHY 5 SE PODÍLEL NA VÝSADBĚ
NOVÝCH STROMŮ
V Praze 5 začala výsadba stromů, které přispějí k posílení zastoupení přírody v rušné městské části. Na sázení stromů se
podílel i starosta páté městské části MUDr. Radek Klíma. Finanční prostředky umožňující výsadbu vzácných dřevin získala radnice.prostřednictvím grantu z Nadace ČEZ. „V červnu
tohoto roku se Praha 5 zúčastnila grantového řízení Nadace
ČEZ „Stromy 2011„. Správní rada nadace projekt naší městské části vybrala a na výsadbu schválila nadační příspěvek ve
výši 200 tisíc Kč,“ doplnil starosta MUDr. Radek Klíma. Podstatou projektu s názvem „Více zeleně v Praze 5“ je výsadba
zeleně v místech s vysokou koncentrací obyvatel. Jednotlivé
druhy stromů byly zvoleny tak, aby korespondovaly s původní zelení a vhodně doplnily městskou zástavbu. Nová zeleň je náhradou za původní uschlé stromy, které se v dané
lokalitě dříve nacházely. Nově zasazeny byla stromy na
Barrandově (Chaplinovo náměstí, Tréglova a Lohnického ulice), na Smíchově (náměstí 14. října, Arbesovo náměstí) a v jinonické Tichnově ulici. Výsadba začala v podzimních
měsících, které jsou pro realizaci ideální a zaručují nejvyšší
pravděpodobnost, že se nová zeleň uchytí.

NOVÝ ČLENEM ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 5 SE
STAL ADAM HOLUB
Novým členem Zastupitelstva městské části Praha 5 se stal za
ČSSD Adam Holub, který na letošním listopadovém zasedání
zastupitelstva složil slib. Nastoupil na místo po MUDr. Angelu Marinovovi, který pro pracovní zaneprázdnění ze své funkce odstoupil.

MINUTA TICHA NA ANDĚLU ZA PRVNÍHO PREZIDEN TA ČESKÉ REPUBLIKY VÁCLAVA HAVLA
V pátek 23. prosince 2011 se přesně ve 12. 00 hodin zastavil
prodej ve všech stáncích v rámci vánočních trhů na pěší zóně
Anděl. Prodejci tak uctili minutou ticha památku Václava
Havla, prvního prezidenta České republiky, který zemřel
v neděli 18. prosince 2021. Radní městské části Praha 5
projevili hlubokou účast a kondolovali přímo na Hrad, kam
byl také za Městskou část Praha 5 zaslán smuteční věnec.
K úmrtí Václava Havla přinesly nekrology nejvýznamnější
světové sdělovací prostředky. Sanice BBC vyzdvihla Václava
Havla jako ve světě obdivovaného vyslance své země, který
pomohl bez krveprolití zničit komunismus. Poprvé byl Václav
Havel jmenování prezidentem v roce 1989. „Na rozdíl od
předchozích východoevropských politiků byl svěže otevřený,
někdo by řekl excentrický, příležitostně projíždějící rozsáhlým hradem na koloběžce,“ uvedla BBC. Připomněla také to,
že Havel jmenoval amerického hudebníka Franka Zappu
čestným kulturním vyslancem. Výčet historických událostí
pak pokračoval rozdělením Československa, za něž byl Václav Havel kritizován. Rozhlasová stanice vyzdvihla skutečnost, že se Václav Havel stal odpůrcem korupce, která
provázela privatizaci státních podniků. BBC se také zmínila
o Havlových zdravotních potížích a o jeho činnosti ve
prospěch ochrany lidských práv po ukončení prezidentského
mandátu v roce 2003. Podle BBC: „Lidé ve světě na Václava
Havla vzpomínají jako na člověka, který neměl rád pompu a
obřadnost, a který, obklopen doma rafinovanějšími českými
politiky, byl ve světě obdivován jako spíše poněkud nervózní
vyslanec své země než jako profesionální politik. Vždy toužil
vrátit se k psaní, což nakonec učinil.“
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Úřední oznámení
PRAŽSKÉ ULICE SE BUDOU RÁNO ČISTIT O HODINU
POZDĚJI
Blokové čištění pražských ulic bude začínat o hodinu později.
Zatímco dosud úklid většinou startoval v sedm hodin ráno,
příští rok budou čisticí vozy vyrážet o hodinu později. Veřejnost o tom informoval mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Tomáš Mrázek. Na pozdějším začátku úklidu se
dohodli zástupci TSK a vedení města. „Reagovali jsme na
podněty z městských částí, jejichž obyvatelé apelovali na posun začátku úklidu. Životní styl Pražanů se mění, do práce
část z nich odjíždí později, a proto nebyl důvod tomuto požadavku nevyhovět,“ uvedl náměstek primátora Karel Březina
(ČSSD). Dalším důvodem změny času je podle ředitele TSK
Luďka Dostála to, že při blokovém čištění nejsou kvůli rozhodnutí Nejvyššího soudu odtahována zaparkovaná auta.
„Tím odpadla komplikace v podobě častého uvíznutí odtahových vozů v ranní dopravní špičce, což byl také jeden
z důvodů pro start čištění již v sedm hodin,“ dodal ředitel.
Informace o termínu čištění jednotlivých komunikací mohou
lidé získat díky registraci na webových stránkách TSK. Služba je bezplatná. Uživatel dostane do e-mailu informace
o chystaném čištění ve zvolené oblasti o týden a jeden den
dopředu. Ulice se v Praze plošně čistí dvakrát ročně, na jaře a
na podzim.

ODDĚLENÍ OSOBNÍCH DOKLADŮ A EVIDENCE OBYVATEL PRODLUŽUJE ÚŘEDNÍ HODINY
Od 2. ledna 2012 se v oddělení dokladů a evidence obyvatel
v Praze 5 prodlužuje úřední doba. Úřední hodiny jsou stanoveny v pondělí a ve středu od 8. 00 hodin do 18. 00 hodin,
v úterý a ve čtvrtek od 8. 00 do 14. 30 hodin a v pátek od 8.
00 do 12. 00 hodin. Důvodem uvedených změn je skutečnost,
že od 2. ledna 2012 budou zdejším úřadem vydávány elektronické občanské průkazy. Stávající kabinky budou sloužit jako
místa pro výdej pasů s biometrickými prvky, tak i elektronických občanských průkazů. K úkonu se bude možné objednat až třicet dnů předem. Podobné opatření bude zavedeno
i při ověřování pravosti podpisů.
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Územní rozhodování a stavební aktivity
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOŘENSKÉHO PROCHÁZÍ VELKÝMI ZMĚNAMI
Podle ředitelky školy Mgr. Libuše Daňhelkové projde historická budova školy, stojící mezi Vltavou a Arbesovým náměstím, která slouží svému účelu již od doby slavného
cestovatele a zdejšího řídícího učitele Josefa Kořenského,
velkými stavebními úpravami. Historická budova z roku 1893
se o prázdninách 2012 dočká velkých stavebních změn. Přestavba podtrhne historický ráz budovy a zároveň se zde uskuteční nezbytná modernizace, jak to vyžaduje současná výuka.
V roce 2012 nastoupí žáci do budovy s novými okny, podlahovými krytinami a vymalovanými třídami. Uskuteční se
i výměna elektroinstalace a dalších technických prvků.

Podniky a podnikatelé
ANKETA PODNIKATEL A ŽIVNOSTNÍK PRAHY 5 MÁ SVÉ
VÍTĚZE
Vítězi ankety Podnikatel a živnostník Prahy 5 pro rok 2011 se
stala firma WINEFOOD MARKET s.r.o. a Ing. Miroslav
Sázavský specialista na stavební sklo. Zástupci vítězné
společnosti a živnostník roku převzali ocenění z rukou starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy na slavnostním večerním
vyhlášení, které proběhlo poslední listopadový den roku 2011
v Paspově sále pivovaru Staropramen v Praze 5. Mezi další
oceněné patřili Marta Plecitá podnikající v textilním průmyslu
a známá vlastními návrhy oblečení VESELÁ NOHAVICE a
Josef Pažavan provozující masážní a relaxační centrum
MASSAGE SHANTI. Z firem byly oceněny také společnost
LOKAL BLOK s.r.o., která je známá svojí restaurací a lezeckým centrem na Smíchově, a KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
a.s nabízející prostorové modely železnice. Tradiční soutěž
pro podnikatelský sektor v městské části Praha 5 probíhala
pod záštitou starosty MUDr. Radka Klímy a radního pro
podnikání Marka Kukrleho.
Slavnostní večer kromě vyhlášení vítězů umožnil
i představení nových projektů zdejší radnice. K nejzajímavějším patřily vizualizace rekonstrukce Letohrádku
Portheimka, která by v budoucnu měla nabízet multifunkční
komplex pro pořádání výstav, svatebních obřadů a dalších aktivit. Hosté se seznámili také s podobou letní scény Švandova
divadla, kterou představil jeho ředitel Daniel Hrbek. Děti jistě
ocenily projekt ve spolupráci městské části a společnosti Sta-
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ropramen s názvem „Sbírej víčka, postavíme hřiště“. Neméně
zajímavé byly projekty v oblasti sportu, konkrétně Bike Arény
Smíchov a projekt tréninkového centra zimního stadionu.
Městská část Praha 5 také představila plán spolupráce s podnikatelským sektorem v oblasti zlepšení životního
prostředí, konkrétně v zapojení se do podpory elektromobility.
V této oblasti je Praha 5 průkopníkem. V dané oblasti spolupracuje s řadou společností, například se Staropramen.

Profily vítězných firem:
1. místo: Společnost WINE FOOD MARKET

Sídlí ve Strakonické ulici v Praze 5 a zabývá se prodejem
kvalitních italských vín a originálních italských potravin. Sortiment zahrnuje převážně neprůmyslově vyráběné produkty,
typické pro daný region. Pod značkou WINE FOOD je na
Smíchově provozována také italská pekárna Wine Food Market Panificio.

2. místo: LOKAL BLOK s.r.o.

Sportovní bar s kapacitou dvě stě osob a příjemná restaurace s letní zahrádkou. Díky největší boulder stěně v Evropě,
kterou najdete v podzemních prostorách. Oblíbené sportovní
zařízení vyhledávají na náměstí 14. října již sedm let nejen
milovníci nové moderní kuchyně, ale i aktivní sportovci.

3. místo: KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC a.s.
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lékání. Prvními zákazníky absolventky Vysoké školy ekonomické Marty Plecité byli návštěvníci velikonočního trhu ve
Slivenci, na kterém podnikatelka v daném čase na mateřské
dovolené prodala 13 kusů oblečení. Dnes mají Veselé nohavice zákazníky po celé České republice a v osmi zemích Evropy
se zaměřením na Čechy žijící v cizině. Marta Plecitá každý
půlrok představuje nové kolekce. Značka se prodává nejen na
eshopu, ale i v několika kamenných obchodech. Při plánování
expanze uvažuje Marta Plecitá o zapojení maminek na mateřské dovolené.

3. místo: Josef Považan – MASSAGE SHANTI

Masážní a relaxační studio Shanti sídlí na rohu Preslovy a
Kořenského ulice v Praze 5. V nabídce jsou například i masáže pro miminka a těhotné ženy. Veškeré procedury provádějí
speciálně vyškolené terapeutky z Thajska s dlouholetými
zkušenostmi. Jedním z cílů relaxace poskytované tímto centrem je zbavování návštěvníků pocitů únavy a zanechání
blahodárných účinků na lidské tělo i mysl.

Byty a bytová politika
DEREGULACE NÁJEMNÉHO PROZATÍM NEPOSTIHNE
SOCIÁLNĚ SLABŠÍ OBČANY

Unikátní projekt jedné z největších modelové železnice ve
střední a východní Evropě. V Praze na Smíchově v obchodním komplexu Anděl City návštěvníci mohou spatřit
několik dominant České republiky, pohyblivý automobilový
park a technické modely. Systém miniaturních kamer v lokomotivách vláčků zprostředkuje divákům zážitek z jízdy krajinou. Součástí Království železnic je i stálá výstava z historie
železnice na území České republiky a vzdělávací program pro
školy připravený v duchu konceptu Ministerstva školství.

Profily v oblasti živnostník:
1. místo: Miroslav Sázovský

Miroslav Sázovský je nezávislým specialistou na stavební
sklo. Jako absolvent ČVUT v Praze se zaměřením na stavební
fyziku publikuje, vyučuje a pomáhá firmám s bezpečnými návrhy a projekty využití stavebního skla. Jeho seminářů se zúčastňují profesionálové nejen z České republiky, ale i ze
zahraničí. V současnosti připravuje projekt propojení studentů
stavebních oborů s profesionály, kteří na tomto trhu již působí
a které podnikají v oboru lehkých obvodových plášťů.

2. místo: Marta Plecitá – VESELÁ NOHAVICE

Veselá Nohavice.cz je česká značka oblečení pro malé děti a
mottem Veselé Nohavice je Radost ze života – radost z ob-

Již na podzim roku 2011 radní Prahy 5 rozhodli kromě ponechání dosavadní výše nájemného ve všech bytech a domech
zvláštního určení (ve kterých bydlí především handicapovaní
občané) v dosavadní výši 40 korun za metr čtvereční v rámci
měsíce. Sociálně slabší občané si navíc mohli zažádat o slevu
z neutěšených ekonomických důvodů. Radnice také nabízí
pomoc seniorům nad 65 let, kteří nejsou vlastníky nemovitosti
určené k bydlení. Potom nájemné může činit 90 korun za mě-
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síc za metr obytné plochy. Poskytované slevy jsou vázány na
příjem domácnosti seniorů. V případě jednočlenné
domácnosti nesmí být vyšší příjem než čtyřnásobek životního
minima (pro rok 2011). Což představuje částku 12504 Kč.
V případě dvojčlenné domácnosti je částka vymezena výší
18018 Kč. Slevy budou poskytovány na dobu určitou jednoho
roku. Řešením neutěšené sociální situace je i možná výměna
bytu. Vzhledem k blížícímu se ukončení regualce nájemného
je vhodné rok 2012 využít jako přechodné období k dílčí
úpravě nájemného a celkového řešení bytové situace získáním
výhodnějšího bytu.

Doprava
PARKOVÁNÍ NA NOVÉM SMÍCHOVĚ SE ROZŠÍŘILO
Jedno z nejnavštěvovanějších pražských obchodních center
Nový Smíchov prošlo u příležitosti desátého výročí otevření
komplexní renovací. Centrum bylo zprovozněno v místech
bývalé Ribghofferovy továrny na kolejová vozidla. V obchodních prostorách bylo letos instalováno nové výkonnější
moderní osvětlení. Díky RGB LED diodám je zde více světla.
Zároveň vhodné stavební úpravy rozšířily provozní prostory.
Ve spojovacích chodbách se objevily i vertikální zahrady, nabízející zákazníkům více klidu a pohodlí. V současnosti je
v prvním a druhém podzemním podlaží dva tisíce parkovacích míst pro zákazníky, kteří řeší cestu za nákupy osobním
vozidlem. Pro následující rok 2012 vedení obchodního centra
uvažuje o možnosti parkování osobních vozů i přes noc. Nezapomněli ani na módní elektromobily, pro něž je zde zřízena
dobíjecí stanice. Předpokládá se, že pro parkování bude
otevřeno i třetí podlaží, kde má vzniknout od počátku roku
2012 tři sta nových stání. Podzemí obchodního centra s nákupními prostory spojil nový expresní výtah, kterým je možné
vyjet až k restauračnímu zařízení. Pod hlavním vstupem
z Plzeňské ulice vznikla nová hygienická zařízení.

AUTOBUSOVÁ LINKA Č. 558 POJEDE AŽ DO STANICE
ŠTĚPAŘSKÁ
Školní autobusová linka číslo 558 ze Žvahova na Barrandov
bude od 11. prosince 2011 prodloužena. Ze stanice Chaplinovo náměstí bude školní autobus pokračovat ještě do stanice
Poliklinika Barrandov. Konečnou se stane zastávka Štěpařská.
K úpravě došlo na přání občanů z Hlubočep, jejichž děti tuto
školní linku využívají. Stanice Štěpařská je již v docházkové
vzdálenosti i od základní školy V Remízku. Organizace
ROPID v uvedené záležitosti vyhověla žádosti zástupce sta-
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rosty pro dopravu a životní prostředí Prahy 5 Ing. Jiřího Vej melky.

Školství a dětské aktivity
ŠKOLNÍ DRUŽINY O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH PŘE RUŠILY ČINNOST
Na základě doporučení ředitelů základních škol zřizovaných
MČ Praha 5 vzali radní na vědomí přerušení provozu školních
družin v době vánočních prázdnin, tedy od pátku 23. prosince
2011 do pondělí 2. ledna 2012. Dle informací ředitelů škol byl
mezi rodiči o družiny minimální zájem a provoz by byl ekonomicky nevýhodný. Z 1603 žáků docházejících do školních
družin na 13 základních školách zřizovaných městskou částí
bylo přihlášeno pouze 13 žáků ze ZŠ Barrandov - Chaplinovo
nám č. /615, a to pouze na 2. ledna 2012. Pro tyto děti bylo
v daném termínu otevřeno jedno oddělení školní družiny.

Kultura
PŘEDSEDKYNĚ KULTURNÍ KOMISE MARIE ULRI CHOVÁ-HAKENOVÁ ZHODNOTILA KULTURNÍ AKTIVI TY
ZA ROK 2011
„V Praze 5 se uskutečnilo několik pozoruhodných akcí.
V rámci Dnů evropského dědictví jsme si mohli prohlédnout
jinak běžně nepřístupné památky a navštívit řadu pozoruhodných koncertů vážné hudby pořádaných městskou částí,
které se nesly v příjemné a radostné atmosféře. Stále většímu
zájmu se těšily výstavy v Galerii Portheimka či expozice
v nově otevřené radniční výstavní síni. I příští rok bude v oblasti kultury úspěšný. Připravujeme například výstavu k 100.
výročí narození Jiřího Trnky, dvacet let od založení nakladatelství AULOS či představíme práce významné fotografky
Dany Kyndrové. Kulturní aktivity jsou připraveny na každý
měsíc a významně obohatí život našich občanů.“

Zdravotní a sociální péče
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BEZDOMOVCI POTŘEBUJÍ POMOC
Podle statistických odhadů se po hl. m. Praze pohybuje okolo
4000 lidí bez trvalého bydliště – „bezdomovců“. Problematikou, jak obtížnou situaci řešit, se zabývalo diskusní setkání
na radnici Prahy 5, které zorganizovala Mgr. Vlasta Váchová,
předsedkyně sociálního a zdravotního výboru Prahy 5. Bezdomovci se nejčastěji pohybují na trase Anděl – Na Knížecí a
Smíchovské nádraží, kde hledají dočasný azyl a možnost
v temperovaném prostředí odchodních středisek a nádraží
přespávat. Problematikou se zabývá i Magistrát hl. m. Prahy,
který od roku 2014 připraví až třicet tréninkových bytů pro lidi bez domova. Podle JUDr. Petra Lachnita, zástupce starosty
Prahy 5, je to důležitý fakt, že hl. m. Praha nepřenechává
celou zodpovědnost za tíživý sociální problém pouze městským částem.

Veřejně prospěšná činnost
PROGRAM VÁNOČNÍCH TRHŮ NA ANDĚLU BYL BOHATÝ
Vánoční trhy na pěší zóně Anděl začaly počátkem prosince a
kromě mnoha stánků s vánočním zbožím nabízely i atraktivní
kulturní program. Na pódiu se denně (15.30 hod.– 18.30 hod.)
od 3. do 23. prosince 2011 představily známé tváře naší kulturní scény, které se střídaly s pěveckými soubory ze všech
koutů Čech a Moravy. Oslavy zpestřily i vystoupení neziskových organizací a dětských pěveckých sborů.

Sport a zábava
FESTIVAL ALPINISMU V NÁRODNÍM DOMĚ NA SMÍCHOVĚ
Od 1. do 4. prosince 2011 se již po osmé v Praze 5 konal
v Národním domě na Smíchově festival alpinismu.
Společnost Alpy.cz a časopis „lidé&HORY“ zvou do Prahy
pravidelně nejenom širokou veřejnost a milovníky tak krásného a náročného sportu, jakým alpinismus je, ale i současné
špičkové světové horolezce. Jednou z takovýchto osobností
byl i Peter Habeler, který společně s Reinholdem Messnerem
dodal dalším generacím lezců odvahu přenést alpský styl i na
nejvyšší hory světa. Peter Habeler, tento významný rakouský
horolezec, v rámci letošního ročníku festivalu v Praze převzal
významné ocenění za celoživotní přínos alpinismu – prestižní

KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 5 / ZÁPISY ZA 2011 / PROSINEC

Pražský křišťálový cepín. Trofejí se zatím může pochlubit
pouze Reinhold Messner, který si ji z Čech odvezl v roce
2009. Mimo obvyklého programového maratónu prezentací a
přednášek špičkových lezců byl letos poprvé do programu zařazen kongresový den s tématem „Problematika záchrany ve
výškách nad 6 000 metrů“.

Městská zeleň a ekologie
PRAHA 5 VYZVALA OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI K ZAPOJENÍ SE DO PROJEKTU ELEKTROMOBILITY
Městská část Praha 5 na slavnostním vyhlášení ankety Podnikatel a živnostník Prahy 5 představila projekt spolupráce s podnikatelským sektorem v oblasti zlepšení životního
prostředí, konkrétně využívání elektromobilů. V této oblasti je
Praha 5 průkopníkem. K hlavním bodům náleží spolupráce se
společnostmi jako například Staropramen nebo Harley Club
Praha. Snahou radnice je využívat elektromobily nejen pro
osobní přepravu, ale i pro podnikatelské účely. V Praze je
největším znečišťovatelem ovzduší doprava. Městská část
Praha 5 proto začala využívat pro svoje potřeby elektromobily, aby tak šetřila místní životní prostředí. „Praha 5 je první
městskou částí, která má vlastní dobíjecí stanici. Uvědomujeme si ale, že pouhé využívání elektromobilů pro účely úřadu
nestačí. Je třeba motivovat také firmy, které u nás sídlí, aby
využívaly elektromobily v podnikatelském sektoru,“ přiblížil
podstatu projektu starosta MUDr. Radek Klíma. Kromě něj si
nové elektromobily vyzkoušeli také někteří z ostatních
radních. „Právě pro provoz ve městech jsou elektromobily
vhodné, při popojíždění v kolonách produkují minimální hluk
a emise,“ dodal zástupce starosty Ing. Jiří Vejmelka. Podle
studie Evropské unie až osmdesát procent cest představují
jízdy do 60 kilometrů, přičemž současné typy elektrických
automobilů umožňují dojezd zhruba do 150 kilometrů. Důležitou roli hraje také ekonomická stránka provozu elektromobilů – náklady na ujetý kilometr jsou přibližně šestkrát
nižší než u klasického auta. Praha 5 v současnosti využívá
osobní automobily Citröen C-Zero, Peugeot iOn a elektromobilní skútr, který měla radnice nejprve v červnu zapůjčen od
magistrátu a poté jej odkoupila do trvalého užívání. Pořízení
elektromobilů má přispět ke snižování emisí výfukových plynů v Praze 5. „K pořizování energeticky úsporných prostředků
přistupujeme s dlouhodobou perspektivou. Letos v dubnu
jsme proto také již zprovoznili nabíjecí stanici pro elektromobily a v červnu obdrželi k testování první elektrický skútr.
Dalším logickým krokem proto bylo pořízení našich prvních
elektromobilů,“ vysvětlil starosta MUDr. Radek Klíma.
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Bezpečnost občanů
DOMÁCÍ NÁSILÍ ZŮSTÁVÁ SKRYTOU SKUTEČNOSTÍ
Pomoc v případech domácího násilí vyhledalo v občanském
sdružení ROSA za minulý rok celkem 23 žen z Prahy 5. Zároveň centrum poskytlo opakovanou pomoc 237 ženám z celé
Prahy, z nichž každá desátá byla z Prahy 5. Bohužel většina
žen, která zažije násilí, se se svými zážitky jen nerada odborníkům svěřuje. Někteří pachatelé jsou tak agresivní, že týraným ženám nedovolují opustit byt. Vyhrožují jim, že pokud
budou vyhledávat pomoc na bezpečnosti nebo ve
zdravotnickém zařízení, tak týrání prohloubí. Lékařskou pomoc proto vyhledává pouze okolo 30 procent zneužívaných
žen. Policie v loňském roce dokonce 32 % nahlášených případů odložila jako neprokazatelné. Ohrožené ženy mohou však
kontaktovat řadu občanských sdružení, která se pomocí týraným osobám zabývají (například na čísle 241432466).
Problematice se věnuje i společnost SOS, funguje i linka ROSA 602246102. Řada odkazů je i na internetu: www.rosaos.cz aj.

Osobnosti, výročí, zajímavosti
MYŠLENKY ZAKLADATELE WALTROVKY NEZANIKLY
V letošním roce, přesně 1. prosince 2011, uplynulo právě 100
let, kdy zámečník a výrobce motocyklů JosefWalter se svými
přáteli založil společnost, která v Praze 5 - Jinonicích vybudovala podnik, jenž se během let proslavil výrobou automobilů, automobilových i leteckých motorů. V současnosti se
původní areál strojírenského podniku mění na obytnou čtvrť.
Myšlenka vyrábět v Praze letecké motory ale nezanikla. Vraťme se však ještě ke slavné historii. Rok po válce, k 1. 6. 1946,
byl podnik znárodněn a v roce 1949 přejmenován na Motorlet. Postupně zde byla ukončena výroba automobilů a výrobní
program se orientoval na letecké motory. V roce 1975 byl
uveden do výroby nový turbovrtulový motor M 601A vlastní
konstrukce, vyvinutý pro letoun L 410. Výroba jeho nej modernější verze M 601E, která je dosud ve výrobním
programu podniku, byla zahájena v roce 1986. Po roce 1990
nastal útlum způsobený rozpadem východních trhů.
Společnost byla přejmenována zpět na Walter a následovala
peripetie s neúspěšným hledáním nového strategického
partnera a řadou vlastnických změn.
V roce 2005 byla pod názvem Walter Engines osamostatněna část firmy zabývající se leteckou výrobou. Část jejích
aktiv v roce 2008 převzala společnost GE Aviation Czech,
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která výrobu motorů z Prahy 5 přestěhovala do pražských
Letňan. Původní výrobní areál firmy Walter v Jinonicích se
mezitím dostal do vlastnictví irské developerské společnosti,
která zde realizuje výstavbu nové rezidenční čtvrti.
Pokračovatelem strojírenské tradice kdysi slavné
Waltrovky se tak stala společnosti GE Aviation Czech. O jejím výrobním a obchodním programu veřejnost informoval
obchodní ředitel Milan Šlapák: „Akvizice určitých aktiv
společnosti Walter Engines proběhla 30. června 2008. Jednání
pochopitelně začala již dříve a během nich bylo rozhodnuto,
že nekoupíme firmu jako takovou, takže nejsme pokračovatelem původního právního subjektu Walter Engines, a. s.
Převzali jsme jen některá její aktiva jako zaměstnance, duševní vlastnictví, rozpracovanou výrobu nebo strojní vybavení. Během dvou až tří měsíců pak proběhlo stěhování
z původních prostor v Jinonicích do Letňan, kde má firma
v nájmu výrobní halu patřící Letovu. Po přestěhování byly
veškeré stroje rozmístěny téměř identicky, jak tomu bylo v Jinonicích. Bylo to i z toho důvodu, že jsme regulováni jednak
EASA, což je Evropská agentura pro bezpečnost letectví,
jednak i lokálním Úřadem pro civilní letectví (UCL). Součástí
certifikačních procesů pro výrobu, opravy a návrh motorů je
totiž i rozmístění výrobních strojů. Výrobní kontinuita tady
skutečně je a za historii se nijak nestydíme. Myslím si, že
společnost Walter toho dokázala hodně a za dobu své existence vyrobila desítky tisíc motorů různých typů. V době, kdy
jsme přebírali určitá aktiva společnosti, bylo ve světě
v provozu na 1500 jejích motorů, což je na takovouto firmu
obdivuhodný výkon. Kdyby tomu tak nebylo nebo kdyby její
motor neměl v sobě žádný potenciál, rozhodně bychom do této firmy nevstoupili. Náš nový motor H 80, u něhož nyní
dokončujeme certifikaci, vychází z platformy M 601, což byl
produkt firmy Walter. Pro stávající motory M 601 je jejich zákazníkem Aircraft Industries a jsou určeny pro letoun L 410.
V tuto chvíli již také má firma podepsány kontrakty na nové
motory H 80, které byly oficiálně oznámeny veřejnosti a investorům. Jedná se o společnosti v Severní Americe, například o výrobce zemědělských letadel Thrush, který
certifikuje nové letadlo s naším motorem H 80. Současně
podnik získal nového zákazníka v Rusku, kterým je
společnost Techno-avia, jež má podepsaný kontrakt na dodávku 30 letadel s opcí na dalších 30 letadel pro ruské ministerstvo dopravy. Továrna vyrábí okolo 200 motorů ročně.
V současnosti zde pracuje asi 400 zaměstnanců.“
(MM Průmyslové spektrum; www.mmspektrum.com/110701)
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