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Společnost, politické dění a hospodaření radnice
Rok 2016 přinesl v politické a hospodářské rovině fungování MČ Praha 5 několik více či méně
zásadních momentů, které v mnohém ohledu vyplynuly z vývoje v předešlém roce 2015. Na
radnici vládla koalice TOP 09, ČSSD, Strany zelených a KDU-ČSL, za podpory jednoho
zastupitele České pirátské strany. Starostou byl MUDr. Radek Klíma (TOP 09).
Již na podzim roku 2015 se objevily problémy v komunikaci mezi TOP 09 a Stranou zelených,
které vyústily 25. dubna k ukončení koaliční smlouvy uzavřené mezi kluby politických stran
TOP 09, SZ, KDU-ČSL a ČSSD. Předseda klubu TOP 09, starosta MČ Praha 5 Radek Klíma,
vydal prohlášení k odstoupení od koaliční smlouvy. Nově vytvořená koaliční smlouva potvrdila
spolupráci mezi TOP 09, ANO, ODS a KDU ČSL. Dne 28. dubna se konalo 12. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 5. Zastupitelé stanovili, že Rada MČ Praha 5 bude mít devět členů,
odvolali čtyři členy a zvolili nové členy Rady MČ Praha 5.

Návrh rozpočtu a hospodaření MČ Praha 5
Starosta MUDr. Radek Klíma předložil návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2016 na 10. zasedání
ZMČ Praha 5 dne 26. ledna 2016. Návrh počítal s příjmy ve výši 603.837,6 tis. Kč a výdaji
811.201,1 tis. Kč. Plánovaný schodek ve výši 207.365,5 tis. Kč byl kryt z Fondu rezerv a
rozvoje městské části Praha 5 a nedočerpaných finančních prostředků z minulých let.
Z celkového počtu 45 zastupitelů hlasovalo pro přijetí 26 zastupitelů, proti bylo 15 zastupitelů,
jeden se zdržel hlasování, jeden nehlasoval a dva byli omluveni. Schválení rozpočtu provázela
bouřlivá, několikahodinová diskuse, z níž mj. vzešel a byl schválen návrh na zvýšení Fondu
rezerv a rozvoje o sto milionů korun přesunutím finančních prostředků z přebytku hospodaření
z minulých let.
„Sto deset milionů korun určených na dofinancování rozdílu půjde z fondu rezerv a
rozvoje a bude použito na investiční projekty. Laicky řečeno, z kasy vyndáme našetřené peníze
a použijeme je na plánovanou investici. Proto nejde o klasický schodek, při kterém by chyběly
peníze,“ vysvětlil systém dofinancování starosta Radek Klíma s tím, že případné nevyužité
prostředky budou vráceny zpět do fondu.
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Příjmová část rozpočtu je tvořena daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a přijatými
transfery. Nedaňové příjmy v sobě zahrnují jak příjmy z úroků, tak příjmy z pokut a přijaté
nekapitálové příspěvky. Transfery pak představují finanční prostředky nabyté ze státního
rozpočtu, dále z rozpočtu hl. m. Prahy a převody ze zdaňované činnosti, které jsou zdrojem pro
financování plánovaných investičních a neinvestičních projektů. Vzhledem k celkové
předpokládané výši rozpočtových výdajů, která byla stanovena na téměř 812 milionů Kč, bylo
navíc nutné dorovnat nedostatek příjmů prostřednictvím třídy 8 – financování, čímž došlo ke
zvýšení příjmové části rozpočtu a vyrovnání celkového objemu rozpočtu v příjmech i výdajích.
Plán počítal se zařazením dorovnávací částky přibližně 210 mil., přičemž víc jak polovina
finančního objemu se měla využít z Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5.
Provozní výdaje ve výši 574,6 mil. Kč zahrnují běžné výdaje na chod městské části, např. do
školství (počítá se s vybavováním škol prostředky na multimediální interaktivní výuku),
sociální oblasti (Dny seniorů, výlety pro seniory, příměstské tábory pro děti ze sociálně slabých
rodin či akce pro děti) a na údržbu zeleně, čistoty a vzhledu městské části.
Kapitálové výdaje dosáhnou částky 227,5 mil. Kč. „Jde o investiční výdaje s trvalejší hodnotou,
to znamená s přesahem do dalších let. Standardně budeme investovat velké peníze do škol,
například dokončíme rekonstrukci sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov. Vybudujeme nové
třídy pro Základní školu Kořenského a pro Mateřskou školu Radlická. Osadíme fitness prvky
hřiště pro seniory u kulturního domu Poštovka, zrealizujeme psí hřiště s agility prvky v parku
Mrázovka. Chceme zrevitalizovat prostranství na Chaplinově náměstí, v budově v ulici
Záhorského 886/4. Na Barrandově vystavět kulturní a volnočasové centrum, obnovit a rozšířit
dětské hřiště na Dětském ostrově či dokončit projekt na rekonstrukci letohrádku Portheimka.
Samozřejmě budeme pokračovat v revitalizaci osady Buďánka,“ sdělil starosta o plánovaných
investicích.

Mezi nejnákladnější projekty patřila obnova a rozšíření dětského hřiště na Dětském ostrově
s investicí 21,5 mil. Kč, dalším projektem byla rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny
v ZŠ Nepomucká ve výši 35,5 mil. Kč. Na rekonstrukce objektu v ulici Záhorského 886/4, který
bude sloužit jako kulturní a volnočasové centrum, byly plánovány investiční výdaje ve výši 10
mil. Kč.
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Nová koalice na radnici MČ Praha 5
Dne 25. dubna byla ukončena koaliční smlouva uzavřená mezi kluby politických stran TOP 09,
SZ, KDU-ČSL a ČSSD. Koalice měla ve 45 členném zastupitelstvu 25 hlasů. Předseda klubu
TOP 09, starosta MČ Praha 5 Radek Klíma, vydal prohlášení k odstoupení od koaliční smlouvy:
„Jsem si vědom toho, že každý otřes na radnici vyvolává další vlnu negativního vnímání u veřejnosti. S
plným vědomím nepříznivých reakcí jsme však tento krok učinit museli, neboť jsme vázáni slibem
voličům a myšlenkou na práci ve prospěch městské části. Další setrvání v již ukončené pravo – levé
koalici a „spolupráce“ se Stranou zelených jsou pro nás neobhajitelné a nemožné.
Koalice byla v několika zásadních rozporech, zejména v otázce hospodaření. Levicový
neúměrný a neustálý tlak na utrácení peněz a zatěžování rozpočtu není pro TOP 09, coby konzervativní
stranu, nadále akceptovatelný. Stejně tak je pro nás nadále neakceptovatelné vést spory o nesmyslných
nákladech stovek tisíc až milionů korun na nekoncepční rozvojové studie a analýzy. Mnoho z takto
naplánovaných studií se nám naštěstí podařilo zastavit.
Na druhou stranu postrádáme aktivní činnost v oblasti územního rozvoje směrem ke státní
správě. Osobně jsem např. na poslední chvíli v březnu odesílal odvolání proti rozhodnutí stavebního
úřadu ve věci výstavby Na Skalce, které měl řešit právě koaliční partner. Jako zásadní nečinnost
vnímáme mj. i neustálé zpožďování realizace soutěžního workshopu Na Pláni. Nehodláme akceptovat
ani nesystémové přidělování bytů.
Naším cílem je i nadále: vyrovnaný rozpočet, a to i přesto, že by nebyl dostatečný příliv peněz
z privatizace bytového fondu, šetrné nakládání s veřejnými prostředky a dokončení privatizace bytového
fondu. Tohoto jsme schopni dosáhnout pouze v středo – pravé koalici.“

Následovalo prohlášení zastupitelských klubů Strany zelených (Bc.Tatiana Konrádová), ČSSD
(Mgr. Jan Smetana) a KDU-ČSL (Ing. Josef Cuhra):

„TOP 09 nám dnes bez předchozích signálů oznámila, že odstupuje od koaliční smlouvy. Tento
krok zdůvodnila tvrzením, že při uzavírání koaliční smlouvy byla uvedena v omyl.
SZ, ČSSD a KDU-ČSL berou toto oznámení na vědomí, i když je v hrubém rozporu s uzavřenou
koaliční smlouvou. Naším zájmem je především stabilizace politické situace na Praze 5,
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neohrožení řádného chodu radnice nebo služeb pro občany, proto vyzýváme ostatní politické
kluby včetně TOP 09 v zastupitelstvu Prahy 5 ke společnému jednání.“
Samostatné stanovisko Strany zelených k pádu dosavadní koalice pak mimo jiné zmiňovalo:
„Strana zelených dlouhodobě usilovala o zavedení směrnice pro zadávání veřejných zakázek, kterou
TOP 09 oddalovala. Zelení rovněž rozporovali a odmítali mnohamilionové projekty na bezpečnostní
služby a zakázky pro různé bezpečnostní agentury, které TOP 09 do Rady MČ předkládala. Odmítli
jsme rovněž vyhazovat úředníky a na jejich místa dosazovat osoby blízké TOP 09. Do rozhodování o
rozvoji městské části jsme prostřednictvím participativních projektů zapojili obyvatelstvo Prahy 5,
nediskutovali jsme výhradně s developery. Připravovali jsme strategii bytové politiky a koncepci
sociálního bydlení, jejichž cílem bylo podporovat dostupné bydlení pro obyvatelstvo Prahy 5 a zároveň
hospodárně spravovat bytový fond. Nehospodárné nakládání s bytovým fondem minulých vedení radnic
potvrdily i analýzy, které si nechalo současné vedení radnice zpracovat.
Veškeré sporné záležitosti jsme ale řešili vždy přímo s TOP 09 nebo na pravidelných schůzkách celé
koalice za účelem hledání řešení, nikoli okamžitého vypovězení koaliční smlouvy, což by způsobilo
nestabilitu radnice. Naše neochota přistupovat na kroky TOP 09, které jsou podle nás v rozporu s
demokratickou a otevřenou radnicí, pravděpodobně vedly TOP 09 k ukončení spolupráce.“

Zastupitelstvo na svém zasedání 28. 4. 2016 změnilo personální složení Rady MČ Praha 5
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Dne 28. dubna se konalo 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5, na kterém zastupitelé
ustanovili devítičlennou Radu MČ Praha 5 ve složení starosta, 3 zástupci starosty a 5 radních.
Následně zastupitelé odvolali s okamžitou platností čtyři členy Rady MČ Praha 5, a to zástupce
starosty Lukáše Budína (SZ), který byl odvolán 31 hlasy, zástupce starosty Jana Smetanu
(ČSSD), který byl odvolán 31 hlasy, radní Tatianu Konrádovou (SZ), která byla odvolána 29
hlasy a radního Petra Hnyka (SZ), který byl odvolán 38 hlasy. Poté byli zvoleni noví členové
Rady MČ Praha 5. První zástupce starosty Martin Slabý (ANO) byl zvolen 30 hlasy, zástupce
starosty Lukáš Herold (ODS) byl zvolen 28 hlasy, radní Jan Trojánek (ANO) byl zvolen 28
hlasy, Tomáš Homola (DJK) byl zvolen 26 hlasy a Petr Lachnit (ANO) byl zvolen 28 hlasy.
Nové složení Rady MČ Praha 5:
Radek Klíma (TOP 09), starosta
Martin Slabý (ANO), 1. zástupce starosty
Vít Šolle (KDU – ČSL), zástupce starosty
Lukáš Herold (ODS), zástupce starosty
Viktor Čahoj (TOP 09), radní
Pavel Richter (TOP 09), radní
Jan Trojánek (ANO), radní
Tomáš Homola (DJK), radní
Petr Lachnit (ANO), radní

Ke změně se vyjádřil starosta Radek Klíma: „Středo – pravá koalice bude ctít zásady, s nimiž
jsme šli do voleb. Jde zejména o snižování nákladů, zvyšování příjmů, hospodárné nakládání s
majetkem a o zefektivnění úřadu. Koalice byla od počátku nestabilní, přestože jsme se snažili.
Odstoupení od koaliční smlouvy nebyl náhlý krok, rozhodovali jsme se dlouho.“
Zástupce starosty Lukáš Herold z ODS, která byla od voleb v roce 2010 v opozici, k této
změně poznamenal: „Nová koalice by měla být výrazně efektivnější. Za poslední rok a půl se
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nezprivatizoval jediný byt, což je třeba napravit. Také je potřeba vytvořit seznam, kde bude
jednoznačně uvedeno, co městská část bude a naopak nebude privatizovat.“ „Je třeba rozjet
sociální služby a fungování této oblasti, mj. v návaznosti na hospodaření s byty,“ dodal radní
Jan Trojánek (ANO).
K další prioritě nové rady, vytvoření pravidel pro zadávání veřejných zakázek, se
vyjádřil starosta Radek Klíma: „Pravidla máme rozpracovaná, v předchozí koalici ale nebylo
možné je prosadit. Počítám, že se jimi bude rada zabývat během pár týdnů.
Takto si členové Rady MČ Praha 5 rozdělili kompetence:
MUDr. Radek Klíma (TOP 09), starosta: územní rozvoj, stavební řízení, zdravotnictví,
zahraniční vztahy, PR
Martin Slabý (ANO), zástupce starosty: veřejný prostor vč. dopravy v klidu
Bc. Lukáš Herold (ODS), zástupce starosty: majetek (byty a privatizace), sport a obnova
památek
Mgr. Vít Šolle (KDU-ČSL), zástupce starosty: školství
Viktor Čahoj (TOP 09), radní: IT, životní prostředí, podpora podnikání, kultura
Ing. Pavel Richter (TOP 09), radní: oblast majetku a investic,
Jan Trojánek (ANO), radní: oblast financí, EU fondy, občansko – správní, živnostenský
JUDr. Petr Lachnit (ANO), radní: sociální oblast, bezpečnost
JUDr.Tomáš Homola (DJK), radní: doprava

Strana zelených následně přešla do razantní opozice, přičemž kritizovala zejména personální
změny na některých úřednických postech, ale i kontroverzní projekty, ať už se jednalo o stavbu
v oblastech jako je Prokopské údolí, nebo o „vyhazování peněz na úkor občanů Prahy 5“ během
tzv. „kolotočářské kauzy“, jak ji média překřtila, kdy padl návrh na dlouhodobý pronájem
pozemků MČ Praha 5 společnosti Timsbury Capital, s. r. o. v blízkosti Vltavy, kde měla tato
společnost postavit a provozovat turistickou atrakci v podobě velkého ruského kola.
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Ke kauze se vyjádřil senátor Václav Láska (SZ), do jehož obvodu spadala Praha 5. „Smlouva
se společností Timsbury Capital, s. r. o. je typickou ukázkou toho, kdy si vedení městské části
postaví hlavu a bez jakékoli hlubší diskuze zatíží své nástupce nevypověditelným závazkem na
dvacet let. Navíc smlouva nepřináší městské části ničeho pozitivního. Jen opravdu minimální
přínos z pronájmu pozemku. Naopak jej zatěžuje velmi riskantní smluvní pokutou, která je
čtyřikrát vyšší než eventuální výnos z pronájmu pozemku. Upřímně jsem si myslel, že doba takto
hazardních, riskantních a nevypověditelných smluv už skončila. Evidentně jsem se však mýlil.“
Podle iniciátorů by naopak realizací projektu vznikla ve středoevropském kontextu
zcela ojedinělá lokalita, jejíž význam dramaticky převýší význam dnes existujících turistických
cílů, kterými jsou pražská zoo, Pražský hrad či petřínská rozhledna, s roční návštěvností lehce
nad jeden milion návštěvníků. Rada Prahy 5 návrh na stavbu ruského neboli Ferrisova kola na
Hořejším nábřeží odsouhlasila koncem června. V případě souhlasu památkářů a dalších institucí
by ruské kolo mohlo začít fungovat od 1. ledna 2017. Provozovala by ho soukromá firma a za
pronájem pozemku by radnici ročně platila 56 500 korun.

Vizualizace projektu
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Čestná občanství
Dne 20. února 2016 MČ Praha 5 udělila čestná občanství a zahájila tím novou tradici. Čestná
občanství obdrželi fyzik prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr. h. c., režisér a dramaturg Petr
Weigl a básník, prozaik a překladatel PhDr. Eduard Petiška, in memoriam.
„Udílením čestných občanství chceme oceňovat osobnosti, které se zvlášť významným
způsobem zasloužily jak o celospolečenský přínos, tak o rozvoj, prospěch a dobré jméno páté
městské části. Jde o projev úcty za celoživotní dílo,“ řekl starosta Radek Klíma. Vzhledem
k historickému významu tohoto udělení v kronice zaznamenávám detailnější medailonky osob,
které se této pocty dočkaly.

Na předání čestných občanství se podílel starosta Radek Klíma a radní Petr Hnyk
Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr. h. c. (narozen v roce 1938 v Držkově)
je uznávaný český fyzik. Po absolvování průmyslové školy chemické (1957) a VŠCHT, obor
silikáty (1962) se věnoval oblasti kinetiky reakcí a fyziky pevných látek. Po aspirantuře v ÚFPL
pod vedením Dr. A. Bergsteina a prof. V. Šatavy v roce 1967 odjel na stáž do Švédska
(Nukleární výzkum, Studsvik), kde se oženil s absolventkou VŠCHT, Věrou. Poté přednášel
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fyziku pevných látek jako asistent- profesor na Universitě v Missouri (Rolla, USA). Od roku
1973 je zaměstnán jako vědecký pracovník ve Fyzikálním ústavu AVČR, kde posléze obhájil
doktorskou dizertační práci v oblasti studia skelných materiálů a získal titul DrSc. (1990). V
roce 1993 byl jmenován na VŠCHT Praha profesorem v oboru materiálového inženýrství. Za
dosažené vědecké výsledky mu byly uděleny například Bodenheimerova medaile (Izrael 1987),
Patrasova medaile (Řecko 2007), Heyrovského medaile (AVČR 1998), Hanušova medaile
(Česká společnost chemická 1999), čestný doktorát Pardubické university (2010), status
Emeritního vědce AVČR (2011) a Kurnakova medaile (Ruská AV 2015). Je autorem téměř 300
vědeckých prací a 11 knih, jež přineslo téměř 2500 citací a Hirschův citační faktor 22. V roce
2000 byl zařazen mezi 20 nejvíce citovaných českých fyziků v oboru termodynamika. Je
velkým cestovatelem, fotografem (22 samostatných výstav) a angažovaným občanem (v letech
1994-98 byl členem Rady MČ Praha 5). Jaroslav Šesták žije na Praze 5.

Petr Weigl (narozen 16. března 1939 v Brně)
je český filmový, televizní a divadelní režisér a dramaturg. V roce 1961 dokončil na FAMU
studium filmové produkce. Po absolutoriu pracoval v Československé televizi jako dramaturg
a režisér (1961 – 1976). Působil též v baletu Národního divadla v Praze v letech 1976 – 1991
na postu dramaturga a režiséra. V roce 1990 byl jmenován jeho čestným uměleckým šéfem a v
roce 1994 členem Rady Národního divadla. Hostoval také v Národním divadle v Bratislavě,
Deutsche Oper v Berlíně, Teatro Maestranza v Sevile, Espace Pierre Cardin v Paříži a
Bayerische Oper v Mnichově. Je znám především jako filmový režisér nekonvenčních
hudebních a operních děl s osobitou mírou stylizace, například Radůz a Mahulena, Pod koly
osudu. Při obsazování svých filmových děl vesměs dával přednost hercům před operními pěvci.
Často spolupracoval se zahraničními televizními produkcemi. Za svou tvorbu obdržel řadu
mezinárodních ocenění. Dvakrát byl nominován na cenu Emmy Award v USA. V roce 2008
získal od Českého filmového a televizního svazu FITES cenu Vladislava Vančury za
celoživotní rozvoj hudebně dramatických forem v televizi a ve filmu. Petr Weigl je občanem
Prahy 5.

PhDr. Eduard Petiška (narozen 14. května 1924 – zemřel 6. června 1987 v Mariánských
Lázních)
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smíchovský rodák, byl český básník, romanopisec, povídkář, dramatik, teoretik dětské
literatury a překladatel. Vystudoval srovnávací literaturu a germanistiku na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy. Je autorem více než devadesáti titulů, z nichž nejznámější jsou Staré řecké
báje a pověsti, Čtení o hradech, zámcích a městech či román Soudce Knorr. Psal texty k prvním
Milerovým příběhům o Krtečkovi. Jeho knihy byly přeloženy do několika desítek jazyků a staly
se populární i v zahraničí.

Vzpomínkové dny na Praze 5
Jako každý rok, také v průběhu roku 2016 se MČ Praha 5 zapojila do celé řady vzpomínkových
akcí, při kterých si připomenula oběti válek a totalitních režimů. Pietním aktem s kladením
věnců zástupci radnice spolu s občany uctili 5. května před kostelem sv. Václava na Smíchově
květnové události roku 1945. 5. květen je v České republice významným dnem, kdy si
připomínáme květnové povstání proti nacistické okupaci. Dne 8. května 1945 byla podepsána
úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa a skončila druhá světová válka. Tento den si
každoročně připomínáme jako Den vítězství.

V den České státnosti 28. září proběhl pietní akt pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita na
počest slavných smíchovských starostů a farníků v kostele sv. Václava na Smíchově.
Pokladením věnců uctili památku místostarosta M. Slabý, radní JUDr. P. Lachnit, Jan Trojánek,
V. Čahoj, a zastupitelé PhDr. Marie Hakenová Ulrichová a MUDr. M. Bednář.
Den vzniku samostatného československého státu byl uctěn představiteli městské části dne 28.
října kladením věnců v kostele sv. Václava a u pamětní desky M. R. Štefánika, která je umístěna
před budovou ÚMČ Praha 5 ve Štefánikově ulici.
Z dalších vzpomínkových akcí stojí za připomenutí Den válečných veteránů, který se slaví
celosvětově 11. listopadu a od roku 2001 se připomíná i v České republice. Smyslem tohoto
svátku je zároveň upozorňovat na život válečných veteránů i na skutečnost, že bychom neměli
zapomínat na ty, kteří nasazují život za uchování míru. Symbolem oslav Dne válečných
veteránů je květ vlčího máku. Pietní akt proběhl v předvečer svátku 10. listopadu v prostoru u
pomníku padlých ve druhé světové válce na náměstí Kinských.
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Územní plánování, doprava, podnikání
Buďánka
Buďánka se po letech probouzejí k životu. Objekt bývalého koloniálu prošel rekonstrukcí, která
navázala na práce na technickém zabezpečení a zastřešení ostatních objektů osady. Na veškeré
práce (nové střechy, projekt obnovy sítí, oprava koloniálu) pátá městská část v letošním roce
vyhradila šest milionů korun. Významně přispěla také ČSOB a česko-švýcarský Fond
partnerství, jehož grant získal pro projekt revitalizace Buďánek spolek Odborníci a občané pro
revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí. V poslední říjnový den byl pak slavnostně
zahájen zkušební provoz komunitního prostoru s infocentrem v prvním opraveném objektu
památkové zóny Buďánka – v ulici Nad Zámečnicí.
„Říjen 2016 vstupuje do dějin naší městské části. Po letech dohadů a nejistoty je
zrekonstruovaný objekt hmatatelným výsledkem ochoty a snahy obnovit osadu Buďánka.
Navíc je vidět, že spolupráce mezi pátou městskou částí a občanskou iniciativou funguje,“
prohlásil u této příležitosti starosta Prahy 5 Radek Klíma. Komunitní prostor a infocentrum
provozuje spolek Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka.

Ze starého koloniálu je kavárna.
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Krajinářsko-urbanistická studie "Na Pláni"
V návaznosti na ukončenou dvoukolovou projektovou soutěž „Na Pláni“ ustavila Rada MČ
Praha 5 pracovní skupinu, která zpracuje zadání podmínek pro zpracování krajinářsko –
urbanistické studie „Na Pláni“. Studii vypracuje vítěz soutěže, BREAK POINT, s. r. o.
„Pracovní skupina se skládá ze zástupců radnice, odborné veřejnosti a veřejnosti, respektive
místních. Skupina připraví podmínky pro krajinářsko – urbanistickou studii, která se stane
závazným podkladem pro rozvoj této lokality,“ uvedl starosta MČ Praha 5 Klíma a dodal, že
předchozí soutěž byla rozsahem a pojetím v našich podmínkách poměrně převratnou záležitostí.

Lokalita Na Pláni
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Rezidence Sacre Coeur
Z hlediska nové bytové výstavby, ale také transformací starších objektů různého charakteru pro
bytové účely, patří Praha 5 k nejdynamičtějším městským částem. Jednu z lokalit představuje i
území bývalého klášterního areálu Sacre Couer na Smíchově.

Sacre Coeur2 na Smíchově
Polyfunkční areál Sacre Couer byl vystavěn společností SATPO ve svahu rezidenční
čtvrti Hřebenka, v Holečkově ulici. Tato společnost se již od roku 1997 specializuje na výstavbu
rezidenčních nemovitostí v České republice. Ve dnech 24. a 25. června 2016 v Rezidenci Sacre
Coeur2 proběhly slavnostní Dny otevřených dveří. Přes 250 hostů se seznámilo s prémiovým
standardem Rezidence, s aktuální nabídkou bytových jednotek s dispozicí od 2+kk do 5+kk a
zároveň se uskutečnila prodejní výstava předního českého malíře Dominika Mareše. Nové
bydlení je v bezprostřední blízkosti centra, nedaleko malostranského Újezdu i smíchovského
Anděla. SATPO na základě pečlivého výběrového řízení vybrala za generálního dodavatele
stavby rezidenčního projektu Sacre Coeur2 zkušenou stavební společnost METROSTAV, a.s.
Rezidence se nachází v krásném prostředí v blízkosti Kinských zahrad, Bertramky, ale i
obchodního a zábavního centra Nový Smíchov.
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Rekonstrukce objektu v ulici Záhorského 4
Rada MČ Praha 5 rozhodla o rekonstrukci objektu bývalé mateřské školy v ulici Záhorského 4
na sídlišti Barrandov. Záměrem radních je vybudování kulturního, komunitního a mateřského
centra, a také nízkoprahové zařízení a prostor pro dětskou skupinu. Již byl vybrán zhotovitel,
který provede stavebně-technický průzkum, vypracuje studii, projektovou dokumentaci, zajistí
inženýrskou činnost a zpracuje dokumentaci pro zadání stavby. Projekt také bude řešit
rekonstrukci střechy, zateplení fasády a zahradní architektury.

Bývalá mateřská škola v ulici Záhorského

Preferenční opatření pro vozidla PID
Radnice Prahy 5 podporovala zavedení preferenčních opatření pro vozidla Pražské integrované
dopravy na pěti světelně řízených křižovatkách v oblasti centrálního Smíchova. Konkrétně se
jednalo o křižovatku Štefánikova x Kartouzská x V Botanice, Plzeňská x Radlická, Za
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Ženskými domovy x Radlická, Nádražní x Vltavská x Ostrovského a Lidická x Svornosti x
Zborovská.
„Na těchto křižovatkách má preference tramvají smysl, zefektivní se tím hromadná
doprava. Podmínkou ale je, že opatření nebudou mít negativní dopad na bezpečnost a plynulost
dopravního provozu,“ řekl místní radní Tomáš Homola (DJK). Městská část již o usnesení rady
informovala odbor dopravních agend MHMP, pod jehož kompetenci oblast spadá. Preference
hromadné dopravy navazuje na zavedení zóny 30 ve vybraných místech Smíchova. Zejména
tramvaje by tak měly mít, i přes pomalý dojezd ke světelným křižovatkám, zajištěné plynulé
pokračování jízdy.

Parkovací dům
Rada MČ Praha 5 schválila záměr postavit patrový parkovací dům v Plzeňské ulici mezi
Klamovkou a Poštovkou v Košířích, na místě současného odtahového parkoviště, a připravila
návrh na zadání projektové dokumentace. Lokalita byla vytipována v rámci Studie
proveditelnosti P+R na území MČ Praha 5, kterou radnice zadala k vypracování již před
několika měsíci.
„Studie řešila možnosti celého území naší městské části, a to s ohledem na majetkové
vztahy, automobilovou dopravu i pokrytí Městskou hromadnou dopravou. Ze zvažovaných
sedmi míst nakonec vyplynulo právě toto místo jako první k realizaci, souhlasné stanovisko
dala i dopravní komise Rady MČ Praha 5,“ řekl radní pro dopravu Tomáš Homola (DJK), v
jehož kompetenci je oblast dopravy a dodal: „Parkovací domy mohou být podle studie
vybudovány i na dalších místech, věnovat se jim budeme v nejbližší době.“
K projektu se vyjádřil i starosta Radek Klíma (TOP 09): „Studie se zpracovávala několik
měsíců s tím, že Praha 5 bude investorem staveb. Uvažujeme o financování z evropských peněz,
ale s ohledem na spuštění Zón placeného stání je možné, že konečné financování půjde za
Magistrátem hl. m. Prahy. Nyní je nutné pozemky převést na Prahu 5 a dohodnout s městem
konkrétní podmínky financování. Naším úkolem je především zajistit příslušná stavební
povolení. Práce na zadání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace začínají
okamžitě, výběrové řízení vyhlásíme do dvou týdnů.“

16

Zóny placeného stání
Zóny placeného stání začaly fungovat 24. srpna. Po tomto datu nebylo možné bez platného
parkovacího oprávnění parkovat, resp. pouze jako návštěvník. Oficiální informace o
zprovoznění ZPS může vydat pouze Magistrát hl. m. Prahy. Během května 2016 byl ze strany
MHMP dodán kompatibilní IT systém, na kterém byl postaven výdej parkovacích oprávnění,
zároveň probíhalo jeho testování. Výdej parkovacích oprávnění byl zahájen od 1. června.
Na území pátého pražského obvodu by se tak měly dodržovat zejména pětimetrové
vzdálenosti od přechodů pro chodce, a to z důvodu bezpečnosti. „Máme reakce lidí, kteří se
pozastavují nad tím, že kreslíme modré čáry až k přechodům. Kromě toho, že radnice nic
nekreslí, to je v kompetenci hlavního města, je třeba říci, že v Praze 5 se nikde takové úpravy
nemají objevit. Bezpečnost ostatních účastníků provozu, to je zejména chodců, je pro nás
nadřazená počtu parkovacích míst. A věřím, že tohle každý soudný člověk chápe,“ řekl zástupce
starosty Martin Slabý (ANO 2011). Spolu se zónami placeného stání se v pátém obvodu zavedly
i oblasti s „třicítkovou“ zónou. Jedná se o koncepční balík, který má přispět ke zvýšení
bezpečnosti. „Vycházíme z praxe a doporučení našeho odboru dopravy. Třicítka se bude týkat
šesti větších oblastí a několika samostatných ulic či úseků,“ informoval místostarosta. Jde o
oblasti Smíchova, Kavalírky, Neklanky, Zatlanky a kolem ZŠ Nepomucká a ulice Grafická.
Kromě zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti přináší „třicítka“ i další pozitiva, a to v
mírnějších dopravních úpravách – při této rychlosti totiž nejsou na komunikace kladeny tak
vysoké požadavky jako při padesátce. Komunikace je tak možné využít třeba k parkování i při
jejich zúženém profilu, také zde nemusí být řešena přednost v jízdě pomocí dopravního značení.
Řidiči, kteří si nestihli zařídit parkovací kartu, musejí při parkování v zónách počítat s postihy.

Přívoz P5
Přívoz linky P5, která pluje mezi Výtoní, Císařskou loukou a smíchovskou náplavkou, byl v
jeho nejzatíženějším období od začátku září posílen. Konkrétně v pátky od 13 do 19 a o
víkendech a svátcích od 10 do 19 hodin bylo nasazeno druhé plavidlo, což umožnilo zajistit
interval 15 minut v celé trase. Navíc při zvýšené poptávce (například v případě konání akce na
smíchovské náplavce) umožnilo operativní posílení až na deset spojů za hodinu. V letošním
roce byl na přívozech P5, P6, P7 od poloviny května do konce srpna prodloužen provoz až do
21. hodiny, aby nabídka spojení lépe kopírovala poptávku cestujících.
17

Podnikatel a Živnostník Prahy 5 za rok 2016
Do 30. října 2016 mohli občané hlasovat o anketách Podnikatel Prahy 5 roku 2016 a Živnostník
Prahy 5 za rok 2016, které vyhlásilo vedení páté městské části. Ve čtvrtek 24. listopadu 2016
pak byly během slavnostního večera vyhlášeny výsledky, podle kterých zdejší obyvatelé a
porota nejvíce ocenili práci společnosti Dudes & Barbies za KAVÁRNU CO HLEDÁ JMÉNO
a živnostníka Jana Mamulu za dílnu DŘEVOTOČ.

„Podnikatelé a živnostníci mají zásadní vliv na dění a život v městské části. Chceme proto
ukázat na to, jak šikovné zde máme lidi, jak spoluvytváří náš společný prostor. Protože ve
fungujícím městě musí být vazba občan - podnikatel v synergii. V hledání Podnikatele a
živnostníka roku proto budeme pokračovat i v dalších letech,“ říká starosta Radek Klíma (TOP
09).
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„V rámci ankety chceme zároveň podpořit malé a střední podnikání, na němž naše společnost
stojí především,“ dodává zástupce starosty Lukáš Herold (ODS).

O konečném pořadí nominovaných rozhodla porota na základě nejen ekonomických ukazatelů,
ale také aktivit v CSR oblasti (společenské odpovědnosti firmy), podpory lokálního trhu a
inovací.

Kategorie Podnikatel Prahy 5 roku 2015

1. místo Dudes & Barbies za KAVÁRNU CO HLEDÁ JMÉNO
Netradiční kavárna vznikla na místě bývalé truhlárny. Součástí je galerie a multifunkční
místnost k pronájmu. Nabízí výběrovou kávu, domácí limonády a koláče. Hosté oceňují
originální prostředí, skvělé jídlo a milou obsluhu.

2. místo Kentaur media s.r.o. za JAZZ DOCK
Společnost Kentaur media s.r.o. provozuje jazzové a bluesové pódium pražské hudební scény
podporující autorské hraní a mladé umělce. Je pořadatelem festivalu JAZZ FEST, Jazz On 5,
koncertů tuzemských i zahraničních umělců. Součástí prostoru je bar, kde je možné si objednat
nejen nápoje, ale i hlavní jídla a dezerty.

3. místo Klasik Moto a.s. za HARLEY DAVIDSON PRAHA
Harley-Davidson prodává motocykly, včetně dílů a příslušenství, a též motorkářského oblečení.
Dále nabízí prodej ojetých motocyklů a jejich zapůjčení.
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Kategorie Živnostník Prahy 5 roku 2016

1. místo Jan Mamula – Dílna Dřevotoč

Dílna Dřevotoč svým zákazníkům nabízí výrobky ze dřeva, mísy, slánky, cukřenky, dózy,
svícny i šperky. Pan Mamula vyrábí i na zakázku.

2. místo Marta Plecitá za obchod VESELÁ NOHAVICE
Marta a Michal Plecití navrhují a šijí české originální dětské oblečení, které hýří barvami.
Oblečení je šité českými švadlenami z českých látek. Jejich rodinná firma Veselá Nohavice
prodává 95 procent zboží prostřednictvím internetu.

3. místo Martin Peterka za PAPÍRNICTVÍ
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Předávání cen

Setkání s podnikateli
Městská část Praha 5 podporuje podnikatelskou sféru, a proto zástupci města připravili během
roku několik neformálních setkání, která přispěla k zlepšování komunikace mezi podnikateli a
samosprávou. Snahu městské části potvrzuje i vítězství Prahy 5 v anketě Město pro byznys
2015.
Jedno z nich proběhlo v úterý 10. května 2016. Starosta Radek Klíma (TOP 09),
místostarosta Lukáš Herold (ODS) a předseda Výboru pro podporu podnikání Martin Frélich
(ODS) v průběhu setkání neformálně povečeřeli se čtyřmi desítkami podnikatelů a zástupců
obchodních společností z Prahy 5.
„V této nově zavedené tradici hodláme pokračovat. V setkáních vidíme efektivní
možnost k prohlubování vztahů mezi radnicí a podnikatelskou sférou, která tvoří nosné pilíře
fungujících samosprávných celků. Podnikatelé se totiž významně podílí na životě městské části
a podstatným způsobem spoluvytvářejí její podobu. Chceme podněty a problémy podnikatelské
sféry slyšet. „Vždy je co zlepšovat,“ řekl Radek Klíma.
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OC Nový Smíchov
Andělem denně projde osmdesát až sto tisíc lidí. Díky tomu se přesunul do kategorie tzv. high
street. „Lokalita je jasně definovaná výstupem z metra, tramvajovými zastávkami a obchodním
centrem Nový Smíchov, které jednoznačně patří mezi nejúspěšnější projekty v České republice.
Spousta obchodníků zaměřených na místní zákazníky vnímá Anděl jako lokalitu s obrovským
potenciálem,“ uvedl Jan Voslář, specialista na retail z poradenské společnosti Cushman a
Wakefield. Přímo u vstupu do nákupního centra otevřela svou pobočku německá parfumerie
Douglas. Po šestnácti letech nahradila knihkupectví Neoluxor, které se přesunulo o dvě patra
výše.
V obchodním centru otevřela v květnu svůj první obchod v Čechách také společnost
NYX. Profesionální značka NYX nese jméno řecké bohyně noci, symbolu krásy a síly. A krásná
a silná bude každá žena, jež NYX vyzkouší a zamiluje si skutečně širokou škálu jeho produktů
– nejen na oči, ale i rty, tváře či obočí. Produkty NYX mají sytě bohaté barevné pigmenty a
jsou k dispozici v řadách základních, sezónních a vysoce trendových. V NYX si vybere opravdu
každá milovnice líčení, ať už preferuje klasický look nebo ráda zkouší nové věci a
experimentuje. Toni KO založila NYX již v roce 1999, dnes se jedná o cenově dostupnou
globální značku, která je jako součást portfolia L´Oréal (od roku 2015) na trhu v 70 zemích
světa, od května včetně České republiky.

Neuskutečněný prodej bývalého kláštera na Smíchově
Bývalý klášter sv. Gabriela, který sloužil jako depozitář pro sbírky Poštovního muzea, zatím
nemá nového majitele. Česká pošta se snažila nemovitost v elektronické aukci prodat, ale to se
jí nepovedlo, protože jediný zájemce předložil závaznou nabídku s formálními chybami, tudíž
musela být vyřazena. Vyvolávací cena, která vycházela ze dvou znaleckých posudků, byla 420
milionů korun. Osud bývalého klášterního areálu, který se pyšní výzdobou v tzv. Beuronském
slohu, je tedy stále nejasný.
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Sv. Gabriel na Smíchově

Kostel na Barrandově
Dne 22. listopadu 2016 vydal Stavební úřad při MČ Praha 5 stavební povolení pro Kostel Krista
Spasitele a komunitní centrum Barrandov. Kostel Krista Spasitele s komunitním centrem má
vyrůst na místě bývalého misijního střediska v ulici Grussova. Stavba by měla být dokončena
v horizontu přibližně tří let od započetí stavebních prací. Barrandov tak konečně získá duchovní
centrum, které zde doposud scházelo.

Půdorys areálu kostela a komunitního centra na Barrandově
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Životní prostředí, flora a fauna Prahy 5

V průběhu března a začátkem dubna zajistili radní výsadbu 51 nových stromků do míst s
vysokou koncentrací obyvatel. Jednotlivé druhy stromů byly zvoleny tak, aby korespondovaly
s původní zelení a vhodně doplnily městskou zástavbu. Organizace náhradní výsadby se ujal
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně ve spolupráci s Odborem ochrany životního
prostředí. Stromy byly vysázeny do následujících lokalit – v parku Sacre Coeur 3 kusy, na
Arbesově náměstí 1 kus, v parku Portheimka 1 kus, v Husových sadech 23 kusů, v Renoirově
ulici 5 kusů, v Peroutkově ulici 8 kusů a v Bochovské ulici 10 kusů. A nejednalo se zdaleka o
jedinou aktivitu v této oblasti, důležité pro kvalitu života místních obyvatel.

Revitalizace zeleně v parku Santoška
Park Santoška byl původně vinicí u barokní usedlosti z roku 1654, která byla přestavěna na
vilu. Santošku v roce 1907 odkoupila smíchovská radnice a zpřístupnila veřejnosti. Park je
porostlý starými stromy, například jasany, platany, jírovci a jsou zde umístěny lavičky
k odpočinku pro veřejnost. Na základě dotačního titulu se v roce 2016 uskutečnil prořez stromů
a odstranění starých větví u dětského hřiště. Celkové náklady byly stanoveny ve výši 450.564
Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí činila 360.451 Kč. Pátá městská část spravuje
čtrnáct parků různých rozloh. Radnice postupně chystá jejich revitalizaci tak, aby odpovídaly
požadavkům doby a občanů.
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Momentka z parku Santoška na Praze 5

Revitalizace toku Jinonického potoka
V roce 2016 se uskutečnila i revitalizace toku Jinonického potoka nad Panským rybníkem.
Místo mělké kamenité odvodňovací strouhy, takzvaného průlehu, v současnosti odvádí vodu
nové koryto potoka, které je zvlněno několika meandry. Dno koryta utěsnila jílovitá zemina a
stabilizoval pohoz z místního kamene. Zrevitalizovaný Jinonický potok se opět stává důležitým
zdrojem vody pro soustavu trojice Jinonických rybníků. Práce byly rozloženy na dvě etapy.
První se týkala opravy historického jinonického vodojemu a vodovodu v ulici Na Pomezí. Ten
kdysi sloužil jako zdroj vody pro Jinonický zámek a soustavu Jinonických rybníků (Panský,
Jinonický a Butovický). Vodovod ale nefungoval a voda odtékala do lesa pod vodojemem.
Jinonický potok se však potýkal i s dalším problémem a tím bylo masivní zastavění oblasti
Vidoule a výstavba sídliště Butovice. Při výstavbě sídliště Butovice byly dešťové vody
převedeny z povodí Jinonického potoka do Prokopského potoka. Zástavbou Vidoule došlo k
odvádění vody do kanalizací a tím definitivnímu poškození pramenné oblasti. Rozsáhlé
zpevněné plochy totiž dešťové vodě neumožňují, aby se přirozeně vsákla do podzemních
vrstev. Místo toho voda odtéká do dešťových kanalizací, které ji odvádí mimo potok i rybníky.
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To byly některé z důvodů, kvůli nimž se Jinonické rybníky dlouho potýkaly s nedostatkem
vody. Při obnově vodovodu, která se uskutečnila od poloviny října 2015 do konce listopadu
2015, se použila takzvaná bezvýkopová technologie (řízený vrt). Druhá etapa pak zahrnovala
již zmíněnou úpravu otevřeného koryta v parku u ulice Vidoulská a dále do Panského rybníka.
Pro urbanizované území je charakteristická snaha vodu co nejrychleji odvést dešťovými
kanalizacemi do vodního toku. V bezdeštném období pak krajina vysychá a při deštích ji sužují
povodně. V přírodních podmínkách krajina vodu přirozeně zadržuje. Voda sytí prameny,
potoky i rybníky a krajinou neškodně protéká. „Člověk, který přírodní krajinu přetváří v město,
nesmí přírodní zákonitosti opomíjet. Voda je v přírodě důležitá, i v té městské, ve které není
tolik vidět. Neuvážený zásah se většinou vymstí a není pak snadné najít cestu k nápravě. Věřme,
že u Jinonických rybníků se to povede. Revitalizace Jinonického potoka přispěje k navrácení
porušené rovnováhy,“ sdělila předsedkyně výboru územního rozvoje MČ Praha 5 Zuzana
Hamanová (DJK).

Jinonický potok
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Skautská stezka Hlubočepy
V neděli 15. 5. 2016 byla uvedena k užívání informační tabule „Skautskou stezkou Jaroslava
Foglara v Prokopském údolí“, která nese údaje o 13 foglarovských zastaveních v Prokopském
údolí a blízkém okolí. Umístěna byla v blízkosti občerstvení Hurdálkova jedová chýše, kousek
od železničního viaduktu v historické obci Hlubočepy.
Je jaro 1920. Skautský oddíl z pražských Vršovic vyrazil na nedělní výpravu. Kdesi
daleko, za jihozápadním obzorem města, je Prokopské údolí. Cesta k cíli – romantickému
kaňonu v divoké přírodě – není snadná: Skauti musí přívozem překonat Vltavu a pak je čeká
ještě pořádný kus pěšky. Se skauty se zkušeným vůdcem v čele se vydal za dobrodružstvím, na
svou první skautskou výpravu, i oddílový nováček – ani ne třináctiletý Jaroslav Foglar…
Když se utábořili uprostřed údolí, skautský nováček se hříčkou osudu stal svědkem dramatické
události: Filmaři zde natáčejí kovbojku (tehdy ještě němý western), a při záběru, kdy hlavní
hrdina pronásleduje padoucha a spouští se z kolmé skalní stěny, se „kinoherec“ neudržel na
laně a zřítil se z velké výšky k patě vápencového masivu!

Malý Jaroslav, který tragédii zcela náhodou viděl, rychle přivolal nedaleko tábořící kamarády.
Skauti okamžitě přispěchali k místu neštěstí a zraněnému poskytli první pomoc. To už k místu
neštěstí přibíhali z protější stráně i filmaři. Všichni společně pak na provizorních nosítkách,
které skauti bleskově vytvořili z junáckých holí a dílce stanové celty, odnesli potlučeného
„kinoherce-kovboje“ k blízkému drážnímu domku. Odtud byl zraněný převezen vlakem do
města a potom do nemocnice.
V mnoha a mnoha dalších letech se Jaroslav Foglar pravidelně vracel do Prokopského
údolí. Už s vlastním skautským oddílem, který vedl plných šest desetiletí (!), zde prožil mnoho
jiných – byť už ne tak dramatických – dobrodružných výprav.
Pomocí zeměpisných souřadnic (GPS) naleznete 13 míst, která různě souvisejí s
„Jestřábovými průlety“ jeho milovaným údolím. Vybranými místy jsou například někdejší
tábořiště výprav Pražské Dvojky (nejstaršího českého skautského oddílu s více než stoletou
nepřerušenou činností), jiná jsou spjata se spisovatelovým literárním odkazem, nebo
připomínají historii českého skautingu.
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Každé z třinácti míst je lokalizováno souřadnicemi GPS a zobrazenou siluetou dravce –
jestřába (podle něhož získal Jaroslav Foglar skautskou přezdívku) s číselným označením
stanoviště.

Informační panel se Skautskou stezkou

Na pražském Smíchově aktivisté prodávali "psí maso"
Ke koupi "vánočních psů" v sobotu 10. 12. 2016 vyzývali aktivisté na Smíchově. Protestovali
tak proti tradičnímu vánočnímu prodeji a zabíjení kaprů v ulicích. Akci pořádala organizace
269life, která dlouhodobě upozorňuje na utrpení zvířat v různých odvětvích průmyslu. "Prodej"
zahájili organizátoři krátce po 13.00 na rohu Plzeňské a Lidické ulice. Na pultu vystavili
napodobeninu masa z pšeničného lepku, kterou zalili řepným sirupem připomínajícím krev. Pak
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na pult postavili psa, kterého kolemjdoucím "nabízeli". Další účastníci rozdávali lidem kousky
lepku připomínající maso a letáky s ceníkem za různé služby. Za zabití chtěli 30 korun, za
vykuchání o pět korun více. Žádnému psovi se nic nestalo, aktivisté vše jen předstírali. Většina
kolemjdoucích vzala akci s humorem, někteří se ale při pohledu na napodobeniny masa
s nechutí odvraceli a rychle odcházeli. Aktivisté jim pak vysvětlovali, že není rozdíl mezi tím,
jestli mají na vánoční tabuli kapra nebo psa.
„Dosavadní vědecké poznatky ukazují, že ryby prožívají bolest a stres podobně jako psi,“ stálo
na dalším letáku, který účastníci rozdávali lidem. Poukazovali i na to, že jsou ryby po výlovu
drženy v malých kádích, kde se nemohou hýbat, mnohdy jsou i poraněny. „Prodejci často
nedodržují předpisy, kaprům vsouvají prsty za skřele, zaživa odstraňují šupiny či násilně
vytlačují jikry, což kaprům způsobuje velkou bolest,“ uvedli organizátoři.
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Bezpečnost
Oblast bezpečnosti je jednou ze základních priorit Rady městské části Praha 5. Bezpečnostní
situace na území pátého městského obvodu, jak ukazují policejní statistiky, se zlepšuje.
Pozitivní trend z minulých let pokračuje, a to především v oblasti trestných činů. Policie České
republiky jich na území Prahy 5 v roce 2016 evidovala 4 777, což znamená meziroční pokles
přibližně o deset procent. Nejvyšší podíl činila již tradičně majetková trestná činnost (zhruba
dvě třetiny). I ta výrazně poklesla, tak jako počet kapesních krádeží či odcizených vozidel
(u nich dokonce o více než pětinu). Naopak se zvýšil počet vloupání do bytů. Pozitivním
směrem se vyvíjí i oblast násilných trestných činů, stejně tak i mravnostní či drogové delikty.
Důležitou součástí boje s kriminálními živly je i městský kamerový systém. Praha 5 má na svém
území 35 činných kamer a ty daly informace pro plnění policejních činností u 148 případů
(hledané osoby, dopravní nehody apod.). Na území pátého obvodu kamery pomohly zadržet 34
pachatelů trestné činnosti. Z Analýzy pocitu bezpečí, kterou v roce 2015 vypracoval magistrát
hlavního města, vyplývá, že Praha 5 patří mezi městské části, jejichž občané vnímají pocit
bezpečí v místě bydliště jako velmi vysoký. V rámci průzkumu na otázku, do jaké míry se
v místě svého bydliště cítí bezpečně, odpovědělo tehdy kladně 94 procent respondentů.
Policie ČR eviduje v oblasti přestupků podobný trend jako u trestných činů. V roce 2016
bylo zaevidováno 9612 přestupků, což je meziroční pokles o více než dvě procenta.
V blokovém řízení se řešilo 6066 přestupků, tradičně největší počet z nich mají na svědomí
prohřešky v oblasti silniční dopravy (4339 činů). Městská policie za loňský rok rovněž
zaznamenala meziroční pokles počtu přestupků (zhruba o čtyři procenta). Asi 80 procent z nich
tvořily prohřešky v dopravě. V oblasti veřejného pořádku strážníci nejčastěji řeší znečišťování
prostranství, kouření a požívání alkoholu na místech se zákazem, rušení nočního klidu a buzení
veřejného pohoršení. „Absolutní většiny těchto přestupků se opakovaně dopouštějí stále stejné
osoby. V Praze 5 jde zhruba o čtyřicítku lidí. Pro tyto osoby pokuta není žádným trestem,
protože ji nezaplatí a kvůli tomu, že nepracují a nemají žádný majetek, nelze sankci vymoci,“
píše se ve zprávě městských strážníků.
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Sběr injekčních stříkaček
Radní Prahy 5 schválili finanční částku 150 000 Kč na zajištění sběru injekčních stříkaček s tím,
že 50 000 Kč získá městská část z grantového programu hl. m. Prahy. „Snažíme se tak snížit
počet pohozených stříkaček na veřejných místech,“ podotkl radní Petr Lachnit. Sběr, který pro
Prahu 5 zajišťuje společnost Progressive o. p. s., se týká jak sbírání použitého materiálu, tak
provozu sběrných kontejnerů. Ty jsou v současnosti umístěny na sedmi místech – v ulici
Drtinova, Na Knížecí, v parcích Santoška, Portheimka, Mrázovka a Sacre Coeur a v kontaktním
centru STAGE 5.

Praha 5 chce pomocí syntetické DNA eliminovat krádeže
Praha 5 podala žádost o státní účelovou dotaci pro oblast prevence kriminality na rok 2016.
Projekt, na který chce pátá městská část získat dotace od Ministerstva vnitra ČR, nese název
„Praha 5 – Prevence krádeží a ochrana majetku občanů (forenzní značení předmětů)“. „Hlavní
část akce je zaměřena na identifikační značení jízdních kol a invalidních vozíků prostřednictvím
syntetické DNA, díky které se ztíží podmínky pro páchání krádeží a naopak se zvýší možnosti
k odhalení pachatele,“ řekl radní pro bezpečnost Viktor Čahoj (TOP 09). „Chceme zároveň s
touto inovativní technikou ochrany majetku seznámit širokou veřejnost, dostat ji víc do
povědomí,“ dodává starosta Radek Klíma (TOP 09). Projekt navazuje na předešlé preventivní
aktivity radnice, týkající se průběžného zabezpečování městského majetku a informování
občanů o možnostech zabezpečení vlastního majetku.

Záslužné medaile
Dne 29. listopadu se na radnici MČ Praha 5 konalo udělování záslužných medailí za vzorné
plnění služebních povinností nebo vyznamenání za čin, který se vymyká rámci běžné služby,
pro příslušníky Policie ČR, Městské policie a Záchranného hasičského sboru. Medaile se
předávají jednou ročně a návrh na jejich udělení, včetně zdůvodnění, předložili ředitelé
zmíněných bezpečnostních složek. Ocenění převzali medaile z rukou starosty Prahy 5 Radka
Klímy a radního Petra Lachnita.
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„Je to tradiční obřad, při kterém oceňujeme za zásluhy dle návrhu jednotlivých velitelů a po
souhlasu rady městské části oceňujeme za každou policejní složku a za hasiče 5 příslušníků,“
řekl Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.
Poprvé Praha 5 ocenila zlatou medailí také dlouholetou ředitelku Policejního ředitelství Praha
II, plk. JUDr. Zdeňku Brotánkovou.
Jeden z oceněných strážníků Městské policie, vrchní strážmistr Martin Burian, popsal svůj
výjimečný čin, záchranu lidského života: „My jsme poskytovali první pomoc staršímu pánovi,
který na Andělu dostal cévní mozkovou příhodu, bylo mu kolem 65 let a včasnou záchranou a
přivoláním záchranné služby se nám ho povedlo dostat do nemocnice včas.“
Ocenění za rok 2016 převzali příslušníci:
Policie ČR
plk. JUDr. Zdeňka Brotánková - zlatá medaile
prap. Jakub Novák, npor. Mgr. Václava Kuncová, nprap. Mgr. Petr Charousek
Městské policie
npor. Bc. Petr Kupec, vrchní strážmistr Martin Burian, pprap. Václav Černoch, inspektor Petr
Štěpánek, Bc. Michal Vocetka, Inspektor Ondřej Pastyřík
Hasičský záchranný sbor
nstržm. Tomáš Frejka, nstržm. Vít Jůza, pprap. Jaroslav Kotek, ppor. Bc. Jan Kulhánek, nstržm.
Bc. Marek Míka
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Z udělování záslužných medailí

Po vzoru amerického gangu
„Angel street boys“ – tak si říkala sedmičlenná skupina převážně nezletilých mladíků, kteří se
na Smíchově dopouštěli pouličních loupeží. Kriminalistům z druhého oddělení druhého
policejního obvodu se podařilo objasnit sérii čtyř loupežných přepadení, ke kterým došlo
převážně v okolí pražského Smíchova. Všechny tyto loupeže má na svědomí skupina sedmi
mužů, z nichž je pěti méně než 18 let. Zřejmě po vzoru amerických gangů si začali říkat „Angel
street boys“ a území, které si nárokovali, bylo okolí nákupního centra v Praze 5. Tam si dvojice
„gangsterů“ vytipovala fyzicky slabší oběť a tu pod různou záminkou vylákala na odlehlé místo,
kde ji pod pohrůžkou fyzické újmy donutili k vydání mobilního telefonu a peněženky.
Poškozeným následně vyhrožovali, že pokud se budou pohybovat v jejich „teritoriu“, nebo
loupež oznámí na policii, „tak si je najdou“. Tři ze čtyř loupeží mladíci spáchali popsaným
způsobem právě v okolí nákupního centra v období od konce prosince loňského roku do
poloviny února letošního roku. Členové tohoto gangu mají na svědomí také brutální loupežné
přepadení ženy nedaleko tramvajové zastávky Klamovka.
I přesto, že si pachatelé vybírali místa bez kamer a svědků, podařilo se kriminalistům postupně
ustanovit a usvědčit všech sedm členů gangu. K jejich dopadení pomohla také skutečnost, že
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převážnou většinu z této skupiny již ti samí kriminalisté řešili zhruba před rokem za stejnou
trestnou činnost s rozdílem, že tenkrát si nechávali říkat „Králové Anděla“. Kriminalisté
následně všechny členy zadrželi a obvinili z trestného činu loupeže. Tři z mužů jsou v současné
době ve vazbě a zbylí čtyři členové jsou stíhaní na svobodě. Dvěma dospělým pachatelům hrozí
v případě odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi, nezletilcům pak hrozí trest poloviční.

Řídil pod vlivem a převážel drogy
V pátek 13. května 2016 tři hodiny po půlnoci si policisté z místního oddělení Smíchov všimli
na ulici Na Václavce v Praze 5 vozidla Suzuki Swift, u kterého se rozhodli ke kontrole. Během
silniční kontroly podrobili třiatřicetiletého řidiče dechové zkoušce a testu na drogy. Obě tyto
zkoušky byly pozitivní. Ta na alkohol ukázala více než jedno promile v dechu, a ta na drogy
cannabis a kokain. Při kontrole policisté z vozidla cítili silný zápach marihuany, proto provedli
jeho prohlídku a na zemi za sedačkou spolujezdce našli igelitovou tašku s obsahem marihuany.
V zavazadlovém prostoru pak plastovou krabičku, ve které byla taky tato sušená rostlina.
Celkově vše o hmotnosti téměř třicet gramů. Třiatřicetiletý muž proto skončil na policejním
oddělení pro podezření ze spáchání trestných činů přechovávání omamné a psychotropní látky
a jedu a z ohrožení pod vlivem návykové látky, za což v případě odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok. Muži byl zároveň na místě zadržen řidičský průkaz.

Vážná dopravní nehoda
Při vážné dopravní nehodě v červenci 2016 na Pražském okruhu zasahovali společně pražští i
středočeští hasiči. Podle svědků jeden z vozů vylétl ze silnice při vyjíždění z Pražského okruhu
směr Ořech a dopadl na vůz, který najížděl na tuto komunikaci. Jednotka HZS hl. m. Prahy
ze stanice

7

Smíchov a

jednotka

HZS

Středočeského kraje

Řevnice vyprošťovaly z

havarovaných osobních automobilů po vážné dopravní nehodě tři osoby. Při příjezdu
smíchovských hasičů už byli oba řidiči z nabouraných aut v péči záchranářů. V automobilu,
který po střetu s druhým vozem skončil pravým bokem na svodidlech, zůstala uvězněná žena.
Hasiči ze Smíchova pomocí hydraulických nůžek ustřihli sedadlo spolujezdce a na nosítkách
pak zadním prostorem (kufrem) auta vytáhli osobu ven a předali ji ZZS. Na místě nehody
zasahoval i vrtulník. Všechny zraněné osoby byly transportovány ZZS do nemocnice.
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Požár na Barrandově
Ve filmových ateliérech na pražském Barrandově vypukl dne 26. srpna rozsáhlý požár, který
se rozšířil i na blízký porost. Jednalo se o požár kulis k americkému historickému filmu
Knightfall. V době vzniku požáru na místě štáb nepůsobil, probíhaly tam údržbové práce. Na
místě pomáhaly hasit i vrtulníky a policie propůjčila svá vodní děla. Doprava kolem studia byla
omezena a z preventivních důvodů byla uzavřena i nedaleká benzinová pumpa. Tři hasiči
utrpěli zranění a museli být ošetřeni. Škoda byla stanovena na sto milionů korun. Na místo se
v sobotu po deváté hodině dostavili vyšetřovatelé hasičů i policie. „S využitím speciálně
vycvičeného psa pátrali po akcelerantech hoření a snažili se stanovit příčinu požáru. Ani po
několika hodinách nedospěli k jednoznačnému závěru,“ uvedla policejní mluvčí.
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Fotografie požáru kulis na Barrandově
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Zdravotnictví a sociální problematika
Oblast zdravotnictví a sociální problematiky zůstaly v roce 2016 jednou z priorit pro vedení
městské části. Rada MČ Praha 5 schválila na svém zasedání 5. ledna 2016 „Akční plán rozvoje
sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016“. Služby byly
zaměřeny především na pomoc pro seniory, rodiny s dětmi, etnické menšiny, zdravotně
postižené a na prevenci sociálně patologických jevů. Praha 5 např. připravila letní aktivity pro
děti ze sociálně slabších rodin. Konkrétně se jednalo o prázdninový pobyt pro tři desítky dětí a
spolupořadatelství letních dnů s výukou plavání pro další desítku dětí. „Jde o děti, s jejichž
rodinami Odbor sociální problematiky celoročně spolupracuje. Je dobře, pokud děti spolupráci
vnímají a uvědomují si i konkrétní výsledek práce. Je to zároveň určitý prvek motivace,“
vyjádřil se k tématu radní Petr Lachnit.

Neziskové organizace
Městská část spolupracovala a podporovala neziskové organizace působící na Praze 5, a tak i
v roce 2016 uspořádala dne 8. září Den s neziskovkami. Nad akcí převzali záštitu radní Petr
Lachnit, zastupitelka Jarmila Svobodová (TOP 09), zastupitel Zdeněk Doležal (ODS) a radní
Tomáš Homola (bez PP, klub Patrioti Prahy 5 a Demokraté Jana Kasla). Cílem setkání bylo
zejména zvýšit povědomí a informovanost široké veřejnosti o fungování neziskových
organizací v Praze 5, informovat o jejich nabídce sociálních služeb a záchranné sociální síti.
Zúčastnily se například CSOP Praha 5, Diakonie, Nadace rozvoje občanské společnosti,
Kulturní a rodinné centrum Barrandov, z. s. HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené,
Společnost Duha, Armáda spásy nebo Centrum pro manželství a rodinu.
Mezi aktivní neziskové organizace patří Naděje, která poskytuje pomoc lidem bez domova a
nabízí řešení tíživé životní situace pobytem v azylových domech a noclehárnách. Také zajišťuje
terénní služby, nabídku sociální pomoci a poradenství. V roce 2016 od rady městské části
získala finanční příspěvek ve výši 180 000 Kč na mobilní sociální jednotku a zajištění terénního
programu v ohrožených lokalitách Prahy 5. V této mobilní jednotce byla připravena pro lidi bez
domova strava, čaj, hygienické potřeby a základní ošacení.
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Teplé jídlo pro lidi bez domova
Radní městské části podpořili finanční částkou 41 000 Kč neziskovou organizaci Armádu
spásy, a to na akci, při které bylo vydáváno teplé jídlo lidem bez domova. Akce proběhla 23. a
24. března. „Chceme tím o Velikonocích pomoci lidem bez domova a zároveň poukázat na to,
že si uvědomujeme existenci této problematiky a že ji chceme efektivně řešit. A to nikoli
represí, ale prevencí a cílenou pomocí,“ řekl zástupce starosty Jan Smetana (ČSSD), který se
akce osobně zúčastnil.

Patronem HELPPES i Karel Gott
Další významná nezisková organizace, která působí v Motole, je HELPPES – Centrum výcviku
psů pro postižené o.p.s. Jejím posláním je integrace osob se zdravotním postižením do
společnosti a kolektivu a jejich návrat do aktivního života. A to pomocí speciálně vycvičených
psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách. Získala akreditaci pro plnohodnotné
členství v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto služeb -Assistance
Dogs Europe Assistence Dogs International. Městská část je partnerem HELPPESu a zástupci
města se zúčastnili promocí nových psích asistentů, kteří veřejně slibují „službu“ svému pánovi,
člověku s handicapem. Patrony psích asistentů byli Karel Gott, Miro Žbirka či Bára
Nesvadbová. HELPpsíci se na oplátku účastnili na pravidelných canisterapiích například
v pobytovém zařízení Na Neklance, nebo seznamovali děti se svým posláním v mateřské škole
U Krtečka v Motole.

Charitativní akce
Vedení městské části podporuje charitativní činnost, která probíhá na Praze 5. Jen namátkou
vybíráme několik z nich.
Místostarosta Mgr. Jan Smetana převzal záštitu nad gurmánskou benefiční akcí Polívková
smršť, která se uskutečnila na pěší zóně Anděl ve dnech 8. až 12. února. Výtěžek byl použit
společností Ergo Aktiv na rehabilitaci zejména mladých lidí po mozkové příhodě a úrazech
hlavy, kteří si nemohou péči sami zaplatit. Na jejich léčbu mohl přispět každý koupí polévky
za 55 korun. Vaření se ujali známí šéfkuchaři, v pondělí Patrik Šándor s thajskou „tom yum
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polévkou“, v úterý uvařil Zbyněk Ženíšek zelňačku, ve středu návštěvníky přivítal Miloš
Rozkošný bramboračkou. Následující den se naběračky chopil Roman Paulus s netradičním
topinamburovým krémem a „Polívkovou smršť“ uzavřel Jan Wiesner mrkvovou polévkou s
koriandrem.

AKCE CIHLA
Starosta Prahy 5 Radek KlímaTOP 09 podpořil 17. ročník AKCE CIHLA 2016, která se konala
na pěší zóně Anděl od 5. 5. do 2. 6. 2016. „Zakoupením benefiční cihly lze přispět na opravu
střechy a dofinancování provozu chráněného bydlení v obci Slapy,“ uvedl starosta.

Na kole dětem
Starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09) a místostarosta Lukáš Herold (ODS) převzali záštitu
nad spolupořadatelstvím sportovní akce na podporu onkologicky nemocným dětem. Na kole
dětem, která se uskutečnila od 1. do 11. června napříč celou Českou republikou. V čele pelotonu
cyklistů jel desetinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. Prahou
projížděl peloton 9. června a v devět hodin měl zastávku v parku Portheimka. Kdo chtěl, mohl
ho podpořit, nebo se k němu přidat.

Charitativní golfový turnaj
Na golfovém hřišti Motol se 15. září konal IV. ročník Charitativního golfového turnaje, kde
byla na dobročinné účely vybrána částka skoro 120 tisíc korun. Peníze poslouží spolku Haima
CZ, který již 25 let aktivně pomáhá dětem postiženým závažnými onkologickými
onemocněními. Šek předával starosta Prahy 5.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
CSOP Praha 5 je příspěvkovou organizací MČ Praha 5 a nabízí místním obyvatelům široké
spektrum sociálních služeb pro potřebné všech věkových kategorií. Provozuje terénní
pečovatelskou službu, dovoz obědů pro seniory, Dům s pečovatelskou službou, byty
s pečovatelskou službou, Dům s odlehčovací pobytovou službou Na Neklance a jesle. Pro
podporu aktivního života, vzdělávání a smysluplně využitého volného času slouží komunitní
centra Prádelna a Louka. Součástí KC Louka je Nízkoprahový klub Louka, který je bezpečným
místem pro děti od šesti do sedmnácti let z Prahy 5 a kde mohly trávit svůj volný čas.
39

V Prádelně se setkávali senioři při zajímavých volnočasových programech, cestopisných
besedách a výtvarných workshopech. Velký ohlas měl hudební cyklus Zazpívejte si s námi,
který probíhal po celý rok. Naši starší spoluobčané se také vzdělávali na semináři pořádaném
ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy s názvem Univerzita bezpečnosti a pomoci pro
seniory.
V prostorách KC Prádelna se nachází Galerie, kde i v roce 2016 probíhaly výstavy. Například
v dubnu jsme mohli zhlédnout fotografie Mirka Krupky „New York křížem krážem“, v září
fotografie prof. Josefa Čermáka s názvem „Čína 30. let 20. století“, a od 30. listopadu do 31.
ledna 2017 výstavu „Slavné stavby Prahy 5“.
V letošním roce získal Klub senzačních seniorů z KC Prádelna prestižní 3. místo v celostátní
soutěži Senior roku 2016, kterou pořádá nadace Charta 77. Poděkování za tento úspěch patřil
především Michaelu Čihákovi a všem pracovníkům Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
Praha 5, kteří se o seniory z Prahy 5 vzorně starali. Michael Čihák převzal cenu od ředitelky
nadace Charty 77 Boženy Jirků, ministryně Michaely Marksové a Dagmar Havlové. Cenu
„Senior roku“ pořádá nadace Charty 77 od roku 2013 v rámci svého projektu Senzační senioři.
Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných
výkonů, počinů a prací. Ocenění inspiruje seniory v jejich vlastním životě a posiluje jejich
sebedůvěru.

Výlet s tajenkou pro seniory
V září připravilo Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 ve spolupráci s agenturou
Velká dobrodružství tříkilometrový výlet s tajenkou pro seniory, jejich rodiny a přátele.
Procházka začínala pod viaduktem v Hlubočepech a vedla Prokopským údolím až k železniční
zastávce v Holyni. „Babičky s vnoučaty či přáteli se projdou a zapojí se společně do luštění
tajenky, děti naleznou na trase mnoho hřišť, kde si pohrají, svezou se vláčkem, ale hlavně
mohou strávit volný čas se svými rodiči či prarodiči, a to venku na čerstvém vzduchu,“
informoval před akcí její iniciátor, radní pro sociální oblast Petr Lachnit.

Taxík Maxík
Vedení městské části schválilo kroky ke zřízení nové přepravní sociální služby Centra sociální
a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. Jde o rozšíření nabídky sociálních služeb pro klienty
pečovatelské služby – seniory a zdravotně postižené občany páté městské části. Na základě
dobré spolupráce oslovila Nadace Charty 77 příspěvkovou organizaci Centrum sociální a
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ošetřovatelské pomoci Praha 5, aby se stala partnerem unikátního projektu Taxík Maxík.
Projekt již úspěšně funguje v některých městech republiky. Nadace Charty 77 z výnosu sbírky,
která probíhá na pobočkách vybraných lékáren, daruje finanční prostředky na zakoupení vozů
Ford Tourneo Custom pro zajištění přepravy seniorů a zdravotně postižených občanů.

Taxík Maxík už i na Praze 5

Dny seniorů
Zimní den seniorů se uskutečnil 18. února v Paspově sále v pivovaru Staropramen pod záštitou
radního Jana Smetany. Na společenském setkání zazpívali Milan Drobný a Yvetta Simonová.
Yvetta Simonová za své dlouhé kariéry spolupracovala s orchestrem Karla Vlacha a úspěšně
zpívala v duetu s Milanem Chladilem, například písně O nás dvou, My dva a čas. Kromě zpívání
účinkovala také na divadelních jevištích, například v Divadle na Fidlovačce (Hello, Dolly).
Zpěvák Milan Drobný vystupoval v divadle Semafor a také si zahrál v hudebním filmu Trhák
(1980). Mezi jeho nejznámější písně patří Azurové ráno, Růže růžová, Nebudu už říkat přísloví,
Mendocino.
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Jarní den seniorů proběhl 1. června ve Švandově divadle s hudebním vystoupením Václava
Neckáře. Zúčastnit se mohli obyvatelé Prahy 5 od šedesáti let a zavzpomínat si na písně svého
mládí. Václav Neckář je populární zpěvák a herec. Hrál ve filmech Jiřího Menzla Ostře
sledované vlaky a Skřivánci na niti, a také ztvárnil hlavní roli v oblíbené pohádce Šíleně smutná
princezna. Pěvecky se proslavil v triu Golden Kids s Martou Kubišovou a Helenou
Vondráčkovou. Vystupoval se skupinou Bacily, jejímž frontmenem je jeho bratr Jan Neckář.
Nejoblíbenějšími písněmi, které zazpíval, byly například Mýdlový princ, Lékořice, Miluju a
maluju, Ša-la-la-la-li a Kdo vchází do tvých snů, má lásko.
Letní den seniorů se konal 25. srpna v Plzeňském restaurantu Kamera na sídlišti Barrandov.
Během odpoledne potěšila posluchače zpěvačka Naďa Urbánková. Při jejích hitech si
zavzpomínali na své mládí. Naďa Urbánková je známá zpěvačka a herečka, která začínala svoji
kariéru v divadle v Pardubicích. Působila v pražském Semaforu s Pavlem Bobkem. Zde
vystupovala, mimo jiné, také s Pavlem Bobkem, Jitkou Molavcovou, Miluší Voborníkovou a
Jiřím Grossmannem. Od roku 1969 spolupracovala s Jiřím Brabcem a jeho skupinou Country
Beat. V letech 1972 až 1976 vyhrávala anketu Zlatý slavík. Její nejznámější písně byly
například Drahý můj, Závidím, Blonďák s červenou bugatkou nebo Vilém peče housky.
Podzimní den seniorů připravila městská část pro své seniory dne 3. listopadu v Paspově sále
ve smíchovském pivovaru ku příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Oslava probíhala pod
záštitou radního JUDr. Petra Lachnita, který seniorům k svátku popřál, a poté uvedl vystoupení
zpěváků Karla Bláhy, Michaely Dolinové a Martiny Markové. Mezinárodní den seniorů
vyhlásil Kofi Annan, tehdejší generální tajemník Organizace spojených národů, poprvé na 1.
října roku 1998. Mezinárodní den seniorů je oslavou všeho, co společnosti staří lidé přinášejí.
Upozorňuje však také na problémy, se kterými se potýkají, například jejich zneužívání a
osamělost.
Připomínkou Mezinárodního dne seniorů byla i sportovní událost, osmnáctý ročník
mezinárodního šachového turnaje SENIOR-KA o putovní pohár, který se uskutečnil ve
spolupráci s Šachovým klubem Smíchov 1. října. Turnaj se odehrál v prostředí smíchovské
radnice, švýcarským systémem na sedm kol, dvakrát dvacet minut a zúčastnit se mohli muži
narození do 1. ledna 1957 a ženy narozené do 1. ledna 1967 bez ohledu na klubovou příslušnost
a šachový titul. Absolutním vítězem soutěže, kterou zaštítil radní Prahy 5 Petr Lachnit (ANO),
se stal Jan Pešout z TJ Pankrác.
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Vzdělávání seniorů
Vzdělávací program MČ Praha 5 zajistil seniorům z Prahy 5 bezplatné vzdělání také v oblasti
právní a bezpečnostní. Přednášky se uskutečnily v červnu, září a říjnu 2016 na Vysoké škole
finanční a správní. Každý účastník po absolvování seminářů obdržel osvědčení. Prezentována
byla tato témata: Zásady obezřetného chování seniorů, Nejčastější mimořádné události, Postupy
při zvládání ohrožující situace, Psychologická příprava seniorů na zvládání mimořádné události
včetně praktického nácviku a Základní zásady trestního řízení a podmínky trestnosti.

Plavání seniorů
I v letošním roce připravil Odbor sociální problematiky ve spolupráci se společností
AquaDream, Aquapark Barrandov, projekt „Plavání v Aquaparku Barrandov za zvýhodněné
vstupné“ pro všechny seniory nad 60 let, kteří mají trvalé bydliště na území naší městské části.
Další projekt pro seniory a preseniory připravila městská část se společností Seniorfitness, a to
cvičení v bazénu v Radlicích. Lekce vedla zkušená lektorka Markéta Jakoubková. Nad
motivačním cvičením převzali záštitu starosta Prahy 5 Radek Klíma a místostarosta Lukáš
Herold. „Cílem skupinového cvičení ve vodě je motivovat seniory k začlenění pohybu do
každodenního života, zvýšit zdravý životní styl a pomoci tak udržovat jejich mobilitu až do
vysokého věku,“ uvedl starosta Radek Klíma.

Protidrogová osvěta
MČ Praha 5 vyhlásila Dotační program na podporu protidrogové politiky, která zahrnovala dvě
oblasti – primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních
a na služby specifické protidrogové prevence, která se týká projektů s adiktologickými
službami. „Dotační program významným způsobem podpoří protidrogovou politiku městské
části,“ řekl radní Viktor Čahoj (TOP 09). Program navazoval na činnost Odboru bezpečnostni
a prevence kriminality, který úzce spolupracuje s Městskou policií a adiktologickými centry v
Praze 5. Městská část na dotační program vyhradila čtyři sta tisíc korun.

43

„Láska a park zvítězí nad drogami a nenávistí“
Na Velký pátek se uskutečnila v rámci celosvětového projektu Active Citizens v sadech Na
Skalce akce „Láska a park zvítězí nad drogami a nenávistí“, za spolupráce městské části a
Kontaktního centra Sananim v ulici Na Skalce. Záštitu nad akcí, kterou pořádala skupina
mladých lidí a studentů středních a vyšších odborných škol, převzala radní Tatiana Konrádová
(SZ).

Sady Na Skalce prošly v loňském roce rekonstrukcí, ale stále jsou spojovány s

přítomností uživatelů drog. Proto v rámci programu proběhl i den otevřených dveří v
Kontaktním centru Sananim v ulici Na Skalce. „Káčko“ se tak otevřelo všem zájemcům, kteří
se chtěli seznámit s jeho činností a provozem. V nabídce programu byly dětské dílny s
velikonoční tématikou, zahrály skupiny Cermaque a Kopec šišek, soubor Buchty a loutky uvedl
divadelní představení a organizátoři připravili turnaj v kuličkách. Celé odpoledne probíhal
sousedský piknik.

Amatérská filmová soutěž AntiFETfest
Již po osmé se v Praze konala amatérská filmová soutěž pro školy, školská zařízení a
nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování mládeže s názvem AntiFETfest. Žáci a
studenti do soutěže přihlásili své amatérské filmy s námětem rizikového chování, jako je
například drogová závislost, šikana, kriminalita, záškoláctví, rasismus, gambling nebo domácí
násilí. První kolo proběhlo na úrovni městských částí a vítězné snímky postoupily do
celopražského finále. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve středu 27. dubna 2016 na radnici
Prahy 5. V kategorii základních škol získali první cenu Adam Poláček a Jiří Čeněk z Gymnázia
Nad Kavalírkou a ZŠ Drtinova za film Výjimečně. První místo v kategorii středních škol
obsadila Lucie Týčová z Gymnázia Na Zatlance s filmem Extáze na pyramidách. Ceny vítězům
předal radní městské části Praha 5 Viktor Čahoj (TOP 09).

Dotace na podporu integrace cizinců na území Prahy 5
Praha 5 získala od Ministerstva vnitra dotace ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu
integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016. Přidělené finance Praha 5 použila na projekt
„Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 5 v roce 2016“. Celková částka činila 625 250
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Kč, z toho požadovaná dotace od Ministerstva vnitra byla ve výši 562 725 Kč, Městská část se
podílela vlastními zdroji částkou 62 525 Kč.
Cílem projektu bylo řešit aktuální otázku spojenou se začleňováním cizinců v úzké spolupráci
s nevládním sektorem, který se systematicky zabývá integrací osob třetích zemí společně s
cizinci EU. Hlavní myšlenka byla usnadnit vzájemnou komunikaci mezi členy majoritní
společnosti a cizinci z třetích států, zlepšit vzájemné soužití a podpořit vzájemné prolínání
různých kultur, aniž by se opomíjela kultura domácí.
V rámci projektu byly realizovány dva dílčí projekty. První ve spolupráci s Integračním
centrem Prahy o. p. s. zahrnoval kurz českého jazyka pro začátečníky s padesátihodinovou
dotací od září do prosince. Účastníci museli předem složit motivační zálohu, která jim byla po
skončení kurzu vrácena. Seminář Jak získat státní občanství v České republice se uskutečnil
29. září v budově radnice Prahy 5 ve Štefánikově ulici. Zájemci se zde dozvěděli o konkrétních
podmínkách pro udělení občanství a o administrativním postupu a průběhu řízení o žádosti,
procesní práva a povinnosti, jakož i možnosti případného využití opravných prostředků. Další
akce určené pro začleňování cizinců do majoritní společnosti bylo například sousedské setkání
"V šest před domem", které se konalo 23. června 2016 v parku Klamovka, či Dětský den, který
se uskutečnil 16. září v parku Portheimka. Oslava Mezinárodního dne migrantů se uskutečnila
ve spolupráci Městské části Prahy 5 a společností Slovo 21, z. s., a to 14. listopadu v pražském
klubu Futurum Music bar. Multikulturní večer byl plný zpěvu, tance, hudby, jídla a zábavy.
Účastníci měli možnost seznámit se s lidmi, kteří našli svůj druhý domov v České republice,
žijí zde, pracují a vychovávají své děti.
Slovo 21 z. s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Svými
aktivitami se snaží zlepšit postavení Romů v Česku a také se zaměřuje na pomoc cizincům,
kteří přicházejí ze třetích států.
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Školství, vzdělávání a akce pro děti
Oblast školství představuje jednu z hlavních agend, kterou se zabývá Městská část Praha 5,
respektive v prvé řadě radní, do jehož gesce tato problematika náleží. Tím byl po celý rok 2016
Mgr. Vít Šolle, příslušník zastupitelského klubu KDU-ČSL na Praze 5.

Rekonstrukce školy Pod Žvahovem
V březnu 2016 se veřejnost dočkala příslibu radnice, že nechá zrekonstruovat část objektu Pod
Žvahovem, který užívá mj. ZŠ a MŠ Kořenského. Radnice tehdy zadala zpracování projektové
dokumentace. „Plníme slib investice do obnovy areálu, který jsme v loňském roce dali,“ řekl
tehdy starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09). Rekonstrukce navázala na obnovený provoz
prvního stupně základní školy – po jedenáctileté pauze se v roce 2015 podařilo v rekordním
čase zorganizovat zápis dětí a od 1. září 2015 otevřít místní pobočku školy pro dvacítku dětí v
1. třídě a šestnáct dětí v přípravné třídě. „Projekt bude v samostatné části řešit i úpravu školní
zahrady a úpravu dopravní situace – s tím, že kromě umístění parkovacích míst dojde ke zvýšení
bezpečnosti dětí před školou,“ uvedl zástupce starosty Vít Šolle (KDU – ČSL). Po zpracování
projektové dokumentace mělo následovat vydání stavebního povolení, s nímž se počítalo do
konce května, výběr dodavatele a stavba samotná.
Základní škola v areálu Pod Žvahovem existovala pro obyvatele čtvrtí Žvahov a Hlubočepy do
září roku 2004. Údajně kvůli nízkému počtu žáků byla tehdejším vedením radnice sloučena se
ZŠ Barrandov na Chaplinově náměstí. Od září roku 2005 sídlily v budově č. p. 463, která je ve
správě městské části Praha 5, dvě instituce: Osmileté Gymnázium Buďánka, které se v roce
2010 přestěhovalo do Řep, a soukromé Taneční centrum Praha – konzervatoř. Uzavření
nájemního vztahu mezi Prahou 5 a Tanečním centrem Praha bylo v minulosti předmětem
několika soudních sporů. V roce 2013 ale na základě nálezu Ústavního soudu zahájily obě
strany nová jednání a nalezly vzájemnou dohodu.
V listopadu 2016 ale městská část deklarovala, že vypoví nájemní smlouvu Tanečnímu centru
Praha na prostor v areálu Pod Žvahovem. „Musíme reagovat na demografický vývoj, zejména
v oblasti jižní části Smíchova. Pokrytí základního školství pro naše občany je pro nás prioritní,"
řekl tehdy zástupce starosty Vít Šolle. Do té doby MČ Praha 5 investovala do areálu školy asi
čtrnáct milionů korun.
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Školní areál Pod Žvahovem se nachází nedaleko Prokopského údolí

Finanční podpora MŠ a ZŠ
Pátá městská část uvolnila víc jak tři sta tisíc korun na akce mateřských a základních škol, které
školy podnikly v roce 2016. Jednalo se o různé aktivity, výlety, kurzy, dílny a soutěže. Praha 5
také poskytla mateřským a základním školám finanční prostředky na pořízení vybavení pro
multimediální interaktivní výuku. Téměř 1,7 mil. korun rozdělila mezi pět mateřských škol a
sedm základních škol. „Interaktivní výuka se již stává standardem. Naši pedagogové její
možnosti využívají rozumně a efektivně,“ říká zástupce starosty Vít Šolle (KDU – ČSL). Do
škol byly pořízeny např. interaktivní tabule, licence, tablety, PC sestavy do učeben či mobilní
dotykový panel pro logopedii.
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ZŠ a MŠ Grafická má bezbariérovou třídu
Koncem října byla v ZŠ a MŠ Grafická slavnostně otevřena bezbariérová třída, vybudovaná z
finančních prostředků, které poskytla městská část Praha 5. U slavnostního přestřižení pásky
nechyběl místostarosta pro oblast školství Vít Šolle (KDU-ČSL) a předseda Školského výboru
Martin Damašek (TOP 09). „V rámci stavebních prací došlo k přebudování původního bytu
školníka na třídu včetně bezbariérového sociálního zařízení pro dívky a chlapce,“ vysvětlil
místostarosta Šolle, který dětem popřál mnoho úspěchů v nové třídě. Ředitelka školy Radmila
Jehličková popřála všem žákům, aby je ve třídě provázelo štěstí a radost, a společně s dětmi
nakrájela slavnostní dort.

Slavnostního otevření bezbariérové třídy se zúčastnil radní pro školství Mgr. Vít Šolle

Podpora rodičů rozšířením kapacity péče o děti ve školách
Městská část získala dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Služby péče o
děti 1. stupně ZŠ na Praze 5", který byl spolufinancován Evropskou Unií z Evropského
sociálního fondu. Projekt oficiálně odstartoval 1. srpna 2016 a doba trvání je dva roky. „Cílem
projektu je podpořit rodiče z městské části Praha 5, kterým dosavadní podmínky neumožňují
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kvalitně harmonizovat rodinný a pracovní život. V rámci tohoto projektu klademe důraz na
zvláště znevýhodněné osoby, především na sociálně slabé domácnosti a matky samoživitelky,“
řekl radní pro oblast školství Vít Šolle (KDU-ČSL). Projekt rozšířil kapacity zařízení péče o
děti formou dětských klubů a příměstských táborů na třech školách - FZŠ Drtinova, ZŠ
Waldorfská a FZŠ Barrandov II. Zde budou po dobu dvou let provozovány dva dětské kluby a
proběhne jedenáct turnusů příměstských táborů.

Bezpečnost dětí v základních školách
Radnice páté městské části se v rámci zvýšení bezpečnosti dětí rozhodla využít letních prázdnin
k instalaci systému videozvonků do svých základních škol. Videozvonky byly osazeny u
vchodů základních škol, aby bylo možné kontrolovat a identifikovat každou osobu, která do
objektu přijde. "Ochrana našich dětí, obzvlášť v dnešní nebezpečné době, je pro nás prioritou.
Nechceme ponechat nic náhodě, proto momentálně zabezpečujeme svých 13 základních škol a
počítáme i se školami mateřskými. Například pomocí videozvonků, které právě instalujeme, a
následného odemčení dveří z prostředí sborovny se dá předejít tomu, aby se po škole procházel
někdo cizí, bez vědomí zástupců školy," uvedl k tématu starosta Prahy 5.

Třída MŠ pro dvouleté děti
Radní městské části schválili záměr otevření jedné třídy mateřské školy pro dvou až tříleté děti
v MŠ a ZŠ Barrandov - Chaplinovo náměstí. „Škola reaguje na poptávku rodičů. Po posouzení
všech okolností se paní ředitelka rozhodla zřídit jednu třídu pro děti od dvou let úpravou
stávající třídy v objektu Renoirova,“ řekl zástupce starosty Vít Šolle (KDU – ČSL). Rada MČ
Praha 5 uvolnila dvě stě tisíc korun na přestavbu třídy.

Dětské dny
Městská část připravuje každoročně pestrý program na oslavu Dne dětí. Tak i letos se
uskutečnila zábavná odpoledne na různých místech Prahy 5.

49

V úterý 24. května se v parku Sacre Coeur konal Dětský den s Prahou 5, který pro děti
uspořádala městská část spolu s městskou policií. Akce se zúčastnilo bezmála 800 dětí ze
základních a mateřských škol páté městské části. Děti si užily ukázky výcviku koní jízdní
policie a služebních psů. Učily se, jak poskytnout první pomoc a prohlédly si techniku, kterou
při své práci používají policisté a hasiči. Při této příležitosti předal starosta Prahy 5 Radek Klíma
(TOP 09) plk. JUDr. Zdeňce Brotánkové, ředitelce Obvodního ředitelství Policie Praha II
novou, plně vybavenou motorku, k využití policistům k výkonu služby. „Motorka zlepší
vybavenost a dopravní dostupnost policie, tím pádem přispěje i k vyšší ochraně a bezpečí našich
občanů,“ uvedl Radek Klíma.
Oslavy Dětského dne na Barrandově proběhly 26. května již tradičně na Trnkově náměstí. Děti
si užily soutěží, výtvarného workshopu, atrakcí, divadelních představení a vystoupení klauna.
Oblíbenou a tradiční akci pořádalo pod záštitou starosty Radka Klímy (TOP 09) Kulturní a
rodinné centrum Barrandov.

Další oslava dětského dne se konala 28. května v parku Na pláni. Přátelé Malvazinek, z.s. ve
spolupráci s městskou částí připravili bohatý program plný vědomostních i sportovních soutěží,
hudby, a také táborák s opékáním buřtů. Děti byly nadšené z vystoupení kouzelníka Magistra
Kellyho, který je naučil několik triků.

V pátek 3. června se v parku u letohrádku Portheimka uskutečnil Dětský den Khamororo. Pro
děti i dospělé byl připraven bohatý odpolední program plný zábavy, soutěží, dětských
výtvarných dílen i vystoupení kapel a dětských tanečních souborů z celé ČR. Bojový tanec –
capoiera – představil soubor Bojovat srdcem z Brna, pěvecké workshopy vedly sestry Matiovy.
Pro nejmenší děti byl připraven dřevěný kolotoč a skákací hrad.

Druhý ročník Ratolest Festu se konal 28. května na náplavkách Rašínova nábřeží a Hořejšího
nábřeží. Dětem bylo nabídnuto více než 80 interaktivních stanovišť tělovýchovných jednot,
sportovních klubů, školek a organizací. Festival seznamuje děti a mládež se širokou nabídkou
dostupných sportů. Na stanovišti českých olympioniků se děti dozvěděly, který sport se k nim
hodí, a zároveň se mohly zúčastnit náboru do týmu florbalistů, fotbalistů, kajakářů, ragbistů,
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hokejistů, lakrosistů, softbalistů, basketbalistů, veslařů, golfistů, horolezců, jachtařů, gymnastů,
kickboxerů, jogínů či hráčů kolové. Pro děti byly připraveny tvůrčí, hudební i pohybové dílny,
závod odrážedel, zásah hasičů a mnoho dalších aktivit.
„Ratolest Fest je navržený tak, aby děti po dni plném zážitků spokojeně usnuly a dospělí
načerpali inspiraci na prázdniny a příští školní rok. Zároveň umožňuje dětem pod dohledem
profesionálů vyzkoušet desítky různých sportů a najít si ten nejlepší, který je bude bavit,“ řekl
starosta Prahy 5 Radek Klíma, který nad akcí převzal záštitu.

Pohádkový les na Cibulce
MČ Praha 5 pod záštitou radního Petra Lachnita připravila na sobotu 16. června program pro
děti plný soutěží s názvem Skřítkové a víly. Lesopark Cibulka se proměnil v začarovaný les
plný kouzelných bytostí, skřítků, víl, rusalek a vodníků. Akce měla velký úspěch, zúčastnilo se
více dětí než v minulém roce. Děti, které zdárně splnily úkoly, si vybraly dárek z truhly u
Stromu splněných přání.
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Kulturní dění na Praze 5

Akce v letohrádku Portheimka
V průběhu roku se opět konaly pravidelné výstavy v Galerii Portheimka, kterou vlastní Městská
část Praha 5. V lednu 2016 převzala správu Portheimky příspěvková organizace Kulturní
centrum Prahy 5, která zároveň provozuje i kulturní klub Poštovka v Košířích. V letohrádku
Portheimka jsou k dispozici dva výstavní prostory, a tak milovníci výtvarného umění měli
příležitost zhlédnout zajímavou tvorbu našich i zahraničních umělců, a umělecký zážitek spojit
třeba i s posezením v nově rekonstruované kavárně.
V lednu pokračovala výstava Kateřiny Miler, dcery Zdeňka Milera, „Krtek a pohádkový svět.“
Autorka tvůrčím způsobem navázala na původní námět, ale současně uplatnila svůj vlastní
přístup a rukopis. Návštěvníci se potěšili i ilustracemi z malířčiny nejnovější knížky „Krtek na
návštěvě,“ kde poprvé vystupuje paní Krtečková, a ukázky komiksů s Modrým medvědem.
Výstava měla velký úspěch u dětí i dospělých.
V lednu proběhla výstava malíře, grafika a ilustrátora Jana Součka, která se konala u příležitosti
jeho nedožitých 75. narozenin. Umělec vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu
sklářskou v Železném Brodě a poté Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru
kresleného filmu A. Hoffmeistera. Vystavoval v Čechách, Německu, Švýcarsku, Francii i v
USA.
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Jedno z děl (nazvané „Výlet“) malíře a grafika Jana Součka
V březnu a dubnu proběhl soubor kulturních akcí, který byl věnován 260. výročí narození
hudebního skladatele a klavírního virtuosa W. A. Mozarta, který je s Prahou 5 spjatý svým
pobytem u manželů Duškových ve vile Bertramce.
Součástí akce byla výstava z díla české malířky, grafičky a ilustrátorky Jaroslavy Pešicové
„Mozart všemi smysly,“ komentované prohlídky s kurátorkou výstavy Pavlou Slancovou a
promítání filmového dokumentu „Týden Jaroslavy Pešicové“.
V rámci oslav zazněla přednáška předsedy Mozartovy obce Doc. PhDr. T. Volka s názvem
„Mozart v Praze“ a nechyběla ani hudební produkce v podání sólistů Národního divadla,
sopranistky Ludmily Vernerové v programu „Moji Pražané mi rozumějí“ a barytonisty Romana
Janála v „Písňovém koncertu z děl Mozarta a Beethovena“.
V dubnu vystavovala svá díla Tereza Límanová, pražská rodačka, pedagožka, překladatelka a
výtvarnice. V poslední době se úspěšně věnuje malbě na pomezí abstrakce a reality, ve svých
dílech zachycuje často méně známou a mizející tvář města, včetně smíchovských zákoutí.
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Součástí jejích obrazů jsou i výrazné doprovodné texty, které ona sama, jakožto původně člověk
vládnoucí spíše perem než štětcem, považuje za nesmírně důležité. Tereza Límanová si kromě
řady výstav získala zaslouženou pozornost i svým niterným, autobiografickým literárním
debutem Domeček, který vyšel v roce 2014.
V dubnu své dílo prezentoval také Derek Hard, fotograf, který na výstavě „Derek Hard
….Artelligent!“ představil čtyři cykly ve stylu pop-art photography. Je absolventem Institutu
tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Žije a tvoří v Praze.
Měsíce květen a červen byly věnovány dalšímu významnému výročí, sedm set let od narození
krále českého a císaře římského, Karla IV. Narodil se 15. května 1316 na Starém městě
pražském jako prvorozený syn královských manželů Elišky Přemyslovny a Jana
Lucemburského.
Součástí oslav byla výstava obrazů a grafiky jedinečného malíře Karla Chaby s názvem „Karlův
(Chabův) most“. V prostorách galerie byla k vidění Chabova rozměrná plátna zobrazující např.
Karlův most či Pražský hrad a další malebná zákoutí Prahy. Součástí výstavy byl i dětský
program s výstavou knih, vydaných k letošnímu výročí "Otce vlasti" v nakladatelství Albatros.
V měsíci červenci a srpnu se uskutečnila výstava akademického malíře Josefa Velčovského,
který oslavil 70. narozeniny. Umělec patří mezi nejvýznamnější a nejoriginálnější výtvarníky z
generace, která vstoupila do umění v 60. letech. V mládí sbíral inspiraci cestováním po Evropě
a v Paříži si rozšířil vzdělání studiem v Ateliéru 13. Patří k významným ilustrátorům (např. jeho
práce pro knihu I. Olbrachta Nikola Šuhaj Loupežník z roku 1996). Své dílo prezentuje na
výstavách v Česku i v zahraničí.

54

Jedno z děl Josefa Velčovského
Pocta Bořkovi… tak se jmenovala další významná výstava v roce 2016, která byla věnována
nedávno zesnulému výtvarníkovi Bořku Šípkovi (1949 – 2016), designérovi, vysokoškolskému
učiteli a hlavnímu architektovi Správy Pražského hradu za časů prezidenta Václava Havla.
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Ambiciózní projekt, který spolupořádala městská část Praha 5, představil autorovu tvorbu
zejména z období dvou posledních dekád.
„Osobně jsem Bořka Šípka znal a několikrát jsem ho navštívil i v jeho sklárně. Vždy jsem si
vážil jeho práce, proto je mi ctí, že mu prostřednictvím této výstavy můžeme vzdát hold,“ uvedl
starosta Prahy 5 Radek Klíma.
Koncepce výstavy zahrnula nejen Šípkovu rozsáhlou sklářskou tvorbu, ale také nábytek a
designové předměty, navrhované pro špičkovou italskou designérskou společnost Driade, tedy
unikátní exponáty, které v Česku prezentovány dosud nebyly. Jde o originální designerské
artefakty, jež pro firmu vytvořil.
V rámci výstavy byl veřejnosti nabídnut atraktivní doprovodný program. V termínu 7. až 9.
října se v prostoru před Galerií Portheimka uskutečnil sklářský workshop, pořádaný Vyšší
odbornou školou sklářskou z Nového Boru, na kterém diváci viděli nejen ukázky výroby skla,
ale mohli si i sami řemeslo vyzkoušet. Dále byly k dispozici přednášky, projekce dokumentů a
komentované prohlídky.
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„Meziřečí“ byl název výstavy obrazů malířky Karolíny Mitášové a keramických váz a mís
keramičky Heleny Giras – Kozákové. Výstava se konala od 20. 10. do 27.11.
Karolína Mitášová, která své práce podepisuje KAIDA, vystudovala architekturu, pracuje jako
interiérový designer, ale její hlavní činností je volná malba. Vystavuje doma i v zahraničí,
nejčastěji s keramičkou Helenou Giras – Kozákovou.
V listopadu se uskutečnila výstava Malostranský hřbitov – Příběh zapomenuté památky, která
byla pořádána u příležitosti úspěšného završení rekonstrukce kulturní památky, nacházející se
na území městské části Praha 5 a jejíž opravy byly financovány z fondů EU. Nabídla exkurz do
historie pohřebiště, jehož počátky sahají do druhé poloviny sedmnáctého století. Autorem
výstavy je historik Pavel Fabini, kronikář MČ Praha 5. Na přípravách se podílel Spolek na
záchranu Malostranského hřbitova a herečka a politička Simona Chytrová.

V období adventu byl pro mateřské školy i rodiny s dětmi připraven program "Zázrak Vánoc",
který se uskutečnil v Portheimce i v přilehlém parku. Děti tvořily v Ježíškově dílně, prošly si
adventní stezku, hledaly poklad u Zimní víly, či napsaly Ježíškovi do pohádkové schránky.
Pro milovníky hudby i tradice byly připraveny čtyři adventní koncerty, které se konaly každou
adventní neděli. Při té příležitosti vystoupilo kvarteto Pražského filmového orchestru, Trio
Grazioso, Ensamble Grazioso se sopranistkou Ludmilou Vernerovou a mužský pěvecký sbor
Doodles.
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Malá výstavní síň
Radnice páté městské části otevřela v lednu 2016 Malou výstavní síň, Galerii MČ Praha 5 ve
Štefánikově ulici, s cílem celoročně seznamovat širokou veřejnost s developerskými projekty,
které se podílejí na proměně Prahy 5. Pátá městská část patří z hlediska rozvíjejících se oblastí
mezi nejvýznamnější lokality na území hlavního města.
„Velké množství brownfieldů je nejen součástí průmyslové minulosti Prahy 5, ale zejména pak
její budoucnosti. Praha 5 je na nejlepší cestě, aby zde vyrostla kvalitní, moderní zástavba se
všemi nezbytnými aspekty pro život v moderním a příjemném městě“, sdělil starosta MČ Praha
5 Radek Klína.
V lednu se uskutečnila výstava „Administrativní budova Five“, kterou pro klienta Skanska
Property CR zpracovalo architektonické studio společnosti Qarta.
Five je kancelářský projekt, který vyrůstá na Smíchově na pozemku bývalého tramvajového
depa. Kromě dobrého umístění a dostupnosti poskytne Five svým nájemcům příznivé pracovní
prostředí, kvalitní technologie a krásné výhledy na Vyšehrad a Pražský hrad.
V březnu byla prezentována stavba Aviatica, kterou pro klienta Pentu Investments zpracovalo
architektonické studio Jakuba Ciglera. Konkrétně jde o ústřední stavbu nového rozvojového
území v prostorách bývalého areálu továrny Waltrovky (dříve továrna na letecké a
automobilové motory) v Jinonicích.
V dubnu se uskutečnila výstava „Nová budova ČSOB“, jejímž projektantem bylo
architektonické studio Chalupa architekti. Na výstavě bylo možné si prohlédnout model i
vizualizace nové administrativní budovy banky, která bude splňovat veškeré podmínky
moderní, přátelské a ekologické stavby, která se stane pracovištěm cca 1400 pracovníků
skupiny ČSOB.
V květnu proběhla výstava „Letní scéna Národopisného muzea v Letohrádku Kinských“, kde
byly představeny semestrální práce studentů II. ročníku Fakulty stavební, ČVUT v Praze, pod
atelierem Kerel – Lajda.
Projekt byl navržen městskou částí Praha 5 a následně konzultován s Etnografickým oddělením
Národopisného muzea. Základní myšlenkou návrhu je doplnění prostoru před Letohrádkem
Kinských letní scénou, jež by fungovala k doplnění aktivit Národopisného muzea. Jednalo by
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se o sezónní využití konstrukce k venkovním produkcím muzea, které by mělo zároveň sloužit
i pro rekreaci uživatelů. Důraz byl kladen nejen na zachování dominance objektu Musaionu,
ale také na urbanistické řešení nejbližšího okolí.
V prosinci byla zahájena výstava, která se věnuje výsledkům mezinárodního soutěžního
workshopu Top rezidence Pomezí v Praze 5 Košířích. Investorem projektu je KKCG Real
Estate, resp. JTU Czech s.r.o.
„Výstavní síň jsme otevřeli s tím, že v ní budeme veřejnost seznamovat s urbanistickými a
stavebními projekty, koncepty a záměry, které se chystají nebo realizují v Praze 5, a výstavba
Top rezidence Pomezí je jedním z nich,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09) a pokračuje:
„Investor zrealizoval mezinárodní, vícekolový architektonický workshop, což je zcela
výjimečný přístup, a výsledky jsou opravdu zajímavé. Byl bych rád, kdyby investoři k výstavbě
v Praze 5 přistupovali podobným způsobem a v Praze 5 tak vznikala skutečně kvalitní
architektura.“
Workshop k výstavbě Top rezidence Pomezí, kterého se zúčastnilo dvanáct ateliérů z pěti
evropských zemí, trval podle ředitele KKCG Real Estate Petra Pujmana celý rok. Náročnost
procesu však vyvážily velmi kvalitní návrhy. Podle Petra Pujmana byli v rámci workshopu
osloveni i obyvatelé přilehlých nemovitostí – budoucí sousedé. Na výsledné podobě projektu
se budou podílet tři odbornou porotou doporučené architektonické ateliéry – Bogle architects,
Baumschlager Eberle Lustenau & Pavel Hnilička Architekti a Majo architekti.
Na výstavě bylo možné si prohlédnout přímo pro účely výstavy zpracované panely, které
seznámily návštěvníky jak s nejúspěšnějšími soutěžními návrhy, tak s budoucím řešením již
propojených prvků vítězných kanceláří.

Galerie Barrandov
I v roce 2016 nabízela Galerie Barrandov, která se nachází v areálu FZŠ a MŠ II. při PedF UK,
V Remízku, na sídlišti Barrandov, výstavy děl současných autorů a výstavy výtvarných prací
žáků škol na Praze 5.
V únoru se uskutečnila výstava výtvarných prací žáků Prahy 5, kteří se zúčastnili 6. ročníku
soutěže „Filmová fantazie“. Soutěž uspořádala FZŠ a MŠ Barrandov II. ve spolupráci s MČ
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Praha 5. Cílem akce bylo vzbudit u dětí zájem o kulturu a umění, a to nejen výtvarné. V letošním
roce se jednalo o žánr historický, osobnost a život Karla IV. k 700. výročí jeho narození.
V dubnu zde byly k vidění obrazy, plastiky a šperky Martina Michaela Stiltenna, v květnu a
červnu jsme mohli zhlédnout malby Václava Macha – Koláčného.
V září a říjnu se konala osvětová výstava Smíchovské střední průmyslové školy na téma
Kybernetická bezpečnost. Expozice byla připravena tak, aby populárně naučnou formou
seznámila děti, rodiče i širokou veřejnost s hrozbami nacházejícími se v kyberprostoru.
Součástí byly přednášky a diskusní večery, které se zabývaly problematikou bezpečnějšího
pohybu v kyberprostoru.
V listopadu jsme se seznámili s dílem Františky Janečkové, malířky a terapeutky, na výstavě
nazvané „Cítím a maluji harmonii skrze konflikt“. Autorka žila 35 let ve Francii a představila
nám obrazy, ve kterých vyjádřila „pohyby barevných a subtilních energií, které harmonizují
citlivého diváka do lehkého bytí.“
V předvánočním období vystavil Výtvarný spolek Hruška betlémy a drapérie s vánoční
tematikou. Výtvarný spolek Hruška je občanské sdružení v městské části Praha 5, kde pod
uměleckým vedením akademické malířky a grafičky Heleny Slavíkové Hruškové probíhá
výtvarná výchova pro děti, mládež i dospělé.

Koncerty v kostele sv. Václava
Kostel svatého Václava je novorenesanční bazilika na Smíchově, která byla zasvěcena
patronovi české země, svatému Václavovi. Byla vystavěna v letech 1881–1885 podle plánů
architekta Antonína Barvitia. V prostorách baziliky se konají koncerty, tradici mají adventní
koncerty a každoroční produkce České mše vánoční skladatele Jana Jakuba Ryby na Boží Hod
vánoční v podání Bach Collegia Praha.
Soubor Bach Collegium Praha se věnuje interpretaci vokálně instrumentálních děl především
J. S. Bacha, F. X. Brixiho, J. Haydna, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a dalších. Pod záštitou
Kulturního klubu Poštovka často obohacuje hudební zážitky obyvatelům Prahy 5, hlavně v
prostorách svatováclavské baziliky.
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Dne 23. 6. si mohli návštěvníci poslechnout koncert, na kterém zazněla díla Eduarda Treglera
- Missa Jubilaei, Petra Ebena cyklus Three jubilations pro varhany, dvě trubky a dva trombóny,
či Symphonie gothique od Charlese-Marie Widora.
Dne 20. června se v kostele sv. Václava konal koncert významné americké varhanice Gail
Archer, která v Praze vystoupila v rámci festivalu Americké jaro. Koncert se konal pod záštitou
starosty Prahy 5 Radka Klímy, který umělkyni v kostele přivítal a předal jí květiny.
Program koncertu zahrnoval varhanní tvorbu od 16. do 20. století, včetně děl Johanna
Sebastiana Bacha a Samuela Barbera.

Talent Prahy 5
Soutěž Talent Prahy 5 pořádá tradičně PKF – Prague Philharmonia s dirigentem L.
Svárovským, ve spolupráci s městskou částí Praha 5. Záštitu převzal starosta MUDr. Radek
Klíma a radní pro oblast kultury Petr Hnyk (SZ).
Soutěž je každoročně vypisována na podzim a mohou se do ní přihlásit žáci ZUŠ nebo učitelů
hudby s bydlištěm nebo působností na Praze 5, 13 a 16, a také neprofesionální pěvecké sbory.
Letošní IX. ročník byl zakončen slavnostním koncertem 2. února v Národním domě na
Smíchově, kde vystoupili nejlepších účastníci soutěže a čtyři studenti uměleckých škol ze
zahraničních partnerských měst. Všechny účinkující vybral osobně dirigent Leoš Svárovský.
Možnost zahrát si s profesionálním orchestrálním tělesem dostalo sedm mladých hudebníků.
Čtrnáctiletý klavírista Adam Klánský z Fakultní ZŠ Drtinova uvedl Dvořákovo Rondo g moll.
Stejně starý violoncellista Jakub Gráf, žák Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, si připravil
koncert Camilla Saint-Saënse. Alena Skácelová ze ZUŠ Štefánikova (17 let) přednesla první
větu z Haydnova Klavírního koncertu G dur. Klavírní koncert v tónině D dur Josepha Haydna
zahrál Marcell Horváth z Debrecínu., Dunja Kalamir z Bělehradu přednesl Houslový koncert a
moll J. S. Bacha, a Luka Norac ze Splitu nastudoval Glazunovův koncert pro altsaxofon.
Koncert uzavřela Júlia Pechová z Bratislavy árií Zerliny z Mozartovy opery Don Giovanni.

61

Momentka z akce Talent Prahy 5 2016

Odhalení pamětní desky skladatele Emila Štolce
V sobotu 25. června byla odhalena pamětní deska hudebního skladatele Emila Štolce na domě
v ulici U Nikolajky č. 17, kde autor žil. Při jejím odhalení zahrál dechový orchestr nejznámější
Štolcovu skladbu "Šly panenky silnicí". Dále následoval koncert dechového orchestru Jitřenka
Praha.
Emil Štolc se narodil 28. 10. 1888 a zemřel 1. 7. 1940. Již od mládí se věnoval hudbě. V letech
1903 až 1905 studoval na varhanním oddělení Pražské konzervatoře, ale studium nedokončil.
Následující tři roky hrál na křídlovku ve vojenské hudbě v Kutné Hoře. V letech 1908 až 1912
působil jako kapelník vojenské hudby v Brandýse nad Labem, od roku 1918 jako dirigent a
později kapelník sokolské hudby v Sokole na Smíchově. V roce 1912 založil v Praze na
Smíchově vlastní hudební nakladatelství "Melodion" a později vydával časopis Hudební listy.
V roce 1933 ohluchl a veřejné působení ukončil. Složil přes tisíc skladeb, například písně
Magnolie, Královna plesu, Jiřiny, Kouzlo orientu a mnoho pochodů, např. Šly panenky silnicí,
Pochod sokolek, Admirál apod.
62

Návrh smíchovských sokolů na vytvoření této pamětní desky a její umístění podpořila Rada
MČ Praha 5 začátkem tohoto roku. Radnice oslovila majitele budovy, který s umístěním
pamětní desky souhlasil, a zároveň vyčlenila 20 000 korun na realizaci. Akce se zúčastnil radní
Prahy 5 pro sociální oblast Petr Lachnit (ANO).

Světový romský festival KHAMORO
Praha 5 se stala spolupořadatelem 18. ročníku Světového romského festivalu KHAMORO,
který se konal od 29. května do 4. června. Cílem festivalu je podpořit soužití majority a romské
komunity a ukázat Prahu jako multikulturní a multietnické prostředí.
„Romská kultura je stejně bohatá jako kterákoliv jiná a prostřednictvím festivalu Khamoro ji
můžeme prezentovat. Tím stavíme most k toleranci, vstřícnosti a vzájemnému poznávání,“
uvedla mluvčí festivalu Soňa Kalejová.
V rámci festivalu KHAMORO vystoupila například skupina Gypsy Jazz na podiu v Jazz Docku,
a hudební uskupení Menil, které je jedním z nejkreativnějších a nejosobitějších současných
projektů španělské jazzové scény. Součástí festivalu byl Dětský den Khamororo dne 3. června
v Parku Portheimka, kde byl pro děti i dospělé připraven pestrý program plný zábavy, hudby a
soutěží.

Pražská muzejní noc a Noc kostelů
K oblíbeným každoročním kulturně-prezentačním akcím v Praze patří Pražská muzejní noc a
Noc kostelů.
Noc kostelů se konala 10. června a i letos mohli návštěvníci obdivovat duchovní i umělecké
klenoty křesťanské víry. Farnosti připravily bohatý program přednášek, koncertů,
komentovaných prohlídek kostelů a duchovních rozhovorů. V kostelích byly slouženy mše a
prostor dostalo i duchovní rozjímání, meditace. Do oblíbené akce se zapojila například Farnost
sv. Václava na Smíchově, Košířská farnost v kostele sv. Jana Nepomuckého, Kaple na
Klamovce, Kostel Nejsvětější Trojice, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Chrám sv.
Michala, kostel sv. Gabriela či Církev bratrská na Praze 5.
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3. ročník Pražské muzejní noci se uskutečnil 11. června. Na území Prahy 5 bylo možné navštívit
Národopisné muzeum Musaion, Výtopnu Zlíchov a výstavu v Galerii MeetFactory,
V Musaionu vystoupil folklorní soubor Vlčnovjan a po programu tanečníci učili návštěvníky
základní taneční krok. Dalším programem byly komentované prohlídky stálé expozice „Všední
i sváteční život venkova v 18., 19. a 2. polovině 20. století“ a výstava „Venkov“, kterou
prováděl autor Jan Pohunek.

Festival Kolem světa
Městská část Praha 5 se již tradičně stala spolupořadatelem 11. ročníku cestovatelského
festivalu Kolem světa, který se uskutečnil o víkendu 12. – 13. března 2016 v Národním domě
na Smíchově. V rámci programu se uskutečnily interaktivní workshopy tradičních řemesel
z Asie i Afriky, výstavy neziskových organizací a prezentace jejich projektů v rozvojových
zemích, komentované projekce, fotografie z nedostupných míst světa a setkání se zajímavými
osobnostmi z domova i z ciziny. Nechyběla ani možnost zakoupení si výrobků z Mexika, Peru,
Indonésie či Nepálu a dalších exotických zemí světa.
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Festival Kolem světa
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Sportovní dění na Praze 5
Sport a hlavně aktivní pohyb jsou jedním z nejvýznamnějších aspektů zdraví a pomáhají i v
boji proti sociálně patologickým jevům. Především dětem a mládeži je nutné umožnit hodnotné
trávení volného času tak, aby se pozitivně projevilo na fyzickém zdraví, duševní vyrovnanosti
i sociálních vazbách.
V říjnu roku 2015 byla poprvé vyhlášena anketa Sportovec roku, kdy bylo možné nominovat
do konce listopadu sportovce v sedmi kategoriích. Cílem projektu bylo propojení MČ Prahy 5
se sportovními organizacemi na svém území a společné ocenění nejúspěšnějších sportovců.
Dalším cílem bylo vytyčení vzorů pro mladou generaci. Nominovaní sportovci museli mít
kromě dobrého sportovního výsledku i působnost na Praze 5, a to buď trvalé bydliště či
pracoviště sportovce na území městské části, nebo místní působení sportovního klubu.
V rámci soutěže byly vyhlášeny tyto kategorie:
Profesionální sportovec - byl vybrán nejúspěšnější profesionální sportovec, který má sport jako
své hlavní povolání.
Sportovec amatér – v rámci této kategorie byl vybrán nejúspěšnější amatérský sportovec, tedy
občan, který má svoji hlavní pracovní náplň jinou než sportovní činnost. Dílčím cílem této
kategorie bylo ohodnotit a vyzdvihnout i amatérské sportovní výkony, a tak motivovat širokou
veřejnost k amatérskému sportování.
Junior do 18ti let – v rámci této kategorie byl vybrán nejúspěšnější juniorský sportovec a dílčím
cílem byla podpora vedení žáků i mladistvých ke sportu.
Zdravotně postižený sportovec – v rámci této kategorie byl vybrán nejúspěšnější zdravotně
postižený sportovec.
Sportovec senior – v rámci této kategorie byl vybrán sportovec starší 60ti let.
Sportovní tým – v této kategorii byl vybrán nejúspěšnější sportovní tým v rámci provozovaných
kolektivních sportů na území Prahy 5.
Trenér – v rámci této kategorie byl vybrán nejúspěšnější trenér působící u jednotlivce či
sportovního týmu na území městské části.
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Sportovní legenda - v rámci této kategorie byla vybrána osoba, která se významným způsobem
zasloužila o rozvoj sportu na území městské části.
Dne 27. ledna 2016 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku 2015 na
galavečeru v Paspově sále smíchovského pivovaru. Pořad moderoval PhDr. Jakub Železný,
hosty přivítali starosta Radek Klíma, radní pro oblast sportu Pavel Richter a zástupce pivovaru
Staropramen. V průběhu večera vystoupilo stepařské trio juniorek D. Budlovský z TS Andrea
Blue Rainbow, juniorky Studia K Barrandov se sestavou sportovního aerobiku a nakonec
bubenická show skupiny Barrel Battery.
Profesionálním sportovcem roku byla vyhlášena skifařka Miroslava Topinková Knapková.
Pochází z veslařské rodiny, oba její rodiče reprezentovali Československo a otec Miroslav
Knapek se zúčastnil Letních olympijských her v Montrealu v roce 1976. Miroslava Topinková
Knapková se stala pětkrát mistryní Evropy, v roce 2011 získala zlato na Mistrovství světa na
slovinském jezeře Bledu, a nejcennější trofej, olympijskou zlatou medaili, vybojovala na
Letních olympijských hrách v Londýně v roce 2012.
Amatérským sportovcem roku se stala lukostřelkyně Martina Macková, která získala titul
mistryně Evropy v lukostřelbě v roce 2015. Této disciplíně se věnuje od roku 1975 a dvacetkrát
získala titul Mistr republiky.
Kategorii Junior do 18ti let vyhrála Barbora Seemanová, patnáctiletá plavkyně, která získala na
Evropských hrách v Baku 4. místo.
V kategorii Sportovec senior získal ocenění závodní chodec Ing. Miroslav Fliegel.
V kategorii Zdravotně postižený sportovec byl oceněn paracyklista Patrik Jahoda. Patrik byl
výborným sportovcem už před svým úrazem. Jezdil na vodních lyžích, kde dosáhl vynikajících
výsledků. Je několikanásobným mistrem republiky v mládežnických kategoriích a Mistrem
Evropy z roku 2007. V březnu 2008 si při soustředění v USA přivodil vážný úraz. Po léčení se
věnuje handbiku. Jeho největším úspěchem je vítězství Světového poháru v roce 2014 a titul
Mistra ČR.
V kategorii Sportovní tým roku získaly ocenění ženy z RC Tatra Smíchov, které v roce 2015
postoupily do nejvyšší soutěže žen v ČR v sedmičkovém ragby.
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Vítězkou kategorie Trenér roku byla Petra Škábová, trenérka talentované plavkyně Barbory
Seemanové. Trenérské zkušenosti sbírala i při zahraničních studiích na americké univerzitě,
nyní trénuje plavce v klubu Motorlet Praha.
V kategorii Legenda byl oceněn in memoriam fotbalista Antonín Puč (narozen 16. 5. 1907
v Jinonicích, zemřel 18. 4. 1988 v Praze). Začínal v Čechii Smíchov, přešel do SK Smíchov a
odtud v osmnácti letech přešel v roce 1925 do Slavie. Byl fotbalový útočník, střelec branky ve
finále Mistrovství světa v Itálii v roce 1934 a člen Klubu ligových kanonýrů.

Sportovci roku MČ Praha 5

Nyní vás seznámíme s některými sportovními aktivitami, které se uskutečnily v roce 2016 na
území městské části.

Běh METROPOL Praha 5
Běh METROPOL Praha 5 se uskutečnil dne 9. dubna od 9:00 hodin v Prokopském údolí. Akce,
jejímž spolupořadatelem byla městská část Praha 5, byl součástí seriálu veřejných běžeckých
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závodů po městských částech Prahy. Pro dospělé závodníky byla připravena trasa v délce 8 km,
trať pro děti 2 km. Prioritou seriálu je nejen soutěživost mezi pražskými městskými částmi o
nejsportovnější a nejpohyblivější městskou část, ale i podpora zdravého životního stylu Pražanů
všech věkových kategorií.

Pražský ragbyový festival
Již třetí ročník velkého mezinárodního turnaje dětí a mládeže Prague Youth Rugby Festival se
uskutečnil 9. dubna na stadionu RC Tatra Smíchov. Zúčastnily se týmy z České republiky, z
Černé Hory, Litvy, Ukrajiny, Lotyšska, Německa, Rakouska a Polska. „Hlavním přínosem
turnaje je zapojení až 350 dětí, jejich rodičů a návštěvníků do aktivního trávení volného času.
Jsme rádi, že se můžeme podílet na pořádání akcí, které odlákají naše děti a mládež od počítačů,
mobilů a tabletů. Tento olympijský sport se u nás hrál na vynikající úrovni a bude skvělé, pokud
se jeho úroveň a oblíbenost podaří obnovit,“ řekl starosta Prahy 5 Radek Klíma, který nad akcí
převzal záštitu.

Běžecký kros Skalka
Šestý ročník amatérského krosového závodu pod tradiční záštitou starosty Prahy 5 odstartoval
24. dubna v přírodní rezervaci Skalka u ragbyového hřiště Tatry Smíchov. Závodníci všech
věkových a výkonnostních kategorií si mohli vybrat trať o délce 3 km, nebo 6 km. Běhat mohly
i děti, a to na tratích od 300 m do 2 km. Akci provázel doprovodný program s živou hudbou,
zábava pro děti, program prevence s Městskou policií HMP, ukázky první pomoci a hasičské
techniky. Výsledky běhu zájemci naleznou na odkazu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hWCk_wsIqTzZZ3v5ydAWWMWcwOBaynDVou0
xEfw1BDQ/pubhtml
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Snímek z běžeckého krosu Skalka 2016

Volkswagen Maratonský víkend
Další tradiční akce pro běžce se uskutečnila 8. května. Letošního 22. ročníku Volkswagen
Maratonu se zúčastnili běžci z celého světa. Téměř deset tisíc závodníků odstartovalo ze
Staroměstského náměstí, aby zdolalo trať dlouhou 42,195 km. Trasa Volkswagen Maratonu
Praha vede šesti částmi metropole a za uplynulých jednadvacet ročníků si vydobyla pověst
jedné z nejkrásnějších na světě. V městské části Praha 5 vedla ulicemi Lidickou, Nádražní,
Svornosti, Strakonickou, Nábřežní a Janáčkovým nábřežím. Podél trasy byl vyčleněn prostor
pro fandící diváky.
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Snímek ze sportovních aktivit na Praze 5

Běh přes motolské jamky
Další příležitost pro běžce se uskutečnila 2. července v prostorách golfového hřiště Praha-Motol
v soutěži Běh přes motolské jamky. Jedná se o závod, který je určen všem věkovým kategoriím,
od těch nejmenších až po veterány, jelikož je vzdálenostmi přizpůsoben jak pro netrénované
nadšence, tak i pro špičkové sportovce. Běhu se také zúčastnil radní pro sport Pavel Richter
(TOP 09), který poté předal vítězům jednotlivých kategorií ceny.
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Radní pro sport Pavel Richter (TOP 09) předává ocenění

Vzhůru do Ria
V roce 2016 se uskutečnily XXXI. Letní olympijské hry v brazilském Rio de Janeiru od 5. do
21. srpna. Radnice Prahy 5 připravila pro Pražany sportovně kulturní akci na Smíchovské
náplavce, kde mohli od 8. do 19. srpna sledovat skvělé výkony českých sportovců na olympiádě
v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce, při tom se pobavit, nebo si zasportovat.
Dvanáctidenní akce nabídla i kulturní program, při kterém vystoupili například YOYOBAND,
Laura a její tygří, Portless, Krausberry, Ivan Hlas a Viktor Dyk. Sportovní kluby prezentovaly
své aktivity a pod vedením trenérů si zájemci vyzkoušeli nejrůznější sporty. K dispozici byly
trenažery, lezecká stěna, lodě, kola, skatepark, golfové odpaliště, laserová střelnice, ale i
streetbalové a fotbalové hřiště. Pro děti byly připraveny koloběžky, skákací hrad, klouzačky a
soutěže.
„Chceme oživit smíchovskou náplavku a touto akcí nabízíme nejen pro občany Prahy 5 skvělou
možnost, jak sledovat úspěšné výkony našich sportovců, ale představíme také sportovní kluby,
které sídlí na Praze 5. Věřím, že organizátoři přivezou na smíchovskou náplavku zajímavé
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sportovní osobnosti, se kterými se fanoušci budou moci setkat a zároveň sledovat přímý přenos
z Ria,“ řekl před akcí starosta Prahy 5 Radek Klíma.

Aktéři akce při tiskové konferenci

Dark Trophy
4. ročník streetbalového turnaje Dark Trophy, jehož spolupořadatelem je městská část Praha 5
a nad kterým převzal záštitu starosta Radek Klíma, se uskutečnila 28. května v areálu Sokola
na Mrázovce. Účastníci z devatenácti týmů svedli nelítostné boje o Temnou trofej, změřili své
síly ve třech kategoriích (děti, dorostenci, dospělí). „Souboje o temnou trofej se stávají mezi
soutěžícími a diváky rok od roku oblíbenějšími, díky nezapomenutelným zážitkům, unikátní
podívané a hlavně proto, že spojují milovníky tohoto sportu v celé České republice. Na novém
hřišti na Mrázovce letos čeká účastníky ta pravá streetballová atmosféra,“ řekl starosta Radek
Klíma.
V programu Kidz Trophy se na třech kurtech představily týmy v kategoriích 8-12 a 13-15 let.
Doprovodný program – graffiti jam – probíhal na vedlejším kurtu a u chlapců měl velký úspěch.
Odpolední liják zahnal sportovce do smíchovské sokolovny, a tak se po dešti hrálo na mokrém
terénu opatrně. V rámci doprovodného programu vystoupil raper Rafue, proběhla také
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dovednostní soutěž ve střílení trojek, three point shoot, kterou vyhrál Greg Pazda. Hřebem
večera byla Slum Dunk contest, kde si nejlepší sportovci změřili síly ve smečování. Finálová
část dospělých se pravidelně odehrává ve večerních hodinách za umělého osvětlení, což je v
ČR naprostý unikát. Z ženských týmů vyhrály Maminy a já, z mužských týmů Slavoj ahoj.
Akce se zúčastnila i bývalá reprezentantka v basketbalu a současná trenérka české ženské
reprezentace v basketbalu 3x3 Michaela Uhrinová.

Momentka z akce Dark Trophy 2016

103. Primátorky
Pražské Primátorky jsou veslařský závod, který se jezdí na Vltavě pod záštitou primátora
hlavního města. Letos se uskutečnil již 103. ročník, a to od 3. do 5. června. Poprvé proběhly
19. června 1910 a s výjimkou let 1914 až 1918 se konají nepřetržitě. Na rozdíl od většiny
veslařských závodů se na Primátorkách jezdí pouze disciplíny osmiveslic a skifů.
„Jde o legendární veslařský souboj, který je zároveň jedním z nejstarších sportovních podniků
nejen v Čechách, ale i v celé Evropě,“ řekl starosta Prahy 5 Radek Klíma, který i letos převzal
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záštitu nad 4. ročníkem závodu osmiveslic starších žáků o Pohár starosty MČ Praha 5. Lodě
startovaly u Veslařského ostrova, cíl byl mezi Železničním a Palackého mostem. Naprostým
unikátem této trati je drobná zatáčka, kterou lodě musí projet okolo Vyšehradské skály, která
zde vystupuje do Vltavy.
Vítězem hlavního závodu 103. Primátorek Skupiny ČEZ se stala kombinovaná posádka
párových veslařů Dukly doplněná veslaři ČVK Praha. V těsném dojezdu odolala o 36 setin
sekundy náporu favorizované čisté posádky Dukly.

Momentka z Primátorek

Bike Prague 2016
V sobotu 11. června se již po páté jel závod na horských kolech Bike Prague 2016, který je
součástí mezinárodní série Intersport-Marathon Series. Oblíbená sportovní akce, nad kterou
převzal záštitu starosta Prahy 5, odstartovala před obchodním centrem Galerie Butovice a trasa
závodu vedla přes Prokopské údolí do CHKO Český kras a zpět. „Bike Prague je určen nejen
pro špičkové české a zahraniční cyklisty, ale také pro amatéry a děti. Závodníci mají na výběr
ze dvou tras, kratší na 35 km a delší na 65 km. Pro malé bikery jsou připravené trasy od 350
metrů do 3 km,“ uvedl starosta.
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Pražské cyklozvonění
Pražské cyklozvonění se konalo 25. září a užili si ho všichni, kteří mají rádi pohyb a dobrou
zábavu. Je to akce, kterou letos společně pořádalo osmnáct městských částí a obcí – Praha 3, 4,
5, 8, 11, 12,13, 14, 19, Slivenec, Libuš, Kunratice, Šeberov, Řeporyje, Újezd, obec Průhonice,
Velká Chuchle a Zbraslav. Pražské cyklozvonění se koná jako součást Evropského týdne
mobility, od roku 2015 je hlavním pořadatelem spolek NaKole. Žluté pelotony s průvodci
startují z jednotlivých pořadatelských městských částí do cíle, který je na území hlavního
organizátora příslušného ročníku. Během jízdy se jednotlivé pelotony spojují, aby do cíle
dorazily společně a tím symbolizovaly spolupráci mezi městskými částmi. Hlavní páteřní
cyklotrasu tvoří Greenway Praha - Vídeň, která začíná v Centrálním parku na Praze 13 a přes
řeku Vltavu pokračuje na Prahu 11 k jižnímu okraji města. Připravené cyklotrasy vedly z
různých míst po celé Praze. Cílem letos byl „A park“ poblíž Barrandovského mostu v ulici
Ledařská, kde proběhlo zvonění na zvonky a pro cyklisty i návštěvníky zde byly připraveny
hlavní atrakce. Z Prahy 5 vyjely dvě skupiny – jedna startovala od Galerie Portheimka, druhá z
Tilleho náměstí na Barrandově.

Memoriál Věry Menčíkové
Dne 24. listopadu se uskutečnil ve spolupráci MČ Praha 5 a Šachového klubu Smíchov
slavnostní večer pod názvem Rok Věry Menčíkové v Paspově sále v pivovaru Staropramen.
Věra Menčíková (16. 2. 1906 – 27. 6. 1944) byla sedminásobná šachová mistryně světa. Při
této příležitosti se odehrály šachové simultánky. Sportovní součástí večera bylo odehrání
simultánek dvou šachových velmistryň a reprezentantek ČR s dvacítkou vybraných hráček z
řad mládeže šachových klubů z Prahy a celé ČR. Záštitu převzal starosta prahy 5 Radek Klíma
(Top 09) a jeho zástupce Lukáš Herold (ODS).

Šachový turnaj o vánočního kapra
Vánoční šachový turnaj se uskutečnil již po jednadvacáté v sále Zastupitelstva MČ Praha 5 v
sobotu 17. prosince. Akci uvedli předseda Šachového klubu Smíchov Vladislav Pivoňka a
zástupce starosty MČ Praha 5 Lukáš Herold. Turnaje se zúčastnilo 73 hráčů. Mládež hrála ve
dvou kategoriích. Žáci se utkali na 9 kol tempem 20 minut a junioři 7 kol tempem 25 minut.
Kategorii žáků vyhrál Štěpán Hrbek (Unichess) a v juniorské kategorii zvítězil Petr Aubrecht
(TJ Bohemians). Mimo věcných cen obdrželi již tradičně tři nejlepší hráči v každé kategorii
živé kapry, které si mohli vylovit z kádí. Tento turnaj, kam přišel šachisty podpořit také nestor
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smíchovského šachu pan Josef Čermák, je již tradičně posledním šachovým turnajem mládeže
v kalendářním roce.

Zástupce starosty Bc. Lukáš Herold (ODS) převzal záštitu nad šachovým turnajem
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