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Společnost, politické dění a hospodaření radnice
Rok 2017 přinesl v politické rovině fungování MČ Praha 5 dvě významné personální změny, na
pozici radního i na postu starosty. Obě změny ve vedení městské části se udály už v první čtvrtině
roku a podle některých pozorovatelů měly pozitivní dopad na fungování Úřadu MČ Praha 5. Už
v únoru Radu MČ Praha 5 opustil Viktor Čahoj a po rezignaci starosty MUDr. Radka Klímy byl
novým prvním mužem radnice zvolen Ing. Pavel Richter. Na radnici vládla koalice TOP 09,
ANO, KDU-ČSL, ODS a Demokraté Jana Kasla. Kritické hlasy k některým personálním změnám
v úřadech zazněly od Strany Zelených, kterým nekonvenovalo jmenování Ing. arch. Evy Čechové
do čela Odboru Stavebního úřadu, ale své výhrady měla opozice také vůči sestavenému rozpočtu
na rok 2017. Vadilo zejména to, že se údajně „připravoval tajně“ a nebyla k jeho projednávání
přizvána veřejnost.

Návrh rozpočtu a hospodaření MČ Praha 5
Rozpočet městské části Praha 5 byl schválen zastupitelstvem městské části dne 16. února 2017
usnesením č. 16/2/2017. Příjmovou část tvořily daňové a nedaňové příjmy, dále transfery ze
státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/1 ze dne
24. 11. 2016 byl schválen návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu
státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem na rok 2017 a pro městskou část
Praha 5 šlo o částku 51.513 tis. Kč. Jeho součástí byl mj. i příspěvek na veřejné opatrovnictví ve
výši 1.247 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy bylo pro MČ Praha 5 vyhrazeno 254.238 tis. Kč, které
obsahují i příspěvek na školství. Celkové příjmy pro rok 2017 byly navrženy v celkové výši
597.226 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 841.105,3 tis. Kč, přičemž na neinvestiční výdaje se
plánovalo se sumou celkem 624.613,3 tis. Kč, na investiční výdaje pak s částkou celkem 207.342
tis. Kč a na dotace 9.150 tis. Kč. Schodek rozpočtu měl být dorovnán zapojením finančních
prostředků vytvořených v minulých letech.
V závěrečném účtu vidíme, že příjmy rozpočtu městské části byly v průběhu roku 2017
navýšeny o celkovou částku 453.361,5 tis. Kč. Navýšení rozpočtu ovlivnily přijaté účelové
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy, přijaté investiční transfery
z rozpočtu hl. m. Prahy a další. Příjmy byly inkasovány v celkové výši 992.413.252,55 Kč, tj.
došlo k plnění na 94,5 %.
Výdaje byly realizovány v celkové výši 820.018.462,24 Kč, tj. plnění na 63,4 %.
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Výdajová část rozpočtu byla navýšena formou úprav rozpočtu celkem o částku 451.483 tis. Kč.
Neinvestiční výdaje byly plněny na 85 %, investiční výdaje na 35 % a granty na 88 %. Městská
část obdržela v průběhu roku 2017 z přebytku hospodaření hl. m. Prahy formou investičních
účelových dotací celkem 318.855 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky směřované do oblasti
školství, rekonstrukce sportovišť, revitalizace parků, rekonstrukce komunikací v parku
Mrázovka, revitalizace hřišť, parku a další. Z celkové výše přijatých investičních dotací nebylo
čerpáno celkem 246.842,2 tis. Kč. Městská část v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.
m. Prahy za rok 2017 požádala o převod nedočerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku
2018 s možností jejich čerpání dle stanoveného účelu použití. Nižší čerpání investičních výdajů
je v důsledku nerealizování některých projektů, které byly zrušeny nebo se plánovalo jejich
dokončení až v následujícím roce.
Detailnější informace k reálným příjmům a výdajům za rok 2017 přibližují následující
tabulky:

Přehled o schváleném rozpočtu, provedených rozpočtových opatřeních a dosažené
skutečnosti k 31. 12. 2017.
v tis. Kč
Druh

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2017

%
plnění
UR

Třída 1 - Daňové příjmy

93.860,0

318,2

94.178,2

93.060,5

98,8

Třída 2 - Nedaňové příjmy

9.800,0

3.801,9

13.601,9

12.676,2

93,2

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Třída 4 - Přijaté transfery

493.566,0

449.241,4

942.807,4

886.676,5

94,0

Celkem příjmy

597.226,0

453.361,5

1.050.587,5

992.413,2

94,5

Třída 5 - Neinvestiční výdaje

633.763,3

101.279,5

735.042,8

624.746,2

85,0

Třída 6 - Investiční výdaje

207.342,0

350.203,5

557.545,5

195.272,2

35,0

Celkem výdaje

841.105,3

451.483,0

1.292.588,3

820.018,4

63,4

Příjmy – výdaje

-243.879,3

1.878,5

-242.000,8

172.394,8

x

Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech

243.879,3

0,0

242.000,8

-173.983,5

Opravné položky k peněžním operacím

0,0

0,0

0,0

1.588,7

Třída 8 - Financování celkem

243.879,3

-1.878,5

242.000,8

-172.394,8

Přebytek (-)
Ztráta (+)

-172.394,8
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Druhové plnění výdajů za rok 2017
v tis. Kč
Druh výdajů

Schválený
rozpočet
2017

Upravený
rozpočet
2017

UR
Skutečnost Skutečnost %
%
k
%
plnění
z celku 31.12.2017 z celku
k UR

Skutečnost
31.12.2016

Třída 5 - Neinvestiční výdaje 633.763,3

735.042,8

57

624.746,2

76

85

600.497,2

Třída 6 - Kapitálové výdaje

207.342,0

557.545,5

43

195.272,2

24

35

124.896,5

Výdaje celkem

841.105,3

1.292.588,3

100,0

820.018,4

100,0

64

725.393,7

Přehled celkových výdajů MČ dle jednotlivých kapitol a porovnání skutečnosti s rokem
2016
v tis. Kč
Kapitola

Schválený
Rozpočet
2017

Upravený
rozpočet
2017

UR
Skutečnost Skutečnost %
Skutečnost
%
k
%
plnění k k
z celku 31.12.2017 z celku
UR
31.12.2016

01

14.670,0

15.047,9

1

1.898,1

1

12,6

7.781,8

02

126.477,0

236.387,4

18

123.403,8

15

52,2

83.766,0

03

13.655,0

18.259,4

1

13.835,9

2

75,8

2.254,1

04

209.976,1

486.994,3

38

282.593,8

34

58

225.229,3

05

48.920,0

84.723,0

7

49.121,7

5

58

45.478,6

06

44.549,0

45.279,7

4

35.820,5

5

79,1

26.358,5

07

41.355,1

33.476,0

3

10.573,6

1

31,6

15.634,6

08

31.347,0

23.414,3

2

15.992,6

2

68,3

26.838,0

09

307.306,1

316.791,7

24

284.846,5

34

89,9

276.976,4

10

2.850,0

32.214,6

3

1.931,9

1

6

15.076,4

Celkem

841.105,3

1.292.588,3

100,0% 820.018,4

100,0%

63,4

725.393,7
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Společně s rozpočtem pro rok 2017 zastupitelstvo schválilo také rozpočtový výhled pro roky
2018–2022:
Tabulka č. 9
v tis. Kč

ROZPOČTOVÝ VÝHLED
Název položky

RV 2018

RV 2019

RV 2020

RV 2021

RV 2022

Daňové příjmy - třída 1

94 050

94 320

94 380

94 460

95 285

Nedaňové příjmy - třída 2

9 500

9 500

10 000

10 000

10 000

Kapitálové příjmy - třída 3

0

0

0

0

0

Vlastní příjmy

103 550

103 820

104 380

104 460

105 285

Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4

507 000

607 500

660 000

663 500

667 000

z toho převody z rozpočtu vlastního HMP

255 000

255 000

257 000

260 000

263 000

52 000

52 500

53 000

53 500

54 000

Příjmy celkem

610 550

711 320

764 380

767 960

772 285

Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5

595 077

589 530

584 541

577 778

570 528

Kapitálové výdaje - třída 6

322 196

365 967

403 075

280 910

226 336

Výdaje celkem

917 273

955 496

987 616

858 688

796 864

-306 723

-244 176

-223 236

-90 728

-24 579

p řevody ze státního rozpočtu

Výsledek
přebytek)

hospodaření

(

-

schodek,

+

Odůvodnění plánových schodků je spojena s řadou finančně náročných projektů, které ukazuje
následující přehled:
Z velkých akcí v roce 2018:
Rekonstrukce objektu č.p. 886/4 ul. Záhorského: 38 mil. Kč,
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Raudnitzův dům, Hlubočepy: 30 mil. Kč,
ZŠ a MŠ Kořenského - rekonstrukce objektu: 20 mil. Kč,
ZŠ Weberova - pokračování rekonstrukce fasád: 18,5 mil. Kč,
Letohrádek Portheimka č. p. 68: 17,5 mil. Kč,
Úprava objektu Drtinova pro potřeby FZŠ: 15 mil. Kč,
ZŠ a MŠ Tyršova – vestavba do půdního prostoru: 10 mil. Kč,
FZŠ a MŠ Barrandov II. Komplexní rekonstrukce školní kuchyně: 10 mil. Kč,
Císařská louka – lávka: 5 mil. Kč.

Z velkých akcí v roce 2019:
ZŠ Waldorská – rekonstrukce víceúčelového hřiště: 34,5 mil. Kč,
Úprava objektu Drtinova pro potřeby FZŠ Drtinova: 27 mil. Kč,
Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II: 22 mil. Kč,
Raudnitzův dům: 22 mil. Kč,
ZŠ a MŠ Kořenského – zateplení fasád a suterénu, výměna oken, revize střechy: 20
mil. Kč, Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík: 13 mil. Kč, Letohrádek Portheimka:
10,5 mil. Kč.

Z velkých akcí v roce 2020:
Dostavba objektu na pozemku parc. č. 2921: 70 mil. Kč,
Novostavba objektu Lidická 251/34: 33 mil. Kč,
Bydlení pro seniory – novostavba na pozemku: 30 mil. Kč,
ZŠ a MŠ Kořenského – zateplení fasád a suterénu, výměna oken, revize střechy: 20 mil.
Kč, ZŠ a MŠ Weberova – dílčí rekonstrukce bazénu: 15,4 mil. Kč.

Z velkých akcí v roce 2021:
Zateplení fasády, výměna oken včetně slunolamů Poliklinika Barrandov: 37
mil. Kč, Rekonstrukce sportovišť: 21 mil. Kč, Tělocvična Pod Žvahovem 463:
21 mil. Kč, Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ: 20 mil. Kč, Rekonstrukce
dětských hřišť: 11 mil. Kč.
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Z velkých akcí v roce 2022:
Stavební úpravy objektů ZŠ: 30 mil. Kč,
ZŠ Podbělohorská 720/26 – výstavba pavilonu tělocvičny: 25 mil. Kč,
Stavební úpravy objektů MŠ: 20 mil. Kč,
Rekonstrukce dětských hřišť: 17 mil. Kč,
Rekonstrukce sportovišť: 17 mil. Kč,
Stavební úpravy objektu Zahradníčkova 1118/2: 15,5 mil. Kč.

Novým radním RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Na řádném zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 ze dne 16. února 2017 rezignoval na funkci
radního Viktor Čahoj z TOP 09. Do pozice radního byl pak nově zvolen RNDr. Radomír
Palovský, CSc. Viktor Čahoj byl následně zvolen předsedou finančního výboru zastupitelstva
MČ Praha 5. Viktor Čahoj byl prý spojencem starosty Radka Klímy (TOP 09) a k rezignaci jej
měl donutit tlak ze strany zastupitelů za TOP 09. Podle některých zdrojů tato změna na postu
radního byla předzvěstí další změny ve vedení radnice Prahy 5.

RNDr. Radomír Palovský, CSc.
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Změna ve funkci starosty MČ Praha 5
Už koncem února 2017 kolovaly po radnici zvěsti, že dosavadní starosta MČ Praha 5 Radek
Klíma nemá důvěru svých spolustraníků (TOP 09) v místním zastupitelstvu. Začátkem března jej
pak zastupitelský klub TOP 09 přímo vyzval k rezignaci s tím, že pokud do týdne neodstoupí
sám, iniciují jeho odvolání. Důvodem měla být dlouhodobá nespokojenost spojená s výkonem
funkce starosty a také se způsobem komunikace fungujícím na naší radnici. Starosta se nechal
slyšet, že klubu ustoupí, ale žádal za to umístění na volitelném místě stranické kandidátky při
příštích volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Svolání případného mimořádného jednání zastupitelstva tehdy podpořil i zastupitelský
klub ANO s tím, že post starosty zůstane v držení TOP 09. A ani v místní radniční koalici nebylo
patrné, že změna nastane.
Odvolání starosty Klímy tehdy kvitovala i opoziční Strana zelených, která se vyjádřila, že
je zodpovědný za personální rozvrat Úřadu MČ Praha 5 a „také za nevyrovnaný rozpočet Prahy
5, jehož schodek je nejvyšší za posledních 10 let. V rozpočtu se počítá s milionovými částkami
zejména na propagační akce starosty a radních, celá čtvrtina rozpočtu pak směřuje na různé
externí služby (poradenské a právní služby nebo studie).“
Kritika se na něj sesypala i za to, že prý „předkládal Radě MČ kontroverzní smlouvy a
zakázky, které vyhrávaly firmy vznikající pár měsíců před získáním pro ně výhodných zakázek.
Příkladem je nevýhodná smlouva na ruské kolo na smíchovské náplavce nebo zakázka za
bezmála 50 milionů korun na bezpečnostní služby.“
Nejistota panovala až do konce března. Na čtvrtek 30. 3. bylo svoláno řádné zasedání
zastupitelstva MČ Praha 5. Nicméně 29. 3. se starosta nechal slyšet, že svolání zastupitelstva ruší,
s čímž ale zastupitelé nesouhlasili a byli odhodláni Klímu odvolat. Ten proto raději ještě předtím
sám na funkci 30. 3. rezignoval. „Rozhodl jsem se po zralé úvaze k rezignaci na funkci starosty,
a to ze dvou důvodů. Za prvé jsem evidentně ztratil důvěru svého vlastního klubu, a i když
důvody neznám, tak je to fakt. Za druhé se můj zdravotní stav nezlepšuje, ba právě naopak,”
uvedl tehdy Klíma v e-mailu adresovaném zastupitelstvu.
Zastupitelstvo následně novým starostou MČ Praha 5 zvolilo spolustraníka Klímy Pavla
Richtra. Ing. Pavel Richter se narodil 6. září 1966 a vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze.
V letech 2011–2014 byl na pražském magistrátu náměstkem primátora pro oblast infrastruktury a
na Praze 5 byl od roku 2014 radním pro majetek. „Za sebe si myslím, že to rozhodně bude pro
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Prahu 5 změna k lepšímu”, řekl radní Petr Lachnit (ANO).
O dva týdny později se v rozhovoru pro iDnes zmínil o pozadí odvolání Radka Klímy i o
své vizi v čele Prahy 5 nový starosta Pavel Richter. Pro uchování přikládáme výše zméněný
rozhovor v jeho kompletní podobě:

„Už jste se stihl s úřadem starosty v té krátké době seznámit?
Úřadujeme naplno. Protože jsem už byl členem rady, která je navíc stabilní, plynule pokračujeme. Občané
i naši další partneři by neměli nijak negativně pociťovat změnu, věřím, že bude spíše pozitivní. Zpomalení
vyřizování agendy by rozhodně nemělo nastat.
Co chcete změnit oproti svému předchůdci?
Nechci se vůči němu vymezovat, rád bych se bavil o věcech budoucích, nikoliv minulých.
Rozumím, ale Radek Klíma ztratil důvěru vlastního zastupitelského klubu, proč?
Samozřejmě chápu, že politika je věc veřejná. Snažíme se být co nejvíce otevření veřejnosti, ale poprosil
bych v této interní věci o shovívavost. Nemám zapotřebí házet špínu na mého předchůdce, jak je tomu při
změnách zvykem. Radek Klíma odvedl kus práce, za což mu patří poděkování. Zastupitelský klub i ve
výhledu na příští komunální volby se rozhodl pro změnu, což je v politice i na nejvyšší úrovni běžná věc a
nic jiného za tím není (o rezignaci Klímy zde).
A bude stranická buňka v Praze 5 podporovat Radka Klímu, který zůstává na pražské kandidátce
pro volby do Sněmovny?
Jednak kandidátka do Sněmovny je věcí krajského výboru, kompetence místní organizace v Praze 5 je
velmi omezená. Máme však plánovanou schůzi, kde budeme pravděpodobně mluvit i o této otázce, ale
stanovisko místního výboru je jen doporučující. Zároveň naše strana není autoritativně řízená a výběr
kandidátů je věcí kolektivního rozhodování.
Vznikly uvnitř zastupitelského klubu spory po odvolání starosty?
Absolutně ne, když se podíváte nyní na hlasování klubu, uvidíte, že je plně jednotný a názory jsou shodné
při řešení podstatných věcí.
Plánujete po výměně na úřadě Prahy 5 nějaké zásadní změny?
Chtěl bych, aby úřad občany co nejméně obtěžoval a aby jeho existenci spíše nezaznamenávali. Měl by
být řekněme více proklientský a usnadňovat jim život. O tom se chci poradit s našimi úředníky a najít
nějaké řešení.
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Nový starosta Prahy 5 Ing. Pavel Richter
Má nová funkce dopad i na váš osobní život?
Ano, funkce starosty je náročná vzhledem k reprezentativním povinnostem. S tím se musí každý
vypořádat a časově náročné to určitě je. Na druhou stranu už jsem v minulosti působil ve funkci náměstka
primátora, takže co se týká rozsahu povinností a odpovědnosti, tak to pro mě není nic nepřekonatelného.
Je pochopitelné, že řada jednání a akcí je plánovaná na pozdní odpoledne, večery nebo víkendy. Mám
čtyři děti, takže z tohoto pohledu to není jednoduché, ale věděl jsem, do čeho jdu.
V čem chcete navázat na svého předchůdce?

Chceme například pokračovat v postupném oživení smíchovské náplavky. Zadali jsme ale studii, která má
řešit celý břeh Vltavy zasahující do Prahy 5. Chceme totiž řešit i další zajímavá místa, plány máme třeba s
prostranstvím u Barrandovského mostu, kde jsme zahájili diskusi s asociací skateboardingu o
výstavbě rozsáhlejšího skateparku.
Co by se mohlo změnit v nejbližší době přímo na smíchovské náplavce?
Jak jsem říkal, máme hotovou studii, která se věnuje i této části, a teď je čas zahájit diskusi s obyvateli. Už
se objevují různé nápady, některé se nám líbí více, jiné méně. Například by u náplavky mohly kotvit lodě
s kulturním a volnočasovým programem, jako je loď bratří Formanů, nebo plovoucí sauna či hřiště. Těch
možností je opravdu více, chybou však bylo, že dosud neměla veřejnost prostor se k tomu vyjádřit.
Předpokládám, že během léta to napravíme.
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Velký potenciál má i část břehu, která navazuje na smíchovskou náplavku ve směru k železničnímu
mostu. Jaké jsou plány tady?

Tento pozemek je ve vlastnictví privátních investorů, kteří už mají územní rozhodnutí na stavbu hotelu.
Součástí projektu je ale dostavba náplavky v místě přirozeného břehu, která bude přístupná.
Jednáte průběžně s dalším investorem, který chce v blízkosti řeky vybudovat ruské kolo?
Aktuálně řešíme s nájemcem úpravy smlouvy, aby nebyl nijak narušen provoz smíchovské náplavky do
doby, než by případně získal stavební povolení. Na to má podle smlouvy čas do začátku listopadu.
Společnou schůzku v této věci máme teď ve středu.
Je reálné do listopadu získat všechna potřebná povolení, nebo to znamená konec projektu, jehož
zastáncem byl hlavně váš předchůdce Radek Klíma?

Získání stavebního povolení je věcí investora a my do toho nijak nezasahujeme. Městská část musí pouze
čekat, zda všechna povolení obstará, nebo projekt skončí.
Další hojně diskutované téma se týká záchrany památkově chráněné osady Buďánka. Dočká se
kompletní obnovy?
Jedná se o projekt, který mi dělá v poslední době radost. Díky aktivitě místních občanů se povedlo opravit
první z potenciálních čtrnácti objektů osady, ostatní se podařilo provizorně zabezpečit. Nyní je zde
otevřen komunitní prostor. Že dobře funguje, mohu potvrdit, protože tam chodím s dětmi na různé
dílničky. Věřím, že se nám podobné projekty podaří nastartovat i v jiných oblastech Prahy 5.
Kde třeba?
Největší investiční akcí, kterou letos chystáme, je zahájení rekonstrukce objektu bývalé mateřské školy v
Záhorského ulici na Barrandově, kde by také mělo vzniknout nové komunitní centrum. Počítáme se sálem
pro čtyřicet lidí, kavárničkou i s prostory pro další služby občanům. Po vzoru Buďánek chceme
aktivizovat i občany v této části Prahy 5. Protože snahou městské části má být podle nás podpora
komunitního života.

Parlamentní volby na Praze 5
Rok 2017 přinesl vedle komunální politiky i zajímavé změny na celostátní, parlamentní úrovni.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly ve dnech 20. a 21. října 2017. Nejvíce
hlasů získalo celostátně hnutí ANO 2011, které podpořilo přes 1, 5 milionu voličů. Velmi slušné
výsledky ale zaznamenaly také Česká pirátská strana, ODS, SPD nebo KDU-ČSL.
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Celostátní výsledky
Strana
Platné hlasy
číslo Název
celkem
v%
1
Občanská demokratická strana
572 962
11,32
2
Řád národa. Vlastenecká unie
8 735
0,17
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
3 758
0,07
4
Česká str. sociálně demokrat.
368 347
7,27
5
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
491
0,00
6
Radostné Česko
3 852
0,07
7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
262 157
5,18
8
Komunistická str. Čech a Moravy
393 100
7,76
9
Strana zelených
74 335
1,46
10 ROZUMNÍ-stop migraci, diktát.EU
36 528
0,72
11 Společ.proti výst. v Prok.údolí
438
0,00
12 Strana svobodných občanů
79 229
1,56
13 Blok proti islam. -Obran.domova
5 077
0,10
14 Občanská demokratická aliance
8 030
0,15
15 Česká pirátská strana
546 393
10,79
16 OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO LIDI
359
0,00
Strana
Platné hlasy
číslo Název
celkem
v%
17 Unie H.A.V.E.L.
436
0,00
18 Česká národní fronta
117
0,00
19 Referendum o Evropské unii
4 276
0,08
20 TOP 09
268 811
5,31
21 ANO 2011
1 500 113
29,64
22 Dobrá volba 2016
3 722
0,07
23 SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka
9 857
0,19
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
293 643
5,80
25 Česká strana národně sociální
1 573
0,03
26 REALISTÉ
35 995
0,71
27 SPORTOVCI
10 593
0,20
28 Dělnic.str.sociální spravedl.
10 402
0,20
29 Svob.a př. dem.-T.Okamura (SPD)
538 574
10,64
30 Strana Práv Občanů
18 556
0,36
31 Národ Sobě
300
0,00
A koho a v jaké míře podpořili obyvatelé Prahy 5? I zde výsledek téměř kopíroval celostátní
rezultát, jak ukazují následující tabulky:
Výsledky na jednotlivých městských částech na Praze 5:
Praha Praha
Velká
ČísloStrana
LipenceLochkovSlivenec
Zbraslav
5
16
Chuchle
13

1
4
7
8
15
20
21
24
29

ODS
16,79
ČSSD
4,97
STAN
5,48
KSČM
3,61
Česká
pirátská 18,09
strana
TOP 09 15,20
ANO 2011 17,44
KDU-ČSL 5,26
SPD
5,37

19,90
4,85
4,83
4,16

22,88
3,95
3,88
3,81

17,46
4,30
5,50
3,82

19,25
3,68
13,50
2,87

19,93
3,91
5,90
3,98

17,49
4,92
4,81
4,15

17,76 15,25

16,74

15,78

16,33

17,68

11,71
21,32
3,91
4,85

9,56
24,16
3,82
5,50

13,44
16,54
3,14
5,53

16,02
18,63
3,75
6,28

12,70
20,20
5,08
5,41

13,93
20,45
3,53
4,99

Parlamentní volby 2017
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Parlamentní volby 2017 na Barrandově

Čestná občanství
Dne 15. února zástupci MČ Praha 5 ocenili celoživotní dílo šesti významných občanů žijících či
tvořících v páté městské části a předali jim čestná občanství Prahy 5. Během slavnostního večera
v letohrádku Portheimka byli oceněni představitel české pantomimické školy Boris Hybner – in
memoriam, akademický sochař Zdeněk Kolářský, odbojář Jaromír Lisý, režisér a scénárista
Bernard Šafařík, nejúspěšnější závodník na ploché dráze Jiří Štancl a přední neurochirurg Prof.
MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. FCMA. Ocenění předával místostarosta Mgr. Vít Šolle
(KDU-ČSL), akci moderoval Jakub Železný.
„Chceme ocenit osobnosti, které se zvlášť významným způsobem zasloužily nejen o
celospolečenský přínos, ale i o rozvoj páté městské části. Jde o poděkování a projev úcty za
celoživotní dílo. Navíc je dobré, zejména pro mladou generaci, připomínat si skutečné osobnosti,
které v životě dokázaly velké věci,“ uvedl starosta Prahy 5 Radek Klíma.
Následně uvádíme profily oceněných.

Bernard Šafařík (narozen 24. května 1948 v Kutné Hoře)
Bernard Šafařík se narodil rodičům Elišce Šafaříkové (roz. Schebkové) a Zdenko Šafaříkovi
Pštrossovi. Matka byla ze šlechtické rodiny z Kutnohorska, kterou proslavilo železniční
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stavitelství. Jeho otec byl pravnukem pražského primátora Františka Václava Pštrosse
(1823–1863). Otec Bernarda Šafaříka působil během první republiky jako exportní specialista
Škodových závodů. I to byl jeden z důvodů, proč hodně cestoval, ovládal jazyky a byl sečtělý.
Poté, co byl majetek rodině Šafaříkových na konci 40. let zabaven, malý Bernard se i s rodiči
odstěhoval k babičce do Prahy. Bydleli v rodinném vilovém domě na Smíchově. Během
znárodnění byla velká část domu Šafaříkovým zabavena, a tak se museli všichni vměstnat do
malého bytu. Otec odmítnul vstoupit do KSČ, byl z původního zaměstnání vyhozen a živil rodinu
jako frézař v Motorletu. Občas si finančně přilepšil překládáním technické literatury. Z rodného
zámku byla vytvořena ubytovna pro obtížně vychovatelné děti. Sídlo tak postupně pustlo a bylo
devastováno. I to byl jeden z důvodů, proč se Šafaříkovi na Kutnohorsko nikdy nostalgicky
nevraceli a životní čas trávili v Praze. V roce 1963 nastoupil Bernard jako učeň do smíchovského
pivovaru, přihlásil se na potravinářskou průmyslovku, přešel na gymnázium, kde v roce 1967
maturoval. Začal psát povídky, z nichž některé vysílal Československý rozhlas. Po maturitě v
roce 1968 emigroval do Ženevy, odtamtud odjel studovat do Basileje na základě stipendia pro
uprchlíky. Na tamní univerzitě studoval filozofii, slavistiku a literaturu (1968 až 1976). Od roku
1974 se věnoval filmu, natáčel televizní dokumenty pro švýcarské (SF DRS) a pak i německé TV
stanice (ARD). V letech 1975–1984 natočil na 120 dokumentárních filmů. Škála jejich námětů
byla široká, od umění až po kulturně-politickou problematiku. K realizaci svých hraných filmů se
odhodlal v 80. letech a coby ústřední téma si zvolil problematiku exilové imigrace do Švýcarska
a následné kulturní adaptace nově příchozích. Toto téma bylo ve švýcarské kinematografii do té
doby opomíjené, a zřejmě také proto si celovečerní snímky českého režiséra získaly pozornost.
Jednalo se o filmy Psí dostihy (1983) a Chladný ráj (1986). Díky nim se režisér Šafařík ještě více
etabloval jako schopný tvůrce a o filmové zakázky neměl nouzi. V roce 1990 se vrátil do Česka,
žije také ve Švýcarsku v Basileji. V roce 1993 navázal spolupráci s F. Feničem a pro Febio
natočil řadu dokumentů pro cykly Gen, Genus a Oko. Od poloviny 90. let spolupracuje s Českou
televizí.

Zdeněk Kolářský (narozen 29.9.1931 v Kostelci nad Orlicí)
Český akademický sochař a medailér je jedním z nejvýznamnějších českých autorů mincí a
medailí. Vystudoval střední průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a Vysokou školu
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uměleckoprůmyslovou v Praze. Od r. 1966 se systematicky zabývá medailérskou a mincovní
tvorbou, a účastní se medailérských výstav u nás i v zahraničí. Získal řadu čestných uznání a
mezinárodních cen. Mimo jiné je autorem dvou zlatých československých dukátových ražeb ze
série vydané v roce 1978 k 600. výročí úmrtí Karla IV. Dále je autorem volných figurálních
plastik, reliéfů, plaket a také loga firemních značek. V roce 2008 vydal svoji první knihu Klín
ženy, ve které reprodukce svých drobných plastik (přívěsků) doprovodil vlastními aforismy.
Dlouhé období svého tvůrčího života pracoval ve svém atelieru Na Hřebenkách v Praze 5. Tam
vznikla v roce 1960 i reliéfní plastika „Jaro padlých a umučených“ pro pomník v Praze 5 Na
Zlíchově.

Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. FCMA (narozen 27. 2. 1937 v Praze)
Narodil se na Smíchově, kde prožil nemalou část svého života. Maturoval s vyznamenáním
v roce 1955 v Praze. Studoval medicínu na Vojenské lékařské akademii (VLA) a Vojenském
lékařském výzkumném a doškolovacím ústavu (VLVDÚ) v Hradci Králové 1955-61. Promoval
na FVL UK v Praze v roce 1961. Během studia publikoval a také se věnoval studentské vědecké
činnosti s neurovědní tématikou. Je uznávaným neurochirurgem nejen v Česku, ale i v zahraničí.
Býval přednostou Neurochirurgické kliniky 1. LF UK Praha a v Ústřední vojenské nemocnici
(ÚVN) v Praze.
Publikoval přes 170 odborných prací, učebnic a monografií. Doma a v zahraničí přednesl přes
370 přednášek. Jeho práce se zabývají základním výzkumem nervových funkcí u člověka a
zaváděním nových operačních metod v neurochirurgii. V roce 1999 zahájil v ČR první
implantace sluchových elektrod do mozkového kmene u neslyšících po NF 2. Problematice
Neurinom akustiku – vestibulární schwannom se úspěšně věnuje do současnosti. Po roce 1989 se
významně zapojil do celosvětového neurochirurgického dění.

Jaromír Lisý (narozen 3.2. 1921 v Praze)
Absolvoval obecnou školu a reálné gymnázium v Košicích. Jako student Vysoké školy obchodní
byl 17.11.1939 poprvé zatčen gestapem. Poté se zapojil do činnosti protinacistického odboje
v Kolíně. V roce 1941 byl zatčen a odvezen do Malé pevnosti v Terezíně. Následně byl vězněn
v lágrech v Německu. Po válce absolvoval povinnou vojenskou službu a v roce 1950 se stal
profesionálním vojákem. Pro nesouhlas s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy byl
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v roce 1968 vyloučen z KSČ a vyhozen z armády. Jaromír Lisý bydlí na Praze 5. Do roku 2016
byl aktivním přispěvatelem do měsíčníku Pětka.

Jiří Štancl (narozen 18.11.1949 v Žatci)
Jiří Štancl bydlí celý svůj život na Praze 5. Již v devíti letech jezdil sám na plochodrážním
motocyklu se sajdkárou, kterou mu vyrobil otec. V roce 1969 byl nominován do závodu
Mistrovství světa jednotlivců a tím se stal československým reprezentantem na ploché dráze.
Získal celkem 12 titulů Mistra ČSSR na krátké ploché dráze, pětkrát byl Mistrem ČSSR na
dlouhé ploché dráze a dvakrát Mistrem ČSSR v závodě dvojic. S týmem Rudé hvězdy Praha jako
kapitán týmu získal dalších patnáct titulů Mistra ČSSR. V letech 1974, 1976, 1978, 1981 a 1982
vyhrál Zlatou přilbu Československa v Pardubicích. V roce 1979 v Londýně (se Zdeňkem
Kudrnou, Alešem Drymlem, Václavem Vernerem a Petrem Ondrašíkem) získal bronzovou
medaili. Od roku 2015 Jiří Štancl pracuje s mládeží jako trenér reprezentace ploché dráhy na
strojích o objemu 125 a 250 ccm.

Z udílení čestných občanství Prahy 5
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Boris Hybner (narozen 5.8.1941 ve Vyškově, zemřel 2.4. 2016 v Praze)
Boris Hybner byl český mim, režisér, herec, scenárista, vysokoškolský pedagog a představitel
české pantomimické školy. V roce 1964 začínal v pantomimickém souboru Ladislava Fialky,
v roce 1966 založil s Ctiborem Turbou Pantomimu Alfréda Jarryho a v roce 1978 soubor Gag,
který rozvíjel filmové grotesky. V Praze založil v roce 1990 stálou scénu Gag. Pedagogicky
působil na pražském HAMU, od roku 2008 byl profesorem pro obor taneční umění – nonverbální
a komediální divadlo. Hrál například v inscenacích Harakiri, Idiot, Na konci zahrady jménem
Hollywood, Concerto grosso a ve filmech Rozpuštěný a vypuštěný, Pelíšky, Pupendo a Čert ví
proč. Na konci života usiloval o založení divadla pantomimy v Praze 5.

Vzpomínkové dny
Představitelé MČ Praha 5 se každoročně zapojují do celé řady vzpomínkových akcí, a také i
v roce 2017 připomněli občanům potřebu vzdát úctu obětem válek a totalitních režimů.
Významný den pro dějiny našeho státu, 5. květen, je připomínán na památku protifašistického
povstání českého lidu, které vypuklo v Praze v roce 1945. Za doprovodu hudby uctili památku
obětí pokladením věnců zástupci starosty MČ Praha 5 Mgr. Vít Šolle, Bc. Lukáš Herold a radní
JUDr. Petr Lachnit. Vzpomínkové akce proběhly u pamětní desky umučených dobrovolných
sester ve Štefánikově ulici č. 15/246, dále u pamětní desky obětem farnosti a občanům Smíchova
za I. a II. světové války a Pražského povstání v kostele farnosti sv. Václava, a poslední pietní
zastavení bylo u pamětní desky obětem z let 1939-1954 v Plzeňské ulici 6/233.

Dne 27. 6. byla uctěna památka obětí komunistického režimu. V tento den před 67 lety byla po
zmanipulovaném politickém procesu popravena Milada Horáková, která se stala symbolem
nespravedlivě odsouzených komunistickým režimem. Představitelé MČ Praha 5 uctili památku
všech obětí komunistické zvůle kladením věnců na několika místech, mimo jiné i v ulici
Mošnova 2, kde byla JUDr. M. Horáková zatčena. Přítomni byli PhDr. M. Ulrichová-Hakenová,
Ing. Arch. Z. Hamanová, starosta Ing. P. Richter, JUDr. P. Lachnit a Mgr. V. Šolle.

Státní svátek, který slavíme 28. září, se nazývá Den české státnosti. Tento den byl v roce 935
zabit svým bratrem Boleslavem český kníže Václav, jež byl později prohlášen za svatého a stal se
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patronem Čech a Moravy. Při příležitosti oslav tohoto svátku se konal v kostele sv. Václava na
Smíchově pietní akt, kterého se zúčastnil starosta MČ Praha 5 Ing. Pavel Richter se svými
zástupci, radními, zastupiteli a zaměstnanci úřadu.

Vzpomínková akce v kostele sv. Václava na Smíchově

Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 byl uctěn představiteli městské části
dne 28. října v 11 hodin. Za doprovodu české hymny „Kde domov můj“ byl položen věnec u
pamětní

desky

Milana

Rastislava

Štefánika

(1880-1919),

jednoho

ze

zakladatelů

československého státu. Následně byla položena kytice u pamětní desky v kostele
římskokatolické církve sv. Václava na Smíchově. U pamětní desky M. R. Štefánika, která je
umístěna před budovou radnice, přednesl radní JUDr. Petr Lachnit slavnostní projev. V kostele
sv. Václava pak zazněl projev zástupce starosty Mgr. Víta Šolleho. Pietního aktu se také zúčastnil
zástupce Sokolské jednoty Praha 5 TJ Sokol I. Smíchov.

Z dalších vzpomínkových akcí stojí za připomenutí „Den válečných veteránů a obětí válek“,
který se slaví celosvětově 11. listopadu. Letos se pietní akt konal 10. listopadu od 15 hodin na
náměstí Kinských, v prostoru u pomníku padlých ve 2. světové válce. Zde zástupci radnice
položili věnec. Záštitu nad pietní akcí převzal radní JUDr. Petr Lachnit (ANO). Váleční veteráni
ČR, bývalí vojáci Československé a později České armády i účastníci novodobých válečných
konfliktů v tento den vzdávají čest památce svých kolegů, kteří padli v boji za svobodu
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a demokracii v zahraničních misích, a vzpomínají na nevinné oběti ozbrojených konfliktů.
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Územní plánování, výstavba, doprava a podnikání
V následující kapitole kronikářských zápisů se zaměříme na problematiku územního plánování a
výstavby na území naší páté městské části, ukážeme si významné změny v místní dopravě a
rovněž rozličné podnikatelské aktivity probíhající na území MČ Praha 5.

Studie pro Smíchovské nábřeží
V únoru městská část seznámila širší veřejnost s vypracovanou objemovou studií smíchovské
náplavky a navazujícího území, jejíž vyhotovení si MČ objednala u společnosti Atelier 8000 pod
vedením architekta Martina Krupauera. Jedná se o zpracování lokality levobřežního úseku od
mostu Legií až po historickou obec Zlíchov. Do šířky pracuje s korytem Vltavy, náplavkou i
ulicemi Smíchova, které zpracovává až ke Štefánikově ulici a ulici Na Zatlance. Záměrem studie
je koncepční řešení náplavky, její budoucí vzhled a funkce, turistické a kulturní možnosti, pěší
propojení s oblastí Na Knížecí, parkování, dopravní obslužnost, vazby a propustnost, a to jak
podle náplavky, tak ve vnitřním území Smíchova. Dále je zahrnuto objemové řešení budoucí
zástavby a veřejného prostoru. S prostředím pracuje nejen z urbanisticko-architektonického
hlediska, ale také z pohledu sociologického. Na objemovou studii postupně naváže řada dílčích
architektonicko-urbanistických studií, které budou samostatně řešit jednotlivé oblasti a lokality
uvedené v objemové studii. V dalším výhledu pak postupně dojde k diskusím o jednotlivých
studiích, přípravě rozpočtů a samotným realizacím.

Bydlení na Praze 5
Vzhledem k tomu, že se oblast Prahy 5 stala žádanou lokalitou pro bydlení, bylo v roce 2017
dokončeno několik developerských projektů, mimo jiné Rezidence Neklanka, Rezidence Park
Nikolajka, Kaskády Barrandov, Rezidence Na Bertramce či Rezidence Malvazinky. Dobrou
adresou se Praha 5 stala díky snadné dopravní dostupnosti do centra hlavního města, občanskou
vybaveností, nákupním střediskem OC Nový Smíchov ale i množstvím parků a zeleně v oblasti.
Následně představujeme některé z nově vybudovaných rezidencí.

Rezidence Na Bertramce, Mozartova ulice
CENTRAL GROUP patří k největším rezidenčním developerům a investorům nové bytové
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výstavby v České republice s tradicí 25 let na českém trhu. V tomto roce dokončil a předal k
prodeji luxusní komorní rezidenční projekt v Mozartově ulici na Smíchově. Rezidence Na
Bertramce byla postavena přímo naproti legendární vile Bertramka manželů Duškových, kde
pobýval i Wolfgang Amadeus Mozart. Rezidence je obklopena zelení, ale zároveň je vzdálena od
centra Smíchova jen několikaminutovou chůzí. V objektu se nachází celkem 41 bytů všech
rozličných dispozic, včetně dvou unikátních mezonetových bytů s velkými střešními terasami,
které nabízejí to nejcennější – naprosté soukromí a výhled do zeleně a na historickou Prahu.

Rezidence Malvazinky
Jen nedaleko od Bertramky byla postavena komfortní Rezidence Malvazinky, která je ojedinělá
nejen výjimečnou lokalitou obklopenou zelení, ale především zasazením domů mezi stávající
zástavbu. Komunikace okolo domů jsou ukryty pod úrovní pozemku, takže v okolí domů, kde se
obvykle nacházejí ulice, je vytvořen jeden velký zatravněný prostor pro zahrady. Ve třech nových
domech o šesti nadzemních podložích se nachází třicet sedm bytů. Developerem je
společnost Exafin alfa, s.r.o. Prodej bytů byl zahájen v dubnu roku 2017.

Vizualizace projektu
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Hokejová hala na Barrandově
V loňském roce navrhla Rada MČ Praha 5 vybudování nízkonákladové a nízkorozpočtové
hokejové haly na Praze 5. Reagovala tak na předložený záměr soukromého investora,
podpořeného Českým svazem ledního hokeje. Hala by měla být k dispozici nejen pro tréninky a
utkání mládežnického hokeje, ale také pro veřejné bruslení či výuku škol. Investorem byly
navrženy dvě lokality – Barrandov a Jinonice. Na Barrandově šlo o prostor na místě stávajících
kurtů a dvou hřišť v ulici V Remízku, v sousedství FZŠ a MŠ Barrandov II. V Jinonicích se
jednalo o místo v těsné návaznosti na sportovní areál ZŠ a MŠ Tyršova, kde se počítalo s
posunutím dětského hřiště. Zástupci radnice chtěli znát názory občanů, a proto připravili
sociologické šetření a na webových stránkách radnice anketu pro obyvatele Prahy 5, kde mohli
občané sdělit svůj názor do 18. listopadu 2016. Sociologického šetření se zúčastnilo 324 osob
různých demografických skupin, do internetové ankety se zapojilo 1635 lidí. Co se týká výstavby
haly všeobecně, 44 procent účastníků ankety výstavbu podpořilo, naopak 53 procent nepovažuje
nápad za dobrý (přičemž Jinoničtí pro 19 procent a proti 78 procent). Naopak velká podpora je
cítit především u obyvatel Hlubočep a Motola. Pokud jde o umístění haly, lidé z 55 procent
preferovali Barrandov (zejména obyvatelé Barrandova a přiléhajících Hlubočep) a ze 45 procent
Jinonice (hlavně obyvatelé Radlic, Motola, Košíř a Smíchova). Obyvatelé Jinonic ovšem byli
z větší části zásadně proti umístění haly v jejich místě bydliště.
Dne 16. 1. 2017 převzal starosta MUDr. R. Klíma od obyvatel Barrandova Petici proti
výstavbě hokejové haly na Barrandově. Jako důvody proti výstavbě v uvedeném místě občané
uvedli nesouhlas se zrušením dvou víceúčelových hřišť a tenisových kurtů, zvýšenou dopravní
zátěž související s vybudováním velkého parkoviště v těsné blízkosti školy a školky, a zvýšení
hlukové zátěže a výfukových plynů z dopravy. Starosta jim odpověděl, že toto umístění je pouze
jedna z variant, a že budou pokračovat v hledání další vhodné lokality pro výstavbu hokejové
haly tak, aby uspokojili všechny občany městské části. Dalším uvažovaným umístěním je dle
radního Bc. L. Herolda parc.č. 954/1 v k.ú. Hlubočepy, tedy dlouhá léta ladem ležící pozemek na
sídlišti nedaleko Štěpařské ulice.
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Smíchov City
Smíchov City je projektem developerské společnosti Sekyra Group, a. s., která je na českém
realitním trhu aktivní již osmnáct let. V jejím portfoliu je celá řada úspěšných projektů pro
rezidenční i komerční využití. Vybudovala mimo jiné sídla pro takové společnosti, jako jsou
Česká spořitelna, Nestlé, T-Mobile, Skanska či Národní technická knihovna. Nový kancelářský,
obchodní a rezidenční projekt Smíchov City promění lokalitu smíchovského nádraží
v multifunkční čtvrť plnou zeleně. Bydlet zde bude zhruba tři tisíce obyvatel, vyroste zde
přibližně 190 000 m ploch pro služby, kanceláře a obchody. Součástí plánů je park o rozloze cca
14 000 m a podélný park, který bude fungovat jako pěší zóna. Vzhledem k velkým změnám
zapojila společnost Sekyra Group do plánování nové čtvrti i obyvatele Smíchova. V roce 2017
proběhla participace (zahájena byla na podzim 2016 výstavou v OC Anděl) obyvatel na projektu
pod záštitou náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petry Kolínské. Cílem bylo najít
společnou řeč především s místními obyvateli a spolky, které většinou do poslední chvíle
výstavbám brání. Z důvodu co nejkvalitnějšího sběru informací od občanů a zapojení co nejširší
veřejnosti do sběru podnětů k veřejnému prostoru společnost Sekyra Group spolupracovala nejen
s MČ Praha 5, ale také s Institutem plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha), který pomohl nastavit
participační proces a byl odborným a nestranným garantem. V průběhu března proběhl
sociologický průzkum, v průběhu dubna byly organizovány vycházky s architekty a uskutečnila
se výstava aktuální dokumentace I. etapy projektu v malé výstavní síni na radnici Prahy 5. Lidé
se zapojili do diskuse a podali desítky připomínek nejen písemně, ale i ve veřejných
projednáních, a nakonec dosáhli ústupky ze strany investora, například ve výšce objektů či
rozšíření zeleně v lokalitě.
„Ubrali jsme až deset tisíc metrů čtverečních podlahové plochy z původních 55 tisíců. To
je asi patnáct procent,“ poukázal na změny výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Úředníci
již vydali pro první fázi projektu kladné stanovisko na posuzování vlivů na životní prostředí
(EIA). V polovině listopadu vypršela lhůta na odvolání, ale nikdo této možnosti nevyužil. První
etapa zahrnuje výstavbu v severní části území v sousedství autobusového nádraží Na Knížecí.
Budou vystavěny dva bloky budov, které budou mít maximálně šest podlaží. Uvnitř vznikne 405
bytů a zhruba 5,5 tisíce metrů čtverečních kancelářských ploch. V přízemí budov se budou
nacházet obchody, restaurace a další služby. Investor plánuje začátek výstavby projektu koncem
roku 2018.
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Rekonstrukce Dětského ostrova
V letošním roce byla zahájena kompletní rekonstrukce Dětského ostrova. Je to jeden z vltavských
ostrovů, který patří do katastru Smíchova a nachází se podél Janáčkova nábřeží mezi mostem
Legií a Jiráskovým mostem. Poprvé byl v písemnostech zmiňován v roce 1355. Původně se
jmenoval po tehdejším majiteli Maltézský, patřil k malostranskému maltézskému klášteru Panny
Marie pod řetězem. Později nesl jména židovských rodin, kterým patřil – Hykyšův, Funkovských
a v šedesátých letech dvacátého století získal současný název, a to z důvodu vybudování areálu
dětských hřišť. Ostrov byl uměle prodloužen při výstavbě plavební komory Smíchov v letech
1913 – 1916. V červnu 2013 Prahu postihla povodeň, která Dětský ostrov poškodila. Od té doby
byl pro veřejnost uzavřen. „V nejbližší době plánujeme vysoutěžit rekonstrukci na Dětském
ostrově. Pokud se vše podaří podle plánu, budeme moci otevírat na podzim letošního roku,”
informoval 1. místostarosta Prahy 5 Martin Slabý. Na kompletní rekonstrukci je plánováno
přibližně 19 milionů korun. V areálu budou instalovány herní prvky a pískoviště pro malé děti, či
speciální prolézačky na rozvíjení motorických schopností pro handicapované děti. Pro starší děti
a dospělé jsou plánována moderní hřiště na fotbal, volejbal, nohejbal či basketbal.

Uzavření vstupu do stanice metra Anděl
V září roku 2017 došlo kvůli chystané výměně eskalátorů k uzavření vstupu ve stanici metra
Anděl. V rámci rekonstrukce proběhla dále rovněž sanace průsaků v eskalátorovém tunelu,
elektro práce na novém osvětlení, silových rozvodech, rozvaděčích a slaboproudých zařízeních.
V pondělí 18. září 2017 došlo k předání staveniště a zahájení prací bez omezení pro cestující. K
uzavření vstupu do stanice v oblasti křižovatky ulic Nádražní a Plzeňská pak došlo dne 25. září
2017, přičemž uzavírka má trvat cca 9 měsíců. Cestující budou moci po dobu uzavírky využívat
druhý vstup, tj. Anděl – Na Knížecí, a také osobní výtahy.
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Výstavba metra B na Andělu počátkem 80. let 20. století

Eskalátory mají být doplněny o řadu nových bezpečnostních prvků, jako jsou například
čidla na přítomnost všech stupňů schodového pásma a na rychlost madel. Dodavatel garantuje
dostupnost hlavních náhradních dílů po dobu 25 let. „Uzavření vestibulu samozřejmě není pro
cestující příjemné, nicméně životnost technologií není logicky nekonečná a výměna je nezbytná.
Vzhledem k vytíženosti stanice včetně velkého množství zahraničních turistů je velmi důležité, aby
byla na místě dobře zvládnuta navigace a informování cestujících,“ řekl Petr Dolínek, náměstek
pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas. „Zvolený harmonogram a technologický
postup je ekonomicky nejefektivnější, proto je nutné zcela uzavřít jeden vstup. Je potřeba si
uvědomit, že technologie v některých stanicích jsou již skutečně zastaralé, konkrétně na Andělu
nám sloužily přes třicet let. Letos kromě Anděla zahájíme rekonstrukční práce i ve stanici metra
Náměstí Republiky,“ řekl Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP a dodal:
„Modernizacemi docílíme toho, aby bezpečnostní standardy odpovídaly současným požadavkům.
Nová technologie bude zároveň z elektrotechnického hlediska mnohem úspornější, sníží se nám
tak i provozní náklady.“
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Kritická dopravní zácpa u OC Nový Smíchov
Sílící doprava kolem obchodního domu Nový Smíchov zapříčinila v předvánočním čase, dne 21.
12. 2017, že v garážích obchodního centra uvízl velký počet řidičů. Respektive tam stáli desítky
minut v dlouhých kolonách, aby mohli vyjet. Přilehlé ulice Kartouzská a Plzeňská byly zcela
ucpané. Obchodní dům proto nabídl zoufalým řidičům pomoc. Mohli si v garážích nechat
zaparkované auto přes noc. „Pokud si zajdou pro potvrzení k našim informačním stánkům i s
lístečkem, mohou zdarma v OC Nový Smíchov parkovat přes noc, a to do zítřejšího poledne”,
uvedla Erika Reidingerová z ředitelství obchodního centra. Zároveň zmínila, že dopravní kolaps
nebyl způsobený parkovištěm, ale silnou automobilovou dopravou v jeho okolí. O situaci na
Smíchově věděla i policie, kterou informovala jedna z řidiček, která nemohla vyjet.

Coworking na Smíchově: NODE5
NODE5: místo, kam potřebujete přijít, když máte nápad na byznys spojený s technologiemi. Na
pražském Smíchově nachází útočiště startupisté, mentoři i investoři. Z unikátního ekosystému
vyrostlo množství technologických startupů, mimo jiné i Apiary, miliardový projekt nedávno
zakoupený gigantem Oracle. Zaznamenáváme rozhovor se zakladatelem této dynamické
instituce.
Node5 sídlí v bílé smíchovské budově, která na první pohled ničím nevybočuje z řady.
Cedulka se šipkou a nápisem “vchod pro členy” uvádí návštěvníky na dvorek. Jestli jsme měli
nějaké pochyby před pár minutami, nyní máme pocit, že nás někdo vysadil uprostřed srbské
osady. Skoro se otáčíme, když vtom spatřuji známou tvář – Michala Kratochvíla, CEO startupu
BudgetBakers a bývalého výkonného ředitele Accenture. Skepse upadá, Michal nás pouští
dovnitř a my začínáme chápat, že jsme se ocitli na správné adrese, ale u zadního, provozního
vchodu.
Jak procházíme různorodým a kreativně zařízeným prostorem, potkáváme lidi nalepené k
obrazovkám svých počítačů. Pár jich konverzuje u kávy na baru, další jsou zapuštěni do křesel se
svými telefony. V přední části je open-space, kde potkáváme našeho respondenta, zakladatele a
šéfa Node5, Lukáše Hudečka.
“Několik svých projektů jsem na začátku totálně pokazil, tak mi nezbylo než se nechat
zaměstnat. Šel jsem pracovat jako programátor do Skype, kde jsem po dvou a půl letech zjistil, že
jsem daleko horší zaměstnanec než podnikatel.” Tak nějak popisuje Lukáš začátek své cesty s
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úsměvem na tváři. Protože toužil tvořit něco vlastního, začal organizovat eventy pro vývojáře a
podnikatele. Zlomem bylo IPO48 v Praze, akce, na které mají týmy 48 hodin na dotáhnutí
projektu od nápadu po prototyp. Jednalo se o jeden z prvních hackathonů v Česku a Lukášovi se
podařilo přitáhnout mentory jako Lars Seier Christensen (zakladatel a CEO Saxo Bank) nebo
John Vanhara (Zakladatel Shipito). “Tenkrát jsme podnikatelské veřejnosti poprvé představili
koncept mentorování zadarmo,” vzpomíná Lukáš na partyzánské začátky.

Nová kavárna a čokoládovna ve Štefánikově ulici
V roce 2017 byla na Smíchově otevřena nová kavárna Ellory Café, kde je možné si dopřát
kvalitní, „skutečnou čokoládu“. Co si pod pojmem “skutečná čokoláda” představit? Při výrobě se
využívá pouze prvotřídně vybíraných surovin s francouzskou známkou kvality Noble
Ingredients®. Čokoláda je vyráběna z čistého kakaového másla, bez jakýchkoli příměsí
rostlinných tuků, s třtinovým cukrem místo řepného, s přírodním Bourbon vanilkou namísto
vanilinu, zároveň nepoužívá sójový lecitin a všechny výrobky jsou 100% bez přítomnosti
geneticky modifikovaných organismů. Proto v čokoládě ELLORY budete jen stěží hledat
jakákoliv éčka, margaríny, umělá dochucovadla či jiné přídavné prášky. Pralinky jsou vyráběny
ručně, bez jakéhokoliv využití strojů a každá pralinka se tak stává svou chutí a tvarem
jedinečným originálem. Takováto výroba nám dovoluje přizpůsobit obaly, branding, ale i
čokoládu samotnou vašim požadavkům.
Návštěvníky jistě zujme výzdoba interiéru nové kavárny, která odkazuje na bohatou
historii Smíchova. Dominantou je rozsáhlá nástěnná kopie slavného akvarelu zachycujícího
pohled z Petřína na Smíchov. Můžeme se tak pokochat pohledem na Smíchov v časech první
poloviny 19. století.
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Interiér nové kavárny

Ringhofferové - 200. výročí narození smíchovského starosty a velkopodnikatele
Rok 2017 se stal rokem kulatého 200. výročí od narození zakladatele jedné z nejvýznamnějších
podnikatelských rodin 19. a první poloviny 20. století, jejíž podnikání je nerozlučně spojeno
s naší městskou částí. Osud Františka II. Ringhoffera přiblížila v listopadu 2017 výstava, kterou
připravil historik a kronikář MČ Praha 5 Mgr. Pavel Fabini a která se konala v prostorách
letohrádku Portheimka.

František Ringhoffer se narodil 28. dubna 1817 do rodiny Josefa Ringhoffera, majitele
kovárny na měď. V roce 1835 se František v otcově dílně vyučil tovaryšem. Hned po vystavení
výučního listu odchází na zkušenou do ciziny. V Anglii, Francii, Belgii a Německu se seznamuje
s nejmodernějšími výrobními postupy a využívá jich po návratu do Prahy. Guberniálním
dekretem z 11. června 1840 dostal povolení k tovární výrobě zboží mědikoveckého a mosazného.
Prostory původní dílny však přestávaly stačit, proto přestěhoval dílnu na okraj města do tehdejší
Mariánské (dnes Opletalovy) ulice do domu čp. 1284, který koupil v roce 1847. R. 1848 získal
další výsady na výrobu strojů. Racionálně totiž odhadl, že rozvoj průmyslu a železnic nemine ani
Rakousko. Pro své záměry však potřeboval větší prostory, a tak v roce 1852 kupuje od Jana
Křtitele Riedla pozemky Vratislavské zahrady na Smíchově (přibližně mezi dnešními ulicemi
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Štefánikova, Plzeňská a Kartouzská) a zakládá tam továrnu se zámečnickou dílnou, soustružnou,
strojovnou s kotelnou, prostory na montování vozů, stájemi a kůlnami. Využije i Riedlův dům čp.
19. Zpočátku v letech 1852-1853 jen opravuje vozy a v roce 1853 zřizuje v továrně první
slévárnu. Vlastní výrobu nákladních vozů zahajuje v roce 1854. Brzy získá státní zakázku na
výrobu železničních vagónů a stává se jejich monopolním bezkonkurenčním výrobcem pro území
celého mocnářství. V téže době založil nemocenskou pokladnu pro dělníky. V roce 1855 vzniká
oddělení pro stavbu pivovarů.

K tomuto účelu kupuje František Ringhoffer další pozemky v okolí původní továrny a
buduje novou strojírnu, do níž je v roce 1856 tato výroba přemístěna. R. 1857 začíná výrobu
tendrů k lokomotivám a v roce 1863 osobních železničních vozů I. - III. třídy. Koncem 60. let
exportuje výrobky do ostatní Evropy. To již vyrábí i další strojírna, která se později stává
producentem zařízení pivovarů, cukrovarů a čpavkových kompresorů pro chladící zařízení
vodáren. František Ringhoffer byl prvním podnikatelem, jenž zavedl v Rakousku-Uhersku
válcování bezešvých trubek. Zpočátku musely být všechny výrobky dopravovány speciálními
povozy až na dnešní Masarykovo nádraží, což prý vzbuzovalo nadměrnou pozornost tehdejších
Pražanů. Částečnou úlevou byla proto výstavba smíchovského nádraží v roce 1862, kam
29.9.1862 slavnostně vjíždí první parní lokomotiva. Výrazné zlepšení nastalo až v roce 1872, kdy
otevřeli Pražskou spojovací dráhu s novým železničním mostem přes Vltavu, a tak mohli ze
Smíchova expedovat veškerou produkci.
Oslňující rozvoj Ringhofferových závodů však nebyl vždy zcela bez problémů. Přicházely
krize a války. Např. důsledkem prusko-rakouské války v roce 1866 bylo, že továrně zbylo 300
vozů, které nepřevzaly a nezaplatily haličské dráhy. Aby František Ringhoffer pokryl ztrátu,
musel prodat panství Lužany. Kvůli dodávce železničních vagónů do Ruska a do Rumunska
prodal panství Pyšely. Ještě mu však zůstala panství Štiřín, Kamenice, Lojovice a Velké
Popovice, které získal v průběhu předchozích let. Nepříznivé období bylo překonáno a znovu
vystřídáno dalším bouřlivým rozmachem.
V roce 1873 již zaměstnává továrna na Smíchově 2200 dělníků a 78 úředníků. Nežilo se
jim nejhůře. František Ringhoffer totiž nebyl jen úspěšným podnikatelem, ale i člověkem se
sociálním cítěním. Dříve než to bylo nařízeno zákonem, založil pro zaměstnance nemocenskou
pokladnu a sociální fond. Dělník si mohl vydělat až 200 K týdně.
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Smíchovská továrna barona Ringhoffera
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Životní prostředí, flora a fauna Prahy 5
„Ukliďme Česko“
V Praze 5 proběhla v dubnu 2017 akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, jejímž cílem bylo
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavním pořadatelem akce byl Český svaz
ochránců přírody, kterému byla přidělena finanční podpora na pomůcky a náčiní, a také na
občerstvení pro účastníky akce. Úklidy probíhaly během dubna, hlavním úklidovým dnem na
Praze 5 byl osmý duben. Záštitu s finanční podporou pro organizátory úklidů a dobrovolníky
převzali 1. zástupce starosty MČ Praha 5 Martin Slabý, radní Jan Trojánek a předseda Výboru
životního prostředí Zastupitelstva MČ Praha 5 Mgr. Zdeněk Doležal. Odbor správy zeleně a
veřejného prostranství zajistil pro dobrovolníky pytle na odpad a jejich následný odvoz. K akci se
připojily mimo jiné organizace Buďánka, Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně,
spolek Hájovna, Ekoškolka Rozárka, oddíl Sportík, ČSOP ZahraBarr či Přátelé Malvazinek.

„Uklízeči“ z Malvazinek se zapojili do akce „Ukliďme svět“

Revitalizace parků na Praze 5
Pátá městská část spravuje na svém území čtrnáct parků různých rozloh. Jsou to například
33

Klamovka, Santoška, Mrázovka, Sacre Coeur, Sady Na Skalce, Husovy sady, Park Portheimka či
Park U Zdravotního střediska. Radnice postupně chystá u některých revitalizaci a takové úpravy,
aby odpovídaly požadavkům doby a občanů.
Letos se uskutečnily zásahy na komunikacích a dřevinách, zejména zdravotní prořezy a
odstranění starých větví, které jsou nebezpečné pro návštěvníky parků. „Při plánu revitalizací
postupujeme od nejzanedbanějších parků. V letošním roce bude ukončena revitalizace parku Na
Klamovce a současně nás čeká revitalizace parků Na Santošce a parku Mrázovka,“ informoval
místostarosta Prahy 5 Martin Slabý (ANO). V parku Na Klamovce již loni došlo k opravě opěrné
zdi a v jeho části i k výměně oplocení a komunikace. V letošním roce proběhla další etapa
výměny komunikace, na kterou naváže rovněž rekonstrukce dětského hřiště a plánovaná
inventarizace stromů. Na Santošce se nyní zkoumá stav komunikací, na základě dotačního titulu
se uskutečnil prořez stromů u dětského hřiště. Rovněž se tam chystá inventarizace stromů a jejich
případná probírka. Podobně na tom bude i park Mrázovka. I tam je nutné nejdříve zjistit stav
komunikací a stromů. V případě, že dojde k jejich probírce, počítá se s výsadbou nových stromů
na jiných místech v parku tak, aby nedocházelo ke kolizím dřevin.
Park Klamovka se nachází mezi Smíchovem a Košířemi, v blízkosti někdejší usedlosti
Klamovka. Kdysi zde bývaly vinice, které patřily kartouzskému klášteru. Jméno Klamovka
dostala usedlost podle šlechtické rodiny Clam-Gallasů, která nemovitost koupila v roce 1757.
Následně zde nechali postavit barokní jednopatrovou usedlost a kolem ní založili anglický park
s altány a Chrámem noci. V roce 1895 koupil nemovitost i s parkem košířský starosta Matěj
Hlaváček a nechal park zpřístupnit veřejnosti.

Park Klamovka
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Park Waltrovka
V září byl zpřístupněn veřejnosti nový park Waltrovka, který je součástí pozemku, na kterém
kdysi stála továrna Walter, vyrábějící letadlové motory. V roce 2012 společnost Penta
Investments odkoupila dvacetihektarový brownfield od společnosti Red Group a posléze
vybudovala novou rezidenci včetně parku, který předala městské části za symbolickou korunu. V
parku se nachází fontána a dětská hřiště s moderními prvky, například prolézačka ve tvaru
letadla. Zachována zůstala i kopulovitá střílna z doby druhé světové války a také vojenský bunkr,
který není přístupný, ale na střeše má ocelovou lávku, která slouží jako vyhlídkové místo. V
areálu zůstalo zachováno osmdesát stromů, a bylo vysázeno tři sta nových kmenů dubů, lip,
javorů a hrušní. Přibylo také více než sedm set keřů a několik tisíc trvalek a okrasných trav. Dne
18. října byla otevřena unikátní lávka, která propojuje bývalý brownfield Waltrovka s metrem
Jinonice. Slavnostního otevření se zúčastnila primátorka Adriana Krnáčová a její náměstek Petr
Dolínek a starosta MČ Praha 5 Pavel Richter. Součástí slavnostního stříhání pásky bylo i
odhalování soch umělce Davida Černého.

Park Waltrovka
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Projekt chovu koní Převalského na Dívčích hradech
Na rozsáhlé náhorní plošině na okraji Prokopského údolí byla vytipována lokalita na nový
projekt, chov koní Převalského. Areál v oblasti Dívčích hradů bude mít rozlohu přibližně 20 ha a
pro návštěvníky jsou plánovány bezbariérové vyhlídky i rozhledna. Kůň Převalského neboli
kertak je jediný do současnosti přeživší divoce žijící druh koně. Dříve obýval kamenité stepi a
polopouště Střední Asie na pomezí dnešního Mongolska a Číny. Ve volné přírodě byl na přelomu
60. a 70. let 20. století vyhuben a přežil jen díky péči zoologických zahrad a dlouholeté
mezinárodní spolupráci. Zoologická zahrada v Praze chová koně Převalského od roku 1921 a od
roku 1959 vede celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu. Dvě třetiny dnes žijících koní
Převalského (je jich něco kolem 1900 jedinců) má ve svém rodokmenu alespoň jednoho předka z
Prahy. Odsud také pochází většina dnes žijících koní Převalského. Hlavní město Praha v letošním
roce uvolnilo na projekt investici ve výši 6,5 milionů korun.
Dne 25. července se na Dívčích hradech sešli zástupci ZOO Praha Miroslav Bobek, za
hlavní město náměstek primátorky Petr Dolínek, starosta MČ Praha 5 Pavel Richter a starosta
MČ Praha 4 Petr Štěpánek, který je iniciátorem nápadu. „Nejde jen o to, že získáváme další
prostor pro chov koně Převalského, na jehož záchraně a návratu do přírody se významně
podílela a podílí naše zoologická zahrada. Vypásání vegetace koňmi by v této lokalitě mělo vést k
obnově původních společenstev rostlin a živočichů,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.
„Tato lokalita potřebuje oživit a revitalizovat. Chov koní Převalského je skvělým řešením a
věříme, že Pražané se na ně budou chodit rádi dívat. Zcela jistě tak dojde k zatraktivnění místa,
jež se nachází v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí,“ uvedl Petr Dolínek, „Oblast Dívčích
hradů přináší ideální podmínky stepního charakteru pro chov koní Převalského. Jsem velmi rád,
že Praha 5 získala další volnočasovou atrakci pro občany i turisty a doufám, že se novým
obyvatelům bude u nás líbit a budou se zde cítit jako doma,” řekl Pavel Richter. „Ve výběhu
budou nově vysazeny remízky, bude zde přístřešek pro koně a objekt zázemí s dvorky. Pro
návštěvníky zde budou bezbariérové vyhlídky a rozhledna,“ uvedl architekt Radim Karásek ze
společnosti ARW pb, která připravuje projekt výstavby všech objektů, a dodal: „Asymetrické
formy a ekologický charakter staveb byl inspirován neobyčejným příběhem návratu koně
Převalského zpět do volné přírody.“
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Kůň Převalského na Dívčích Hradech?

Strojová výsadba cibulovin v parcích Prahy 5
Ve druhém listopadovém týdnu proběhla v parku nám. 14. října a parku Sacré Coeur unikátní
výsadba cibulovin speciálním sázecím strojem. „Jedná se o holandský stroj, t.č. jediný v
republice, který byl vyvinut speciálně pro použití na veřejných prostranstvích. Je konstruován pro
výsadbu u okrajů chodníků, pro květinové záhony a pro trávníkové plochy. Cibuloviny vysázené
tímto způsobem vyžadují jen minimální údržbu. Rovněž takto mechanizovanou výsadbou se
ušetří značné finanční prostředky, zejména za lidskou práci. Do záhonů v parku nám. 14. října
byla provedena výsadba cibulovin v počtu 9475 kusů a stejný počet cibulovin pak vysázen do
trávy v parku Sacré Coeur, “ sděluje Martin Slabý (ANO), 1. zástupce starosty. Servisní práce s
obsluhou sázecího stroje a celkovou přípravu provedla CENTRA a.s. – Zahradnické služby.
Výsadba je financována z rozpočtu Městské části Praha 5.

Rekultivace skládky v Motole
Motolská skládka byla založena v sedmdesátých letech dvacátého století pro vytěžené horniny a
zeminu při stavbě metra. Od roku 2004 měla skládku a pozemky o rozloze zhruba deseti hektarů,
které přiléhají ke skládce, v pronájmu od MČ Praha 5 společnost EkoMotol CZ.
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V roce 2014 firma dostala výpověď. Radnice Prahy 5 si nechala vypracovat studii,
protože nebylo jasné, jaké nebezpečí skládka představuje a co všechno obsahuje. Studie zjistila,
že skládku tvoří velké množství nebezpečných odpadů, v zemině se nachází zvýšený obsah
těžkých kovů, ropných látek a toluenu. „S tím souvisí zhoršená jakost podzemních vod v důsledku
uložených odpadů, které obsahují nebezpečné látky. Tyto koncentrace přesáhly závazné limity dle
platných právních předpisů,“ bylo napsáno v závěrečné zprávě. Nekontrolovatelné a nesprávné
navážení odpadu během let navíc způsobilo, že těleso skládky je nestabilní a hrozí jeho
zhroucení. Z analýzy rizik vyplynulo, že finanční prostředky na rekultivaci skládky dosahují výše
1,5 miliardy korun. „Taková suma určitě není v rozsahu rozpočtu městské části. Otázku
financování budeme řešit až nyní,“ řekl radní Prahy 5 pro životní prostředí Radomír Palovský
(TOP 09) s tím, že na analýzu rizik naváže studie proveditelnosti. Ta má určit, jak bude radnice
postupovat. Podle mluvčího Prahy 5 Jakuba Večerky by měla městská část usilovat například o
získání dotací, které by část nákladů pokryly.

Kácení stromů v osadě Buďánka
Zástupci radnice se zabývali pokácením smrku a ovocných stromů na zahradě rodinného domu
v osadě Buďánka, a to z důvodu, že zmíněná zahrada se nachází v památkově chráněném území.
„Sám jsem častým návštěvníkem osady Buďánka a od začátku mého působení na úřadě se snažím
aktivně podporovat revitalizaci,“ řekl starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09) a prioritně začal
s kolegy ve vedení radnice situaci řešit. Nejdříve bylo potřeba zjistit, jestli byl čin protiprávní.
„Stav smrku byl kontrolou 20. dubna označen jako havarijní a podle zákona není v tomto případě
nutné žádat o povolení kácení. Nicméně tímto oznámením od odboru životního prostředí pro nás
situace nekončí, nýbrž nadále prověřujeme postupy a fakta ohledně zmíněné situace,“ řekl radní
Prahy 5 Radomír Palovský (TOP 09), do jehož gesce oblast životního prostředí patří. Zákon říká,
že kácení dřevin bez povolení je možné, pokud je jejich stavem ohrožen život nebo hrozí značná
škoda. Jiná byla situace u pokácení ovocných stromů. Ty mají ve vyhlášce výjimku, díky níž se
mohou bez povolení kácet i v době vegetačního klidu. To se ale netýká památkově chráněného
území, ve kterém se zmíněný rodinný dům nachází. „ K tomu se následně vyjádřila předsedkyně
výboru územního Ing. Arch. Zuzana Hamanová: „Ověřila jsem si, u památkářů, že žádnou žádost
o kácení stromů nedostali. V památkové zóně je nutný souhlas památkové péče ke každému
kácení stromů včetně ovocných, které nejsou v havarijním stavu. Tuto skutečnost majitel pozemku
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patrně ignoroval.“
„Trest od památkářů by neměl být rozhodně nějaký symbolický. Chceme dát jasně najevo,
že takové jednání v Praze 5 nebudeme v žádném případě tolerovat,“ řekl 1. místostarosta Martin
Slabý (ANO). Osada Buďánka má pro Prahu 5 velmi významnou úlohu. Městská část ji
dlouhodobě podporovala v rekonstrukcích a obnově a oblast včetně nově zrekonstruovaného
komunitního centra Koloniál bývá častým cílem návštěvníků Prahy 5.

Koloniál v osadě Buďánka

Výskyt divočáků na sídlišti Barrandov
Divočáci pravidelně navštěvují určité oblasti na okraji hlavního města, a tak je to i v oblasti
Klukovic a sídliště Barrandova. Svědčí o tom nejen hlášení od obyvatel, kteří je viděli i u
kontejnerů, ale i rozryté trávníky v blízkosti lesa. Někteří divočáci vstupují i do zahrádek u
rodinných domků a s velkou oblibou i do zahrádkářské kolonie. Od 3. listopadu probíhala
v oblasti Klukovic a sídliště Barrandov kontrola výskytu černé zvěře. V rámci kontrol neprobíhal
odstřel, ale byly použity petardy na vyplašení divočáků.

39

Divočák v blízkosti sídliště Barrandov

Testování emise lodí
MČ upozorňovala již delší dobu na problémy spojené s lodní dopravou, neboť opakovaně řešila
stížnosti obyvatel Janáčkova nábřeží na nevyhovující stav ovzduší. Lodě, stejně jako auta, mají
zážehové motory. Na rozdíl od automobilů však u lodí není měření emisí povinné. Proto MČ
Praha 5 požádala o řešení odborníky doc. Michala Vojtíška Ph.D. z Centra vozidel udržitelné
mobility Strojní fakulty ČVUT a Ing. Jakuba Ondráčka Ph.D. z Ústavu chemických procesů AV
ČR, kteří spolu se studenty změřili emise z lodní dopravy. Výsledky byly prezentovány 13.
prosince na mimořádném, veřejně přístupném, společném zasedání Výborů územního rozvoje a
životního prostředí a Komise dopravní MČ Praha 5. Emise částic u "nejhorších" lodí jsou
desetinásobky emisí plavidel s novými motory. Plavební komory a náplavky, kde kotví lodě, jsou
místa na Vltavě s nejvyšším počtem částic na centimetr krychlový. Rozptyl naměřených hodnot
je ale značný, protože některé lodě mají relativně nové moderní motory, zatímco jiné lodní
motory jsou desítky let staré a ve špatném technickém stavu, což je vidět v těch nejhorších
případech pouhým okem - stoupá z nich šedý až černý kouř.
"Naftové motory produkují obecně velké množství pevných částic i oxidů dusíku. U
silničních vozidel emise částic výrazně snižují filtry, emise oxidu dusíku redukční katalyzátory. U
nesilničních motorů, včetně těch lodních, se filtry a katalyzátory zavádějí s nějakým zpožděním,
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neplatí pro ně tak přísné emisní normy a nepodléhají kontrolám. Emise mezi jednotlivými
naftovými motory se tak liší až o několik řádů, starý lodní motor ve špatném stavu může
vyprodukovat tolik částic jako několik tisíc nových autobusů," řekl Michal Vojtíšek.
Podle docenta Vojtíška je nejefektivnější řešení nepříznivých dopadů lodní dopravy v zásadě
jednoduché. Nejprve je nutné seřídit motory a pečlivě je udržovat. Následně je nutné přistoupit k
výměně starých nevyhovujících motorů za modernější. "Jenže k tomuto technickému řešení
nemůžeme nutit majitele a provozovatele lodí, problém technický se stává problémem
legislativním," uzavřel docent Vojtíšek s tím, že u relativně velmi malého počtu historicky
cenných plavidel s dobovými motory by měla být uvedena výjimka. Všichni se shodli, že je na
toto téma třeba vyvolat širokou debatu a inspirovat se v řešení problému i v zahraničí.
"Domníváme se, že Praha by měla do budoucna uvažovat o tom, jak chránit životní
prostředí a čistotu ovzduší nad takovým přírodním fenoménem, jaký bezesporu představuje řeka
Vltava. Město by mělo uvažovat o tom, jak usměrňovat technický stav lodních motorů. A směřovat
vývoj městské lodní dopravy k používání elektromotorů či hybridních motorů," uvedl k tématu
starosta Ing. Pavel Richter (TOP 09).
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Bezpečnost a kriminalita
Oblast bezpečnosti je jednou ze základních priorit Rady MČ Praha 5. Bezpečnostní situace na
území pátého městského obvodu, jak ukazují policejní statistiky, se v roce 2017 oproti roku 2016
zase o něco zlepšila. Konkrétní informace poukazující na snížení trestné činnosti jsou uvedeny ve
Zprávě o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 5 v roce 2017, které vydalo Obvodní
ředitelství policie Praha II ze dne 9. 3. 2018.
„V teritoriu Obvodního ředitelství policie Praha II bylo v roce 2017 evidováno 9 939
trestných činů, o 1 766 trestných činů méně než v roce 2016, což činí pokles 15,08%.
Objasněnost činila v loňském roce, tedy v roce 2017, 25,91 %, kdy bylo objasněno celkem
1045 oznámených trestných činů. Nejvyšší podíl činila v nápadu evidovaných trestných činů
jednoznačně majetková trestná činnost, která tvořila 68,88 % z celkového nápadu (2778 trestných
činů). Oproti roku předchozímu se v roce 2016 snížil počet majetkových trestných činů o 14,31
% (464 trestných činů). Počet oznámených kapesních krádeží se v roce 2017 prakticky nezměnil,
neboť jsme ve srovnání s rokem 2016 evidovali o jeden případ méně. Počet odcizených vozidel
se snížil o 56% (pokles o 98 případů), počet krádeží věcí z motorových vozidel se snížil o
34,60% (pokles o 163 případů). Počet vloupání do bytů klesl o celkem 24 případů, což činí
meziroční pokles 14,03%. Obecně kategorie násilných trestných činů klesla o celkem 7 případů,
na celkový počet 107 evidovaných věcí. Pokles tak činí 6,14%. Kategorie loupeží doznala opět
poklesu, který činí celkem 25%, v absolutních číslech vyjádřeno, evidováno bylo o 5 případů
méně. V loňském roce byly na území MČ Praha 5 evidovány 2 trestné činy vraždy. Oba případy
byly objasněny. Pokud jde o mravnostní trestnou činnost, tak v této kategorii nedošlo k žádné
změně, stejně v loňském roce evidujeme celkem 27 trestných činů této kategorie. V oblasti
drogové kriminality ve srovnání s rokem 2016 došlo k mírnému poklesu, neboť jsme evidovali
celkem 97 trestních věcí, tedy o 30 méně než v minulém období.“

Šmejdi na Praze 5
Starosta MČ Praha 5 Ing. Pavel Richter (TOP 09) dostal v říjnu od odvážné seniorky informaci o
tom, že už i na Praze 5 se pohybují tzv. “ŠMEJDI”, kteří se dokonce vydávají za pracovníky
městské části a nabízejí lidem výhodnější energie z aukce Prahy 5 – ta se ovšem nikdy nekonala a
městská část nemá žádnou spojitost s těmito obchodníky. „Důrazně varujeme obyvatele, aby při
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styku s těmito šmejdy okamžitě volali Policii ČR a zároveň prosíme, aby šířili tuto informaci a
pomohli tak ochránit zejména zranitelnou skupinu obyvatel, mezi které patří senioři. Už nyní
probíhá distribuce 400 letáků do budov městské části a komunitních center pro seniory“,
informovala v roce 2017 o opatřeních proti „Šmejdům“ městská část.

Odhalení pamětní desky policejního rady Josefa Vaňáska
Dne 1. listopadu byla ve Štefánikově ulici č. 38 slavnostně odhalena pamětní deska slavného
kriminalisty, policejního rady Josefa Vaňáska, který byl předlohou pro postavu rady Vacátka
v seriálu Hříšní lidé města pražského. Slavnostního aktu se zúčastnili starosta P. Richter (TOP
09) a Bc. L. Herold (ODS), úvodní slovo pronesl policejní historik Miroslav Vaněček a
iniciátorka vzniku desky novinářka Blanka Kovaříková. Josef Vaňásek (1. 11. 1877 – 8. 2. 1938)
vystudoval gymnázium v Hellichově ulici a Českou univerzitu. K policii nastoupil v roce 1904,
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v roce 1918 si ho do svého týmu vybral vládní rada Josef Knotek a v roce 1923 byl jmenován
vrchním radou. Podílel se na vyšetřování závažných trestných činů, například loupežné vraždy
klenotníka Havrdy v roce 1930. Po odchodu J. Knotka do důchodu se stal J. Vaňásek vládním
radou, což byla nejvyšší policejní funkce. Mimo jiné reprezentoval československou policii
v zahraničí na jednání Společnosti národů v Ženevě v oblasti penězokazectví a zneužívání
návykových látek. Od roku 1930 byl zástupcem policie na jednáních Mezinárodní kriminální
policejní komise, například byl i u vzniku Interpolu. Ve funkci vládního rady vydržel až do své
smrti.

Nová pamětní

deska

Čestná uznání a medaile
Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se konalo v jednací síni zastupitelstva MČ Praha 5 slavnostní
udílení čestných uznání a medailí Městské části Praha 5 příslušníkům bezpečnostních složek a
hasičského záchranného sboru působících na území Prahy 5. Jedná se o již tradiční obřad, při
kterém se za zásluhy dle návrhu jednotlivých velitelů a po souhlasu Rady MČ Praha 5 oceňuje za
každou policejní složku a hasiče pět až šest příslušníků. Každé takové ocenění musí být i
vedením těchto složek náležitě odůvodněno. Akce se konala pod záštitou JUDr. Petra Lachnita
(ANO), radního pro oblast bezpečnosti a sociálních věcí. Šestnáct oceněných získalo záslužné
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medaile MČ Praha 5.

Šestnáct vybraných pracovníků bezpečnostních složek (Policie ČR, městské policie a hasičského
záchranného sboru) bylo oceněno za vzorné plnění služebních povinností nebo vyznamenáno za
mimořádný čin. Tím je například záchrana života nebo osobní aktivity mimo službu, které
přispívají k rozvoji práce a šíří dobré jméno jednotlivých bezpečnostních složek Prahy 5 a
vymykají se rámci běžné služby. Všichni ocenění získali bronzové záslužné medaile s výjimkou
Luďka Dytrta, plukovníka v.v., jenž obdržel zlatou medaili.

Ocenění příslušníci Městské policie hl. m. Prahy - obvodní ředitelství Praha 5
Inspektor Jan Dragoun – operátor kamerového systému. Jeho aktivita a nasazení mnohokrát
přispěly k zadržení pachatelů přestupků i trestných činů. Dlouhodobě se podílí na řešení
veřejného pořádku na Smíchově a Barrandově.
Inspektor Petr Hejsek – zástupce vedoucího směny hlídkové služby na Smíchově. Podílí se na
řešení veřejného pořádku, včetně krizových situací. Dlouholeté zkušenosti z terénu předává
mladším kolegům.
Inspektor Pavel Kyrál – zástupce vedoucího směny na Barrandově. Řídí výkon služby strážníků,
dlouhodobě se podílí na řešení veřejného pořádku na Barrandově a v okolí Smíchovského
nádraží.
Strážmistr Libor Pleskač – strážník specialista v hlídkové službě na Smíchově. Dlouhodobě řeší
veřejný pořádek v centru Smíchova a v okolí tamního nádraží. Během roku opakovaně zadržel
osoby, které ničily veřejný majetek a městský mobiliář.
Komisař Milan Stehlík – vedoucí směny hlídkové služby na Smíchově, podílí se na řešení
veřejného pořádku celé Prahy 5. V červenci byl svědkem nehody, kdy vůz skončil na střeše. Auto
zajistil, přivolal pomoc a s řidičem, který upadal do bezvědomí, udržoval dle pokynů z linky 155
hovor až do příjezdu záchranné služby.

Ocenění příslušníci Policie ČR - oblast Praha 5
Luděk Dytrt, plukovník v. v. – u policie pracuje od roku 1978. V roce 1996 nastoupil jako velitel
služby pořádkové policie OŘ Praha 5. Po sloučení s OŘ Praha 2 přes deset let zastával post
zástupce ředitele pro vnější službu Obvodního ředitelství Praha II. Po celou svoji kariéru se
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věnoval hlavně zajištění přímého výkonu služby uniformované policie. Má zásadní podíl na
kvalitním fungování policejních útvarů na území Prahy 5.
npor. Jiří Kunc – vedoucí místního oddělení Košíře. U policie slouží skoro 30 let. Svým
profesionálním přístupem, a to i nad rámec pracovní doby, výraznou mírou přispívá k řádnému
prošetřování a objasňování případů z oblasti Smíchova a Košíř.
npor. Ladislav Jurenka – do 31. srpna 2017 dlouholetý vedoucí místního oddělení Barrandov. Za
jeho vedení došlo k dlouhodobému poklesu trestné činnosti a zároveň ke zvyšování objasněnosti
protiprávního jednání. Vychoval mnoho nových policistů, jejichž vedení se plně věnoval.
prap. Petr Vala – inspektor místního oddělení Smíchov. Dlouholeté znalosti efektivně aplikuje v
praxi a ochotně předává i méně zkušeným kolegům. Dosahuje výborných výsledků při boji s
drogovou kriminalitou.
mjr. Dagmar Havlíková – zástupkyně vedoucího odboru obecné kriminality OŘ Policie Praha II.
Patří k nejaktivnějším policistům s vysokou mírou odpovědnosti za vykonanou službu. Výraznou
měrou přispěla k řádnému prošetřování a objasňování případů a zasadila se tak o snížení
kriminality na území Prahy 5.
mjr. Zdeněk Kropáč – zástupce vedoucího odboru hospodářské kriminality OŘ Policie Praha II.
Svou metodickou, řídící a kontrolní činností se výrazným způsobem podílel na vyšetřování a
potírání hospodářské trestné činnosti.

Ocenění příslušníci Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy - stanice č. 7 Smíchov
Nstržm. Martin Štěrba – velmi zkušený a obětavý hasič. Nad rámec služby se věnuje osvětové
práci s dětmi, kde používá neformální kamarádský přístup.
Nstržm. Petr Vach – spolehlivý řidič jezdící bez nehod, bravurně zvládá těžké hasičské
automobily i v nejnáročnějších situacích. Účastnil se mnoha složitých zásahů.
Nstržm. Radek Mašek – zkušený řidič, působil i jako lezecký záchranář. Je kandidátem na pozici
letecký záchranář. V Praze 5 uplatnil své zkušenosti u mnoha záchranných akcí.
Ppor. Radomír Fischer – účastnil se řady náročných zásahů i několika mezinárodních
záchranných misí odřadu USAR. Je členem lezeckého družstva a letecký záchranář.
Nstržm. Michal Hroník – zkušený, aktivní hasič a člen speciálního záchranného odřadu USAR,
určeného pro záchranné akce po celém světě. Věnuje se i akcím pro děti.
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Vražda z října 2016 objasněna
Dne 22. října 2016 policisté vyjížděli k případu mrtvého muže, jehož tělo bylo nalezeno
v lesoparku mezi ulicemi Pod Kavalírkou a Nad Kavalírkou. Přivolaný služební lékař nemohl
přímo na místě jednoznačně určit příčinu úmrtí, a proto byla nařízená soudní pitva. Ta prokázala,
že muž zemřel násilnou smrtí. Kriminalistům se podařilo v rámci prošetřování zjistit, že mrtvý
muž byl viděn kolem třiadvacáté hodiny v jednom z nákupních center na Smíchově živ a zdráv.
Dle závěrů zadané soudní pitvy mělo k usmrcení muže dojít mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ráno,
dvaadvacátého října. Pitva také prokázala, že muž byl zastřelen. Byla potvrzena totožnost
zavražděného. Jednalo se o pětadvacetiletého, česky hovořícího muže, který měl trvalé bydliště
nedaleko místa, kde byl posléze nalezen. Prošetřováním kriminalisté zjistili, že byl mrtvému
odcizen mobil, ale až po jeho smrti. Detektivové dokonce vypátrali konkrétní osobu, která
mrtvého okradla. U tohoto nenechavce bylo ale jednoznačně vyloučeno, že by měl se smrtí
zavražděného cokoliv společného. Čtyřměsíční prošetřování ukončili kriminalisté jednadvacátého
února sdělením obvinění konkrétní osobě. Jednalo se o dvaapadesátiletého, dosud bezúhonného
muže z Prahy, který byl legálním držitelem celkem osmi střelných zbraní, z nichž jedna byla
zbraní vražednou. Ke kontaktu poškozeného s dnes již obviněným došlo v parku pouhou
náhodou. Toto setkání pak vyústilo v konflikt mezi oběma muži, který skončil střelbou a posléze
smrtí. V případě odsouzení hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na osmnáct let.

Bezpečnostní opatření na Smíchově
Dne 3. dubna v 16 hodin a 35 minut přijali policisté tísňové linky 158 oznámení o nálezu volně
odloženého batohu na veřejném prostranství poblíž křižovatky ulic Karla Engliše a
Stroupežnického. Policisté proto z bezpečnostních důvodů bezprostřední okolí místa nálezu
uzavřeli a přivolali na místo psovoda se speciálně vycvičeným psem a policejního pyrotechnika.
Ještě před jeho příjezdem policie nalezla opodál další volně odložené zavazadlo, proto nakonec
přistoupila i k evakuaci cca 160 osob z dotčené oblasti. Pyrotechnická prohlídka prvního nálezu
ukázala neškodnost samotného obsahu batohu. Při následném zkoumání druhého odloženého
zavazadla však pyrotechnik uvnitř nalezl lahve a kanystry s neznámou látkou. Na místo tak byli
přivoláni chemici HZS, kteří látku zajistili a odvezli k dalšímu opatření.

Škodu za milion napáchal požár u stanice metra Radlická
Do ulice Radlická vyjela ve středu 24. května 2017 v 15:21 hodin jednotka pražských hasičů ze
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smíchovské stanice. Hořel tam kompresor na nákladním voze Tatra. Případ se stal v areálu stavby
u stanice metra. Požár hasiči likvidovali 1 C proudem v dýchací technice a za 23 minut měli
plameny pod kontrolou. Škodu vyčíslil majitel na milion korun, příčinou požáru byla technická
závada.

V Barrandovských ateliérech hořel sklad
V pondělí 12. června v 04:23 hodin zasahovaly jednotky pražských hasičů v areálu
Barrandovských ateliérů. Ve dvoupodlažní budově hořel sklad. Na místo postupně přijely
jednotky ze Smíchova, centrální stanice, Chodova, Radotína, Krče a Petřin. Vyšetřovatel na místě
zjistil, že hořelo vybavení příručního skladu o rozloze asi 6x3 metry, zplodiny hoření však
pronikly do celé budovy. Během dopoledne bylo provedeno došetření požáru skladu v areálu
Barrandovských ateliérů. Škoda byla předběžně odhadnuta na 800.000 korun. Při zásahu byla
zachráněna jedna osoba.

Pokousaný strážník
Dne 15. června dopoledne prováděl strážník okrskář z obvodního ředitelství Městské policie
Praha 5 kontrolní činnost na náměstí 14. října. Zde ho oslovil kolemjdoucí muž a oznámil mu, že
žena bez domova poškodila nákupním košíkem dvě zaparkovaná auta. Když strážník přišel na
parkoviště, uviděl zanedbanou ženu, která nejdříve slovně a poté fyzicky napadala jinou ženu.
Strážník ji vyzval, aby ihned zanechala svého jednání. Protože neuposlechla a dále napadala
kolemjdoucí, strážník proti ní zakročil a společně s dalšími přivolanými strážníky ženu
zpacifikovali. Při zákroku žena strážníka kousla do předloktí a způsobila mu povrchové zranění.
Poté, co se žena uklidnila, jim oznámila, že má infekční onemocnění. Na místo byla přivolána
záchranka a strážník byl převezen do nemocnice.

Ve Strahovském tunelu hořel osobní automobil
Dne 2. srpna kolem druhé hodiny odpolední vyjely dvě jednotky hasičů do Strahovského tunelu k
požáru osobního vozidla. Událost se stala v jeho ústí směrem od tunelu Mrázovka na smíchovské
straně. Jednotky z Petřin a Smíchova dostaly požár pod kontrolu pět minut po příjezdu na místo.
Hasiči zasahovali v dýchací technice, v tunelu byl spuštěn systém odvětrávání. Během zásahu byl
tunel v obou směrech zcela zastaven. V 14:45 byl obnoven provoz v troubě A, tedy ve směru od
Strahovského tunelu do tunelu Mrázovka. Hořelo v přední části osobního vozidla, plameny
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napáchaly škodu za 30.000 korun. Příčinou vzniku požáru byla technická závada v motorovém
prostoru. K dalším škodám nedošlo. Po uhašení požáru hasiči odtáhli vozidlo pomocí navijáku
mimo tunelový tubus.

V Plzeňské ulici hořel osobní automobil
Dne 22. srpna v 7:30 ráno zasahovala jednotka profesionálních hasičů ze Smíchova v ulici
Plzeňská (parkoviště pod přemostěním výjezdu z tunelu Mrázovka) u požáru osobního
automobilu v motorové části. Hasiči na likvidaci požáru použili vysokotlakou vodu a dostali
plameny pod kontrolu za šest minut po příjezdu na místo. Požárem bylo vozidlo prakticky celé
zničeno, sálavé teplo a plamenné hoření poškodilo bok vedle stojícího automobilu. Vyšetřovatel
odhadl celkovou škodu na 400.000 korun, příčinou vzniku požáru byla technická závada v
motorové části vozidla.

Řidič pod vlivem drog
Dne 28. srpna večer si policista z místního oddělení Smíchov při příjezdu do práce na noční
směnu všiml na křižovatce ulic Na Celné a Na Bělidle v Praze 5 vozidla Škoda, jehož řidič mu
přišel podezřelý. Muž s vozidlem upoutal policistovu pozornost kvůli parkovacímu manévru,
který prováděl. Policista proto upozornil kolegy z oddělení a ti muže zkontrolovali. Při kontrole
policisté zjistili, že muž přijel na oddělení pro svou matku, která tam byla podat oznámení.
Jelikož se jim ale nezdálo jeho chování, podrobili ho dechové zkoušce a zkoušce na přítomnost
drog v těle. Druhá z uvedených zkoušek byla pozitivní na amphetamin, metamphetamin a THC.
Muž se také přiznal, že je jejich příležitostným uživatelem. Pětadvacetiletý muž se pak na výzvu
podrobil lékařskému vyšetření, které bylo také s pozitivním výsledkem na uvedené drogy. Nyní
mu tedy za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí až jeden rok odnětí svobody,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz.

V Plzeňské ulici hasiči vyprostili osobu po střetu s tramvají
V pondělí 30. října zasahovala od 18:43 hodin jednotka smíchovských hasičů v Plzeňské ulici v
pražských Košířích u střetu osoby s tramvajovou soupravou. Jednotka byla na místě pět minut po
ohlášení události. Hasiči se pokusili zvednout soupravu tramvaje pomocí speciálních vaků a
hydraulického zvedáku. Na místo byl povolán i speciální technický automobil z HZS Dopravního
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podniku hl. m. Prahy. Po velmi náročném vyprošťování, byla osoba předána do péče ZZS. V
době události byl provoz tramvají v obou směrech zcela uzavřen. Nehodu vyšetřuje Policie ČR.

Požár v kuchyni
Na sídlišti Barrandov dne 14. listopadu hořelo v panelovém domě v ulici Tréglova. Po příjezdu
bylo zjištěno, že hoří digestoř a plameny se částečně rozšířily i na vybavení kuchyně. Na
lokalizaci požáru hasiči použili dýchací techniku a pomocí 1 C proudu plameny dostali pod
kontrolu. Během zásahu bylo z domu evakuováno celkem 23 dospělých osob, dvě děti a dva psi.
Preventivně byla na místě přítomna posádka ZZS. Po dohašení požáru hasiči odvětrali byt a
společné prostory domu. Požár, který způsobil škodu 50.000 korun, vznikl nedbalostí uživatele
bytu při přípravě potravin.

Záchrana lidského života
Kriminalisté druhého oddělení druhého policejního obvodu vyrazili dvanáctého prosince
prošetřovat do klubu v ulici Zborovská, kde byl oznámen údajný trestný čin loupeže. V rámci
prošetřování procházeli detektivové společně se zaměstnanci celý podnik pro případ, že by bylo
nutné provést ohledání místa události. Když došli do spodních pater podniku, tak si kriminalisté
všimli dvou hostů, kteří si pobytem v podniku zřejmě prodloužili noc. Jeden z hostů seděl u stolu,
druhý ležel na lavici. Na tom by nebylo až tak nic divného. Nicméně kriminalisté u ležícího
člověka zaznamenali zjevně nezdravou barvu v obličeji. Když přišli blíž tak zjistili, že dotyčný
nedýchá a obličej má již zbarvený do modra až fialova. Kriminalistům okamžitě došlo, oč jde.
Jeden z nich zahájil neprodleně nepřímou masáž srdce, druhý okamžitě volal záchrannou službu.
Byť byli záchranáři na místě během několika málo minut, stihli se do jejich příjezdu na záchraně
života podílet všichni přítomní policisté. Okamžitě po příjezdu si převzali zachraňovaného do své
péče záchranáři. Ti nakonec původně bezvládného muže převáželi do nemocnice s již
obnovenými životními funkcemi. Nakonec se kriminalisté dozvěděli, že muž bude v pořádku, a
to především díky nim a kolegům z místního oddělení Smíchov. Nebýt totiž jejich okamžité a
duchapřítomné reakce, tak by muž s největší pravděpodobností nepřežil. Všechny zainteresované
policisty nakonec velice potěšilo poděkování a pochvala od kolegů ze záchranky.
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Zdravotnictví a sociální problematika
Dny zdraví
Každý rok pořádá Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 a MČ Praha 5 v prostorách
radnice ve Štefánikově ulici Dny zdraví s Prahou 5. Letos se akce uskutečnila 10. a 11. května od
13 do 17 hodin. Občané si mohli nechat změřit krevní tlak, hladinu cholesterolu v krvi, či stanovit
množství skrytého tuku v těle. K dispozici byla výživová poradkyně, poradce pro odvykání
kouření, informace k prevenci alergií, karcinomu prsu či podstoupili dermatologickou analýzu
znamének, oční screaning nebo rehabilitační terapii.

40. výročí Dětského kardiocentra ve FN Motol
Dne 21. září se konalo při příležitosti 40. výročí založení Dětského kardiocentra 2.LF UK a FN
Motol Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2017. Úvodní slovo na téma „Mé
vzpomínky na začátky Dětského kardiocentra v Praze“ přednesl MUDr. Milan Šamánek, DrSc.,
zakladatel a duchovní otec celé kliniky. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. po vystudování gymnázia
v Kroměříži nastoupil na Fakultu dětského lékařství UK v Praze, kde absolvoval v roce 1955.
V roce 1991 mu byla přiznána specializační atestace z dětské kardiologie. Od počátku své
lékařské praxe pracoval ve FN v Motole, kde byl členem II. Dětské kliniky. V letech 1964–1965
absolvoval stipendium na University of Pensylvania School of Medicine. Od roku 1968 na
klinice vedl nově vzniklou Kardiopulmonální laboratoř a v období 1977–1993 byl přednostou
Dětského kardiocentra 2. LF UK a FNM, které spoluzakládal. V době vzniku kardiocentra se
jednalo o jediné takové pracoviště na světě, kde byli soustředěni odborníci všech potřebných
pediatrických specializací. Ve své lékařské praxi se věnuje především vrozeným srdečním vadám
u dětí. V roce 1962 obhájil kandidátskou práci, o sedm let později pak doktorskou práci
a současně se také habilitoval. V roce 1987 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy v oboru
dětské lékařství. V roce 1997 inicioval založení Vědecké rady Lázní Poděbrady a následně se stal
jejím předsedou.

MČ Praha 5
Odbor sociální problematiky MČ Praha 5 zajistil v letošním roce výhody jak pro děti ze sociálně
oslabeného prostředí, tak pro seniory. Ti měli možnost za zvýhodněné vstupné plavat v bazénu
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areálu SK Motorlet. Lidé starší 60 let s trvalým pobytem v městské části Praha 5 zaplatili každý
pátek od 13 do 15 hodin za 90 minut plavání jen 50 korun. Cílem tohoto projektu, který jim
umožňuje finančně dostupné sportovní aktivity a relaxaci, byla podpora aktivního života seniorů.
Dále uspořádal ve dvou termínech, z důvodu prostřídání účastníků, ve dnech 25. května a 1.
června jednodenní výlet do významného barokního areálu Svatá Hora u Příbrami a kostela
Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, ve kterém působil Jakub Jan Ryba.

Divadlo pro seniory
Dne 25. dubna se konalo v Paspově sále Smíchovského pivovaru pod záštitou radního pro
sociální oblast divadelní představení pro seniory s trvalým bydlištěm v Praze 5. V jedné
z nejúspěšnějších her Zdeňka Podskalského, situační komedii s detektivní zápletkou Liga proti
nevěře, se v hlavní roli představili Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová s Veronika Arichteva.

Senior akademie
Radnice Prahy 5 připravila již 5. ročník Senior akademie, která je určena pro seniory s trvalým
bydlištěm na Praze 5. Projekt vznikl ve spolupráci městské části s útvarem prevence Městské
policie hl. m. Prahy, jejíž lektoři na svých přednáškách s praktickými ukázkami a instruktážními
filmy seznámili seniory i zdravotně či tělesně postižené osoby zvládat krizové situace. Bezplatný
cyklus dvouhodinových přednášek z oblasti prevence kriminality se konal od září do prosince
každé úterý v budově radnice městské části. Při slavnostním ukončení obdrželi účastníci pamětní
list a drobné dárkové předměty.

Příměstský tábor
MČ Praha 5 ve spolupráci s Aqua Dream a.s. zajistila příměstský tábor pro děti ze sociálně
slabých rodin, které jsou v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany. Příměstský tábor se
uskutečnil v Aquaparku Barrandov a byl zaměřen především na plavání. Pro děti byl zajištěn i
zajímavý doprovodný program včetně stravování.

Komunitní centrum Civitas
Nové komunitní centrum Civitas bylo otevřeno v Plzeňské ulici č 1972/158. Zaměřuje se na
organizaci a podporu všestranných aktivit hlavně pro seniory. Vzhledem k podpoře z evropských
finančních zdrojů pro vybrané skupiny občanů jsou aktivity zdarma. V nabídce komunitního
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centra jsou jazykové kurzy, výtvarné workshopy, keramická dílna, kurzy šití, počítačové
dovednosti, semináře, zdravotní cvičení a výlety do přírody.

Zahradničení pro seniory
Stanice přírodovědců DDM na Praze 5 připravila pro seniory v rámci projektu Dlouhomladí
zajímavý kurz, ve kterém se s lektorkou Alenou Žbirkovou mohli naučit něco nového o pěstování
rostlin či se podělit o své zkušenosti z vlastní pěstitelské praxe. Kurz probíhal v zahradách i ve
skleníku. Jeho součástí byly přednášky o bylinkách a vlastní výroba květinových aranžmá.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
CSOP Praha 5 je příspěvkovou organizací MČ Praha 5 a zajišťuje občanům Prahy 5 široké
spektrum sociálních služeb pro potřebné všech věkových kategorií. V rámci CSOP Praha 5
působí terénní pečovatelská služba, pobytové zařízení Na Neklance, dům s pečovatelskou
službou v ulici Zubatého, služba TaxíkMaxík, a pro volnočasové aktivity dětí a seniorů KC
Louka a KC Prádelna. V roce 2017 zajistila několik zajímavých aktivit pro obyvatele Prahy 5,
například výlet s tajenkou. První výlet s tajenkou měl v loňském roce velký úspěch, a tak i letos
připravilo CSOP Praha 5 ve spolupráci s agenturou Velká dobrodružství další tajenku a novou
trasu pro zhruba osmikilometrový výlet nejen pro seniory. Byla to nenáročná procházka a kromě
jednoho stoupání z Prokopského údolí na butovické hradiště se šlo téměř po rovince. Zájemci si
mohli stáhnout a vytisknout z webu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci mapu i tajenku.
Většina odpovědí do doplňovačky byla uvedena na informačních tabulích naučné stezky v
Prokopském údolí. Pro úspěšné luštitele byla připravena v informačním centru ÚMČ Praha 5
odměna, sklenička s pohádkovým motivem.

Komunitní centrum Prádelna
KC Prádelna se nachází v Holečkově ulici na Smíchově a nabízí volnočasové aktivity a
vzdělávací programy pro seniory, kulturně-společenské programy pro nejširší veřejnost,
programy pro děti a mládež. Je to také místo pro setkávání a aktivity národnostních a etnických
menšin. Tradičně i letos spolupracovalo se Sdružením Rumunů v České republice a Bulharským
institutem v Praze. Působí zde i neziskové organizace, mimo jiné Cestou necestou, z.s., Jako
doma - Home-like, o.p.s. I v letošním roce pořádalo komunitní centrum jazykové kurzy, oblíbené
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turnaje Senzačních Seniorů ve stolním tenise, hudební odpoledne Zazpívejte si s námi, cvičení
jógy s kvalifikovaným lektorem Robertem Hýblerem, výtvarnou dílnu Podzimní věneček či
oblíbené výlety za zajímavostmi a kulturními památkami Poděbrad, Lysé nad Labem, Kladna a
Slaného. Zájem byl také o cestopisné odpoledne o Brazílii s Andreou Cerqueiovou a oupřednáška
s promítáním s názvem "Azurové pobřeží" o jižní Francii. V rámci letního programu probíhaly
jazykové kurzy, bylo možné si zahrát petanque či se zúčastnit workshopu vrhání nožů pod
vedením lektorů ze skupiny Nightmare show. V předvánočním čase se tradičně vázaly adventní
věnce a taneční skupina Marietta uspořádala vystoupení s tancem a koledami.

Telekomunikační akademie
Jednu ze zajímavých

osvětových přednášek, které

zde probíhaly, připravil Český

telekomunikační úřad na 15. března v rámci projektu Telekomunikační akademie. Na ní se
senioři dozvěděli, jak se chránit před telekomunikačními šmejdy. V hodinovém informačním
programu jim lektoři vysvětlili, jak uzavírat smlouvy s operátory, jak reklamovat služby a
vyúčtování, a předali jim informace o cenových zvýhodněních pro seniory, o asistenčních
telefonních linkách či oblíbených tricích operátorů. Účastníkům přednášky byly zodpovězeny
dotazy a každý z nich dostal informační materiály.

Antifetfest
Antifetfest je filmový festival pro děti a mládež, na kterém mohou mladí amatérští filmaři
prezentovat svá krátká videa s tematikou zaměřenou na drogy, šikanu, pokřivené vztahy v rodině
i ve společnosti či bezvýchodné životní situace. Letos proběhl jeho desátý ročník. Slavnostní
vyhlášení nejlepších děl žáků a studentů ze škol z Prahy 5 se konalo 11. dubna v KC Prádelna.
Promítly se zde všechny přihlášené filmy z Prahy 5 a odborná porota vybrala snímky do
celopražského finále. Mezi oceněnými byl i Adam Poláček za film Šťastnější z Gymnázia Nad
Kavalírkou (skupina Filmový Ateliér Kavalírka), který získal při celkovém vyhodnocení zvláštní
cenu za námět.
„Některé filmové příspěvky z minulých ročníků soutěže skutečně nalezly praktické
využití coby audiovizuální prostředek prevence. Nicméně hlavní přínos představuje pro samotné
tvůrce právě ten proces tvorby příspěvku – od námětu přes přípravy, samotné natáčení a
vytvoření malého filmového díla. Zde jsou totiž nuceni se zamyslet do hloubky nad tématy a
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uvědomit si všechny aspekty reálného života včetně těch negativních a zaujmout k nim postoj. To
někdy může mladým tvůrcům přinést i zážitek určité katarze. Ve výsledku je tak dopad této
aktivity coby prevence negativního chování obrovský,“ řekl k akci radní pro sociální oblast a
bezpečnost, JUDr. Petr Lachnit.

Galerie Prádelna
Galerie Prádelna není klasické výstavní zařízení, ale prostor pro komunitně kulturní činnost v
nejširším slova smyslu. Je to živý komunikační prostor, kde se potkávají lidé s umělci, a kde
dochází k přirozenému propojování a poznávání. I v tomto roce se uskutečnilo několik výstav. V
únoru bylo možné zhlédnout výstavu malíře samouka Pavla Dolejše s názvem Metafory. Jeho
díla potvrzují řemeslnou zručnost a obeznámenost autora s principy olejomalby. Ve svých
obrazech klade důraz především na nápad a myšlenku. Auto pracuje jako konstruktér
pohyblivých dekorací. Výtvarnice Jana Heřmanová představila své dílo v březnu. Maluje
převážně olejomalby, kresby a grafiky, ráda však pracuje i s jinými technikami malby, například
na hedvábí. Její obrazy jsou víceméně realistické, v poslední době však využívá i symbolismus a
vzhledem ke své práci arteterapeuta se snaží pracovat s prožitkem a výtvarně jej zaznamenat. V
dubnu se uskutečnila výstava katalánského fotografa Jordi Plana i Pey s názvem
"REVERTIMINI". Jordi Plana Pey se ve své tvorbě zabývá kombinováním klasických fotografií
a audiovizuálních instalací. Výstava Revertimini je poctou katalánskému středověkému učenci
Ramónu Llullovi, který se ve svých dílech zabýval otázkami náboženství a poznání. Fotografie
doprovází 365 aforismů z Llullovy Knihy o Příteli a Miláčku, která se zabývá vztahem mezi
věřícím člověkem, bohem a poutem, které je spojuje – láskou. V květnu byly k zhlédnutí
fotografie Josefa Endala v expozici s názvem "Viděno NIKONEM", v červenci bylo pokračování
Slavných staveb Prahy 5 (2. díl) a v září a říjnu byly vystaveny ilustrace pro děti od Sevdaliny
Kovářové. K této výstavě proběhl doprovodný program pro děti z mateřských škol. V listopadu
prezentovali studenti Smíchovské střední průmyslové školy virtuální model projektu Osvětim.
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Marietta
Taneční skupina Marietta patří mezi nejznámější a nejvýraznější seskupení aktivních seniorek,
které již několikátým rokem úspěšně reprezentuje KC Prádelna a celou Prahu 5. Jejich heslo je
"Tančíme s radostí a pro radost". „Tancujeme hlavně pro radost sobě i ostatním. Kromě nácviku
samotných tanců je součástí našich pravidelných setkání také rozcvička nebo teoretická tvorba
choreografie, zajišťování vystoupení nebo příprava mimopražského letního soustředění,“ říká
Ludmila Prouzová, která celý soubor vede. Členky skupiny spolu tančí již sedm let a v
komunitním centru trénují dvakrát týdně. Součástí tréninků souboru, jehož věkový průměr je 73
let, je také zdravotní cvičení a další pohybové aktivity. Nejraději tancují country, ale i Českou
besedu, line dance, anglické dvorní tance a francouzské quadrily. Vystupují především v
seniorských zařízeních, domovech důchodců a jejich největší chloubou je vystoupení na Country
Fontáně v roce 2016 v Chuchli a na Mezinárodním setkání seniorských aktivit v Budapešti. V
letošním roce vystoupily na konci září na Náměstí Jiřího z Poděbrad na akci Fresh Senior Fest
2017, kde vzbudily velký ohlas. V polovině října byl soubor pozván na 3. Festival seniorů v
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Plzni. Také tam jejich vystoupení patřilo k těm nejúspěšnějším.
"Taneční soubor Marietta je pro mne potvrzením, že věk je pouhé číslo. O generaci mladší lidé
nemají ani zlomek energie, elánu a životního optimismu jako tyto dámy. Ztělesňují pro mne
příklad moderních seniorů, kteří jsou aktivní a činorodí. Jsem velmi rád, že se staly nedílnou
součástí Komunitního centra Prádelna a zároveň propagují celou naši městskou část, jejíž pýchou
se staly,“ ocenil aktivitu seniorek JUDr. Petr Lachnit, radní pro sociální oblast na Praze 5.

Koncerty - 13. listopadu koncert vážné hudby ve spolupráci s RSVK

Podzimní den seniorů
K Mezinárodnímu dni seniorů připravila MČ Praha 5 pod záštitou radního Petra Lachnita (ANO)
společenské setkání plné vtipu a hudby. Dne 17. října v Paspově sále pivovaru Staropramen
vystoupili Karel Bláha, Jiří Krampol a Valerie Zawadská. Senioři se potěšili písněmi z muzikálu i
klasiky, například z děl My fair Lady, West side story nebo Rosemary. Součástí programu byly
veselé scénky a zábavné historky. Operetní a muzikálový zpěvák Karel Bláha se narodil 20. září
1947 v Praze. Operní zpěv studoval na Státní konzervatoři v Ostravě, v Praze a na italské
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Akademii Cecilia. Svoji uměleckou kariéru začínal v Rokoku a poté třicet let působil jako sólista
v Hudebním divadle v Karlíně. Spolu s PhDr. Jiřím Levým napsal knihu vzpomínek Tak takový
je život, ve které ke svým osobním zážitkům přidal i historky z jeviště a ze zákulisí.

Jiří Krampol se narodil 11. července 1938 v Buštěhradu, je známým hercem, dabérem a
moderátorem. Vystudoval Divadelní fakultu AMU v Praze, hrál mimo jiné ve filmech Bobule,
Andělská tvář, Chlapci a chlapi, Smrt krásných srnců a v televizních seriálech Četnické
humoresky a Synové a dcery Jakuba Skláře. Skvělá byla jeho spolupráce s Miroslavem Šimkem,
například zábavný pořad Zajíc v pytli.

Valerie Zawadská se narodila 19. září ve Šternberku na Moravě, je známou herečkou a dabérkou
(byla několikrát oceněna cenou TýTý). Vystudovala DAMU v Praze a poté působila v
Západočeském divadle v Chebu a poté v Městských divadlech pražských. Hrála například ve
filmech Rozpuštěný a vypuštěný, Jezerní královna, Ten svetr si nesvlíkej a v televizních seriálech
Hříchy pátera Knoxe, Rodáci a Četnické humoresky.

Senior-ka
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů uspořádalo dne 23. září Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci Praha 5 ve spolupráci s Šachovým klubem Smíchov tradiční mezinárodní
šachový turnaj. Turnaje o putovní pohár se zúčastnilo celkem 87 hráčů, z toho 9 zahraničních.
Hrálo se švýcarským systémem sedm kol 2x20 minut na partii a pro vyhodnocení bylo startovní
pole rozděleno do 4 kategorií. Putovní pohár obhájil Jan Pešout.

Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů Helppes
3. června se uskutečnil 8. ročník Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a 13. ročník
vrcholné soutěže ve výkonu vodících psů o Pohár českého kynologického svazu. Absolutní
vítězkou se stala Věra Janoštíková s golden retrieverem Arniem.

Promoce asistenčních psů
Obecně prospěšná společnost Helppes pořádala 23. září veřejnou promoci asistenčních a vodících
psů. Tato nezisková organizace pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě k
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soběstačnosti, samostatnosti a integraci. Poskytuje komplexní soubor služeb, od zaškolení
žadatele speciálně vycvičeného psa, proškolení klienta a následný servis po celou dobu aktivní
služby psa. Nad psími absolventy převzali patronaci známé osobnosti, které svým benefičním
vystoupením podpořili projekt "Pomoc přichází na čtyřech tlapkách." Zúčastnili se například
Karel Gott, Miro Žbirka, Marta Kubišová, Karel Kahovec a Milan Peroutka.

Den neziskových organizací
Další, už 11. ročník akce, se uskutečnil 12. září. Cílem bylo představit široké veřejnosti neziskové
organizace, které působí na Praze 5 a zabývají se sociální oblastí, vzděláváním, oblastí lidských
práv, humanitární pomocí nebo ochranou životního prostředí. Radní Petr Lachnit, který jako
jeden z místních politiků převzal nad akcí záštitu, ke konání akce uvedl: „Na této akci dostávají
neziskové organizace prostor přímo v centru dění na Smíchově. Díky umístění je přístupná široké
veřejnosti - od náhodných kolemjdoucích až po cílové skupiny, které na Andělu přebývají.
Neziskové organizace tak mohou přímo oslovit své budoucí klienty a pomoci s řešením jejich
aktuální životní situace.” Záštitu nad akcí dále převzali radní Tomáš Homola (DJK) a zastupitelé
Marie Ulrichová-Hakenová (DJK), Jarmila Svobodová (TOP 09), Zdeněk Doležal (ODS).

Charitativní akce
11. června se uskutečnil charitativní tenisový turnaj, který proběhl ve spolupráci Pražské
plynárenské, Nadací Karolíny Plíškové a Tenisové školičky Tenis Cibulka. Na akci přišla kromě
slavné tenistky také Kateřina Neumanová, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Petr Pála a Lukáš
Dlouhý. Děti měly kromě tenisu zajištěný i bohatý doprovodný program. Vítězky turnaje, sestry
Havlovy, si odnesly první cenu a navíc si zahrály s Karolinou Plíškovou tři gamy.
Vítěžek z celé akce, 200 000 Kč, byl předán dětskému onkologickému oddělení v nemocnici v
Motole.

Polívková smršť
Polévková smršť se konala ve dnech 20. až 24. února na Andělu. V pondělí 20. února lidé mohli
ochutnat polévku, která funguje jako prevence mrtvice. Neurolog MUDr. Ondřej Fiala z INEP
(pražský Institut neuropsychiatrické péče) určil ingredience a Marek Fichtner z Augustine
Restaurant z nich poté sestavil recept a uvařil polévku. Dále se zúčastnili šéfkuchaři Antony
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Kulehsa z restaurace Etnosvět, Jan Wiesener z Hotelu Marriot, Marek Šáda z Restaurace Mlýnec
a Jan Hatchbacha z Hotelu Panorama. Gurmánská benefiční akce spojuje gastronomický zážitek
s veřejnou sbírkou. Vybrané finanční prostředky ve výši 45 000 Kč byly předány na podporu
rehabilitačního centra Ergo Aktiv, které poskytuje podporu lidem se získaným poškozením
mozku.

Akce cihla
Starosta Prahy 5 Ing. Pavel Richter podpořil 18. ročník Akce cihla 2017, která se konala v červnu
na pěší zóně Anděl. Zakoupením cihly jsme přispěli na projekty, které pomáhají lidem s
mentálním postižením. Vymalovanou cihlu je možné si odnést domů nebo ji darovat. "My
bychom rádi tady na Praze 5 použili ty cihly, když už je lidi takto nakoupili a tím umožnili ten
charitativní rozměr toho projektu. Rádi bychom ty cihličky využili a udělali z nich lavičku," řekl
Pavel Richter, starosta MČ Praha 5.

Na kole dětem
Starosta Prahy 5 Ing. Pavel Richter a Bc. Lukáš Herold převzali záštitu nad akcí Na kole dětem,
mezinárodním sportovním projektem na získání finančních prostředků na rekondiční pobyty pro
děti po náročné onkologické léčbě. V čele pelotonu jel desetinásobný mistr světa v jízdě na
vysokém kole Josef Zimovčák. Plánovaná zastávka peletonu na území městské části Praha 5
proběhla v prostorách ragbyového hřiště RC Tatra Smíchov. Této etapy se zúčastnil i starosta
Ing. Pavel Richter.
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Školství, vzdělávání a akce pro děti
Oblast školství představuje jednu z hlavních agend, kterou se zabývá MČ Praha 5, respektive
v prvé řadě radní, do jehož gesce tato problematika náleží. Tím byl po celý rok 2017 Mgr. Vít
Šolle, člen zastupitelského klubu KDU-ČSL na Praze 5.

Investice do školských zařízení
K investicím do školních zařízení v roce 2017 se vyjádřil radní Prahy 5 Martin Damašek (TOP
09): „V průběhu tohoto školního roku a během letních prázdnin 2018 nás čeká několik
významných investic do škol, ať už jejich dokončení či započetí. Zmíním namátkově jen pár.
Kapacita radlické školy bude během září rozšířena o dokončené pracoviště v lokalitě Na Pláni,
kompletně bude rekonstruována fasáda pavilonu „E“ ZŠ Weberova, zcela bude obnoven
sportovní areál u ZŠ V Remízku a kapacita ZŠ Drtinova bude rozšířena o budovu bývalého
rakouského gymnázia.“ Z jeho dalšího vyjádření vyplývá, že vzhledem k zvýšení kapacity
připravuje i vestavbu do půdního prostoru ZŠ Tyršova a ZŠ Kořenského. Nového pavilonu by se
měla dočkat ZŠ Waldorfská v Jinonicích, v plánu je i nová fasáda pro košířskou školu
v Nepomucké ulici a mateřskou školu v Lohniského ulici na sídlišti Barrandov.
K velké rekonstrukci školy došlo i v ZŠ v ulici Beníškové. Tam byl nejdříve zhotoven
posudek statiky objektu a následně hledání vhodného řešení. Více než dvacet let starý objekt totiž
stojí na nestabilním podloží, navíc v něm před lety proběhly nevhodné stavební práce, stejně jako
komplikované výběrové řízení na dodavatele. Výsledkem byla celková asanace hospodářského
pavilonu, při níž bylo nutné odstranit podloží až k samotným základům. Zároveň vznikla nová
kuchyň, jídelna a kotelna. V prostoru učeben došlo k odstranění těžkých příček a jejich nahrazení
lehkými. Vyhovují tak školnímu provozu, například i z akustického hlediska.

Hřiště Okrouhlík
Radnice Prahy 5 letos uzavřela dětské hřiště Okrouhlík, protože audit z listopadu 2016, který
ověřoval bezpečnost a technický stav hřiště uvedl, že některé prvky dětského hřiště nebyly ve
vyhovujícím bezpečnostním stavu nebo jejich stav neodpovídal normám. Rodiče s dětmi
využívali zatím hřiště na Klamovce. „Na audit jsme okamžitě zareagovali a přes zimní měsíce
nechali vypracovat projekt rekonstrukce. Nyní vybíráme dodavatele prací a herních prvků.
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Uděláme maximum pro to, aby se hřiště otevřelo v nejbližším možném termínu. Jsme si vědomi
toho, že je velmi užívané. Zákonné ani výrobní procesy však bohužel neurychlíme,“ konstatoval
zástupce starosty páté městské části Martin Slabý (ANO). Součástí rekonstrukce hřiště Okrouhlík
budou nové herní prvky od firmy Hags, mobiliáře a herní plochy, včetně víceúčelového hřiště, a
také umístění toalety pro veřejnost. Opravou prošel zároveň i objekt užívaný nyní skautským
oddílem. Na rekonstrukci hřiště bylo vynaloženo kolem šestnácti milionů korun.

Pohádkový les na Barrandově
Společnost Velká dobrodružství spolu s pátou městskou částí připravily na sobotu 22. dubna od
10 do 17 hodin na Barrandově speciální pohádkový les s postavami z Večerníčku. Záštitu nad
akcí převzal radní Prahy 5 Petr Lachnit (ANO). Na dvoukilometrové trase, která začala
v Lamačově ulici, čekala například Maková panenka, skřítkové z Pařezové chaloupky, Mach a
Šebestová, Pat a Mat, a další oblíbené postavičky. Děti u každé z nich plnily úkoly, například
lovily larvy z mraveniště, nosily zrnka máku ke staré makovici, zatloukaly hřebíky či hledaly pro
uplakanou zlatovlasou vílu ztracené penízky. Po splnění všech úkolů dostali malí poutníci dárek z
truhly u Stromu splněných přání. I přes nepřízeň počasí přišlo více než sedm tisíc lidí, přes 80
procent dětí bylo z městské části Praha 5.
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Projekt POST BELLUM
MČ Praha 5 podpořila vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum o. p. s. s názvem
Příběhy našich sousedů, který je určen žákům sedmých až devátých tříd. Projekt se uskutečnil ve
2. pololetí školního roku 2016/2017. „Uzavřeli jsme smlouvu o spolupráci, zároveň projekt
podporujeme i finančně, neboť takováto práce s mladými lidmi má opravdu smysl,“ říká zástupce
starosty Vít Šolle (KDU-ČSL). Žáci za doprovodu svých učitelů a pracovníků Post Bellum
zpracují vzpomínky pamětníka z okolí a převedou je do reportáže či dokumentu, které budou
zveřejněny na stránce www.pribehy-nasichsousedu.cz a v mezinárodním internetovém archívu
www.pametnaroda.cz. Praha 5 jde do projektu potřetí, tentokrát s účastí devíti týmů z FZŠ a MŠ
Barrandov II a ZŠ Drtinova. Slavnostní závěrečná prezentace se uskutečnila v pondělí 19. června
v sále Střední odborné školy Drtinova. Děti ze základních škol se tak se svými pamětníky setkaly
symbolicky na místě, kam mnozí z nich ve 30. letech 20. století sami chodili do školy. V sále
během slavnostního odpoledne porotci rozdělovali další body na základě svých dojmů
z vystoupení dětí na veřejnosti. V porotě zasedli historička a bývalá šéfredaktorka portálu Paměť
národa Barbora Kreuzerová, učitelka dějepisu ze Základní školy nám. Jiřího z Lobkovic Helena
Černá a dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu novinář Ondřej Novák. Třetí místo obsadil
tým ze ZŠ Barrandov II s reportáží o paní Daně Seidlové, na druhém místě skončil tým ze ZŠ
Drtinova s příběhem pana Lumíra Čmerdy a jako nejlepší práci porota vyhlásila reportáž týmu ze
ZŠ Barrandov II o paní Haně Lobkowiczové.

Mgr. V. Šolle
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Nové hřiště v ZŠ Nepomucká
Jednání obyvatel Košíř s vedením školy a radnicí došlo ke zdárnému výsledku. Rodiče
požadovali vybudování dětského hřiště u ZŠ Nepomucká. „Toto hřiště vzniklo z iniciativy rodičů
zdejších žáků. Tady na tom plácku bylo bahniště,“ řekl Martin Damašek (TOP 09), radní MČ
Praha 5. Areál u ZŠ Nepomucká nyní přináší mnoho moderních herních prvků. K využití pro děti
jsou například skákací panák, bludiště, doskočiště pro skok do dálky či dva výškově nastavitelné
basketbalové koše. Plocha každého herního prvku je probarvená. Bezpečnost dětí byla ovšem na
prvním místě, a proto byl zvolen pryžový povrch hřiště, aby při případných pádech byl
maximálně tlumen dopad a případná zranění byla minimální. Okolí hřiště nechala radnice osázet
novým trávníkem a zlepšila povrch okolních cestiček. „Snažíme se děti odtrhnout od celodenního
vysedávání u počítačů. K tomu, aby se hýbaly venku místo sezení doma, ale potřebují kvalitní
podmínky,“ vysvětluje důvody vzniku nového hřiště zástupce starosty Vít Šolle (KDU-ČSL),
který má v gesci právě oblast školství. „Hřiště výrazným způsobem zkvalitní školní i mimoškolní
aktivity žáků. Dopoledne umožní mladším dětem, aby venku trávily přestávky a hodiny tělesné
výchovy. Odpoledne využijí sportovní plochu žáci ve školní družině. Areál poslouží i aktivitám
sportovních zájmových kroužků pro košířské děti.“

25. výročí Gymnázia nad Kavalírkou
V letošním roce oslavilo Gymnázium nad Kavalírkou dvacet pět let od svého založení. K tomuto
výročí proběhla v Portheimce v Galerii D od 7. dubna do 7. května výstava studentských prací.
Budova gymnázia je umístěna jako samostatný objekt s velkou zahradou ve vilové části Košíř,
uprostřed parkové zeleně s nádherným výhledem na Prahu. Samostatné státní Gymnázium Nad
Kavalírkou, jehož název pochází (stejně jako u našeho předchůdce – Gymnázia Nad Turbovou)
od nedaleké košířské usedlosti, vzniklo v září 1992. Od té doby se mnohé změnilo. Budova školy
prošla v několika posledních letech kompletní venkovní i vnitřní úpravou a stále probíhají další
inovace interiéru i venkovních ploch a objektů. Prostorové podmínky pro výuku jsou ve škole
velmi dobré, prakticky každý předmět má svou odbornou, moderně vybavenou učebnu či
laboratoř. K dispozici je počítačová síť, dvě velké a jedna menší počítačová učebna a trvalý
přístup na internet. Studijní zázemí tvoří též studovna se školní knihovnou. Nedílnou součástí
výukových možností jsou i prostory pro výtvarnou výchovu včetně keramické pece a hrnčířského
kruhu. Dramatickou výchovu zajišťuje venkovní amfiteátr i aula školy pro 120 osob
s audiovizuálním vybavením, které jsou využívané kroužky Školního kulturního klubu. V aule se
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odehrávají besedy, setkání se zajímavými osobnostmi, přednášky i většina akcí společensko
kulturního charakteru. V rámci rozšířené výuky škola zajišťuje nabídku atraktivních volitelných
předmětů v seminářích dějepisu, filozofie, psychologie a sociologie, teorie státu a práva,
anglického jazyka, matematiky, chemie, biologie, ekonomie, genetiky a ekologie, deskriptivní
geometrie a kultury 20. století. Studentům je k dispozici víceúčelové sportovní hřiště s umělou
trávou i osvětlením, v zimě překryté nafukovací halou. Součástí sportovního zázemí je
horolezecká stěna, hřiště na beachvolejbal, lehkoatletická dráha a další využívané tělovýchovné
prostory, například tělocvičny a posilovna. Prostory jsou využívány nejen v hodinách tělesné
výchovy, ale i pro sportovní zájmové kroužky v rámci Školního sportovního klubu a dívčí
volejbalový oddíl SAVO Praha. K výborným výsledkům letošního roku patřil výkon
reprezentantek Gymnázia Nad Kavalírkou v účasti na republikovém finále středních škol ve
volejbale, které se konalo 20.-21. 3. 2017 v Karlových Varech a na kterém získaly 3. místo.
Úspěšný tým byl složen ze studentek Perušičová, Benešová, Šolínová, Řečinská, Bílá, Stachová,
Šneberková, Bračíková, Šídlová, Votápková. Dalším úspěšným studentem gymnázia byl v roce
2017 Lukáš Kubacki z 8. B., který složil zkoušku M+ na sto procent. Jedná se o zkoušku, kterou
sestavuje Cermat a studenti se na ni hlásí dobrovolně. Její úspěšné složení může nahradit
přijímací řízení na mnoha vysokých školách. Úspěšným složením zkoušky M+ studenti
prokazují, že zvládli učivo matematiky na vyšší úrovni. Plného počtu bodů z této zkoušky
dosáhlo pouze 5 studentů z celé ČR, mezi nimi i Lukáš Kubacki. Slavnostní ocenění studentů
maturitních ročníků, kteří úspěšně složili nepovinnou zkoušku z matematiky M+ se uskutečnilo
6. června 2017 v Senátu PSP ČR. Z Gymnázia nad Kavalírkou se zúčastnilo přesně 50% ze všech
studentů, čímž se zařadilo mezi nejúspěšnější gymnázia v celé České republice.
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Dětský den v parku Sacré Coeur
Dne 31. května se uskutečnil program k Mezinárodnímu dni dětí, který připravila MČ Praha 5 ve
spolupráci s Obvodním ředitelstvím Městské policie hl. města Prahy, Policií a jednotkou
Hasičského záchranného sboru. Kromě soutěží, dovádění ve skákacím hradu, výtvarného
workshopu, prohlídky hasičského vozu či slaňování mezi stromy bylo i představení jízdní
skupiny na koních. Velkým zážitkem byl pushball, což je fotbalové klání s velkým míčem, který
po hřišti do branek přesunují koně vedené strážníky v jejich sedle. Děti se seznámily i s policejní
technikou, vozy, motocykly, skútry i ukázkou potápěčské a záchranářské výstroje poříčního
útvaru městské policie. Akce se zúčastnilo téměř dva tisíce dětí, kterým se věnovalo šedesát
strážníků a hasičů.
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Pohádkový les
Městská část Prahy 5 a společnost Velká dobrodružství připravily na sobotu 23. září od 10 do 17
hodin speciální pohádkový les. Na kilometrové trase v Kinského zahradě pod Petřínem na děti
čekali čerti, víly, princ s princeznou, perníková chaloupka, vodník a další oblíbené postavičky
z českých pohádek. A u každého z nich musely děti plnit úkoly, aby, jako obvykle, po jejich
splnění dostaly dárek z truhly u Stromu splněných přání. Již osmý pohádkový les, kterého se
zúčastnilo 17 000 lidí, se konal pod záštitou radního Prahy 5 Petra Lachnita (ANO). Start byl
přímo u budovy Musaionu. Velký úspěch měly ukázky artistů ze skupiny vrhačů nožů
„Nightmare show“ pod vedením Martina Čumpelíka, kteří vytvořili speciální program pro děti.
Dokonce i radní P. Lachnit byl návštěvníky přinucen postavit se k dřevěné stěně a na chvíli
nahradil asistentku vrhače nožů. „Účast lidí několikanásobně předčila naše očekávání a byl
výrazně překročen návštěvnický rekord Pohádkového lesa z roku 2014. Jsme rádi, že se všichni
dobře bavili a odnesli si spoustu zážitků z příjemně stráveného odpoledne. Radnice bude
rozhodně takovéto aktivity i nadále podporovat,“ řekl úspěšné akci radní Petr Lachnit.

Dětský den a pohádky

Ekoškola v Jinonicích
Program Ekoškola byl vyhlášen v roce 1995 jako reakce na Summit Země v Riu de Janeiro
s cílem zapojovat mladé lidi do řešení problémů životního prostředí a udržitelného rozvoje na
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místní úrovni. Česká republika se do tohoto programu zapojila v roce 2005. Program probíhá
v 64 zemích světa, je zapojeno 49 tisíc škol a 16 milionů žáků. Hlavním koordinátorem tohoto
programu v ČR je vzdělávací centrum Tereza v Praze 1, které pomáhá více než 400 školám.
Cílem programu je, že si žáci osvojí takové dovednosti, aby snižovali ekologický dopad školy na
životní prostředí. Šetří vodou, elektrickou energií, správně třídí odpad, navrhují úsporná opatření
a zlepšují prostředí ve škole a v jejím okolí. Také sbírají papír, plastová víčka, hliník, vybité
baterie a drobný elektroodpad. Následně žáci předávají své zkušenosti v rodinách a ve svém
okolí. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní
ocenění, finanční úspory a další výhody. Každá ekoškola má svůj ekotým, pracuje podle funkční
metodiky sedmi kroků a zabývá se prostředím ve škole i v jejím okolí. Po splnění všech kritérií
mezinárodního programu byl jinonické škole počtvrté udělen titul Ekoškola. Tituly byly
předávány v Senátu PSP ČR. Za jinonickou školu se slavnostního vyhlášení zúčastnila ředitelka
školy Soňa Hasenkopfová, koordinátorka EVVO Ilona Fibichová, Tereza Dostalíková z 8. třídy,
Natálie Andrlová z 9. třídy a Roman Málek z 5. třídy. Tituly předával například ministr životního
prostředí Richard Brabec (ANO). Následovala komentovaná prohlídka historické budovy Senátu
a Valdštejnské zahrady.

III. ročník Mezinárodní žákovské konference
Již třetí roční mezinárodní žákovské konference se konal ve dnech 30. listopadu a 1. prosince
v prostorách radnice MČ Praha 5 ve Štefánikově ulici. Tématem byla ekologie. Konference se
zúčastnili zástupci ze zahraničních škol ze Slovenska, Maďarska, Rumunska, Polska a Srbska, a
ze škol zřizovaných MČ Praha 5 - ZŠ Drtinova, ZŠ Nepomucká, ZŠ Kořenského, ZŠ Tyršova, ZŠ
U Santošky a FZŠ Barrandov. Konferenci zahájili místostarosta Mgr. Vít Šolle, radní Bc. Martin
Damašek M.A., a předseda školského výboru Viktor Čahoj. Děti diskutovaly na různá témata
životního prostředí a zúčastnily se doprovodného programu fotografa a sochaře Pavla Černého,
autora projektu Živá velryba, který naučně a zábavně upozorňuje na ochranu životního prostředí.
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Slavnosti škol Prahy 5
Dne 14. října se uskutečnil v parku Portheimka pod záštitou starosty Ing. P. Richtera (TOP 09) a
radního pro oblast školství Víta Šolleho (KDU-ČSL) první ročník akce Slavnosti do škol. Cílem
radnice bylo seznámit širokou veřejnost se subjekty působícími ve školství na celém území
městské části Prahy 5 v rámci projektu „Místní akční plán.“ Se svým programem vystoupilo
dvacet šest mateřských a základních škol a dění moderoval herec Martin Zounar. Děti předvedly
na pódiu pěvecká a taneční vystoupení, folklór, balet, divadelní scénky, bubnování, recitaci,
cvičení a moderní gymnastiku. Na stáncích byly prezentovány výrobky žáků a studentů, včetně
připraveného občerstvení vyrobeného ve školách. Pro děti byly připraveny různé soutěže
s odměnami. Vydařené akce se zúčastnilo několik stovek rodičů a návštěvníků. Zúčastnili se i
studenti středních škol na území Prahy 5. „Jedním z cílů je podpořit spolupráci mezi školami,
rodiči a zřizovatelem. Nechceme brát tuto akci jako veletrh, ale jako setkání škol s veřejností a
jejich propojením. Pozvali jsme každého, kdo si chce užít příjemně strávený den a podpořit naše
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děti, které se na celou akci velmi poctivě připravily,“ řekl radní V. Šolle. V rámci programu bylo
i vystoupení psů neziskové organizace Helppes, která převzala od zástupců radnice finanční dar
ve výši 5.000 Kč. Součástí byla také venkovní výstava věnovaná historii školství na Praze 5,
kterou zpracoval historik a kronikář MČ Praha 5 pan Mgr. Pavel Fabini. Slavnosti pořádala MČ
Praha 5, příspěvková organizace Kulturní centrum Prahy 5 a Galerie Portheimka.

Slavnosti Škol Prahy 5

Den s Městskou policií hl. města Prahy ve školách
Městská část Praha 5 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pořádala take v letošním roce
preventivně-bezpečnostní programy pro děti základních a mateřských škol. Jedna z akcí proběhla
9. října na Základní škole a mateřské škole ve Výmolově ulici, kde se vzdělávají sluchově
postižení občané od předškolního věku až do dospělosti. Dále vzdělává děti se sluchovou vadou a
dalšími kombinacemi vad. Jedná se o děti autistické, zrakově, tělesně a mentálně postižené. Na
škole působí slyšící i neslyšící pedagogové, cílem je bilingvální způsob výuky, tzn. dva jazyky
vedle sebe (český jazyk a český znakový jazyk) a tudíž dva pedagogové (slyšící a neslyšící) vedle
sebe. Příslušníci Městské policie předvedli ukázky výcviku služebních psů, služební vozidla a
motorky a rovněž ukázku poslušnosti služebních psů včetně zadržení agresívního pachatele a
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předvedení jízdní skupiny na koních se simulovaným přechodem ohně a dýmem. Největší atrakcí
však byly policejní koně, na kterých se mohli žáci z mateřské školy i povozit. Podobné akce
připravil JUDr. Petr Lachnit i pro Mateřskou školu Nad Laurovou v Radlicích, a pro Mateřskou
školu v Grafické ulici na Smíchově. Pro základní školy se uskutečnila tradiční akce „Den
bezpečnosti – dopravní výchova“ a to například na Základní škole Drtinova a Waldorfská škola
v Jinonicích. Preventivně-bezpečnostní akci pořádala Městská část Praha 5 opět ve spolupráci
s Městskou policií hl. m. Prahy. Vyvrcholením akce pro žáky třetích tříd byla jízda zručnosti přes
překážky, které předcházelo poučení o bezpečné jízdě a správném upevnění bezpečnostní přilby.

Den s policisty

Vánoční liga o pohár starosty MČ Praha 5
Dne 15. prosince pořádala MČ Praha 5 Vánoční ligu základních škol z Prahy 5 o pohár starosty
Ing. Pavla Richtera. Soutěžilo se v malé kopané, florbalu a přehazované. "Je to nový nápad a
myslím si, že úplně suprový, protože děti se čím dál méně hýbou. I ta určitá rivalita mezi
jednotlivými školami, taková ta zdravá rivalita, je strašně prima," řekl Lukáš Herold,
místostarosta MČ Praha 5. První tři nejlepší školy v každém sportu získaly pohár s medailí s tím,
že výsledky ze všech tří sportů byly sečteny podobně jako na olympiádě. To znamená, že nejlepší
škola získala velký pohár. Pro vítěze Vánoční ligy byly nachystány vouchery. Turnaj o zlatý míč
v malé kopané proběhl pod záštitou 1. zástupce starosty Martina Slabého ve FZŠ V Remízku,
vyhrála ZŠ Weberova. Turnaj o diamantovou branku ve florbalu se uskutečnil pod záštitou
zástupce starosty Bc. Lukáše Herolda v ZŠ Chaplinovo náměstí, vyhrála ZŠ Nepomucká. Turnaj
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o železnou síť v přehazované se konal pod záštitou zástupce starosty Ing. Víta Šolleho v ZŠ
v Remízku, zlatou medaili vybojovala ZŠ Drtinova.

Pohár starosty MČ Praha 5
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Kulturní dění na Praze 5
Dny Prahy 5
V Praze 5 vznikla nová tradice, do níž se zapojily místní kluby, spolky a organizace. První ročník
Dnů Prahy 5 se uskutečnil 15. – 22. února a nabídl návštěvníkům spousty zážitků. V Parku
Portheimka a na přilehlém náměstí 14. října se konaly od 16. do 19. února masopustní trhy s
tématem hostina a česká zabijačka. Největší oslava proběhla 19. února v rámci festivalu
„Masopust aneb všechny tváře Prahy 5“, kterou připravila společnost Firma Creative World ve
spolupráci s radnicí Prahy 5 a se starostou Radkem Klímou. Pestrý doprovodný program
moderovala Jana Rychterová z Českého rozhlasu. Milovníci české zabijačky ochutnali jitrničky a
jelítka, zabijačkovou polévku, ovárek či koleno od českých řezníků a farmářů. Na náměstí 14.
října bylo možné nakoupit také ořechy, hrušky, jablka a med, i medovinu z českých farem. Pro
příznivce zdravějších specialit byly připraveny brokolicové a cuketové placičky, ovocné koláče,
masopustní koblihy a šátečky. Velký zájem byl o stánek s indonéskou gastronomií, kde jistě
přišla vhod polévka či další teplé speciality. O kousek dál mohli návštěvníci za velmi přijatelnou
cenu ochutnat rozlévaná rakouská vína a zdarma pak nakrájené klobásky. Pozornost především
mezi dětmi vyvolalo opékání špekáčků na otevřeném ohni. Akci přálo slunečné počasí s
teplotami nad bodem mrazu, což po nedávném mrazivém období návštěvníci masopustu
rozhodně ocenili. Zcela jistě je zahřálo například vystoupení známého romského hudebníka
Mária Biháriho. Masopust ale nebyl jen o jídle. Každý návštěvník si mohl projít masopustní
stezkou v podobě hrací karty s kvízy, hádankami a šiframi v celém Parku Portheimka. Pro děti a
rodiče byly připraveny v Modré síni Galerie Portheimka tvořivé dílny a soutěže a výstava
pohyblivých loutek Stáni Stuchlé. V rámci Dnů Prahy 5 se pod záštitou starosty MUDr. Radka
Klímy konaly koncerty klasické hudby v obřadní síni v ulici Stroupežnického. Dne 15. února se
uskutečnil koncert hobojisty Viléma Veverky, 16. února pěvecký koncert Karolíny Žmolíkové,
17. února koncert kvarteta Harmonie. 19. února se v letohrádu Portheimka konal koncert kvarteta
Pražského filmového orchestru. Vstup byl na všechny koncerty zdarma.

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
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Antonína Barvitia. K oslavě svátku českého patrona sv. Václava se konal v Římskokatolické
farnosti kostela sv. Václava v Praze na Smíchově slavnostní koncert duchovní hudby souboru
Ludus Musicus pod vedením Františka Běhounka. Spolupořadatelem byla MČ Praha 5, záštitu
nad akcí převzal zástupce starosty Bc. Lukáš Herold. Na koncertě zazněly skladby K. Douši, A.
V. Michny, J. J. Božana, J. Suka a L. Stravinského. 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.

Talent Prahy 5
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.
Letos se uskutečnil již 10. ročník Talentu Prahy 5, který tradičně pořádal PKF – Prague
Philharmonia s dirigentem Leošem Svárovským ve spolupráci s MČ Praha 5. Soutěž je
vypisována každoročně na podzim s tím, že se do ní mohou přihlásit žáci základních uměleckých
škol nebo učitelů hudby s bydlištěm či působností na Praze 5, 13 a 16. Na slavnostním zakončení
soutěže dne 21. února na koncertě vystoupilo sedm jejích vítězů. Jejich umění dále doplnili čtyři
studenti ze zahraničních partnerských měst, které vybral Leoš Svárovský – Hoda Johanpoun
(Slovensko), Marton Kóródi a Andrea Ábel (Maďarsko) a Stefan Simonca (Rumunsko).
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – v první byli soutěžící do patnácti let, ve druhé od šestnácti do
dvaceti šesti let. Vítězové první i druhé kategorie dostali příležitost zahrát si s profesionálním
orchestrálním tělesem. V první kategorii zvítězil Eduard Kollert ze ZŠ Weberova, který přednesl
Houslový koncert g moll Sergeje Prokofjeva. Druhé místo získali úspěšní žáci ZUŠ Na Popelce,
Alžběta Ruklová (housle) a Ondřej Toman (klarinet), a na třetím místě se umístil Jan Svoboda
(trubka), také ze ZUŠ Na Popelce. Ve druhé kategorii zvítězila Theodora Kopecká z Gymnázia
hl. m. Prahy, která zahrála na příčnou flétnu koncert Cécila Chaminadeho. Druhé místo získalo
flétnové duo Denisa Ivanovová a Anna Mazáčková ze ZUŠ Stodůlky, které předneslo skladbu G.
Ph. Telemana. Třetí místo uděleno nebylo. „Doprovázet tyto mladé muzikanty při jejich mnohdy
prvním vystoupení s orchestrem je vždycky sázka do loterie, nemůžete vědět, co s nimi udělá
tréma. Ale vždycky nám to zatím vyšlo. Já sám při kontaktu s touto generací vždycky pookřeji a
vzpomenu si na svá studijní léta,“ řekl s pochopením pro mladé sólisty dirigent Leoš Svárovský.
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Talent Prahy 5 se tradičně koná v Národním domě na Smíchově

Světový romský festival KHAMORO
Praha 5 se stala spolupořadatelem 19. ročníku Světového romského festivalu KHAMORO, který
se konal od 28. května do 4. června. Cílem festivalu je podpořit soužití majority a romské
komunity a ukázat Prahu jako multikulturní a multietnické prostředí. V rámci festivalu
KHAMORO vystoupila například skupina Gypsy Jazz: Nitcho Reinhardt trio na podiu v Jazz
Docku. 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.
K oblíbeným každoročním kulturně-prezentačním akcím v Praze patří Pražská muzejní noc a Noc
kostelů.

Noc kostelů
Noc kostelů se konala 10. června a návštěvníci opět mohli obdivovat duchovní i umělecké
klenoty křesťanské víry. I letos farnosti připravily bohatý program přednášek, koncertů,
komentovaných prohlídek kostelů a duchovních rozhovorů. V kostelích byly slouženy mše,
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probíhalo duchovní rozjímání a meditace. Do oblíbené akce se zapojily například Farnost sv.
Václava na Smíchově, Košířská farnost v kostele sv. Jana Nepomuckého, Kaple na Klamovce a
v Kostele Nejsvětější Trojice, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Chrám sv. Michala,
kostel sv. Gabriela či Církev bratrská na Praze 5.

Muzejní noc
Muzejní noc představuje jednu z nejprogresivnějších kulturních akcí poslední doby, která
přibližuje nejširšímu spektru veřejnosti místa a objekty, které jsou za normálních okolností
zpřístupněny pouze za poplatek či v omezeném rozměru. V Praze se Muzejní noc poprvé konala
v roce 2004 a od té doby si získává stále větší oblibu. Letošní Pražská muzejní noc návštěvníkům
nabídla 49 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v 79 objektech. Na území Prahy 5 bylo
možné navštívit Národopisné muzeum Musaion, Výtopnu Zlíchov a výstavu v Galerii
MeetFactory,

V Musaionu vystoupil folklorní soubor Čečera ze Starého Hrozenkova a mužský sbor z Vápenic.
Pro děti i dospělé byl připraven výtvarný workshop. Dalším programem byly komentované
prohlídky stálé expozice „Všední i sváteční život venkova v 18., 19. a 2. polovině 20. století“ a
výstava s názvem „Venkov“, kterou prováděla odborná kurátorka.

V Galerie MeetFactory proběhla vernisáž výstavy Afterbirth of a Dream. Afterbirth of a Dream je
skupinová výstava mladých umělců pohybujících se na mezinárodní scéně současného umění.
Divákům výstava nabídla pohled do budoucnosti, ale již ne zcela lidské, ale vznášející se mezi
hybridizací, sebe-automatizací a drogového opojení. Představili se tu umělci Jan Brož, Leon
Eisermann, Zsófia Keresztes, Estrid Lutz - Emile Mold, Carl Palm, Anna Slama - Marek Delong
a Pavel Sterec.

Galerie Winternitzova vila
Ve Winternitzově vile vznikla nová galerie, která se zaměřila hlavně na výstavy spojené
s moderní architekturou, a do budoucna zde dostanou šanci také začínající umělci. Vila je dílem
architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty. Byla vystavěna pro právníka Josefa Winternitze, jehož
rodina v ní bydlela do roku 1941, než byla deportována do Osvětimi, kde většina členů rodiny
zahynula. Vrátila se pouze Jenny Winternitzová a dcera Suzana, které však již vilu nikdy
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nespatřily. Před deportací byla rodina donucena pod tlakem rasové perzekuce vilu převést na
Auswanderungsfond für Böhmen und Mähren (Vystěhovalecký fond). Od tohoto fondu koupila
objekt obec pražská, která ve vile zřídila mateřskou školku. Po roce 1948 byla vila znárodněna a
až do roku 1997 sloužila jako mateřská škola. Po roce 1999 byla vila rekonstruována za přispění
architektů Zdeňka Lukeše a Karla Ksandra, kteří zároveň pracovali i na opravě Loosovy
Müllerovy vily v pražských Střešovicích. „Praha 5 měla velké štěstí, že si pradědeček pana
Cysaře nechal v naší městské části postavit dům od světoznámého architekta Adolfa Loose.
Pokud bude potřeba naše pomoc, rádi se zapojíme, protože to, o co se pan Cysař snaží, je úžasné
a chvályhodné,“ uvedl na tiskové konferenci starosta MČ Praha 5 Pavel Richter.

Winternitzova vila

Italský Design
V Národním domě na Smíchově se v listopadu uskutečnila výstava Italský design, jejímž
tématem bylo seznámení se s tvorbou italských designerů od 30. let dvacátého století až do
současnosti. Vystavena byla mimo jiné díla Roberta Barbiera, Mecheleho De Lucciho, Franca
Albiniho, Piera Lissoniho a mnoha dalších. Hlavní pozornost byla zaměřena na světoznámého
italského designéra Vica Magistrettiho, jehož tvorbě byla věnována speciální pozornost. Vico
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Magistretti pocházel z Milána a prožil pozoruhodný život. Studium architektury mu na nějakou
dobu přerušila druhá světová válka, kvůli které odjel ze země. Po válce se opět vrátil, aby mohl
dokončit studia a začít svou slibnou profesní kariéru. Tehdy ještě nevěděl, že se stane skvělým a
vyhledávaným architektem a později i prvotřídním designerem. Ve svých začátcích se podílel na
mnoha projektech při výstavbě milánské čtvrti QT8 a v padesátých letech se stal horlivým
inovátorem, který se prosadil jako jedna z nejbystřejších osobností "třetí generace". Z této doby
pocházejí Magistrettiho realizace významných budov v Miláně. V dalších letech se vedle
architektonické činnosti stále více věnoval designerské práci a od osmdesátých let započala jeho
dlouhodobá spolupráce s mnoha významnými značkami. Tuto výjimečnou výstavu spolupořádala
Městská část Praha 5 s Italským kulturním institutem v Praze a Velvyslanectvím Itálie v Praze,
dále ve spolupráci s Italsko-českou obchodní komorou a KOGAA studiem.

Z výstavy Italský design

Švandovo divadlo
Švandovo divadlo uvedlo na konec sezóny novou hru Natálie Kocábové, razantní komedii
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„možná i o vaší rodině“ pod názvem Pohřeb až zítra. Režie se ujal Daniel Hrbek a první premiéra
byla 27. května.
Natálie Kocábová je spisovatelka, hudebnice, textařka a zpěvačka. V uvedené hře čerpala
ze svého vlastního příběhu a zázemí. Každá z postav rezonuje ve skutečných členech její rodiny.
Autorčiným otcem je skladatel, zpěvák, občanský aktivista, politik a podnikatel Michael Kocáb.
„Napsala jsem hru o něčem, co mě skutečně a na denní bázi stresovalo – o ztrátě pocitu domova.
A také o rozvodu, který je v ní všudypřítomný, a přesto jakoby nepodstatný. Mně ale připadá, že
právě rozvody udělaly ve společnosti větší binec než obě světové války dohromady. Nešlo mi ale o
sondu do této problematiky, napsala jsem prostě hru o jedné večeři rodiny, která ztratila svůj
původní charakter,“ říká Natálie Kocábová.
Hra Pohřeb až zítra vypráví o jedné rodinné večeři, která se promění v divoký rej názorů,
charakterů a životních karambolů. Vše začíná tím, že v předvečer babiččina pohřbu pozve Matka
(Bohdana Pavlíková) do rodinné vily nejbližší členy svojí původní domácnosti, aby spolu v míru
a shodě povečeřeli. U stolu tak zasedne její bývalý manžel (Robert Jašków), dostaví se i obě
dospělé dcery Andy (Natálie Řehořová) a Tess (Beáta Kaňoková). A nechybí ani nejmladší dítě,
teenager Miki (Cyril Dobrý nebo Adam Ernest), který ve vile stále bydlí. Plány na poklidné
setkání se ale rychle začnou hroutit. S výjimkou Matčina přítele Jiřího (Luboš Veselý), který je
ostatním právě ten večer slavnostně představen, se tu totiž všichni cítí být na svém území. A
všichni na něm hodlají prosadit hlavně svoje názory a svoje trable.

Dne 21. října se uskutečnila premiéra divadelní hry Lámání chleba, jejímž autorem je spisovatel
Josef Holcman. Konfrontační drama vychází ze skutečných událostí ve vsi Skoronice na jižní
Moravě v období od poválečné doby až do Sametové revoluce a je příběhem o přátelství a
osudech tří kamarádů, které se ocitalo v soukolí velkých dějin. Hru režíroval Dodo Gombár, hráli
Jaco Erftemeier, Miroslav Hruška, Martina Krátká, Petr Buchta, Tomáš Červinek, Andrea
Buršová a Jan Řezníček. „Josef Holcman nás nechává velice otevřeným způsobem nahlédnout do
rodinných kronik, abychom zase z nového úhlu zkoumali i svou vlastní minulost,“ uvádí Gombár
a dodává: „Naše divadlo objevuje ve zkušeném autorovi- romanopisci poprvé také dramatika.“
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Epizoda z divadelní hry Lámání chleba

Další premiéra se konala 11. listopadu ve Studiu Švandova divadla, kdy byla uvedena divadelní
hra Ztracená čest Kateřiny Blumové, která byla zpracována podle světoznámé novely Heinricha
Bölla. Hru režíroval David Šiktanc, hráli Marie Štípková, Alena Štréblová, Robert Jašków a
Tomáš Petřík. Příběh dívky, která se stala obětí médií a policie tak, že jí už téměř nikdo v jejím
okolí nevěřil.

Malá výstavní síň
V Malé výstavní síni seznamují zástupci městské části 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. I v roce 2017 se mohli zájemci
seznámit s významnými projekty, které budou realizovány v městské části.

ATELIER KRATKY
V dubnu se uskutečnila výstava o projektech Doc. Ing. arch. Vladimíra Krátkého, který působí na
Praze 5. Atelier Kratky byl založen v roce 1994 a zpracovává projekty v oblasti kancelářských a
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bytových staveb, rodinných domů, rekonstrukcí a urbanismu v rozsahu od studie po autorský
dozor na stavbě. Atelier se podílel na řadě projektů situovaných na území MČ Prahy 5. Mezi
zrealizované projekty patří například část administrativního komplexu Avenir G v blízkosti
komunikace Radlická nebo administrativní objekt Lyra na nároží Moulíkovy a Strakonické.
V současné době se podílí na realizaci tří administrativních objektů Mechanica v rámci
probíhající obnovy brownfieldu Waltrovka v Radlicích.

Smíchov City
Dne 26. dubna se uskutečnila vernisáž výstavy projektu Smíchov City. Výstava byla především
zaměřena na ztvárnění severní části území bývalého nákladového nádraží. Důraz byl kladen
hlavně na představení veřejných prostor – bulváru, západního a východního veřejného
prostranství a vnitřních ulic, které jsou nyní předmětem participace. Inspirací pro podněty
návštěvníků výstavy byly ukázky možného ztvárnění prostor od architektů z A69. Plány,
vizualizace a skici a také velký model přiblížily proměnu stávajícího území brownfieldu na
plnohodnotno městskou čtvrť a možnou budoucí podobu jejích veřejných prostor. Výstava byla
k dispozici do 3. června a každý čtvrtek od 17:30 do 19:00 probíhaly komentované prohlídky.

Jakub Cigler Architekti
Od června do srpna se uskutečnila výstava prací renomované pražské architektonické kanceláře
Jakub Cigler Architekti. Společnost byla založena v roce 2001 a od svého počátku má sídlo na
Smíchově. Realizuje projety administrativních budov, rezidenční stavby, polyfunkční městské
paláce, interiéry i krajinářské úpravy. Mezi projekty patří například rezidence Quadrio,
Florentinum a Aviatica.
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Radlická radiála
Dne 22. listopadu byla pro veřejnost otevřena výstava o Radlické radiále. Radlická radiála
představuje významnou část pražského dopravního skeletu, kde prodloužením Rozvadovské
spojky propojuje Pražský a Městský okruh. Prostřednictvím pěti mimoúrovňových křižovatek
(MÚK) je napojena na nižší místní komunikační síť (MÚK Bucharova, MÚK Řeporyjská,
MÚK Butovice a MÚK Jinonice) a v MÚK Zlíchov je připojena na Městský okruh v prostoru
Zlíchovského tunelu. Stavba by měla být zahájena v roce 2019 a dokončena v roce 2023. Praha 5
si nechala vypracovat studii, která zjišťovala možnosti dopravního zklidnění Jinonic v návaznosti
na projekt Radlické radiály. Ta analyzovala předpokládané dopravně-urbanistické dopady stavby
Radlické radiály na oblast Jinonic, zejména pak na okolí Karlštejnské ulice, a navrhovala
možnosti a opatření na dopravní zklidnění celé oblasti a omezení vlivů nežádoucí tranzitní
dopravy. Ve dnech 23. a 27. listopadu v čase od 16 do 18 hodin v této galerii proběhly prezentace
stavby RR s odborným výkladem, určené především pro občany a spolky Prahy 5.

Galerie Portheimka
Kilián Ignác Dientzenhofer postavil letohrádek Portheimku jako letní sídlo pro svoji rodinu
v roce 1728. V současnosti jsou využívány především reprezentační místnosti v prvním patře,
v oválném Reinerově sále s přilehlými dvěma sály s freskami a krbovou místností, a v přízemí
prostory galerie a stylové kavárny. I v letošním roce se tu uskutečnilo několik výstav a koncertů.
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Výstava o Matěji Hlaváčkovi
Expozice autorů Mgr. Pavla Fabini a Ing. Davida Růžičky se konala ve druhém patře Galerie D
Portheimka v měsících únoru a březnu a představila nám životní cestu košířského starosty Matěje
Hlaváčka. Synek z prosté rodiny, který se dokázal vypracovat a ještě proměnit rodné město.
Do čela obce byl zvolen před 130 lety. „Až do druhé poloviny 19. století zůstávaly Košíře
jen malou vsí uprostřed vinic. Jejich tvář se výrazně začala měnit právě v éře starosty Matěje
Hlaváčka,“ uvedl historik Adolf Wenig. V době Hlaváčkova narození v polovině 19. století
prožívala košířská obec vesnickou idylu. „Údolí košířské, v němž dříve toliko bublání potoka a
zpěv ptactva se ozývalo, jest nyní hukotem a pískáním průmyslovým vyrušeno,“ popsal košířské
proměny na konci 19. století spisovatel Jan Bohumil Holub. Vyučený řezník Hlaváček měl
hudební talent. Možnost ho rozvíjet mu dala c. a k. vojenská hudební škola. V armádě to dotáhl
na šikovatele, tedy nejvyšší poddůstojnickou šarži. Nebyla to špatná kariéra, ale Hlaváček v
„císařském kabátě“ dlouho nevydržel. Podařilo se mu totiž vykonat první krok ke zdárné
podnikatelské a politické kariéře: výhodně se oženil. Věnem se slečnou Barborou Schmiedlovou
získal i pozemky se starou cihelnou. V té nezůstal dlouho, pod Kotlářkou vybudoval za nemalý
obnos 40 tisíc zlatých moderní kruhovou cihelnu. Další peníze investoval do hostince v Podhájí,
skoupil i několik domů. Jako úspěšný byznysmen, který se vypracoval od píky, se vrhl i do
komunální politiky. Už v roce 1878 jej voličské hlasy vynesly do košířského obecního
zastupitelstva, o devět let později se stal prvním mužem na radnici. Jeden ze svých největších
projektů rozjel v polovině 90. let, kdy od hrabat Clam-Gallasů koupil košířské pozemky. Šlo o
lokalitu s historickou reputací. V místě, kde se procházel W. A. Mozart s Josefínou Duškovou, o
něco později hraběnka Kristiána Clam-Gallasová postavila mramorovou hrobku svému
zesnulému brazilskému kolibříkovi. Klamovka se také podle „zuřivého reportéra“ E. E. Kische
stala dějištěm posledního aristokratického duelu. Kvůli zhrzené lásce se v roce 1877 utkali princ
Vilém Auersperg a hrabě Leopold Kolowrat. „Auersperg padl, Kolowrat uprchl do Ameriky,“
napsal v reportáži Kisch. Klamovku proměnil Hlaváček ve velkolepý areál, v němž se bývalý
hraběcí zámeček proměnil na restauraci s obrovským tanečním parketem. Hostům sloužil i
zahradní pavilon a verandy. Do podniku košířský starosta investoval 100 tisíc zlatých.
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Podobizna Matěje Hlaváčka

Šlo o obrovskou sumu - roční plat kvalifikovaného dělníka se v té době pohyboval okolo
1 200 zlatek. „Klamovka se stala výletním místem četných Pražanů. Uprostřed věkovitých stromů
byla nanejvýš příjemná procházka a o veškeré potřeby hladových a žíznivých výletníků je co
nejkulantnějším způsobem postaráno,“ lákal dobový tisk. Světlo do tamních lamp dodával proud
z Hlaváčkovy elektrárny. Jedinečnou atmosféru Klamovky oceňoval i zmíněný E. E. Kisch. „Kdo
tam šel, naučil se tancovat skvěle. Ale i na Klamovce vyletěl člověk snadno z dráhy a zlomil si
vaz,“ upozornil Kisch. Podniku se však přestávalo dařit, sláva tančírny upadla, ve finále se
lokalita stala místem dostaveníček košířské „plotny“, podsvětí. Žíznící a tancechtivé klienty měl
Klamovce dodávat další Hlaváčkův podnik, tramvajová linka od košířské Zámečnice k Andělu na
Smíchov. „Starostovi přitom záleželo samozřejmě i na zvelebení vlastní obce,“ shodují se
historici. Protože se košířský starosta nedohodl s provozovatelem tramvajové dopravy na území
nynější Prahy, rozhodl se stavět linku mezi dvěma tehdy samostatnými městy ve vlastní režii.
Předpokládal, že vozy ročně převezou 900 tisíc lidí. Šlo o heroické rozhodnutí, koncesi ke stavbě
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dráhy Hlaváček dostal na podzim 1896. Hotov musel být úsek o 2,7 kilometru do půl roku. Aby
investor mohl vůbec rozjet provoz, musel improvizovat. Například místo plánované vozovny na
Zámečnici postavit provizorní objekty na Klamovce. I trať byla kratší, než předpokládal původní
záměr, měřila 1 757 metrů. Do jara 1897 dělníci sice stavbu dohotovili, ale kolaudace se
protahovala. Každý den odkladu provozu stál Hlaváčka nemalé jmění. Košířský starosta začal mít
finanční problémy. Ty ale nemusely skončit fatálně. Hodnota Hlaváčkových nemovitostí byla
téměř dvojnásobná proti všem dlužním úpisům. Problémy se přesto rozhodl řešit dobrovolným
odchodem ze světa. Policejní zpráva uvedla, že Hlaváček odešel ze svého domova a zamířil do
centra Prahy, na stanici „U Myslíků“. O kousek dál ve Spálené ulici pozdravil pár známých. Poté
se na Ferdinandově (Národní) třídě zastavil v obchodě se zbraněmi a koupil si revolver se šesti
patronami. Pak se vydal do hotelu vedle Platýzu, který měl pověst „hodinového“ podniku. V
pronajatém pokoji se zamkl a stiskl spoušť. „Muž ryzího charakteru připravil se včera střelnou
zbraní předčasně na onen svět,“ psaly Národní listy. Sebevražda známé osobnosti na místo
přilákala dav zvědavců.

Historický snímek tramvajové linky Smíchov-Košíře
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Karel Jerie –„XL“
Karel Jerie je vynikající komiksový autor a velká retrospektivní výstava byla uspořádána k jeho
čtyřicátým narozeninám. Byla zde poprvé vystavena všechna velkoformátová malířská plátna.
Karel Jerie absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara a v letech 1999 – 2005 studoval na
Akademii výtvarných umění v Praze obor malba, v atelierech Antonína Střížka a Michaela
Rittsteina. Je členem a zakládajícím členem občanského sdružení na podporu komiksu Seqence a
výtvarné skupiny Natvrdlí. V roce 2008 získal první cenu v kategorii profesionálů na
Mezinárodním komiksovém festivalu v Lodži v Polsku. Vydal mimo jiné komiksové sborníky
Inseminátor, O nemrtvých jen dobré, a komiksová alba Candide, Oidipus Rex či Šifra mistra
Hanky. Ilustroval například v časopisech Časostroj, Aargh!, Reflex, Nový prostor a v Mladé
Frontě.

Karel Jerie

Jaroslav Blažek
Akademický malíř Jaroslav Blažek vystudoval AVU v Praze u profesora Miloslava Holého a
v ateliéru národního umělce Vlastimila Rady, kde absolvoval. Autor se zabývá malbou, grafikou i
keramikou. Hlavním námětem jeho obrazů je život na Moravsko – Slováckém Podluží, odkud
autor pochází. Ve svém díle zachycuje obrazy venkova, portréty lidí i krásu přírody. Svoji tvorbu
zahájil v 50 letech minulého století. V jeho dílech lze najít realistické portréty, moderní
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experimenty, grafiky nebo keramické kachle.

Kateřina Skořepová – Jako ryby ve vodě
Malířka a ilustrátorka Kateřina Skořepová (nar. v roce 1967) vyrůstala v prostředí umělecké
rodiny svého dědečka, spisovatele Bohumila Říhy, který by letos oslavil 110. narozeniny.
Bohumil Říha obdržel v roce 1980 nejvyšší světové ocenění literatury pro děti a mládež, cenu
Hanse Christiana Andersena. „My jsme oba narozeni ve znamení ryb, tak mi to přišlo takové
trefné. Také ten název trošku evokuje to, že oba dva děláme, tedy dědeček dělal, to co nás baví a
co nás naplňuje, takže jako ryby ve vodě,“ řekla k výstavě Kateřina Skořepová. Autorka se po
studiích na Vysoké škole chemicko-technologické věnovala práci v oboru, ale malování bylo
stále jejím velkým koníčkem. Ilustrovala dětské knížky a vytvořila řadu omalovánek pro děti.
Několik let se již věnuje pouze malování a pořádá výstavy. Hlavním námětem malířky jsou
andělé, kteří postupem času ztratili svá křídla a proměnili se v lidské bytosti. Časem ale její
tvorba směřovala k zátiším, rybám, rostlinám či ptákům.

Václav Hejna - Utajený mistr
Václav Hejna se narodil 24. září 1914 v Praze, zemřel v 2. srpna 1985. Většinu svého života
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prožil na Smíchově. Studoval na Vysoké škole architektury ČVUT v Praze u profesora
Pokorného a profesora Blažíčka. V roce 1940 se stal řádným členem Spolku výtvarných umělců
Mánes. Vysoce ceněny jsou jeho rané koláže a asambláže. Dílo Václava Hejny patří k vysoce
hodnoceným artefaktům meziválečného a poválečného období. V Portheimce byly vystaveny
jeho obrazy, grafické listy, kresby, frontáže a akvarely.

Z tvorby V. Hejny

Eszter Csurka - Tulák ve tmě
Maďarská umělkyně z Újbudy vystavovala v červenci a výstava se uskutečnila na základě
dlouholetého partnerství mezi obvodem Újbuda a MČ Praha 5.
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VIA REGIA - kolektivní výstava
V srpnu se uskutečnila v Galerii Portheimka kolektivní výstava špičkových současných českých
výtvarníků, letos s názvem Via regia neboli Cesta královská a věnovaná 300. výročí narození
Marie Terezie (nar. 13.5.1717). Motto: „Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než
úspěšná válka.“ (Marie Terezie). Mezi vystavujícími umělci byli například Jan Eckert, Antonín
Stibůrek, Vladislav Kaska, Miroslav Jiránek, Valdemar Sokol a Jiří Šuhájek.

Salon výtvarníků Prahy 5 - "Městská krajina Smíchov"
V Galerii D Portheimka se v srpnu uskutečnil 1. ročník Salonu výtvarníků Prahy 5, kolektivní
výstava dvaceti šesti výtvarníků, kteří žijí a tvoří v městské části. Mezi vystavujícími byli mimo
jiné Alexandr Iljušenko, Jiřina Wilma Palková, Michal a Eva Protivanských, Jarmila a Václav
Křížkovi, Martin Votava, František Bukeš, Michaela Klinerová, Lukáš Pohánka, Alena Mudrová
a Michal Olšanský, Eva Erbsová a Eva Jandejsková.

Matěj Olmer, Tomáš Vavříček - "The Great Attractor"
V září se uskutečnila výstava dvou současných moderních umělců, Matěje Olmera a Tomáše
Vavříčka. Matěj Olmer je významný český graffitti umělec a abstraktní malíř. Graffitti pojímá
jako otevřenou emotivní disciplínu. Autor představil sérii nejnovějších maleb kombinovanou
technikou inspirovaných vlastními autorskými texty. Tomáš Vavříček je absolvent Akademie
výtvarných umění, nejvíce pracuje se světlem. Různými vizuálními prostředky zpracovává
filozofická témata blízká náboženství a podstaty smyslu lidské existence. V malířském projevu
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mu je blízká jistá, rychlá malba jednoduchou linkou, nebo technicistní abstrakce upletené z
černých, bílých a zlatých křivek.

Jasan Zoubek - sochy
V říjnu proběhla reprezentativní výstava sochaře Jasana Zoubka, který je synem sochařů Evy
Kmentové a Olbrama Zoubka. Je jedním z nejvýraznějších představitelů po-moderní vlny
v českém umění. Autor je členem výtvarné skupiny Tunel a spolku výtvarných umělců Mánes.
Žije na Smíchově, kde také pracuje v ateliéru „Stodola“. Jeho práce jsou většinou z kamene, ale i
ze dřeva a kovu.

Jan Kanyza - Pozdní sběr
V listopadu se uskutečnila výstava k umělcovým sedmdesátinám. Jan Kanyza se narodil 25. října
1947 v Lipníku nad Bečvou. Je filmový a divadelní herec, dabér a malíř. V roce 1970 vystudoval
DAMU, byl studentem profesora M. Nedbala. Hrál například ve filmech Mladý muž a bílá
velryba, Hříchy pátera Knoxe nebo v televizním seriálu Hospoda. Věnuje se malování a ilustraci
knížek, vystavoval ve Francii, Švédsku, Německu i USA. Na vernisáž jeho výstavy v Portheimce
mu přišli poblahopřát kolegové z herecké branže, například Petr Štěpánek, Zlata Adamovská
nebo Hana Maciuchová.
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Z vernisáže „Pozdního sběru“

Adventní koncerty v Galerii Portheimka
V neděli 26. listopadu byla v letohrádku Portheimka v Galerii D zahájena série adventních
koncertů, nad kterými převzal záštitu zástupce starosty MČ Praha 5 Bc. Lukáš Herold. Slavnostní
koncertní podvečer uvedl zastupitel MČ Praha 5 a předseda Kulturní komise MUDr. Michal
Bednář. Na prvním adventním koncertu přednesl hudební soubor Trio Grazioso skladby autorů
W. A. Mozarta, J. Myslivečka, F. X. Brixiho a F. Schuberta. Druhý adventní koncert se konal 3.
prosince, kde vystoupil mužský pěvecký sbor Doodles. Třetí adventní koncert se konal v neděli
10. prosince se slavnostním představením Sextetu Pražského filmového orchestru ve složení A.
Hledík, J. Korynta, A. Kyselková, D. Landsinger, R. Linhart a M. Vinš. V neděli 17. prosince se
uskutečnil poslední advetní konce na kterém vystoupilo Pražákovo kvarteto ve složení V. Holek,
M. Kaňka, J. Klusoň a J. Vonášková.
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Adventní koncert
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Sportovní dění na Praze 5
V poslední kapitole kroniky za rok 2017 jsou zaznamenány významné sportovní události, které se
konaly na území MČ Praha 5. Praha 5 již tradičně přímo nabídla, zaštítila, nebo podpořila široké
spektrum sportovních událostí, od běžeckých závodů, přes různé vodní sporty až po tradiční
šachové turnaje.

Sportovec roku 2016
Návrhy na nominaci do druhého ročníku ankety Sportovec roku 2016 mohli občané podávat do
31. prosince 2016. Nominovaní sportovci museli kromě dobrého sportovního výsledku prokázat i
působnost na Praze 5, a to buď trvalým bydlištěm, pracovištěm či působením ve sportovním
klubu na Praze 5. Po uzavření ankety volební komise, která byla složena ze starosty, radního pro
sport, členů sportovní komise a představitelů sportovních organizací na území MČ Praze 5,
zvolila v tajné volbě vítěze jednotlivých kategorií.
V rámci druhého ročníku ankety Sportovec roku 2016 bylo oceněno sedm sportovců v
těchto kategoriích – profesionální sportovec, sportovec amatér, junior do 18 let, zdravotně
postižený sportovec, sportovec senior, sportovní tým, trenér a sportovní legenda. Slavnostní
předávání ocenění se uskutečnilo dne 16. února v Paspově sále smíchovského pivovaru.
Galavečer moderoval Jakub Železný, doprovodný program zajistili tanečníci, bubeníci se svojí
show a v rámci akce proběhla i módní přehlídka. Hosty přivítali a ocenění předali starosta Radek
Klíma, radní pro oblast sportu Pavel Richter, radní Lukáš Herold a zástupce pivovaru
Staropramen. „Praha 5 má spoustu významných sportovců, v loňském roce to byla olympijská
vítězka Knapková, která zvítězila. V letošním roce mistr světa Prskavec, takže já si myslím, že na
naše sportovce můžeme být hrdí," řekl Radek Klíma, starosta MČ Praha 5.

V kategorii profesionální sportovec vyhrál vodní slalomář a kajakář Jiří Prskavec mladší
Jiří Prskavec se narodil v květnu 1993, oba jeho rodiče závodili ve vodním slalomu. V osmi
letech začal trénovat pod vedením matky, po roce trénování ho převzal otec, který je jeho
trenérem dodnes. V letech 2013 a 2014 získal zlaté medaile na Mistrovstvích Evropy, v roce
2015 na MS v Londýně se stal Mistrem světa a na Letních olympijských hrách v Riu v roce 2016
získal v disciplíně kanoistika - vodní slalom bronzovou medaili.
Amatérským sportovcem roku se stala chodkyně Lenka Borovičková.
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Lenka Borovičková je aktivní závodnice v chůzi a běhu, od roku 2014 závodí za SMOLA Chůze
z.s. V roce 2013 získala titul Atletka veteránka.

V kategorii Junior do 18 let vyhrál šachista Thai Dai Van Nguyen
Mezinárodní mistr NGUYEN Thai Dai Van ve svých patnácti letech dosáhl šachového titulu IM
a ocenění Šachového svazu ČR „Talent roku 2016". Je naším nejvýraznějším talentem. První
velmistrovskou normu splnil v české šachové extralize v ročníku 2015/2016, v roce 2013 získal
bronzovou medaili na Mistrovství Evropy mládeže do 12 let.

V kategorii Sportovec senior vyhrál šachista Josef Čermák
Pan Josef Čermák se stal v devadesáti letech nejstarším sportovcem Prahy 5 a stanul jako vítěz v
kategorii sportovec senior. Josef Čermák se narodil a své dětství prožil v Pardubicích. Od roku
1960 trvale bydlí na Smíchově, kde se aktivně zapojil do smíchovského života. S mezinárodní
šachovou mistryní Růženou Suchou-Dobiášovou založil v roce 1974 Šachový klub Domu kultury
a kovoprůmyslu a stal se jeho předsedou. Tím obnovil tradici smíchovského šachu, založenou v
roce 1913 panem Kvíčalou, přerušenou však druhou světovou válkou. Změny na přelomu
devadesátých let minulého století se dotkly i smíchovských šachistů. V roce 1991 pan Čermák
založil občanské sdružení, ŠK Smíchov a svoje šachové aktivity zaměřil zejména na mládež.
Díky podpoře sponzorů, například Sadovnictví pana Harvánka a MČ Praha 5, pořádá různé
šachové turnaje. Pro děti a mládež například „Turnaj o vánočního kapra“, „Turnaj kosmonautů“,
„Smíchovská klání mládeže“, „Memoriál Růženy Suché“, „Memoriál Jana Weisgraba“ či
„Mikulášský turnaj“. Pro dospělé hráče se pořádá mimo jiné „Smíchovský soudek“, „Turnaj
generací“ nebo „Senior/ka“. Tím k šachu přilákal mnoho mladých a nadějných talentů, mezi
kterými byl i David Navara nebo v současnosti největší šachový talent v Česku, ve svých 15
letech již mezinárodní mistr – Thai Dai Van Nguyen.

V kategorii Zdravotně postižený sportovec byl oceněn paracyklista Patrik Jahoda
Patrik Jahoda opět získal prvenství v této kategorii, stejně jako v minulém roce. Patrik byl
výborným sportovcem již před svým úrazem, jezdil na vodních lyžích, kde dosahoval
vynikajících výsledků. Byl několikanásobným mistrem republiky v mládežnických kategoriích a
Mistrem Evropy z roku 2007. V březnu 2008 si při soustředění v USA přivodil vážný úraz. Po
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léčení se začal věnovat handbiku. V roce 2014 získal prvenství ve Světovém poháru a titul Mistra
ČR. V roce 2016 se mu povedl skvělý výsledek na závodě Mallorca Handbike Tour 2016, kde
celkově zvítězil.

V kategorii Sportovní tým roku byl oceněn HB Basket Praha U14
HB Basket Praha je basketbalový klub, který vznikl v květnu 2011 a navázal na dvacetileté
organizační a trenérské zkušenosti hlavní trenérky Hanky Brejlové, která je zároveň
zakladatelkou klubu. I přes krátkou historii se HB Basket může pochlubit četnými úspěchy a to
zejména v minižactvu, žactvu a v dorosteneckých soutěžích.

V kategorii Sportovní legenda byl oceněn ragbyový reprezentant a hráč Tatry Smíchov
Vladislav Petras
Vladislav Petras byl vynikající ragbyový reprezentant, hráč, a prezident Tatry Smíchov. Když
byla v roce 1958 založena, byl V. Petras jedním ze zakladatelů. Díky svému sportovnímu nadání
se z něho stal klíčový hráč Tatry. Od počátku své ragbyové kariéry hrál na postu zadáka a stal se i
kapitánem mužstva. V Tatře Smíchov však nepůsobil pouze jako hráč, ale také významně
pomáhal svými odbornými znalostmi (absolvent Fakulty stavební), kdy např. vypracoval stavební
dokumentaci pro drenážní systém. V roce 1995 se stal prezidentem a v čele Tatry Smíchov
působil až do roku 1999. V roce 1988 se také podílel na založení veteránského týmu Old boys
Praha, jejímž byl hráčem a později čestným prezidentem.

V kategorii trenér vyhrála Petra Škábová
Petra Škábová je vynikající trenérka, která v současnosti vede plavce v klubu Motorlet Praha.
Jednou z jejích svěřenkyň je Barbora Seemanová, která získala pět medailí z juniorských
evropských šampionátů a zúčastnila se olympijských her v Riu.

Běh Metropole Praha
Běh Metropole MČ Praha 5 se uskutečnil 19. února v krásném přírodním prostředí Prokopského
údolí. Jedná se o tradiční akci, jejímž spolupořadatelem je MČ Praha 5. Závod je součástí seriálu
veřejných běžeckých závodů a jejím cílem je nejen soutěživost pražských městských částí, ale i
podpora zdravého životního stylu Pražanů. Každý účastník od dětí po seniory včetně
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handicapovaných reprezentuje svou městskou část dle místa svého trvalého bydliště a svým
startem v závodu přináší své městské části bod. Součet všech bodů ze všech závodů dané městské
části na konci seriálu určí pořadí městských částí Prahy a nejsportovnější městskou část Prahy.
Dospělí soutěžili na trase dlouhé 8 km, trať pro děti měřila 2 km. Vítězem se stal Petr Rada, na
druhém místě Petr Mejzlík a třetí místo získal Otakar Mlejnek.

Běžecký kros Skalka
Sdružení H – triatlon pořádal v letošním roce dva amatérské krosové závody v přírodní rezervaci
Skalka. Sedmý ročník závodu, který proběhl tradičně pod záštitou starosty Prahy 5 P. Richtera, se
tak uskutečnil 22. dubna a druhý závod, který uzavřel letošní běžeckou sezónu, 29. října. Dospělí
poměřili své výkony buď na 3 km dlouhé trati HOBBY, nebo 6 km dlouhé trati SPORT. Děti
běhaly na tratích 300 m, 1 km a 2 km.

Volkswagen Maraton Praha 2017
Další tradiční akce pro běžce se uskutečnila 7. května, byl to již 23. ročník Volkswagen
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Maratonu, kterého se účastní běžci z celého světa. Téměř deset tisíc závodníků odstartovalo ze
Staroměstského náměstí, aby mohlo zdolat 42,195 km dlouhou trať. Jako obvykle maratónci
běželi i přes území Prahy 5, a to ulicemi Lidickou, Nádražní, Svornosti, Strakonickou, Nábřežní a
Janáčkovým nábřežím. Nejrychlejším běžcem se stal etiopský závodník Gebretsadik Abraha,
z žen byla nejrychlejší keňská reprezentantka Valary Aiyabei. V českém šampionátu vyhrál Petr
Pechek, z žen byla nejlepší Petra Pastorová. Závodníci byli po celé trase povzbuzováni
přihlížejícími diváky.

Pražské cyklozvonění 2017
Dne 17. září se uskutečnil 11. ročník Pražského cyklozvonění, které se konalo v rámci
Evropského týdne mobility a kterou každoročně pořádá spolek NaKole ve spolupráci s hlavním
městem Prahou, Prahou 8 a dalšími dvaceti čtyřmi městskými částmi a obcemi v okolí Prahy.
Akce se zúčastnil rovněž žlutý peleton Prahy 5, který vyrazil z barrandovského
Chaplinova náměstí. Cílem byly Kaizlovy sady v Karlíně, kde čekal účastníky doprovodný
program s kapelou Robinson, a dále zpěváci Láďa Kerndl a Magdaléna Urbanová. Ze sportovců
se zúčastnili Tomáš Eibl, Petr Koukal či Josef Zimovčák.
Nad akcí převzal záštitu náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek a za Prahu 5
starosta Pavel Richter.
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20. Pražský festival dračích lodí
Na řece Vltavě se v areálu Žlutých lázní uskutečnil o víkendu 13. – 14. května jubilejní 20.
ročník Pražského festivalu dračích lodí, který byl počtem posádek rekordní (87 posádek) a
s velkou mezinárodní účastí, dokonce i čínské posádky. Jedná se o největší a zároveň nejstarší
festival dračích lodí v Česku. Na tratích 200, 500 a 2 000 metrů se ho v sedmi kategoriích
zúčastnilo více než tisíc závodníků, s posádkami amatérskými, sportovními či firemními.
Součástí festivalu byl i charitativní závod Rotary Dragon Boat Challenge a závod pro dětské
školní týmy. Do charitativního závodu Rotary Dragon Boat Challenge se přihlásilo 27 posádek a
každá z nich si mohla vybrat některou ze tří neziskových organizací, za kterou pádlovala a tím ji
finančně podpořila. S velkým nasazením se zúčastnila i Praha 5 a v posádce nechyběl starosta
Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09) či zastupitel Zdeněk Doležal (ODS). Zbytek týmu tvořili
zaměstnanci radnice a ti, kteří nepádlovali, alespoň fandili z břehu.
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Momentka ze závodů dračích lodí 2017

104. Primátorky
Ve dnech 2. – 4. června 2017 se na řece Vltavě uskutečnily již 104. Primátorky, které patří k
tradičním pražským veslařským závodům a jsou jedním z nejstarších závodů v Evropě a tradičně
jsou zaštítěny primátorem hlavního města Prahy, jíž byla letos Adriana Krnáčová. Na rozdíl od
většiny veslařských závodů se na Primátorkách jezdí pouze disciplíny osmiveslic a skifů. Na
posádky čekala dvoukilometrová trať, která začíná u Veslařského ostrova. V necelé polovině
závodu, v pověstné zatáčce pod vyšehradskou skálou, se často rozhoduje o výsledku, neb po
jejím zdolání následuje sprint do cíle na pravé straně mezi Železničním a Palackého mostem.
Mezi nejoblíbenější závody patří Univerzitní osmy, Ženské osmy a hlavní závod Primátorská
osmiveslice. Pro vítězství Primátorských osmiveslic mužů si opět dojel, již od roku 1979
neporažený tým Dukly Praha. Letos byl ve složení R. Šuma (kormidelník) a dále závodníci L.
Helešic, M. Klang, J. Vetešník, J. Šimánek, J. Paroulek, M. Basl, K. Altman a J. Podrazil. Pro
diváky byl jako obvykle připraven doprovodný program.
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Zachycení závodu

Šachy v roce 2017
V roce 2017 pořádal ŠK Smíchov tradiční turnaje. Jeho zakladatel Josef Čermák převzal
v letošním únoru ocenění Sportovec senior za rok 2016 nejen za svoji sportovní činnost, ale i za
vedení dětí a mládeže ke královskému sportu. Vzpomeneme několik šachových turnajů, které
v tomto roce organizoval.

Dne 16. února se uskutečnil 19. ročník Turnaje kosmonautů, který je určen pro dvoučlenná
družstva dětí a mládeže. Každoročně se koná v budově Úřadu MČ Praha 5.

Dne 20. května se uskutečnil oblíbený mezinárodní turnaj Smíchovský šachový soudek o putovní
cenu ředitele smíchovského pivovaru Staropramen. V bleskovém šachu soupeřila čtyřčlenná
družstva, zvítězilo družstvo UNICHESS. Turnaj se konal přímo v pivovaru Staropramen. Nad
akcí převzali záštitu bývalý starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09) a zástupce starosty Lukáš
Herold (ODS).

Tradiční šachový turnaj pořádaný u příležitosti „Mezinárodního dne seniorů“ se uskutečnil 23.
září v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5 pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita.
Zúčastnilo se 87 hráčů včetně devíti zahraničních. Putovní pohár získal Jan Pešout z TJ Praha
Pankrác.
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Memoriál Jana Weisgraba se konal 11. listopadu v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5.
Jedná se již o 16. ročník otevřeného turnaje mládeže do 15 let. Turnaj se konal k uctění památky
tragicky zesnulého mladého nadějného hráče ŠK Smíchov Jana Weisgraba, který ve věku 11 let
tragicky zahynul pod koly automobilu. Hrálo se švýcarským systémem – devět kol, dvakrát 20
minut na partii. Záštitu nad turnajem převzal radní Prahy 5 Petr Lachnit (ANO), který hráče
přivítal společně s rodiči J. Weisgraba. Vítězem šachového turnaje se stal Ondřej Dacho.

Dne 18. listopadu se uskutečnil Turnaj všech generací uspořádaný k uctění památky mezinárodní
mistryně v šachu paní Růženy Suché – Dobiášové u příležitosti 110. výročí jejího narození. Hrálo
se v kategoriích mladší žáci, starší žáci, junioři a ostatní hráči narozeni do 31. 12. 1997. V sobotu
2. prosince se na radnici MČ Praha 5 uskutečnil 15. ročník Mikulášské šachové nadílky pod
záštitou radního JUDr. Petra Lachnita. Hrálo se ve dvou kategoriích, a to mladší a starší žáci.
Děti hrály v maskách Mikuláše, čerta a anděla, a porota nejdříve vyhodnotila nejlepší masky a
nakonec nejlepší hráče. 22. ročník šachového turnaje O vánočního kapra se konal v sobotu 23.
prosince v jednací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5. Hrálo se ve dvou kategoriích, mladší a
starší žáci. Prvních pět vítězů z každé kategorie si mimo ceny odneslo i živého kapra.
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