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ZPRAVODAJSTVÍ
Kulturní dění ožívá. 
Otevřely se Museum 
skla Portheimka  
i pobočky městské 
knihovny.
 str. 2

VEŘEJNOST
Chcete vylepšit 
Prahu 5? Návrhy 
do Participativního 
rozpočtu posílejte  
až do konce května.
 str. 3

SLOVO STAROSTKY
Milí  
spoluobčané,
jsou to právě dva měsíce, kdy 
nám pandemie začala diktovat, 
jak budeme trávit následující 
dny a co smíme a co už nesmí-
me dělat. Protože se blíží konec 
tohoto období, chtělo by se mi 
psát o něčem jiném, než jsou 
dopady nouzového stavu. Ale 
nejde mi to. Jak můj pracovní, 
tak i osobní život je koronavirem 
prosycen a předpokládám, že Vy 
jste na tom podobně. Přesto. Vše 
se pomalu navrací do normálu 
a my opět začínáme žít běžný 
život. Otevírají se obchody, školy, 
podniky, úřady. Ulice ožívají, vra-
cí se nám společenský život, i když 
si ještě budeme muset odpustit 
kulturní akce, jako jsou výstavy 
nebo koncerty, či velkolepá spor-
tovní utkání.  

My na radnici již plánujeme 
odložená jednání výborů a komisí 
nebo setkání s Vámi, občany. 
Téměř po tříměsíční pauze se 
opět sejde zastupitelstvo, i když 
za mimořádných podmínek. 
O jeho aktuálním průběhu se 
dozvíte více na našich webových 
stránkách. 

Bohužel nám platná opatření 
neumožnila plně prožít naše jarní 
sváteční dny. Začalo to Velikono-
cemi, 30. dubna jsme neupálili 
ani jednu čarodějnici, květnové 
významné dny jsme si připome-
nuli komorně. To se týkalo i Dne 
matek. Nicméně se naštěstí blýská 

na lepší časy. Na Den dětí radnice 
připravuje zábavné odpoledne 
a budu moc ráda, když se ho zú-
častníte. Detaily ještě dolaďujeme, 
sledujte proto naše informační 
kanály. 

Jestli tato pandemická krize 
něco pozitivního přinesla, pak 
to byl čas, který jsme mohli 
v klidu, při občasném nicnedělání 
a procházkách strávit se svými 
dětmi či prarodiči. Mohli jsme 
sedět u stolu a povídat si, mohli 
jsme společně malovat pokoje 
či vyklízet sklep. Mohli jsme na 
chvíli zpomalit a uvědomit si, co 
je pro nás skutečně důležité.  

Milí spoluobčané, máme před 
sebou ty nejkrásnější a nejdelší 
dny. Plně si je vychutnávejme, 
dívejme se vpřed a uchovávejme si 
zdravou mysl a střízlivost. 

Renáta Zajíčková,
starostka Prahy 5

VZDĚLÁVÁNÍ

Školská zařízení fungují 
v mimořádném režimu
Školy a školky zřizované pátou městskou částí postupně otevírají  
své brány. I když zatím jen v mimořádném režimu.  
Rodiče by především měli sledovat internetové stránky škol,  
na kterých se dozvědí konkrétní podrobnosti výuky. 

U základních škol platí, že 
od 11. května mají žáci 
devátých tříd možnost 

konzultací před přijímacími 
zkouškami. Ve skupině o 15 
žácích budou absolvovat výuku 
matematiky a českého jazyka. 
Svoji účast na výuce budou 
muset řešit se svým třídním 
učitelem. 

Žáci 1. stupně budou moci 
navštěvovat školu od 25. května. 
Opět dobrovolně a opět ve 
skupinách o 15 žácích. Školní 
družiny otevřené nebudou, škol-
ní jídelny na základě místních 
podmínek. 

„Co se týká mateřských škol, 
po poradě s ředitelkami jsme je 
zpřístupnili od 18. května. I zde 
platí, že by rodiče měli aktuální 
informace hledat především na 
webových stránkách jednotli-
vých školek,“ informovala sta-
rostka Prahy 5 Renáta Zajíčková 
(ODS). 

Ve všech mateřských i zá-
kladních školách před jejich 
otevřením proběhl důkladný 
úklid včetně dezinfekce.

Notebooky učitelům
Vzhledem k distanční formě 
vzdělávání, kdy učitelé přípravu 

výuky většinou dělají doma, 
rada páté městské části schválila 
návrh starostky a z rozpočtu 
uvolnila přes čtyři miliony 
korun na nákup notebooků. 
Pro svoji práci mají učitelé 
k dispozici pevné počítače ve 
školách, ale při domácí přípravě 
zpravidla využívají počítače své. 
Ty mohou mít různou kvalitu 
a navíc se dnes o ně musí dělit 
se členy své rodiny. „Už teď od 
ředitelů škol víme, že se tímto 
krokem výrazně zvýšil podíl 
videovýuky a že se zkvalitnila 
příprava učitelů. 

Pokračování na str. 2

DOPRAVA V KLIDU

Pozor, parkovací 
zóny se vrátily
Výjimečná situace, kdy 

si kterýkoli řidič mohl 
bez obav zaparkovat 

svůj vůz v zóně placeného 
stání, skončila. V metropoli se 
platnost zón v plném rozsahu 
obnovila 11. května. V někte-
rých jiných městech na základě 
usnesení vlády začaly zóny 
fungovat už na konci dubna. 
Možnost bezplatně zaparkovat 
trvala od 16. března v souvis-
losti s vyhlášením nouzového 
stavu.

V návaznosti na opětovné 
spuštění zón placeného stání 
na území Prahy byla opět zpro-
vozněna výdejna parkovacích 
oprávnění ZPS v Preslově ulici 
5 na Smíchově. Má otevřeno v 
pondělí a ve středu od 8 do 18 
hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 
do 16 hodin a v pátek od 8 do 
14 hodin.

Poslední klient bude přijat 
k vyřízení 30 minut před kon-
cem provozní doby. n red

Více na www.csop5.cz

Řidiči už opět musejí respektovat pravidla při parkování. 

Žáci mohou ve škole tvořit maximálně patnáctičlennou skupinu.

ZDRAVOTNICTVÍ

Nemocnice obnovují 
běžný režim
Fungování Fakultní 

nemocnice Motol 
i nedalekého zařízení Na 

Homolce se vrací do normálu. 
Postupně se rozjíždějí vybrané 
plánované operační výkony 
i běžná ambulantní péče. 

„Cítíme odpovědnost posta-
rat se o všechny naše pacienty, 
protože si uvědomujeme, že 
COVID pandemie neodstra-
nila ostatní zdravotní 
problémy. Proto 
chceme nemocnici 
co nejdříve dostat do 
běžného režimu, ale 
samozřejmě cestou 
postupných a promy-
šlených kroků,“ řekl 
ředitel Nemocnice 
Na Homolce Petr 
Polouček.

Některá protiepi-
demiologická opatření 
a omezení, jako je 
zákaz návštěv na 
lůžkových odděleních 
nebo vstup do nemocnice přes 
takzvaný filtr, zůstanou z dů-
vodu dodržení maximální bez-
pečnosti zachována. Při příjmu 
k hospitalizaci budou všichni 
pacienti testováni na přítomnost 
koronaviru jako doposud.

Nadále bude probíhat také 
třídění pacientů při příchodu 
do nemocnice, měření teploty 
a dotazníkové šetření. Pacien-
tům a ostatním návštěvníkům 
nemocnice bude zatím stále 
zamezen přístup do jídelny, ka-
várny a obchodu s potravinami. 

Do ambulancí se pacienti 
budou objednávat tak, aby se 

jich najednou nesešlo v če-
kárnách nadměrné množství, 
a bylo tak možné nastavit 
takový režim, který umožní 
čekat na vyšetření s dodržením 
předepsaných vzdáleností. 
V indikovaných případech 
bude využíván telefonický 
kontakt a předepisování léků 
formou e-receptu. 

V celé nemocnici bude 
trvale maximální 
pozornost věnována 
dodržování předepsa-
ných hygienických 
opatření, tj. nošení 
roušek, hygieně rukou 
a fyzické distanci mezi 
osobami. Další kroky 
v uvolňování režimo-
vých opatření budou 
realizovány podle 
vývoje epidemiologic-
ké situace v ČR.

Podle vedoucí 
oddělení marketin-
gu a PR FN Motol 

Ludmily Šimáčkové nemocnice 
již začala pacienty obvolávat, 
někteří se také ozývají sami. 
„Bohužel se také setkáváme 
s tím, že pacienti kvůli obavám 
z nákazy Covid-19 sami žádají 
o pozdější termín zákroku 
nebo kontroly u lékaře. Rádi 
bychom ale tyto obavy roz-
ptýlili. Máme přijata potřebná 
hygienická opatření, aby se 
případné nákaze zabránilo, 
a také každý pacient, který je 
u nás přijímaný k hospitalizaci, 
je na toto onemocnění povinně 
testovaný,“ informovala Šimáč-
ková. n red
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VZDĚLÁVÁNÍ

Školská zařízení fungují  
v mimořádném režimu
Dokončení ze str. 1

Také doufáme, že to brzy ocení 
žáci a rodiče. Od pedagogů 
zase víme, že tento krok je 
pro ně velkou motivací. Nový 
a výkonný pracovní nástroj jim 
práci zpříjemňuje i zefektivňuje,“ 
prohlásila starostka. 

Investice a konkurzy
I v době pandemie pokračují in-
vestiční akce. Mezi největší patří 
modernizace a úprava objektu 
Drtinova 3215/3a pro potřeby 
FZŠ Drtinova. V květnu by měla 
proběhnout kolaudace nového 
pavilonu v ZŠ waldorf ská, pro 
zateplení a výměnu oken v ZŠ 
Nepomucká probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele. 

Díky dohodě s představiteli 
TCP v ZŠ Pod Žvahovem se 
spustila příprava modernizace 
3. patra, které bude sloužit 
novým žákům. Z rozhodnu-
tí radních Prahy 5 se o rok 
posunuje investiční akce v MŠ 
Nad Palatou – v detašovaném 
odloučeném pracovišti Pod 
Lipkami. 

O investičních akcích jednal 
poslední dubnový den i Škol-

ský výbor. Mimo to se zabýval 
i novými zřizovacími listinami 
či dotacemi pro volnočasové 
aktivity pro letošní rok.

V červnu se konají konkurzy 
na funkci ředitele tří základních 
škol (FZŠ a MŠ V Remízku, 
ZŠ a MŠ Kořenského a FZŠ 
Drtinova), v červenci pak v ZŠ 
a MŠ Radlická. V květnu také 

proběhne konkurz ve dvou ma-
teřských školách (MŠ Tréglova 
a MŠ Hlubočepy). 

Další zajímavé informace 
z oblasti školství najdete v no-
vém, speciálním čísle časopisu 
Páťák, které se připravovalo 
v dubnu. Jeho elektronickou 
podobu najdete na stránkách 
www.zpravodajpatak.cz. n red

OTEVŘENÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Od 18. května 
n  MŠ Lohniského 830
n  MŠ nám. 14. října  

(ZŠ a MŠ Kořenského)
n  MŠ Renoirova  

(ZŠ a MŠ Chaplinovo nám.)
n  MŠ U Železničního mostu
n  MŠ Nad Palatou
n  MŠ Kudrnova
n  MŠ Kroupova
n  MŠ Podbělohorská
n  MŠ Hlubočepská
n  MŠ Holečkova  

(ZŠ a MŠ Grafická)

Od 25. května
n  MŠ Lohniského 851
n  MŠ Peškova
n  MŠ Kurandové
n  MŠ Weberova  

(ZŠ a MŠ Weberova)
n  MŠ U Santošky  

(ZŠ a MŠ U Santošky)
n  MŠ Tréglova
n  MŠ Peroutkova
n  MŠ Trojdílná
n  MŠ U Tyršovy školy  

(ZŠ a MŠ U Tyršovy školy)
n  MŠ Beníškové
n  MŠ Nad Laurovou  

(ZŠ a MŠ Radlická)

ZPRAVODAJSTVÍ

Práci radnice pandemie nezastavila
Investiční projekty, programy pro seniory, stream 
koncerty, opravy dětských hřišť a další činnosti 
pro občany páté městské části v určité podobě 
pokračovaly a pokračují. 

Současná pandemie koro-
naviru přirozeně přinesla 
některá omezení, například 

co se týká služeb úřadu. Nicmé-
ně nyní se vše postupně vrací do 
původních kolejí.

Projekty „jedou“
Nouzový stav vyhlášený v celé 
republice se sice odrazil i na 
fungování radnice Prahy 5, řada 
jejich pracovníků pracovala od 
poloviny března z domova, a tak 
málokdo zaregistroval celkem 
důležité změny. Od počátku břez-
na totiž na úřadě funguje zcela 
nový odbor, který má ve své gesci 
komplexní přípravu a realizaci 
investic městské části. Zásadní 
rozhodnutí v této věci udělala 
rada již v únoru. Došlo nejenom 
k posílení počtu pracovníků nově 
zřízeného odboru, jmenování 
nového vedoucího, ale tento 
nový odbor na sebe převzal úkoly 
v přípravě investic městské části 
i například v oblasti veřejných 
prostranství a zeleně.

„Již nyní lze říci, že mimo-
řádná situace nezastavila běžící 
projekty městské části a podařilo 
se udržet i plnění jednotlivých 
termínů. Vrcholí příprava 
zahájení obnovy inženýrských 
sítí v památkové osadě Buďánka 
nebo rekonstrukce fasády a vý-
měny oken v ZŠ Nepomucká. 
Dokončuje se také stavba no-
vého pavilonu waldorfské školy 
v Jinonicích, který by měl od 
září sloužit dětem,“ pochvaluje 
si místostarosta Tomáš Homola 
(STAN).

Servis herních prvků
Přestože se stále řeší opatření 
související s pandemií, dezinfek-
ce veřejných prostor, podpora 
podnikatelů či zajištění vybavení 
sociálních pracovníků v terénu, 
musí se radnice věnovat i běžné 
agendě. Veřejný prostor se neptá, 
jestli se zavádějí nějaká opatření. 
Tráva roste, stromy potřebují 
prořezat, někde je potřeba něco 
zasadit a tak dále. Kromě prací 
souvisejících s ročním obdobím 
například všechna dětská hřiště 
navštíví servisní technik, který 
zkontroluje stav herních prvků, 
aby hraní bylo bezpečné.

Lidé mnohem více času 
tráví venku, třeba v parcích na 
lavičkách. To přináší i extrém-
ní nápor na odpadkové koše 
a radnice musela zintenzivnit 
jejich vyprazdňování. „Těším se 
na otevření naší krásné skal-
ničkové zahrady v Hlubočepích 
a věřím, že z ní budou návštěvní-
ci nadšení jako já. Připravujeme 
revitalizaci Chaplinova náměstí 
na Barrandově, v současnosti se 
připravuje projektová dokumen-
tace. Stejně tak se věnujeme Trn-
kovu náměstí. Seznámil jsem se 
také s projektem na vybudování 
parku Kavalírka, který kombi-
nuje možnost relaxace i kultur-
ního vyžití,“ sdělil místostarosta 
Lubomír Brož (ANO).  

Kultura žije dál
Když nemůžete na koncert, musí 
koncert za vámi. Možná i takto 
vznikl na radnici Prahy 5 nápad 
uspořádat tři stream koncerty na 

podporu zdravotníků v první li-
nii epidemie. První z nich hostila 
Portheimka 10. dubna (zpěvačka 
s nezaměnitelným altem Lenka 
Nová a vynikající pianista a skla-
datel Petr Malásek), další o dva 
týdny později ateliéry Barrandov 
(Frankie Trier a jeho Screw-
balls). Ze stejného místa jste 
pak live mohli sledovat i vystou-
pení kapely Blues Engineers se 
zpěvačkou Shaymo (6. května). 
„Projekt měl mezi občany velmi 
slušný ohlas, doufám, že jsme 
jim alespoň takto zvedli náladu 
v nelehké době,“ uvedl místosta-
rosta Lukáš Herold (ODS).

V současné době jsou již ote-
vřeny všechny pobočky městské 

knihovny na území pátého ob-
vodu. Na Barrandově, Smíchově, 
Cibulce i v Ostrovského ulici. 
Pobočky budou mít upravenou 
otevírací dobu, novinkou je ho-
dinová přestávka na dezinfekci 
prostor. Z hygienických důvodů 
jsou omezeny některé služby – 
počet míst k sezení, pobytové 
služby nebo přístup na internet. 
Více na www.mlp.cz/pobocky.

K dispozici je návštěvníkům 
i expozice současného umělecké-
ho skla v Museu skla Portheim-
ka, a to od úterý do neděle od 10 
do 18 hodin. Doprovodné pro-
gramy pro veřejnost se prozatím 
nekonají, ale v případě příznivé 
epidemiologické situace budou 

obnoveny již od poloviny června. 
Aktuálně v galerii můžete až 
do 23. srpna zhlédnout výstavu 
luxusní české bižuterie Hvězdný 
prach/Stardust.

Komunitní centra on-line
Od začátku dubna fungují ko-
munitní centra Prádelna a Louka 
formou on-line kurzů pro 
seniory. Za tu dobu se ukázalo, že 
o ně mají zájem a dokážou v praxi 
využívat digitální technologie. 
Tudíž také v květnu pokračuje 
dle programu řada pravidelných 
kurzů v distanční formě. Kon-
krétně se v případě KC Prádelna 
jedná o kurzy španělského, 
anglického jazyka a konverzace, 

kurzy práce s PC a kurz digitální 
fotografie/grafiky. Z pohybových 
aktivit nabízí centrum lekce jógy 
a stabilizačního cvičení, zdravotní 
gymnastiky, tai-chi nebo reha-
bilitačního cvičení. Virtuálně se 
schází i hudebně-taneční soubor 
Marietta, který takto nejen pro-
cvičuje nazkoušené tance, nýbrž 
připravuje i nový program. KC 
Louka pro zájemce navíc připra-
vuje návody na kreativní tvoření, 

on-line trénink paměti nebo 
videokurzy základů kresby. V den 
konání kurzu dostane každý při-
hlášený účastník do své e-mailové 
schránky aktuální lekci, vybrané 
videolekce jsou zpřístupněny nej-
širší veřejnosti na facebookových 
stránkách komunitních center. 

„Na kurzy se mohou přihlásit 
i noví zájemci z řad seniorů, ne-
boť kapacita virtuálních učeben 
není, na rozdíl od těch v pro-
storách komunitních center, 
omezená,“ informoval radní Petr 
Lachnit (ANO). Bližší informace 
a přihlášení nejlépe prostřed-
nictvím e-mailu: kcpradelna@
seznam.cz nebo kclouka@
seznam.cz. n red

Z ateliérů Barrandov jste mohli sledovat i vystoupení kapely Blues Engineers se zpěvačkou Shaymo.

Lidé mnohem více 
času tráví venku, třeba 
v parcích na lavičkách. 
To přináší i extrémní 
nápor na odpadkové 
koše a radnice musela 
zintenzivnit jejich 
vyprazdňování.

RAKOVINA NEZMIZELA. V souvislosti s nynější 
pandemií se nejen mediálně dostal na okraj boj 
proti rakovině. Liga proti této nemoci přitom 
letos slaví 30 let fungování. Lidé mohou orga-
nizaci podpořit třeba tradičním nákupem žluté 
kytičky s barevnou stužkou, letos ale pouze 
prostřednictvím dárcovské SMS. Stačí poslat 
DMS KVET 30 nebo DMS 60 nebo DMS 90 na 
číslo 87777, nebo darem na účet 6500065/0300. 
Více na lpr.cz.

OČISTA PLOCH. Veřejná prostranství a hřiště 
na území Prahy 5 se pravidelně čistí a dez-
infikují. Pracovníci společnosti CENTRA se 
zaměřují hlavně na lokality s velkou koncen-
trací osob, tedy náměstí a pěší zóny, hřiště či 
místa v okolí úřadů, zdravotnických zařízení 
a zastávek MHD. Zatímco k očistě veřejných 
prostranství se vedle horké páry používají 
i dezinfekční prostředky, v prostorech dětských 
hřišť bude dezinfekce prováděna pouze horkou 
párou. Přednostně se to týká Pěší zóny Anděl 
a Barrandov, Polikliniky Barrandov, Trnkova 
a Tilleho náměstí, náměstí 14. října, Arbesova 
náměstí a náměstí Kinských.

ÚŘAD BEZ OMEZENÍ. Radnice Prahy 5 již fun-
guje ve standardním režimu. Nemusíte se třeba 
předem objednávat k návštěvě a vyřizování 
jednotlivých agend, všechna pracoviště jsou ob-
čanům k dispozici v běžných úředních hodinách. 
Zároveň byla zrušena krizová telefonní linka. 
Stále platí, že po celou dobu návštěvy budovy 
úřadu je nutné dodržovat platná hygienická 
a bezpečnostní opatření.

VIC FUNGUJE. Vzdělávací a informační centrum 
Praha 5 (VIC) ve Štefánikově ulici je opět otevře-
né pro veřejnost podle standardních otevíracích 

hodin. Do odvolání VIC neposkytuje z hygienic-
kých důvodů internetové služby. 

OPRAVA ULICE. Z důvodu rekonstrukce je 
uzavřena část ulice Karla Engliše v úseku Strou-
pežnického – Radlická. Podle plánů Technické 
správy komunikací by měla být oprava úseku 
dlouhého zhruba 110 metrů dokončena do  
15. srpna 2020. Součástí prací bude rekonstruk-
ce komunikace a chodníků včetně podkladních 
vrstev a změna odvodnění. Také budou zvětšeny 
ohraničené plochy kolem stromů a doplněny 
varovné a signální pásy.

HŘIŠTĚ SE OTEVÍRAJÍ. Dětská hřiště se 
postupně zpřístupňují veřejnosti. Pro radovánky 
můžete využít například areál na Okrouhlíku 
(Třístoličná – Podbělohorská) či Dětský ostrov 
na Janáčkově nábřeží. Nezapomeňte však, že 
stále platí opatření o pohybu osob na veřejných 
prostranstvích. n red

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Fo
to

: J
ak

ub
 Z

ík
a,

 B
ar

ra
nd

ov
 S

tu
di

o

2

Pětka Speciální vydání /KVĚTEN 2020



ZPRAVODAJSTVÍ

FÓRUM
Každé zastavení může přinést 
i zamyšlení
Chtělo by se mi říct jednoduše nic. On-line 
výuka neumí nahradit školu, home office či vi-
deokonference standardní práci a ani rouška 
se doufám nestane vyhledávaným módním 
doplňkem.  Stejně tak uzavřené hospody 
neudělají z lidí abstinenty a uzavřené (či jak 
se teď říká nepropustné) hranice z nás neu-
dělají pecivály (alespoň doufám). Svět se kvůli 
koronaviru obrátil vzhůru nohama, jako by se 
zastavil. A nedovedli jsme si představit, že se 
něco takového může stát. Každé zastavení 
může přinést i zamyšlení – máme na něj čas. 
A tak si vzpomeňme, až Covid bude zcela 
za námi a my se vrátíme k normálu,  že ne 
všechno musíme vyřídit v kanceláři, že děti – 
které umí s počítači lépe než my – se on-line 
mohou kdečemu přiučit, že vůbec neškodí 
věnovat rodině víc času či že se dá strávit 
sobota jinak než výletem do „nákupáku“. n

Lukáš Herold, místostarosta MČ Praha 5
E-mail: lukas.herold@praha5.cz

Příležitosti proměňme  
v pozitiva sami
Pandemie i přes náročnou situaci přinesla svá 
pozitiva. Máme více času na sebe i své nejbližší. 
Projevená míra solidarity a ochoty si pomáhat 
ukazuje, že individualizmus a materializmus 
nezvítězily nad ohleduplností a vzájemnou 
pomocí. Ověřili jsme si naši schopnost rychle 
se adaptovat na novou, zcela neznámou situ-
aci. I díky této naší silné stránce se nemusíme 
obávat o uplatnění v moderním světě, přestože 
jsme poměrně malý národ a země. Zda impulz, 
který nás přiměl do hloubky přemýšlet o tom, 
co je opravdu důležité, proměníme v pozitiva, 
je na nás. Tématem může být návrat k odpo-
vědnosti a tradičním hodnotám, které po staletí 
z Evropy dělaly nejlepší místo pro život. Selský 
rozum nám dá správnou odpověď, zda prefe-
rovat okamžité uspokojení (zejména na dluh), 
nebo myslet na zadní kolečka, na budoucnost 
a rizika s ní spojená. n

Petr Bervid, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: petr.bervid@praha5.cz

Pánbůh s námi  
a zlí (sic!) pryč! 
Co dobrého přinesly tyto prazvláštní prázd-
niny? Tak kromě tlačenky a jelítek u Mynářů 
lze dobré sledovat třeba v tom, že rodiče 
a děti jsou ted’ více spolu. Tedy malé děti, 
které bydlí s rodiči. Nejlepší je ovšem vidět 
tu životaschopnost a tvůrčí přístup: improvi-
zované koncerty po síti, domácí výrobu zdra-
votních pomůcek. Je vlastně dojemné vidět 
první dámu u šicího stroje, jak šije roušky 
potřebným. Mluvím o paní Dagmar Havlo-
vé. Někdo se odkopal a někdo by zasloužil 
nakopnout, ale celkově vidím kolem sebe 
spíše vzájemnou solidaritu a také humor, 
třeba na facebooku režiséra Davida Drábka 
nebo stránkách TMBK. A očividně si odfrkla 
i příroda, když pomineme varovný nedosta-
tek vody. A díky čistému vzduchu se zlepšila 
i viditelnost, takže kolaboranty s nepřátel-
skými mocnostmi vidíme nyní zřetelněji. n

Jan Hřebejk, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: jan.hrebejk@praha5.cz

Se společností  
to není tak zlé
Jedno české přísloví praví: „Všechno zlé je 
pro něco dobré“. Stejně tomu jistě bude na 
době koronavirové pandemie. Mezi klady 
jistě bude patřit fakt, že v této době, kdy 
se očekává pokles výkonu ekonomiky, bylo 
vybráno v dobročinné akci „Kuře“ bezmála 
deset milionů korun. Určitě můžeme vnímat 
jako pozitivum fakt, že si velká část lidí opět 
dokázala najít cestu k sobě a vzájemně si 
pomoci i za cenu zdravotního rizika. Velké 
množství dobrovolníků z řady mladých 
ukázalo, že to se společností není tak zlé, jak 
se mnohdy říká. Stejně tak vzniklá situace 
pomohla ve využití videokonference atp. 
Trochu s úsměvem beru jako klad i vznik 
slova „rouškovník“, kdy byla použita silueta 
vánočního stromku k vyvěšení doma ušitých 
roušek pro občany obce Žiželice/Končice, 
kteří tuto možnost neměli. n

Josef Endal, předseda klubu zastupitelů
E-mail: josef.endal@praha5.cz

Iniciativa občanů pomohla 
krizi překonat
Nemoci a úmrtí. Vystrašení občané. Nouzový 
stav. Omezené svobody. Podnikatelé bez 
příjmu. Zaměstnanci bez práce. Těžko hledat 
něco pozitivního. Většina lidí prokázala 
zodpovědnost a vůli si navzájem pomáhat. 
Zatímco vláda týdny váhala, zda svolat kri-
zový štáb, a další týdny se dohadovala, kdo 
jej má vést, lidé konali. Iniciativa nosit roušky 
vznikla zespoda. Když vláda slíbila roušky 
všem zajistit a slib neplnila, lidé začali hro-
madně roušky šít a rozdávat je mezi sebou. 
Fungovala i mezigenerační solidarita. Mladí 
nakupovali seniorům a nákupy jim rozváželi. 
Iniciativy se chopili i mnozí podnikatelé.

Většinově nejsme vyděšené ovce, zah-
nané do kouta. Najdeme v sobě sílu obnovit 
chod země. Z krize vzejde potřeba inovací. 
Leccos začneme dělat jinak, moderněji, lépe. 
Lidské zdroje na to máme. n

Milan Kryl, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: milan.kryl@praha5.cz

Každá krize je i možností
Nebojme se. Nedovolme, aby nás bubáci 
strachu a úzkosti přemohli. Současné trápení 
a krize jsou dočasné. A díky úžasné práci a so-
lidaritě mnohých lidí již vidíme světlo naděje. 
Každá krize je i možností. Máme možnost 
vidět, že celou krizi zvládáme ve srovnání se 
světem poměrně dobře. Měli jsme možnost 
trávit více času s blízkými lidmi, možná spolu 
více hovořit a možná i poznat své sousedy, 
kteří nám nabídli pomoc. Máme možnost vážit 
si práce lékařů, sestřiček, hasičů, policistů 
či vojáků, ale i prodavačů a všech lidí, kteří 
museli „být venku“. Máme možnost ocenit 
práci učitelů, když při domácím vzdělávání 
poznáváme, jak je učení obtížné. A konečně, 
pro nás všechny je tento čas možností vážit si 
a těšit se z vlastního zdraví, vztahů s druhými 
lidmi či znovu a nově si vychutnávat „normální 
život“, do kterého se znovu vracíme.  
Buďte zdrávi a držte se! n

Martin Damašek, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: martin.damasek@praha5.cz

Co jsme se to vlastně 
dozvěděli?
Čas tísně pověděl mnohé. Vyhodnocení je na 
nás. Že profesionálové budou profesionální 
a lidé projeví solidaritu, to se dalo čekat, Češi 
to umí. K zamyšlení je, jak lehce koalice ODS, 
TOP 09, STAN, ANO a SNOP odpískala demo-
kracii. Mašinerie zastupitelské demokracie se 
zastavila, bez pokusu adaptace na výjimečný 
stav. Komise a výbory se přestaly scházet. 
Ale pozor, úřady a vedení radnice fungovaly 
dál. Za zavřenými dveřmi. Agenda územního 
rozvoje, životního prostředí, školství a dalších 
resortů nemá prázdniny. Jen se vytratila 
z dohledu. Školy reagovaly výukou na dálku. 
Provizorně, ale bez váhání. Nám rodičům to 
dává zabrat, ale cítíme zájem a životaschop-
nost. Čekal jsem totéž od radnice. Marně. 
Na rozdíl od rodičů má zastupitel zdarma 
notebook, na radnici je IT oddělení. Jak to 
pomohlo demokracii v době krize? n

Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů
E-mail: josef.cuhra@praha5.cz

Přinesla 
pandemie 
koronaviru i něco 
pozitivního?

Otázka

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

Návrhy posílejte 
do konce května
Chcete se podílet na 
budoucí podobě  
Prahy 5? Přihlaste svůj 
návrh na proměnu 
veřejného prostoru 
do Participativního 
rozpočtu 2020. 

Vzhledem k aktuální situ-
aci rozhodla Rada MČ 
Praha 5 o prodloužení 

lhůty pro sběr návrhů od občanů 
až do 31. května 2020.

Participativní rozpočet spočívá 
ve vyčlenění části peněz z rozpoč-
tu městské části, o jejichž využití 
spolurozhodují obyvatelé společně 
se svými volenými zastupiteli. 
Letos je na Participativní rozpočet 
Prahy 5 vyčleněno 15 milionů 
korun. Návrh může podat občan 

Prahy 5 starší 18 let spolu s pěti 
spolunavrhovateli (taktéž občany 
Prahy 5), a to prostřednictvím 
on-line formuláře umístěného na 
webových stránkách https://parti-
cipativnirozpocet.praha5.cz.

O tom, které návrhy uspějí 
a budou realizovány, rozhodují 
občané prostřednictvím hlasová-
ní. Přihlášený návrh musí být re-
alizovatelný ve veřejném prostoru 
a daný pozemek, kterého se návrh 
týká, musí být volně přístupný. 
Návrh musí mít investiční, tedy 
„hmotný“ charakter, nesmí se 
jednat o krátkodobý, například 
sezónní projekt. Návrhy na 
opravu chodníků, silnic či dalších 
komunikací, ani návrhy na dopl-
nění počtu odpadkových košů či 
kontejnerů bohužel není možné 
do Participativního rozpočtu 
zahrnout, neboť městská část 
má v těchto oblastech jen velmi 
omezené kompetence. n red

Služby pro seniory opět fungují
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 p.o. (CSOP) 
zahájilo 11. května provoz služeb v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Zubatého ulici 10. Návštěvníci mohou opět využít oblíbe-
ných služeb pedikúry, manikúry, masáží, kadeřnických služeb 
s vlasovým poradenstvím. Tyto služby budou poskytovány za 
zpřísněných hygienických podmínek. 

Všem návštěvníkům připravili zaměstnanci CSOP pro radost, 
odpočinek či osobní terapii i atriovou zahradu s rozkvetlými 
záhony květin, keřů i bylinek, kde mohou v klidu posedět.  

Zájemci o tyto služby se mohou objednat telefonicky na  
257 319 198 či 775 613 519. 

Více na www.csop5.cz. n hv
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Seznam stanovišť VOK  
hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
Kontejnery společnosti Regios a. s. budou přistavovány vždy v pátek nejpozději  
do 10 hodin (a následně dle potřeby měněny). Poslední odvoz bude probíhat vždy  
v sobotu v odpoledních hodinách – nejpozději v 15 hodin.

 Datum  Stanoviště
 22. 5.–23. 5. V Botanice – za Komerční bankou
  Nad Turbovou x Na Stárce
 29. 5.–30. 5. Urbanova – parkoviště pod č. 20
  Holyňská x Na Srpečku
 5. 6. –6. 6. Pechlátova – u č. 16
  U Mrázovky x Na Cihlářce

Seznam stanovišť VOK  
hrazených z rozpočtu MHMP 
Službu zajišťuje společnost Pražské služby a. s. Na každém stanovišti bude 
kontejner přistavený pouze ve vymezeném časovém úseku podle harmonogramu. 
Na stanovišti bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů  
a zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu 
využití.

Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená 
pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské policii.

 Datum  Stanoviště Čas
 19. 5. Nad Buďánkami II u č. 9 16:00–20:00
 20. 5. Hlubočepská x Na Srpečku 
  (u bývalého zdrav. střed.) 16:00–20:00
 21. 5. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská 16:00–20:00
 22. 5. Butovická x Mezi Lány 16:00–20:00
 25. 5. Gabinova – slepá část 16:00–20:00
 25. 5. Musílkova x Schodová 16:00–20:00
 26. 5. U Malvazinky č. 24 – u separace 16:00–20:00
 27. 5. Jenišovská x Peroutkova – u trafostanice 16:00–20:00
 28. 5. Kroupova x Kutvirtova 16:00–20:00
 29. 5. Werichova – proti č. 17 16:00–20:00
 1. 6. Devonská – u separace 16:00–20:00
 1. 6. Baldové x Vejražkova 16:00–20:00
 2. 6. Nad Zlíchovem x V Násypu 16:00–20:00
 3. 6. Holubova x Pechlátova 16:00–20:00
 4. 6. Zahradníčkova – proti č. 34 16:00–20:00
 5. 6. Jinonická – proti č. 78 16:00–20:00

Seznam stanovišť BIO VOK 
hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
 Datum  Stanoviště Čas
 24. 5.  Svornosti x Pod Tratí 9:00–12:00
 24. 5.  Trojdílná x Nad Zámečkem 9:00–12:00
 31. 5.  U Dívčích hradů – proti č. 8 9:00–12:00
 31. 5.  U Malvazinky č. 24 9:00–12:00
 7. 6.  U Palaty x Na Hřebenkách 9:00–12:00
 7. 6.  U Šalamounky x K Měchurce 9:00–12:00

Seznam stanovišť BIO VOK 
hrazených z rozpočtu MHMP
 Datum  Stanoviště Čas
 23. 5.  Ke Smíchovu x Lipová alej 9:00–12:00
 24. 5.  Butovická x Mezi lány 13:00–16:00
 30. 5.  Baldové x Vejražkova 9:00–12:00
 30. 5. Nad Zlíchovem x Prosluněná 13:00–16:00
 30. 5.  V Břízkách č. 11 13:00–16:00
 31. 5.  Slivenecká x Kosořská 13:00–16:00
 6. 6.  Výmolova – u zahrádkářské kolonie 9:00–12:00
 7. 6.  Holyňská x Švábova 13:00–16:00

Do kontejnerů na BIO odpady je možné odložit pouze bioodpady  
(listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).  
Živočišné zbytky do těchto kontejnerů nepatří.

Termíny jsou bez záruky a občané by si měli aktuální informace ohledně 
přistavování VOK ověřit na webu www.praha5.cz/kontejnery-a-stepkovani.

DEN DĚTÍ
Radnice Prahy 5  
chystá tradiční akci.  
Kdy a kde? Sledujte  
www.praha5.cz.


