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Společnost, politické dění a hospodaření radnice
V politické rovině života MČ Praha 5 došlo v roce 2018 k významné události – vypršelo
čtyřleté funkční období Zastupitelstva MČ Praha 5 a v říjnu se uskutečnily komunální
volby, po kterých následovala vyjednávání o nové radniční koalici. Na základě nově
rozdaných politických karet bylo zastupitelstvem zvoleno také nové vedení MČ Praha 5,
sestávající ze starosty, tří zástupců a pěti radních. Volby do samospráv ale nebyly
jedinými volbami, kterých se obyvatelé MČ Praha 5 v roce 2018 účastnili. Už začátkem
roku byli zváni k volebním urnám, aby odevzdali své hlasy některému z kandidátů na
Prezidenta České republiky. Ve druhém kole v nich svůj mandát obhájil Miloš Zeman,
a to proti bývalému předsedovi AV ČR Jiřímu Drahošovi. Kronikářský zápis této kapitoly
nyní ale zahájíme problematikou rozpočtu.

Rozpočet a hospodaření MČ Praha 5
Rozpočet Městské části Praha 5 je základním nástrojem finančního hospodaření městské
části. Schválený rozpočet na rok 2018 předpokládal příjmy ve výši 675 710 000 Kč a výdaje
ve výši 1 166 851 500 Kč, tedy se jednalo o rozpočet schodkový, přičemž schodek měl být
kryt zapojením finančních prostředků třídy 8 – financování: tedy finančními prostředky,
které byly vytvořeny v předchozích letech. Ve fondu rezerv a rozvoje podle důvodové
zprávy k návrhu rozpočtu mělo být v říjnu roku 2017 kolem 725 milionů Kč.
V průběhu roku 2018 ale došlo k úpravám a k navýšení příjmové stránky rozpočtu, a to
na 1 272 305 700 Kč, zatímco schválené výdaje ve výši 1 166 851 500 Kč byly upraveny na
cifru 1 429 341 900 Kč, čímž se předpokládané saldo snížilo z – 491 141 500 Kč
na – 157 036 200 Kč. Ve skutečnosti pak radnice hospodařila tak, že příjmy dosáhly výše
1 413 621 757 Kč a výdaje 1 070 046 006 Kč. Výsledkem hospodaření tedy byla ke dni
31. 12. 2018 částka 343 575 750 Kč.
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Struktura příjmů MČ Praha 5 v roce 2018

Z významných investic můžeme uvést mj. okolo 40 milionů Kč použitých na rekonstrukci
ZŠ Pod Žvahovem. Stejná částka šla na rekonstrukci komunikací v parku Mrázovka.
O pět milionů méně stála rekonstrukce tzv. Raudnitzova domu v historické obci
Hlubočepy. Zhruba 30 milionů stála např. úprava sportovního areálu při základní škole
na Barrandově. Jaké investiční částky a do kterých oblastí života MČ Praha 5 směřovaly,
to nám přehledně prezentuje následující graf a tabulka:

Struktura výdajů: graf

3

Struktura výdajů: tabulka

Komunální volby v Praze 5
Dne 31. května 2018 vyhlásil prezident republiky (rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce
zákonů pod č. 85/2018) na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018 jednak komunální volby
(tedy do zastupitelstev obcí, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev
městských částí hlavního města) a dále volby do Senátu, které se ale na území MČ Praha
5 nekonaly. Volební kampaň naplno vzplála ještě před prázdninami a s blížícím se datem
voleb se na základě volebních průzkumů začalo spekulovat nejen o možných výsledcích,
ale také o případných koalicích na radnicích jednotlivých městských částí. Dle průzkumu
agentury Phoenix Research v hlavním městě sice mělo vyhrát hnutí ANO s necelými
22 procenty, což odpovídalo i výsledku z roku 2014, ale markantně měli posílit Piráti,
kteří mířili k 17 procentům a tím ke druhé příčce mezi stranami. Za nimi měly následovat
s 12 procenty ODS i TOP 09, potom šestiprocentní KSČM a pět procent měla podle
sociologů získat ČSSD. Podobná situace se očekávala i na smíchovské radnici, kde vládla
koalice stran ANO, ODS, TOP 09, KDU-ČSL a DJK (Demokraté Jana Kasla). Tehdejší
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předseda ANO v Praze 5 Jiří Špaňhel si spolupráci s ODS a TOP 09 pochvaloval a koaliční
strany se podle některých zpráv měly již před volbami domlouvat na znovusestavení
rady i po volbách. Podobné zprávy ale rezolutně odmítli Pavel Richter za TOP 09 i Lukáš
Herold za ODS.
Největším otazníkem byl ale nový politický faktor v podobě Pirátů. Do čela jejich
kandidátky pro volby v MČ Praha 5 byl vybrán experimentální fyzik Daniel Mazur. Ten
se o plánované koalici také doslechl a vyjádřil se takto: „Dostalo se to ke mně, ale jen jako
drb. Není to nic podloženého. Je ale pravda, že jsou teď v dobré situaci, kde by bylo pro
ně výhodné domluvit si další koalici. A ať už je to kvůli tomu, že se jim spolu pracuje
dobře, nebo protože nás berou jako hrozbu, to je jedno. My teď hlavně musíme napnout
veškeré síly, abychom voliče přesvědčili, že nejsme jen platnou opozicí, ale že také
dokážeme se silným mandátem sestavit radu.“ Rozhodnout tedy měli voliči, kteří tak
v prvním říjnovém týdnu učinili.

Výsledky voleb v MČ Praha 5, stejně jako na území celé Prahy 5 uvádí následující
tabulky:
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Strany, které získaly mandáty v Zastupitelstvu MČ Praha 5


Česká pirátská strana a Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 – 18,85 % (11 mandátů)



Občanská demokratická strana – 16,54 % (9 mandátů)



TOP 09 – 13,36 % (7 mandátů)



ANO 2011 – 12,09 % (7 mandátů)



Starostové a nezávislí – 10,20 % (6 mandátů)



KDU-ČSL a nezávislí – 5,83 % (3 mandáty)

Strany bez mandátu:


Strana zelených – 4,59 % (0 mandátů)



Živá Praha 5 a Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí – 3,66 %
(0 mandátů)



Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí – 3,52 % (0 mandátů)



Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – 3,26 % (0 mandátů)



Petr Mach – Svobodní v Praze 5 – 2,73 % (0 mandátů)



Česká strana sociálně demokratická – 2,39 % (0 mandátů)



Komunistická strana Čech a Moravy – 2,35 % (0 mandátů)



Starostové pro Prahu s podporou ODA – Krásné město Praha 5 – 0,64 % (0 mandátů)

Nové vedení MČ Praha 5
Jak je vidět z první tabulky, v komunálních volbách v MČ Praha 5 zcela propadli Zelení,
komunisté i sociální demokraté, kteří se nedostali přes potřebných pět procent, tvořících
nutné kvorum. V zastupitelstvu také nezasedlo SPD Tomia Okamury, uskupení Živá
Praha 5 a Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Společnost proti
developerské výstavbě v Prokopském údolí, Petr Mach – Svobodní v Praze 5 a Starostové
pro Prahu s podporou ODA – Krásné město Praha 5.
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Následovala jednání o koalici, která, oproti jiným dobám, byla překvapivě rychlá.
Už 10. října se v médiích objevily zprávy, že je „koalice“ upečena a domluvili se na ní
zástupci Pirátů a nezávislých, ODS a ANO. Strany podepsaly memorandum o budoucí
koalici a započala jednání o detailech. Médiím zprávu sdělil lídr Pirátů a nezávislých
Daniel Mazur, který se na základě dohody měl stát starostou. Nechal se slyšet, že by
jednání o podrobnostech rád dokončil do měsíce. Takto domluvená koalice tehdy ve
43členném zastupitelstvu disponovala 27 hlasy, tedy pohodlnou většinou. Dne 18. října
se obyvatelé Prahy 5 dozvěděli, že byla podepsána koaliční smlouva a na svém 1. zasedání
dne 13. 11. 2018 zastupitelé zvolili nové vedení MČ Praha 5.
Starostou byl zvolen dle očekávání Daniel Mazur, jenž byl jediným nominovaným
kandidátem na tuto funkci. Původně měl být volen v tajné volbě, na návrh nové koalice
však zastupitelé odhlasovali volbu otevřenou. To kritizovali zástupci nově opoziční TOP
09, podle kterých by nová garnitura měla mít dostatek sebevědomí, aby ustála tajnou
volbu, při níž by se její členové nemohli vzájemně kontrolovat. „Je to součást našeho
chápání otevřenosti a zodpovědnosti voleného zástupce,“ uvedl v reakci Mazur s tím, že
až na dobře odůvodněné výjimky bude vždy prosazovat otevřené hlasování, protože to
odpovídá pirátskému přístupu k transparentní politice.
„V první řadě bych chtěl poděkovat našim voličům a ujistit je, že udělám vše, co
bude v mých silách, abych jejich projevenou důvěru nezklamal. Řídit radnici chci
v souladu s pirátskými zásadami, a to transparentností, otevřeností a zapojením občanů
do radničních procesů,“ uvedl nový starosta MČ Praha 5 Daniel Mazur.
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Nový starosta Daniel Mazur

Vzděláním je Daniel Mazur experimentální fyzik a pracovní zkušenosti kromě
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy nasbíral i ve Spojených státech (Illinois
Institute of Technology, Argonne National Laboratory), frankofonním Švýcarsku
(Université de Genève) a v severní Itálii (synchrotron Elettra v Terstu). V současnosti
pracuje jako manažer výzkumných a infrastrukturních projektů na Univerzitě Karlově.
První místostarostkou městské části se stala Renáta Zajíčková (ODS), pro kterou
hlasovalo 30 zastupitelů. Místostarosty jsou Karel Bauer (za Piráty a nezávislé) s 26 hlasy
a Martin Slabý (ANO), kterého podpořilo 29 zastupitelů. Radními se stali Štěpán Rattay
(za Piráty a nezávislé) s 28 hlasy, Lukáš Herold (ODS) s 31 hlasy, Zdeněk Doležal (ODS)
s 30 hlasy, Jan Panenka (ODS) s 28 hlasy a Petr Lachnit (ANO) s 27 hlasy.
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Čestná občanství
Dne 11. února ocenili zástupci MČ Praha 5 celoživotní dílo šesti významných občanů
žijících či tvořících v páté městské části a předali jim čestná občanství Prahy 5. Během
slavnostního večera ve Švandově divadle byli oceněni: hematolog Otto Hrodek,
paleoantropolog Emanuel Vlček (in memoriam), režisér, herec a zpěvák Ondřej Havelka,
režisér a scenárista Vít Olmer a protifašističtí bojovníci Jaroslav Kraus a František Šedivý.
Ocenění udělili starosta Pavel Richter a zástupce starosty Lukáš Herold. Slavnostní večer
moderoval Tomáš Matuška.
Za protifašistického bojovníka Jaroslava Krause převzala ocenění jeho vnučka Ester
Gerová. Následně citovala emočně silný úryvek z připravované publikace pamětí
Jaroslava Krause, v němž popisuje příjezd do Osvětimi a své první setkání s nechvalně
proslulým doktorem Mengelem „na rampě“.
Poděkování za čestné občanství udělené Emanuelu Vlčkovi přednesl jeho syn Pavel
Vlček.
Slavnostní večer pokračoval koncertem skupiny Melody Makers s frontmanem Ondřejem
Havelkou.
„Rád bych poděkoval všem, kdo se na slavnosti podíleli a zúčastnili se. Jsem ohromen
duševní svěžestí nejstarších oceněných osobností, jejich obdivuhodným životním
nadhledem a tím, že se stále snaží předávat své zkušenosti mladší generaci. Dovolím si
popřát všem hodně zdraví, sil a úspěchů. Nevšední atmosféru umocnil profesionální
výkon uskupení Ondřeje Havelky. I jim patří velký dík a uznání,“ řekl na závěr akce
starosta Pavel Richter.
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Ester Gerová, František Šedivý, Otto Hrodek, Pavel Richter, Lukáš Herold

František Šedivý, Otto Hrodek
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Pavel Vlček
Následně uvádíme profily oceněných.
Ondřej Havelka (* 10. října 1954 v Praze)
Český režisér, herec, zpěvák a tanečník. Narodil se do umělecké rodiny, jeho matkou je
herečka Libuše Havelková a otcem hudební skladatel a profesor Akademie múzických
umění Svatopluk Havelka. Po absolvování herectví na Divadelní fakultě Akademie
múzických umění (DAMU) v Praze studoval operní režii na Janáčkově akademii
múzických umění (JAMU) v Brně. V letech 1976 až 1995 vystupoval jako frontman
Originálního Pražského Synkopického Orchestru. Hned po odchodu z OPSO založil
vlastní jazz-band (Ondřej Havelka a jeho Melody Makers), se kterým působí dodnes. Jako
všestranný umělec je uměleckým ředitelem a zároveň frontmanem orchestru,
zaměřeného na autentickou interpretaci historického jazzu a swingu meziválečného
období 20. století. Při produkcích se svým orchestrem si pohrává s rolí klasického
swingového „entertainera“ se všemi typickými atributy této profese: zpěv, mluvené
slovo, tanec, step.
Jako

herec

účinkoval

v několika

filmech,

například

Saturnin,

Dobrodružství

kriminalistiky či Případy detektivní kanceláře Ostrozrak. V roce 1999 Ondřej Havelka
režíroval film Zdravý nemocný Vlastimilený Brodský, pro který také napsal scénář a ve
kterém si zahrál sám sebe.
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V posledních letech působí O. Havelka úspěšně jako režisér operních představení a filmů.
V roce 2014 dosáhl mezinárodního uznání se svou režijní prací na zfilmování opery Orfeo
ed Euridice od Christopha Willibalda Glucka v Zámeckém divadle v Českém Krumlově
a v interiérech tamějšího zámku. Jako umělecký poradce působil při natáčení tohoto filmu
americký kontratenorista Bejun Mehta, který také ztvárnil hlavní roli Orfea. Televizní film
byl uveden mj. 19. července 2014 na německo-rakousko-švýcarské stanici 3sat.

prof. doc. MUDr. Otto Hrodek, DrSc. (*8. října 1922 v Jihlavě)
Je zakladatelem moderní české hematologie a světovým průkopníkem léčby dětské
leukemie. Většinu svého profesního života strávil ve FN Motol. Koncem 50. let publikoval
spolu s autory J. Janelem a M. Miterou první učebnici „Dětská hematologie“, která se
věnovala poruchám krvetvorby v dětském věku. Zaměřil se na diagnostiku a léčbu
dětských leukemií, aplastické anémie a hemofilie. Své zkušenosti a poznatky čerpal
i v zahraničí. V roce 1985 inicioval založení Pracovní skupiny dětské hematologie (PSDH)
České republiky a doporučil léčbu dětské akutní leukemie podle německých protokolů
BFM.
Pracovní skupina dětské hematologie vznikla neoficiálně v roce 1985, kdy Otto Hrodek,
svolal do motolské nemocnice schůzku českých dětských hematologů, reprezentujících
fakultní a krajské nemocnice. Schůzky se zúčastnili kolegové z Prahy, Plzně, Hradce
Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovic, Ostravy, Olomouce a Brna. Impulsem
k opakovaným setkáním byla diskuze nad zahájením společné studie jednotné léčby dětí
s akutní lymfoblastickou leukemií v České republice, která byla zahájena v roce 1986.
Na podzim roku 1989 také poprvé transplantoval kostní dřeň. Dětský pacient, kterého
tehdy zachránil, dodnes žije. V roce 2017 získal cenu nadačního fondu Neuron za přínos
světové vědě.
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Jaroslav Kraus (*10. srpna 1922 v Praze)
Bojovník proti fašismu prošel v období druhé světové války několika koncentračními
tábory. V srpnu 1942 byl deportován transportem VAS 343 do Terezína, kam dorazil
v den svých dvacátých narozenin a strávil zde dvacet šest měsíců. Na podzim 1944 byl
i s bratrem deportován transportem EL 1255 do hrůzné Osvětimi a prošel Mengeleho
selekcí, která rozhodovala o dalším osudu vězňů. Zde strávil šest týdnů. Následně byl
přesunut na místo, kde panoval mírnější režim. Jako zdravý, mladý, tzv. odborník byl
totiž vybrán pro práci v německé továrně v Mojslovicích, což byl pobočný lágr
Buchenwaldu. Když měl být Buchenwald v dubnu 1945 osvobozen Rudou armádou, byli
vězni přesouváni do jiných táborů. Během přesunu se podařilo J. Krausovi uprchnout
a dostat se domů. Jeho bratr však zemřel. Ani po únorovém převratu neměl pan Kraus
klid, byl sledován jako prosionistický živel.

Vít Olmer (* 19. června 1942 v Praze)
Český scenárista, režisér a publicista. Vystudoval herectví na DAMU a režii na FAMU.
V současné době působí na FAMU jako pedagog.
Účinkoval

v celé

řadě

českých

i

zahraničních

filmů

jako

například Fantom

Morrisvillu, Holka na zabití, Most u Remagenu, Muž z prvního století, Upír z Ferratu nebo Páni
kluci. Hostoval v Národním divadle v Macháčkově inscenaci Ze života hmyzu. Jako režisér
se podílel na vzniku mnoha dokumentárních snímků pro televizi. Mezi jeho celovečerní
filmy patří mimo jiné Sonáta pro zrzku, Stav ztroskotání, Co je vám, doktore?, Tankový prapor
a nejnavštěvovanější porevoluční film Nahota na prodej.
Za svoji tvorbu obdržel mnohá ocenění na filmových festivalech v Západním Berlíně,
Moskvě, Mnichově, Praze, Plzni, Karlových Varech, Tokiu, Washingtonu a v New Yorku.
V současné době natáčí sociálně zaměřený velký dokument pro ČT Adoptuj si svého
seniora.
Kromě herectví a režie se jako spoluautor podílel na vzniku scénářů svých filmů. Je také
autorem čtyř knížek, nespočtu povídek, řady fejetonů a článků. Jako autor psaného slova
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publikoval v šedesátých letech v Literárních novinách, v Mladém světě a v časopise
Kultura. Po sametové revoluci publikoval v Neviditelném psu, Pražanu a iDnes. Také
jeho články vyšly v časopisech Pětka pro vás a Vaše 5.

Vít Olmer
František Šedivý (*2. července 1927 v Praze)
Bojovník proti fašismu a komunismu se už jako mladý zapojil do odporu proti
nacistickému režimu. Po válce vedl aktivní boj proti komunismu. Byl za to v roce 1952
odsouzen ke čtrnáctiletému vězení.
Vypráví rád o prvorepublikovém školství a svém studiu na reálce, která se nacházela
v budově školy U Santošky. V patnácti letech byl žákem čtvrtého ročníku reálky.
Němci se však v průběhu druhé světové války rozhodli omezit možnost vzdělávání nejen
na vysokých školách, ale rovněž na školách středních, kde se povinně snižoval počet žáků,
což postihlo i studenta Šedivého.
Brzy po únoru 1948 se F. Šedivý zapojil do letákové akce vysvětlující lidem, co se stalo
a jaká doba nastává. Dvakrát pomohl při ilegálním přechodu státních hranic. Jako student
vysoké školy dal dohromady několik spolužáků, kteří nebyli spokojeni se současnou
politickou situací. Jejich činnost však byla vyzrazena a F. Šedivý byl 8. května 1952 zatčen.
Z Bartolomějské, kde byl vězněn dva a půl měsíce, byl 2. července převezen do pankrácké
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věznice, oddělení B1, kde čekal další čtyři měsíce na soud. Zde poznal hlad, psychický
tlak a strach, zda bude odsouzen k smrti stejně jako Slánský, jehož popravu oběšením
v noci 3. prosince 1952 zde ještě zažil. Následně byl převezen do věznice Mírov. Nejtěžší
podmínky zažil v jáchymovských dolech, kde existoval jako číslo A 011333. Minula ho
amnestie, propuštěn byl až v roce 1964.

prof. MUDr. RNDr. h.c. Emanuel Vlček, DrSc. – in memoriam
(*1. března 1925 Rožmitál pod Třemšínem – † 24. října 2006 Praha)
Český paleoantropolog, lékař a profesor Anatomického ústavu 1. LF UK. Po absolvování
smíchovského Vančurova reálného gymnázia vystudoval v letech 1945–1951 zároveň
lékařskou a přírodovědeckou fakultu (obor antropologie) Univerzity Karlovy v Praze.
Během studií pracoval v Ústavu soudního lékařství jako demonstrátor a pomocná
vědecká síla. Jako mladý student byl též zapisovatelem profesorů Hájka a Tesaře u pitvy
ministra Jana Masaryka v březnu 1948. V letech 1951–1957 pracoval ve Státním
archeologickém ústavu v Nitře, poté do roku 1967 v Archeologickém ústavu v Praze. Od
roku 1967 byla jeho vědecká kariéra spojena s Národním muzeem v Praze, kde v roce 1967
založil antropologické oddělení. V letech 1952–1974 přednášel antropologii na Univerzitě
J. A. Komenského v Bratislavě a paleontologii člověka v Paleontologickém ústavu
Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
Soustředil se zejména na paleoantropologii v evropském teritoriu, zpočátku se zabýval
především pravěkými a starověkými populacemi a popsal velkou skupinu Chalchů
(větev Mongolů). Od roku 1955 se prof. Vlček začal zabývat i kosterními pozůstatky
našich panovníků, například z rodu Přemyslovců, Lucemburků či Ladislava Pohrobka
nebo Jiřího z Poděbrad a dalších významných historických osob. Jeho antropologickolékařské výzkumy popsaly tělesné vlastnosti, genetickou příbuznost, prodělané nemoci,
zdravotní stav a přibližný věk v okamžiku skonu. V některých případech profesor Vlček
i vyvrátil hypotézu o identifikaci ostatků. Vděčíme mu za další pramen poznání, který
byl leckdy rozdílný od dobových pramenů a kronik.
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Vzpomínkové dny
Představitelé MČ Praha 5 se každoročně zapojují do řady vzpomínkových akcí. Také
v roce 2018 připomněli občanům potřebu vzdát úctu obětem válek i totalitních režimů
a významným dnům, které se zapsaly do historie naší země. Jedním z nich je 5. květen,
kdy si každoročně připomínáme památku protifašistického povstání českého lidu, které
vypuklo v Praze v roce 1945. V letošním roce dne 4. května za doprovodu hudby uctili
památku obětí položením věnců zástupci starosty MČ Praha 5 Vít Šolle, Lukáš Herold
a radní 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 sv. Václava
a poslední pietní zastavení bylo u pamětní desky obětem z let 1939-1945 v Plzeňské
ulici 6/233.

Vít Šolle u pomníku v kostele sv. Václava
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Den památky obětí komunistického režimu
Dne 27. června, v den výročí popravy Milady Horákové, uctili její památku starosta
Pavel Richter a zastupitelka Marie Ulrichová-Hakenová položením věnce a květin
k pamětní desce na domě č. p. 976 v Zapově ulici 2.
Den výročí popravy komunisty zavražděné poslankyně Národního shromáždění je
v současnosti připomínán jako Den památky obětí komunistického režimu.
„Od dětství vnímám tento dům jako pietní místo. Odtud byla Milada Horáková
odvlečena a komunisté ji následně popravili. Životní osud této statečné ženy zůstává
mementem krizových okolností dějin, na které nelze zapomenout. Hluboce se skláním
před odvahou Milady Horákové, před jejím pevným morálním postojem, smyslem pro
spravedlnost a oddanost zemi, ve které žila,“ uvedla ombudsmanka Marie UlrichováHakenová.
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Ombudsmanka Marie Ulrichová-Hakenová u pamětní desky Milady Horákové

Den české státnosti – 28. září
Dne 27. září uctili zástupci radnice památku svatého Václava, přemyslovského knížete,
patrona Čech a Moravy. Dne 28. září v roce 935 byl světec zavražděn svým bratrem
Boleslavem ve Staré Boleslavi. Pietního aktu s položením věnce, který se uskutečnil
v kostele sv. Václava na Smíchově, se zúčastnili starosta Pavel Richter, zástupci starosty
Vít Šolle a Lukáš Herold, zastupitelé Marie Ulrichová-Hakenová, Radomír Palovský,
Viktor Čahoj a zaměstnanci úřadu.
Vít Šolle přednesl slavnostní projev, ve kterém vyzdvihl význam osobnosti sv. Václava
pro naši současnost.

Strom Olgy Havlové v parku Portheimka
Dne 3. října uctila MČ Praha 5 památku nedožitých 85. narozenin paní Olgy Havlové,
zakladatelky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a připojila se k Roku Olgy
Havlové. Nadace VDV se rozhodla připomenout výjimečnou osobnost paní Olgy
zasazením osmdesáti pěti stromů dobré vůle po České republice. Starosta městské části
P. Richter zasadil v parku Portheimka strom č. 69. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci
Výboru dobré vůle, Dialogu Jesenius a Projektu 35.
„V Praze 5 sázíme 69. strom z 85. Bude nám všem připomínat silnou osobnost paní Olgy,
která s noblesou a statečností bojovala s rakovinou a díky níž můžeme pomáhat
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nemocným a potřebným, pro které paní Olga nadaci založila. Chtěli bychom poděkovat
radnici, že našla tento kus země pro strom, který nás bude s paní Olgou navždy spojovat,
protože stromy rostou do nebe,“ řekla Petra Tesařová, která aktivně působí jak v obecně
prospěšné onkologické organizaci Dialog Jesenius, tak v Projektu 35.

Zasazení 69. stromu Olgy Havlové

Vznik Československé republiky
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
Československé republiky. Následně byla položena kytice u pamětní desky v kostele
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římskokatolické církve sv. Václava na Smíchově.

Pietní akt k 100. výročí založení Československé republiky

Odhalení pamětní desky Františka Ringhoffera
Dne 27. dubna byla slavnostně odhalena pamětní deska barona Františka Ringhoffera
(27. 4. 1817 – 23. 3. 1873), starosty Smíchova v letech 1861–1865 a úspěšného podnikatele,
zakladatele továrny na výrobu železničních vagónů. Pamětní deska byla umístěna na
adrese Plzeňská 233/10 (OC Nový Smíchov).
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Jan Kefer

Dne 31. ledna, v den narození Jana Kefera (nar. 31. 1. 1906), uctili představitelé radnice
položením květin památku tohoto statečného vlastence a připomněli odkaz, který tu
zanechal pro současné a budoucí generace.
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Jan Kefer byl významný český astrolog, hermetik a publicista meziválečného období
20. století. Vzdělání získal na Arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči, následně
absolvoval noviciát premonstrátského Strahovského kláštera, avšak z řádu odešel
a vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

Pracoval jako knihovník Národního muzea v Praze, později jako knihovník Strahovského
kláštera a ve Vatikánské knihovně. Byl dlouholetým sekretářem a později i předsedou
společnosti československých hermetiků Universalie a redaktorem časopisu Logos. Dne
18. června 1941 byl zatčen gestapem, protože v Universalii brojil proti německé okupaci.
Po tvrdých výsleších a nucené práci zemřel 3. prosince 1941 v koncentračním táboře
Flossenbürg. Dne 25. října 2012 byla Janu Keferovi jako prvnímu z československých
hermetiků odhalena pamětní deska, připomínající jeho mimořádný přínos v mnoha
oborech i jeho tragickou smrt. Je umístěna na adrese jeho posledního občanského bydliště,
v ulici Pavla Švandy ze Semčic v Praze 5. V témže roce mu byla udělena in memoriam
záslužná medaile MČ Praha 5 a rovněž byl na jeho hrob na pražských Malvazinkách
umístěn kus kamene z lomu v koncentračním táboře Flossenbürg.

František a Míla Pecháčkovi
Radní P. Lachnit spolu se zástupci České obce Sokolské položili dne 3. července květiny
u pamětní desky v ulici Jindřicha Plachty k uctění památky Františka Pecháčka a Milky
Pecháčkové, kteří byli umučeni v koncentračním táboře v Mauthausenu. Manželé
Pecháčkovi byli statečnými vlastenci a významnými členy Sokola.
Pietní akt byl spojen se zahájením XVI. všesokolského sletu, neboť právě manželé
Pecháčkovi se před druhou světovou válkou podíleli na organizaci všesokolských sletů.
Hned na počátku druhé světové války se František Pecháček zapojil do protinacistického
odboje. Stal se zemským velitelem sokolské odbojové organizace Jindra. V době nasazení
čs. parašutistů do protektorátu za účelem odstranění R. Heydricha organizoval pomoc
parašutistům. V bytě Pecháčkových se konaly ilegální schůzky včetně setkání
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s parašutisty Gabčíkem a Kubišem. Na základě výpovědi konfidenta byl v roce 1942
zatčen. Spolu s ním zatklo gestapo i jeho manželku a celou rodinu jeho bratra. Přiznání
na něm bylo za těžkých mučení vymáháno takřka dva roky. V roce 1943 byla jeho
manželka umučena v Mauthausenu. Původně se uvádělo, že Pecháček byl později buď
zastřelen, anebo zplynován. Podle nových informací byl zavražděn bestiálním způsobem,
a to roztrhán psy dozorců.

Den válečných veteránů
Dne 9. listopadu se konala na náměstí Kinských u pomníku padlých při osvobozování
Prahy vzpomínková akce pořádaná Sdružením válečných veteránů pod záštitou radního
MČ Praha 5 P. Lachnita.
Den válečných veteránů připomíná účastníky a oběti světových i lokálních konfliktů od
roku 1926, a to jak oběti z řad vojáků, tak i civilních obyvatel.
Vyznamenání převzali z rukou zástupce Sdružení válečných veteránů účastníci
zahraničních misí v Iráku, bývalé Jugoslávii a Afghánistánu.
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Místopředseda Sdružení válečných veteránů L. Sornas ve svém projevu zdůraznil
význam slavnostního dne, odvahu a statečnost našich vojenských veteránů. Zmínil také
trvalý zármutek rodin vojáků, kteří se ze svých misí nevrátili.
Na závěr akce pronesl farář Václav Revenda modlitbu za zemřelé ve všech válečných
konfliktech.
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Územní plánování, výstavba a podnikání
V následující kapitole kronikářských zápisů se zaměříme na problematiku územního
plánování a výstavby na území naší páté městské části a připomeneme si vítěze ankety
Podnikatel a živnostník roku 2017.

Bydlení v Praze 5
Vzhledem k tomu, že oblast Prahy 5 je nadále žádanou lokalitou pro bydlení, bylo také
v roce 2018 dokončeno několik developerských projektů. Dobrá dopravní dostupnost do
centra hlavního města, občanská vybavenost, revitalizované parky s udržovanou zelení,
nové pracovní příležitosti a pestrá nabídka obchodů lákají zájemce o komfortní žití.
Následně představujeme některé z nově vybudovaných rezidencí.

Rezidence Malvazinky
V letošním roce pokračovalo předávání bytů v oblíbené Rezidenci Malvazinky. Celkem
třicet sedm nových bytů získalo své majitele v České ulici v blízkosti košířského parku.
Developerem projektu Rezidence Malvazinky, jenž se skládá ze tří domů, je společnost
Exafin alfa, s.r.o. (dříve Kadlec, realitní kancelář, s.r.o.), která se již více než dvacet let
zabývá rozprodejem vlastních developerských projektů a také projektů jiných investorů.
Bydlení v rezidenci je zajištěno byty od 1+kk až po exkluzivní 4+kk a 5+kk s velkými
terasami či předzahrádkami.
.

Vbloku
Vbloku je projekt úspěšné firmy PSN, která se na trhu s nemovitostmi pohybuje už 27 let
a nyní vytvořila v Praze 5 startovací bydlení pro studenty a mladé lidi.
Tento projekt je umístěný v Peroutkově ulici v Jinonicích a vznikl rekonstrukcí
původního hotelu. Nyní je v objektu k dispozici 113 unikátních bytových jednotek typu
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1+kk a 2+kk. Ve společných prostorách se nachází fitness, prádelna a společenská
místnost, na kterou navazuje centrální zahrada s možností pořádání gril párty.

Ekodukt přes ulici K Barrandovu
V rámci participačního procesu proběhlo 7. listopadu v zasedací místnosti zastupitelstva
veřejné představení hrubopisu ověřovací architektonické studie Ekodukt přes ulici
K Barrandovu. Cílem studie je propojení Barrandova a Slivence prostřednictvím
speciálního mostního objektu. Studie navrhuje ekodukt s integrovanou pěší a cyklistickou
dopravou v systému městské zeleně.

Nový Barrandov
Na západním konci sídliště, mezi Barrandovskou radiálou a Prokopským údolím, bude
podle územní studie Ateliéru 69 vystavěno téměř osmdesát nových bytových domů
uspořádaných do bloků. Pro nové obyvatele budou zřízeny obchody a služby v parteru,
součástí plánů je také park. V letošním roce bylo představeno dopracování územní studie
Nový Barrandov a započata diskuze s veřejností.
Studie byla zadána ke zpracování společnosti Ateliér 69 na jaře roku 2016 a v březnu roku
2017 byla představena veřejnosti na výborech územního rozvoje MČ Praha 5. Následně
byl koncept posuzován z mnoha hledisek na příslušných odborech městské části, ve
výborech, komisích, na MHMP a IPR.

Kostel Barrandov – základní kámen
Dne 11. listopadu byla zahájena výstavba kostela Krista Spasitele a komunitního centra
mezi ulicemi Grussova, Lamačova a Gabinova na sídlišti Barrandov. V tomto místě dříve
farnost Hlubočepy provozovala Misijní středisko. Při slavnostním obřadu byl základní
kámen kostela požehnán kardinálem Dominikem Dukou.
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Josef Ptáček (zcela vlevo) při poklepání základního kamene kostela na Barrandově
Myšlenkou vybudovat kostel na Barrandově se zabývali místní věřící již v devadesátých
letech minulého století. Kostel sv. Filipa a sv. Jakuba na Zlíchově byl místem setkávání
a obřadů i pro barrandovské křesťany, ale časem pro rozšiřující se sídliště s téměř třiceti
tisíci obyvateli již pro potřeby věřících nestačil. V roce 2012 Arcibiskupství pražské
vyslovilo souhlas s výstavbou kostela a projekt svěřilo do rukou Josefa Ptáčka,
zlíchovského faráře. Byla vyhlášena veřejná výzva na zpracování architektonického
návrhu a projektové dokumentace. Z celkem jedenácti návrhů postoupily do závěrečného
kola tři. Na jaře v roce 2013 vybrala komise složená ze zástupců farnosti a odborníků
jmenovaných Arcibiskupstvím pražským projekt Atelieru Žiška – architektů Jakuba
Žišky a Pavla Šmelhause.
Hlavním účelem stavby bylo vytvořit sakrální prostor, v jehož blízkosti bude i mnoho
příležitostí ke společenskému využití, například komunitní centrum, kavárna či
přednáškový sál. Interiéru kostela bude dominovat skleněný kříž a socha Krista Spasitele
z běleného lipového dřeva. Za autory liturgických prvků (zejména oltář, svatostánek,
křtitelnice) byli vybráni prof. Stanislav Kolíbal a ak. sochař Petr Váňa.
V letech 2013–2014 začaly přípravy projektu pro povolení stavby. V roce 2015 bylo
vydáno územní rozhodnutí a v roce 2017 pravomocné stavební povolení. Na místě
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samotném mezitím proběhlo několik podrobných průzkumů (dendrologický, geologický,
hydrologický) a byl proveden zkušební vrt, který bude využit jako zdroj geotermální
energie pro ekologické tepelné čerpadlo. Byly vykáceny dřeviny, které budou po
ukončení stavby nahrazeny novými a zdravými stromy. V roce 2018 došlo k výběru
generálního dodavatele, kterým se stala společnost Metrostav a. s.

Kostel Krista Spasitele – vizualizace

Smíchov City
Nová čtvrť Smíchov City bude vystavěna v rozsáhlém areálu bývalého nákladového
nádraží. Developerem projektu je společnost Sekyra Group. Bydlení zde nalezne téměř
3 300 obyvatel, vybudována bude mj. škola, školka nebo kulturní centra. Pro kancelářské
prostory, prostory pro zajištění služeb a pro obchody bude k dispozici plocha cca 190 000
m2. Urbanistickou studii Smíchovského nádraží vypracovala společnost A69 – architekti
s.r.o., v architektonické soutěži o návrh budov I. Etapy Smíchov City zvítězil návrh
ateliéru Kuba Pilař architekti s.r.o.
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V lednu letošního roku začala demolice drobných staveb a odstraňování nevyužívaných
kolejí. Během roku pokračoval diskuze s občany nad podobou veřejných prostor. Rovněž
probíhaly diskuse nad modelem v Centru architektury a městského plánování, kterých se
zúčastnili zájemci z řad občanů i zástupci samosprávy. Následně byl MČ Praha 5 předán
do úschovy model Prahy 5, který je od té doby umístěn v jednací místnosti zastupitelstva.
Rezidenční část projektu Smíchov City získala v červnu územní rozhodnutí bez odvolání.

Česká spořitelna
Mezinárodní architektonickou soutěž na podobu nové centrály České spořitelny vyhlásila
banka ve spolupráci se studiem MOBA a developerem projektu Smíchov City, společností
Sekyra Group, v září 2017. Budova banky bude postavena v jižní části projektu Smíchov
City.
V červnu 2018

vybrala nezávislá porota složená z odborníků na urbanismus a

architekturu, zástupců České spořitelny a developera projektu Smíchov City finalisty
soutěže,

kterými

se

staly

architektonické

kanceláře

Baumschlager

Eberle

Architekten/Pavel Hnilička architekti (Rakousko/Česko), Tham Videgard Arkitekter
(Švédsko) a Kleihues + Kleihues (Německo).
Budova České spořitelny bude postavena v jižní části projektu Smíchov City a stavba
bude zahájena v roce 2021. Její dokončení je naplánováno o dva roky později. Nové sídlo
spořitelny by mělo mít podobu kampusu, který bude kromě administrativních prostor
zastřešovat také různorodé služby pro zaměstnance banky i širokou veřejnost. Velký
důraz bude kladen na to, aby se spořitelní kampus významně podílel na vytvoření
plnohodnotného městského veřejného prostoru.

Nová základní škola Smíchov
MČ Praha 5 vypsala mezinárodní architektonickou soutěž o finální podobu nové základní
školy na Smíchově v rámci projektu připravované čtvrti Smíchov City. Cílem vyhlášené
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soutěže bylo nalézt nejvhodnější řešení základní školy s celkem dvaceti třídami,
stravovacími provozy a sportovním zázemím. Soutěže se zúčastnilo v první fázi šedesát
šest architektonických kanceláří, z toho čtyřicet pět zahraničních účastníků. Ve druhé fázi
se zúčastnilo šest týmů vybraných odbornou porotou, a to týmy z Kanady, Polska,
Nizozemska, Česka a Slovenska.
Vítězem se stalo kanadsko-polské sdružení architektů pod vedením Nikolase Koffa
z Toronta a Zbigniewa Gierszaka z Gliwic, druhé místo získal pražský architekt Václav
Škarda a třetí místo obsadilo rotterdamské studio International Design.
Porotu tvořili zástupci městské části starosta Pavel Richter, předsedkyně Výboru
územního rozvoje Zuzana Hamanová, zástupce starosty Vít Šolle, radní Martin Damašek
a Tomáš Homola a také zahraniční architekti se zkušenostmi z navrhování škol.
Například architektka Anne Uhlmann ze švýcarského ateliéru BUR, Giani Cito
z nizozemského studia Moke Architekten. Předsedou poroty byl David Tichý z UNIT
architekti. Dalšími členy poroty byli Boris Redčenkov ze studia A69, který je autorem
urbanistické studie rozvoje smíchovského nádraží, a také autoři dnes již realizovaného
návrhu nové základní školy v Psárech a Dolních Jirčanech, Kamila Amblerová z KA
Architekti a Ondřej Pihrt z ateliéru S-O-A. Porota rozhodovala anonymně, žádný
z porotců do poslední chvíle nevěděl, kdo jsou autoři daných návrhů.

Autoři o návrhu
Za autory vítězného návrhu vysvětlil ideu projektu Zbigniew Gierszak z Gliwic: „Život
ve městě je život v komunitě, a abychom tak žili, musíme se naučit starat jedni o druhé
a o naše společné prostředí. Městská škola by měla podporovat sociální a environmentální
správcovství mezi studenty a měla by být centrem své komunity, která na sebe vzájemně
působí jedinečným městským kontextem. Náš návrh je koncipován jako jednoduchá
mřížová konstrukce, která studentům nabízí diverzitu příležitostí, jak se zapojit do světa,
který je obklopuje.“
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Hodnocení poroty k vítěznému návrhu
Autoři nejvyšší měrou vyhověli požadavkům zadání a naplnili očekávání poroty. Porota
v návrhu oceňuje zejména optimálně navrženou orientaci budovy, čistou a jednoduchou
organizaci vnitřního uspořádání a konstrukce, povedené propojení s okolním veřejným
prostorem, stejně jako se školním pozemkem. Tento návrh představuje nejlepší schéma
pohybu a orientace žáků, učitelů i veřejnosti v budově. Chytře kombinuje klastry, chodby
a otevřené prostory. Uvažování autorů o vnitřním prostoru a konstrukčním systému
umožňuje flexibilitu pro budoucí úpravy a možné změny, které jsou školnímu provozu
vlastní. Porota si dále cení reakce autorů na komentáře udělené v 1. fázi soutěže, jejichž
zdařilé zapracování vedlo k výraznému posunu a naplnění potenciálu, který porota
v tomto návrhu v 1. fázi spatřovala.
Navrhované balkony, které by měly sloužit jako doplněk k třídám, jsou diskutabilní,
zejména ve vztahu k tradiční výuce. Je pravděpodobné, že je nebude možné využívat
v rámci výuky ani ve volném čase a při nesprávně zvolených materiálech a dimenzích
mohou rovněž omezovat denní osvětlení ve třídách. Porota očekává, že tyto balkony
doznají v rámci dopracování studie příslušných změn. Změn dozná pravděpodobně
i navržená dřevěná konstrukce, která bude muset být masivnější nebo přehodnocena.
Z hlediska naplnění všech hodnoticích kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se
návrh jeví jako optimální. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních
nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování
a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že
při dopracování ve spolupráci se zadavatelem a podle jeho připomínek má návrh velmi
dobrou možnost adaptability, aniž by došlo k narušení zdařilého konceptu.
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Rekonstrukce OC Nový Smíchov
V prosinci roku 2017 došlo v OC Smíchov k významné změně. Obchodní řetězec Tesco,
který byl spoluvlastníkem obchodního centra a zabíral ve dvou patrech téměř třináct tisíc
metrů čtverečních, prodal část svého podílu spoluvlastníku a správci centra, společnosti
Klepierre. Tesco nadále vlastní zhruba šest tisíc metrů čtverečních v přízemí, kde zůstal
hypermarket.
Od jara 2018 probíhaly rekonstrukce a úpravy prostor obchodního centra. Tesco opustilo
první patro a volné místo bylo k dispozici novým zájemcům. Dne 31. srpna proběhlo
slavnostní otevření s programem, který moderovali Eva Perkausová a Mirek Šimůnek.
Následně se konala módní přehlídka značky Lindex a zazpívala Markéta Konvičková.
Nakonec vystoupila Adéla Elbel se svou stand up comedy. Zajímavý program byl
připraven i pro děti.
V prvním patře představily své rozšířené prostory společnosti Zara, Lindex a Sephora.
Nově byl zřízen obchod s módními oděvy společnosti Bershka. Do konce roku otevřela
svoji prodejnu se zavazadly společnost Samsonite, prodejce nábytku ve skandinávském
stylu Pentik, módní značka Massimo Dutty, prodejce módních doplňků Kazar a obchod
se sportovní obuví Sizeer.

Reprezentační ples a vyhlášení Podnikatele Prahy 5 roku 2017
Dne 22. února se uskutečnil v Národním domě na Smíchově 1. reprezentační ples pro
veřejnost, na kterém byli vyhlášeni vítězové ankety Podnikatel Prahy 5 roku 2017. Večer
moderovala Zdeňka Žádníková Volencová a v rámci programu plného hudby a tance
vystoupil houslový virtuos Jaroslav Svěcený.
Výtěžek ze vstupného ve výši 79 500 korun byl darován Klubu cystické fibrózy, jehož
posláním je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a zvyšování
informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění. Jedná se o nevyléčitelné dědičné
onemocnění, které postihuje především dýchací a trávicí ústrojí a v současnosti se jeho
důsledky dají pouze mírnit včasnou diagnostikou.
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Během plesu byli slavnostně vyhlášeni vítězové ankety Podnikatel Prahy 5 roku 2017. Do
soutěže přišlo třicet osm nominací a hlasovalo přes pět set lidí.
V kategorii Drobný podnikatel (do deseti zaměstnanců) zvítězil se sto dvaceti hlasy
obchod Ráj deskovek, který sídlí v Lidické ulici. Oblíbený obchod byl otevřen 1. listopadu
2014 a nabízí především deskové hry, hlavolamy a v omezené míře i puzzle. Zájemci
o hry se zde mohou poradit i domluvit si vyzkoušení některých her přímo na místě.

Vítězní majitelé obchodu Ráj deskovek
V kategorii Malý podnik (do padesáti zaměstnanců) bylo zvoleno 172 hlasy květinářství
Kytky od Pepy, sídlící na Andělu. Toto oblíbené květinářství prodává řezané i hrnkové
květiny převážně tuzemských pěstitelů, přičemž část nabídky si pěstují sami. Majitel Josef
Dušátko působí v tomto oboru od roku 1996.
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Vítěz Josef Dušátko – majitel květinářství Kytky od Pepy
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Životní prostředí, flóra a fauna Prahy 5
Projekt „Mobilní nádoby pro uliční prostor“
V rámci ozeleňování ulic městské části a zajištění jejich ochlazení v době nepříznivých
letních vysokých teplot byl navržen projekt „Mobilní nádoby pro uliční prostor“, jehož
autorkou je architektka Petra Vyhnálková. Již v lednu se na radnici uskutečnila
prezentace pro veřejnost.
Nové nádoby, které jsou snadno přemístitelné a vhodné pro růst dřevin, bude možné
umístit na frekventované ulice, na kterých by například z důvodu vedení inženýrských
sítí stromy nemohly být vysázeny. Jedním z cílů byla i možnost umístění některých
stromů, které doposud strádaly v nevhodných betonových květnících. Ke květníkům se
vyjádřil místostarosta Martin Slabý, v jehož kompetenci je péče o zeleň ve veřejném
prostoru: „Do srpna letošního roku, kdy končí dotace z Evropské unie, musí květníky
zůstat na svém místě. Poté může radnice, jak navrhli sami občané, třeba oslovit mladé
designéry a studenty uměleckých škol, nabídnout květináče ve stavebním řízení
investorům nebo je nabídnout k prodeji.“ Další ze stromů umístěných v truhlících budou
přesazeny do parků či lesoparků v Praze 5.

Naučná stezka Habrová
Rada MČ Praha 5 v lednu schválila návrh na zřízení naučné stezky, která propojí Starý
Barrandov s Prokopským údolím a Dívčími hrady. Stezka bude procházet územím
„městského pralesa“, který se rozkládá od Barrandovského mostu směrem k filmovým
ateliérům a tvoří jedinečný ekosystém spolu s habrovským lesíkem a zahradní kolonií na
Barrandově. Naučná stezka bude navazovat na naučné stezky Údolím Dalejského potoka
a Barrandovské skály.
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Akce „Ukliďme Česko“
I v letošním roce se městská část připojila k projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Hlavním úklidovým dnem v Praze 5 byl 7. duben. 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. Záštitu nad akcí s finanční podporou pro organizátory úklidů
a dobrovolníky převzal 1. zástupce starosty MČ Praha 5 Martin Slabý. 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, dětský oddíl Sportík,
Spolek na ochranu Barrandova, ČSOP ZahraBarr či Přátelé Malvazinek, z.s.

Víkend otevřených zahrad
V letošním roce se konal již IX. ročník Víkendu otevřených zahrad, a to ve dnech 9. a 10.
června. Projekt otevření běžně nepřístupných zahrad vznikl ve Velké Británii a postupně
se rozšířil do celé Evropy. V Praze se letos zapojilo osmnáct zahrad, ve kterých byl
připraven pro návštěvníky program a občerstvení. V Praze 5 se otevřely zájemcům
Přírodní zahrada Jelica na Zlíchově, Zahrádkářská kolonie Barrandov a zahrada Stanice
přírodovědců DDM.

Park Klamovka
Dne 6. srpna se uskutečnilo veřejné projednání projektu „Rekonstrukce parku
Klamovka“, kde jej občanům představili architektka Lenka Vyhnálková, arborista David
Hora a 1. zástupce starosty Martin Slabý (ANO), v jehož gesci je veřejné prostranství
a zeleň v MČ Praha 5. Na revitalizaci parku byly uvolněny finanční prostředky ve výši
dvacet milionů korun.
Martin Slabý uvedl, že prioritou je zachování stromů a vzhledem k suchu také vyřešení
hospodaření s vodou.
37

„Úvahy o zalévání parku pitnou vodou z vodovodních řadů jsou nereálné. Radnice
v dlouhodobém horizontu hodlá jít směrem zadržování dešťové vody. Toho docílíme
provzdušňováním půdy, zvyšováním její schopnosti vodu vstřebávat. Vrátíme se k léty
osvědčeným zahradnickým úpravám, jako je mulčování okolí stromů a vytváření
závlahových kol kolem kmenů. “ Také sdělil, že v parku dojde k terénním úpravám, které
zlepší vsakování vody.
V průběhu prezentace se k projektu vyjádřili i občané, kteří se mohli zúčastnit i prohlídky
stromů v parku obohacené výkladem arboristy.
V parku bude provedena nová keřová výsadba, budou doplněny záhony květin podél
hlavních vycházkových ploch, obnoveny stávající lavičky, umístěna nová dřevěná lehátka
a upraven povrch cest v jižní části parku.

Park Botanica
Dne 17. září převzali zástupci radnice od vedení Skanska Reality do své správy park
Botanica, který nese název blízkého rezidenčního projektu. Slavnostního aktu se za
radnici zúčastnili starosta P. Richter, 1. zástupce starosty M. Slabý a generální ředitel
Skanska Reality Petr Michálek.
U zrodu nového parku stáli obyvatelé Vidoule, kteří si pro volné prostranství zvolili
vybudování parkové relaxační zóny. Parku dominují tři trvalé instalace znázorňující
přírodní živly z dílny akademických umělců Františka Svátka, Roberta Bučka a Pavla
Baxy.

Při slavnostním zahájení uvedl starosta P. Richter: „Mám radost, že v naší městské části
vzniká další nový ostrůvek živého města. Vážíme si přístupu odpovědných investorů,
kteří chápou potřebu investic do veřejného prostoru a citlivě zohledňují přání lidí. O tom
jsme se přesvědčili i v tomto případě. Díky spojení místních obyvatel s týmem odborníků
byl vybudován nádherný park. I my připravujeme další možnost, jak mít pohodlné
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bydlení ve městě blízko přírody – rádi bychom se zasadili o vznik volnočasového místa
na Vidouli.“
Následně se vyjádřil i Petr Michálek: „Tím, že máme možnost spolu s veřejností přetvářet
veřejný prostor v lokalitách, kde stavíme, se nám daří naplňovat své poslání nebýt jen
developerem, který staví byty, ale tím, kdo tvoří domovy. Můj dík zde patří především
vedení MČ Praha 5 za to, že se zavázalo park převzít a nadále o něj pečovat.“
Ve slavnostním projevu pokračoval 1. zástupce starosty M. Slabý: „Park Botanica
navazuje a bude navazovat na připravovaný volnočasový areál na Vidouli. Právě toto
spojení veřejného prostoru a volnočasového areálu je myslím správné. Propojení bude
umožňovat přímo obyvatelům sídliště Botanica vyžít se sportovně, relaxovat
a v neposlední řadě budou na Vidouli i ovocné sady, takže si budou moci i zamlsat.“

Otevření parku Botanica
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Bezpečnost a kriminalita
Oblast bezpečnosti je jednou ze základních priorit Rady MČ Praha 5, jež úzce
spolupracuje s bezpečnostními složkami, které působí v naší městské části.
Obvodní ředitelství policie Praha II je útvarem s územně vymezenou působností na
území správních obvodů Prahy 2, Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16 a zajišťuje bezpečnost pro
cca 210 000 trvale bydlících obyvatel. V oblasti se nachází osm místních oddělení policie,
a to na Smíchově, v Košířích, na Barrandově, ve Stodůlkách, na Zličíně, na Novém Městě
a Vinohradech. Ředitelkou je plk. Zdeňka Brotánková. Plnění úkolů policie zabezpečuje
například služba pořádkové policie, železniční policie (služebny má na Wilsonově
nádraží a na smíchovském nádraží), dopravní policie, služba kriminální policie
a vyšetřování a také inspektorát pro zbraně, střelivo, drogy a výbušniny.
Městská policie zabezpečuje veřejný pořádek na území hlavního města Prahy a přispívá
k ochraně občanů a jejich majetku. Obvodní ředitelství Městské policie v Praze 5 sídlí
v Kobrově ulici, okrskové služebny se nacházejí v Lochkově, Radotíně, na Barrandově
a ve Velké Chuchli. Ředitelem je Zdeněk Hejna. Strážníci se denně při své činnosti
setkávají s vulgárním chováním některých spoluobčanů a často řeší poškozování majetku,
výtržnosti a opilství.

Hasičský záchranný sbor České republiky
V Praze 5 působí hasičská stanice č. 7 – Smíchov, která sídlí v Košířích v Jinonické ulici.
Velitelem stanice je npor. Milan Černý. Stanice má působnost na ploše téměř 30 km2, kde
žije více než 80 000 obyvatel. V tomto území se vyskytuje část dálnice D5, tunely
Mrázovka a Strahovský a také Městský okruh včetně Barrandovského mostu, kde hasiči
často zasahují u dopravních nehod. Kromě dvou družstev určených pro běžné výjezdy
zde slouží i mnoho hasičů specialistů, například hasičů lezců, odborníků na záchranu
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osob ze zřícených budov či členů odřadu USAR, kteří jsou určeni pro záchranu a pomoc
při živelních pohromách a katastrofách po celém světě.

Záslužné medaile
Dne 21. listopadu se konalo v budově radnice v sále Zastupitelstva MČ Praha 5 slavnostní
udílení záslužných medailí příslušnicím a příslušníkům bezpečnostních a záchranných
složek působících v Praze 5. Starosta Daniel Mazur ocenil vzorné plnění služebních
povinností nebo mimořádný čin celkem čtrnácti příslušníků Policie ČR, Městské policie
hl. m. Prahy (OŘ Praha 5) a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy sídlícího na
Smíchově. Jedná se o tradiční obřad, který oceňuje příslušníky dle návrhu jednotlivých
velitelů včetně odůvodnění, a jeho následné odsouhlasení Radou MČ Praha 5.

Vyznamenaní příslušníci Městské policie hl. m. Prahy (OŘ Praha 5)
Inspektor Aleš Koziar pracuje u městské policie již dvacet let. Prošel nejrůznějšími
funkcemi od strážníka hlídkové služby až do současné pozice zástupce dozorčího
policejního ředitelství. Jeho pracovní aktivita a nasazení při práci s kamerami přispěly
k zadržení pachatelů přestupků i trestných činů.

Inspektor Pavel Kulík se aktivně podílí na zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku. Ve výkonu služby je aktivní a svým poctivým přístupem k práci dosahuje
mimořádně dobrých výsledků při odhalování přestupků. Jeho okrsek zahrnuje
i smíchovské nádraží.

Inspektor Lenka Nyklová pracuje jako vedoucí jízdní skupiny. Má zásadní podíl na
přípravě a provedení preventivně-výchovných akcí a dětských dnů pro děti v mateřských
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školách, na základních školách a v příměstských táborech. Koordinuje a plánuje činnost
hlídek při udržování veřejného pořádku v městských parcích a lesích.

Vrchní inspektor Martin Tkačík je vedoucí směny hlídkové služby na Smíchově,
koordinuje hlídky a sám se podílí na řešení veřejného pořádku, včetně řešení krizových
situací. Svými zkušenostmi pomáhá služebně mladším kolegům v terénu.

Vyznamenaní příslušníci Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (stanice č. 7 –
Smíchov)
Nprap. Petr Kavka se od svého nástupu k HZS hl. m. Prahy v roce 2001 účastnil velkého
množství náročných zásahů. Již několik let pracuje v odpovědné funkci velitele družstva.
Jako lezec a letecký záchranář je též členem klubu odřadu USAR, který vyjíždí na
záchranné mise po celém světě.
Pprap. Jiří Čapek patří k nejzkušenějším řidičům. K zásahům bezpečně dopravuje své
kolegy již od roku 1995. Po celou dobu působení u HZS Praha jezdí bez nehod. Velmi
aktivní je i při práci s hasičskou mládeží v rámci sboru dobrovolných hasičů.
Nprap. Ivo Kabelka je zkušený velitel družstva a také je členem týmu USAR, určeného
pro záchranné zahraniční mise při živelních katastrofách. Zde působí ve funkci styčného
důstojníka pro koordinaci činností mezi jednotlivými týmy záchranářů.
Nstržm. David Horák se účastnil mnoha záchranných akcí. Působí jako člen týmu USAR,
je lezec i letecký záchranář. Pracuje také v úspěšném závodním týmu pro vyprošťování
z havarovaných vozidel, kde i jako zdravotník získal významná ocenění.
Nstržm. Aleš Filip je dlouholetý pracovník HZS hl. m. Prahy. V Praze 5 se účastnil mnoha
zásahů, záchranných akcí i akcí preventivně-výchovné činnosti. Ve funkci zástupce
staničního garážmistra patří k nejzkušenějším a nejlépe hodnoceným řidičům HZS.
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Vyznamenaní příslušníci Policie ČR (oblast Praha 5)
Prap. Zdeněk Bureš je inspektorem místního oddělení Košíře a pracuje u policie přes
čtyřicet let, z toho dvacet pět let v Praze 5. Je dlouhodobě nadstandardně hodnocen, má
velmi dobré organizační schopnosti a svým zodpovědným přístupem je mnoho let
příkladem pro mladší policisty.
Nprap. Roman Vašek je vrchním inspektorem místního oddělení Barrandov, kde slouží
již dvacet let. Prošel si celou strukturou výkonu služby od hlídkového policisty až po
funkci zpracovatele, kterou vykonává dodnes.
Prap. Václav Schejbal je inspektorem místního oddělení smíchovské nádraží. Podílí se na
objasňování a zpracování přestupků a trestných činů v rámci BESIP. Aktivním přístupem
ve službě přispívá ke snižování trestné činnosti v obvodu oddělení.
Npor. Martina Hrachová je vedoucí 4. oddělení odboru obecné kriminality. Její hlavní
náplní je odhalování trestné činnosti vloupání do bytů a kapesních krádeží. Pod jejím
vedením se podařilo objasnit velké množství případů v rámci této problematiky.
Npor. Josef Švejnoha je vedoucím 1. oddělení odboru hospodářské kriminality. Na svém
kontě má řadu úspěšně vyřešených složitých případů. Mezi jeho pracovní přednosti patří
vysoký stupeň odborných znalostí z oboru hospodářské kriminality.
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Vyznamenaní příslušníci s představiteli MČ Praha 5

Memoriál ppor. Michala Braniše
Turnaj ve fotbale mužstva policistů z Prahy, Brna, Ostravy, Košic, Trnavy a Bratislavy od
12. do 14. září.
Dne 12. září se konal pietní akt u pomníku policisty ppor. Michala Braniše, člena
motorizované jednotky, který byl zastřelen při výkonu služby 15. 6. 1997 v Nuselské ulici.
Poté byl k uctění jeho památky zahájen třídenní 21. ročník mezinárodního fotbalového
turnaje pod názvem „Memoriál ppor. Michala Braniše“, nad kterým převzali záštitu
ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy plk. Jan Ptáček spolu se starostou MČ
Praha 5 Pavlem Richterem. Turnaje se zúčastnila mužstva policistů z Prahy, Brna,
Ostravy, Košic, Trnavy a Bratislavy.
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A nyní uvedeme několik zásahů, které musely bezpečnostní a záchranné složky řešit
v letošním roce.

Střelba v autobuse na Smíchově
Dne 13. března byli zadrženi dva účastníci vážného incidentu v autobusu MHD, linky
244, na pražském Smíchově. Dva cizinci brutálně zbili 51letého Čecha, který se poté bránil
plynovou pistolí a jednoho násilníka zasáhl. Agresoři ještě před příjezdem policie
z autobusu utekli i s odcizenou plynovou pistolí. Po dvou dnech byli dopadeni a následně
stíháni kvůli těžkému ublížení na zdraví a výtržnictví.

Pád cihlové stěny v Radlicích
Tragická událost se odehrála během několika vteřin. V ulici Na Neklance došlo dne
sedmého dubna po čtrnácté hodině ke zřícení stěny. Suť zasypala muže středního věku,
který vynášel odpadky a který při neštěstí utrpěl zranění neslučitelná se životem. První
na místo tragédie vstoupili pyrotechnici, neboť přímí svědci policistům sdělili, že těsně
před zřícením stěny slyšeli něco, co jim připomínalo výbuch. Pyrotechnici místo prohlédli
a konstatovali, že k žádnému výbuchu nedošlo a je možné pokračovat v další práci. Poté
přišli na řadu psovodi Městské policie hl. m. Prahy se speciálně vycvičenými psy
k vyhledávání osob pod závaly. Po prohledání místa psovodi potvrdili, že se pod
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sutinami již nikdo nenachází. Následně se do vyšetřování pustili kriminalisté stálé
výjezdové skupiny druhého obvodu. V rámci prvotního ohledání zjistili, že ke zřícení
stěny došlo s největší pravděpodobností vlivem silného poryvu větru, a poté zjistili
vlastníka pozemku a prošetřili, zda udělal vše pro to, aby byla stěna v pořádku a řádně
zabezpečená. Nakonec bylo stíháno osm lidí, majitelů pozemku a zdi, a za obecné
ohrožení z nedbalosti hrozí obviněným v případě prokázání viny až osm let vězení.
Jedním z obviněných je i známý architekt Tomáš Prouza, který pracoval ve studiu D3A.
K tragické události se vyjádřil i starosta MČ Praha 5 P. Richter: „V první řadě bych chtěl
vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým, se kterými se budeme snažit spojit a pomoci jim
v následujících těžkých dnech. Zároveň jsme se rozhodli za městskou část nad rámec
našich povinností objednat nezávislého statika, který by prošel Prahu 5 a následně by
majitelé byli upozorněni na nedostatky.“

Agresora zadržel Connor
Služební pes Connor zadržel muže, který je podezřelý ze závažného trestného činu.
Patnáct minut před půlnocí ze středy na čtvrtek 23. srpna přijal operátor tísňové linky 158
oznámení o napadení ženy v ulici Na Pavím vrchu. Policistům, kteří během několika
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minut dorazili na místo činu, zraněná žena vylíčila, jak byla před malou chvílí napadena
neznámým mužem, který ji několikrát udeřil kladivem do horní části těla a také do oblasti
hlavy. Při tom na ni křičel, že ji zabije. Když byl vyrušen oznamovateli, svého jednání
zanechal a dal se na útěk, při kterém se snažil ženě sebrat telefon, což se mu nepodařilo.
Na místo události dorazili policejní psovodi se psy Connorem a Axou, kteří se ihned
pustili do prohledávání přilehlého lesoparku. Po několika minutách muže odpovídajícího
popisu nalezli v křovinatém porostu. Nebezpečný násilník se však nechtěl vzdát a snažil
se i přes opakované výzvy, aby tak nečinil, uniknout. Psovod vyzval speciálně
vycvičeného psa Connora povelem „zadrž“ k akci. Connor vyrazil a muže srazil na zem.
Následně provedl zákus do pravého lýtka i přesto, že byl několikrát kopnut. Muž byl
policisty zadržen a po ošetření předveden na služebnu. Poškozená žena byla převezena
do nemocnice a násilníkovi hrozí pro podezření ze spáchání trestného činu loupeže ve
stadiu pokusu až dvanáctiletý trest odnětí svobody.

Evakuace OC Nový Smíchov
Dne 28. srpna před 15. hodinou policie vyklidila prostor před OC Smíchov z důvodu
anonymního nahlášení bomby. Policisté nejdříve uzavřeli Plzeňskou ulici ve směru na
Řepy. Z bezpečnostních důvodů poté nařídili evakuaci celého OC Smíchov a uzavřeli také
Stroupežnického ulici. Tramvaje projíždějící Plzeňskou ulicí před obchodním domem
v obou směrech nezastavovaly, krátce před 18. hodinou dopravní podnik uzavřel pro
městskou hromadnou dopravu Plzeňskou ulici i celou křižovatku Anděl. Uzavřen byl
také vstup do metra B ze směru Anděl. Po 21. hodině policie oznámila, že nebyl nalezen
žádný výbušný systém, a kriminalisté zahájili pátrání po pachateli trestného činu šíření
poplašné zprávy.

Jedovatý had na útěku
V pondělí 1. října byla z pronajatého bytu v domě v ulici V Bokách I v Praze-Hlubočepích
odvezena rychlou záchrannou službou do nemocnice v Motole třicetiletá žena
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s podezřením na hadí uštknutí smrtelně jedovatou mambou zelenou. Následně byla
převezena na specializované pracoviště Fakultní nemocnice na Karlově náměstí, kde
pracují odborníci z oboru toxikologie, jejichž specializací je intoxikace hadím jedem.
V úterý večer se o závažné situaci dozvěděla policie, dorazila do domu a požádala
o spolupráci specialisty na odchyt jedovatých hadů, mezi nimi i uznávaného herpetologa
Tomáše Bublíka. Ukázalo se, že chovatelka držela smrtelně jedovatou mambu zelenou
v nevyhovujících podmínkách a bez povolení k chovu. Vzhledem k chladnějšímu počasí
se předpokládalo, že had zůstal v domě, a proto zde byly umístěny nástrahy. Policie i MČ
Praha 5 upozornila všechny občany a doporučila jim maximální obezřetnost. O situaci
hojně informovala i média. Dne 6. října po 17. hodině bylo přijato na linku 158 oznámení
o tom, že byla mamba spatřena v koruně stromu v blízké zahrádkářské kolonii. Na místo
vyrazili policisté z MO Barrandov a kriminalisté, kteří zajistili prostor a přivolali
odborníka na odchyt plazů. Po 18. hodině byl had odchycen a umístěn do faunaboxu.
Následně byl převezen do terária. Žena o několik dní později, 12. října, v nemocnici
zemřela.
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Mamba zelená je dlouhý, tenký a vysoce jedovatý stromový had z čeledi korálovcovitých.
Žije v západní Africe. Je to velmi rychlý, hbitý a útočný had, který loví svou kořist
v korunách stromů i na zemi.

Ovce ohrožovaly řidiče
Dne 13. prosince přišlo oznámení o volně pobíhajícím stádu ovcí v Strakonické ulici.
Autohlídka městské policie hned odjela situaci prověřit. Na místě zjistila, že patnáct ovcí
pobíhá volně po chodníku i silnici. Strážníci díky místní znalosti zkontaktovali majitele
stáda a přivolali hlídku jízdní skupiny na služebních koních. Následně se podařilo zahnat
stádo mimo komunikaci. Z důvodu porušení zákona byla věc postoupena příslušnému
správnímu orgánu k projednání.

Požár bytu Na Bělidle
V neděli 7. října zasahovaly od 12:04 hodin jednotky ze smíchovské a centrální stanice
u požáru vybavení bytu obytného domu v ulici Na Bělidle v Praze 5. Hasiči zasahovali
v dýchací technice a pomocí dvou C proudů dostali požár pod kontrolu. Během zásahu
evakuovali z domu devatenáct osob a zachránili čtyři osoby. Uživatel bytu byl se
zraněním předán do péče ZSS.

Požár auta v Drážní ulici
Dne 26. června před třetí hodinou ranní zasahovaly dvě jednotky pražských hasičů
u požáru osobního automobilu v Drážní ulici. Hasiči na likvidaci použili dva C proudy
a zasahovali v dýchací technice. Během požáru byly z vedlejšího domu evakuovány tři
osoby. Plameny poškodily vedle stojící automobil a část dřevěného podbití střechy domu.
Poškozena byla i přípojka rozvodu plynu.
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Hasiče zaměstnal prudký déšť a silný vítr
V sobotu 9. června zasahovali hasiči od 16:30 do 20:00 u mnoha případů spojených
s prudkým deštěm a silným větrem. V oblasti Smíchova se jednalo o zatopené sklepy,
ucpané kanalizace, vodní laguny na komunikacích a popadané nebo vyvrácené stromy.
Voda částečně natekla z komunikace i do garáží multikina v Radlické ulici. Potápěči
pražských hasičů také prohledávali podzemní stoku Motolského potoka a pátrali po
pohřešované osobě, která byla později nalezena utonulá pod Jiráskovým mostem.

Hasiči pátrají po pohřešované osobě ve stoce Motolského potoka
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Zdravotnictví a sociální problematika
Oblast zdraví a sociální problematiky zůstala i v roce 2018 jednou z priorit pro vedení
městské části. Již v listopadu 2017 zpracoval Odbor sociální problematiky a prevence
kriminality „Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části
Praha 5“. Celý proces plánování sociálních a souvisejících (nedefinovaných v zákoně číslo
108/2006 Sb. o sociálních službách) služeb směřuje k zajištění takové sociální sítě služeb,
která je hospodárná a pro občany MČ Praha 5 dostupná, kvalitní a efektivní. Služby byly
zaměřeny hlavně na pomoc seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám
s dětmi či pomoc pro lidi bez přístřeší. Pro děti a mládež byly zajištěny prostory a aktivity
pro dlouhodobé trávení volného času, pro děti z nízkopříjmových rodin pokračoval
projekt „úhrada obědů ve školních jídelnách“ v základních školách v městské části a také
proběhly příměstské tábory pro děti. MČ Praha 5 spolupracovala i při projektu
tréninkového bydlení, který je realizován v deseti malometrážních bytech městské části.
Tyto byty byly pronajaty organizacím Armáda spásy v ČR, z.s., a Naděje. Projekt byl
určen pro lidi v obtížné sociální situaci, jako například osoby bez přístřeší, matky s dětmi
z azylových domů nebo pro mladé lidi, kteří z důvodu dospělosti museli opustit dětské
domovy.
MČ Praha 5 také podporovala organizace zajišťující chráněná pracovní místa při
zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, jako například osoby se zdravotním
postižením, mládež a mladé dospělé, osoby pečující, osoby bez přístřeší nebo osoby
opouštějící nápravná zařízení.
I v roce 2018 zajistila městská část činnost bezplatné právní poradny, která působí
v budově ÚMČ Praha 5. Občanům s trvalým pobytem na území MČ Praha 5 bylo
poskytováno bezplatné právní poradenství v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin.
Další prioritou, jak jsme již zmínili v úvodu, je zdraví. Tradičními akcemi propagujícími
zdravý životní styl a informujícími veřejnost o prevenci vzniku civilizačních chorob jsou
v Praze 5 Dny zdraví. I letos byly pořádány městskou částí ve spolupráci s Magistrátem
hl. m. Prahy a Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5.
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Den zdraví a životního stylu
Dne 26. března se konal Den zdraví a životního stylu v prostorách jednacího sálu
zastupitelstva. Na programu byly přednášky, dermatologická analýza znamének, oční
a dentální prevence a analýza tělesné stavby těla na váze InBody. Dermatoložka Simona
Dudková v rámci své přednášky „Kožní nádory a prevence“ seznámila občany
s problémem působení slunečního záření na choroby kůže a možného vzniku melanomu.
Další přednášející, nutriční terapeutka Pavlína Zdeňková Kroužková, zvolila téma
o zdravé výživě. Fyzioterapeutka Petra Kmecková připravila pro občany jednoduchou
cvičební sestavu na uvolnění zádových a krčních svalů, což ocenili všichni přítomní.
Připraveno bylo občerstvení zdravé výživy v podobě salátů.
Další Dny zdraví a životního stylu s podobným programem se uskutečnily 11. června
a 24. září.
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Den zdraví
Den zdraví, který již tradičně připravila městská část ve spolupráci s CSOP Praha 5,
proběhl dne 16. května na prostranství před kostelem sv. Václava na Smíchově. Kromě
poradenství v oblasti výživy, odvykání kouření a nabídky edukačních materiálů bylo
zájemcům nabídnuto měření tlaku, skrytého tuku a měření vitální kapacity plic.
K dispozici bylo stanoviště na zjištění hladiny celkového cholesterolu v krvi, stanovení
BMI indexu (index přiměřené tělesné hmotnosti) či informace o prevenci alergií,
karcinomu prsu a varlat.
Akce byla zaštítěna radním pro zdravotnictví a bydlení hl. m. Prahy Radkem Lackem,
starostou MČ Praha 5 Pavlem Richterem a radním MČ Praha 5 Petrem Lachnitem.

Den zdraví v Radlicích
MČ Praha 5 finančně podpořila akci společnosti Senior fitnes z.s., která připravila pro
seniory dopoledne plné sportovních a zdraví prospěšných aktivit v areálu SK Motorlet
v Radlicích. Na programu byly ukázky a turnaje ve walking fotbalu, kterých se účastnilo
sedm týmů. Zajímavou hru unicurling si mohli zájemci vyzkoušet a rozhýbat celé tělo
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pod vedením členek Tatranu Střešovice. Unicurling je týmový halový sport, který vznikl
před dvaceti lety ve Švédsku. Je to obdoba zimního curlingu na ledě a jejím principem je
klouzáním po speciálním koberci dopravit kameny do vyznačeného kruhu. Čím jsou
kameny blíže středu, tím víc bodů družstvo získává. V bazénu si mohli senioři zaplavat,
nebo si zacvičit s lektorkami Senior fitnes a pro odpočinek zrelaxovat ve vířivce. Svůj
postřeh si mohli ověřit při házení kroužků na cíl či potrénovat paměť s lektorkou. Také
se seznámili s prospěšností a chutí zelených potravin (mladý ječmen a řasa chlorela). Akci
navštívilo téměř dvě stě zájemců.

FN Motol
Fakultní nemocnice v Motole, která sídlí v Praze 5, je největší zdravotnické zařízení
v České republice a patří i mezi jedna z největších v Evropě. Také je hlavní výukovou
základnou studentů 2. LF a sídlí zde i některá pracoviště 1. LF UK. Nemocnice poskytuje
základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských
oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Ve FN Motol je
ročně na 55 klinikách ošetřeno více než jeden milion pacientů.
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FN Motol zahájila provoz Centra robotické chirurgie
Robotická operativa zaznamenala v posledních letech ve světě významný nárůst. Je
využívaná hlavně k urologickým, gynekologickým, chirurgickým a ORL výkonům. FN
Motol zahájila v dubnu provoz Centra robotické chirurgie, kde je od té doby využíván
systém da Vinci Xi. Jedná se o první přístroj pro robotickou, miniinvazivní operativu
v této nemocnici.
Současná medicína směřuje k snižování invazivity operačních výkonů, a tedy k snížení
jejich dopadu na další život nemocného. K tématu se vyjádřil prof. Marek Babjuk,
přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol: „Plně se to projevuje i v léčbě
nádorových onemocnění, kde se snažíme skloubit princip radikality (úplného
a bezpečného odstranění nádoru) s principem miniinvazivity.“
Operační robot se skládá ze tří komponentů: čtyřramenného systému, přístrojové věže
a konzole (vlastní pracoviště operatéra).
Zájemci a návštěvníci FN Motol se mohli seznámit s reálným robotickým systémem
da Vinci Xi v zadní části hlavní haly dospělé části nemocnice ve dnech 23. a 24. dubna.

Otevření dětské polikliniky Fakultní nemocnice v Motole
Dne 6. prosince se uskutečnilo otevření dětské polikliniky FN v Motole. Celý komplex
procházel od roku 2006 nákladnou rekonstrukcí za nepřetržitého provozu. V první fázi
byla rekonstruována všechna čtyři křídla (A, B ,C, D – tedy lůžková část). Jako poslední
byla opravena budova dětské polikliniky v křídle E, jejíž rekonstrukce započala v roce
2016. Kompletní oprava objektu včetně vnitřního vybavení stála 564,9 milionu korun, stát
přispěl nemocnici částkou 339 milionů korun. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili
ředitel FN Motol M. Ludvík, předseda vlády A. Babiš a ministr zdravotnictví A. Vojtěch.
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Slavnostní otevření dětské polikliniky

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
CSOP Praha 5 je příspěvkovou organizací MČ Praha 5 zajišťující jejím občanům široké
spektrum sociálních služeb pro všechny, kteří potřebují pomoc a nejsou zcela soběstační
z důvodu věku, zdravotního a tělesného postižení či dlouhodobého onemocnění. V rámci
CSOP Praha 5 působí terénní pečovatelská služba, pobytové zařízení Na Neklance, dům
s pečovatelskou službou v ulici Zubatého a služba Taxík Maxík. Volnočasové aktivity
a vzdělávací programy pro seniory zajišťovala komunitní centra Prádelna a Louka. Také
v letošním roce, pro velký úspěch, byly uskutečněny výlety s tajenkou, tentokrát
s názvem „Kolem skrytých zahrad a vodopádů k Hladové zdi až na Petřínskou
rozhlednu“.
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Wellness centrum pro seniory
Městská část Praha 5 ve spolupráci s CSOP Praha 5 zahájila činnost nového Wellnes centra
pro seniory na adrese Zubatého 10 slavnostním otevřením dne 20. září. Centrum nabízí
služby masérské, pedikérské, manikérské, kadeřnické, holičské a novinku – asistovanou
lázeň, což je koupel ve speciální vaně se vstupem bočními dvířky s možností využití
hydromasáže dolních končetin. K dispozici je i bezbariérové sprchování. V relaxační
místnosti probíhala zdravotní a relaxační cvičení, včetně jógy. Centrum zahájilo i nabídku
aktivizačních programů pro seniory, například reminiscenční kurzy, tréninky paměti,
výtvarné kurzy či komunitní aktivity. V atriu byla otevřena komunitní zahrádka
s bylinkami, kde mohli senioři zahradničit či jenom relaxovat v přírodě.

Pečovatelka roku 2018
Dne 14. listopadu se uskutečnilo vyhlášení nejlepší pečovatelky roku 2018, kterého se
zúčastnili radní pro sociální oblast P. Lachnit, radní L. Herold, vedení sociálního odboru
Úřadu MČ Praha 5 a vedení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5.
V letošním roce bylo nominováno šest pečovatelek, které pracovaly ve střediscích Centra
sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. V této náročné pracovní profesi se staraly
obětavě o své klienty, což jsou senioři či osoby s tělesným a zdravotním postižením od 35
let žijící v Praze 5, téměř 365 dní v roce. U nominací rozhodovalo především hodnocení
samotných klientů, ale i dosavadní práce a zkušenosti pečovatelek. Odborná porota
vybrala z nominovaných vítěznou pečovatelku, jíž se stala paní Zdena Davidová, obětavá
a spolehlivá pečovatelka terénní pečovatelské služby, která zde pracuje již šestnáct let.

Komunitní centrum Prádelna
KC Prádelna se nachází v Holečkově ulici na Smíchově a v jeho prostorách probíhaly
volnočasové aktivity a vzdělávací programy pro seniory, přednášky, kulturní programy
a workshopy pro nejširší veřejnost, programy pro volný čas pro děti a mládež včetně
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příměstských táborů (v červnu Výtvarný tábor s Raketou, Hudební tábor s angličtinou
a v srpnu Veselý Příměšťák). Je i místem, kde se scházejí aktivní senioři klubu SENSEN.
Dne 30. září získalo KC Prádelna od nadace Charty 77 ocenění v rámci soutěže Senior
roku projektu SENzační SENioři v kategorii Nejlepší klub 1. místo. Cenu si v divadle ABC
převzal vedoucí komunitního centra Michael Čihák.
Již dlouhodobě jsou v komunitním centru pořádány jazykové kurzy pro seniory –
angličtina, španělština a němčina, a také kurzy práce s PC a digitální technikou. Také
pohyb má v KC Prádelna své místo. Velmi oblíbený je mezi seniory stolní tenis, který má
v komunitním centru tradici od roku 2012. Senioři mají k dispozici hernu v pondělí a ve
středu. Každoročně je pořádán Lednový turnaj SENzačních SENiorů, jehož 5. ročník se
letos konal ve dnech 29. a 31. ledna. Z dalších pohybových aktivit, které mohli senioři
navštívit, byly například pravidelné lekce zdravotní gymnastiky, jógy, pilates, tai-chi
a orientálního tance pro ženy.
Milovníci zpěvu navštěvovali cyklus Zazpívejte si s námi, kde se letos kromě oblíbených
songů zaměřili na trampské či vojenské písničky, dumky a balady a samozřejmě
v adventní době na vánoční koledy.
Pravidelný naučný cyklus „Cestománie“ zavedl letos zájemce o daleké země do Jižní
Ameriky, Izraele a Sýrie.
Výtvarné dílny byly určeny pro děti i dospělé. Například v srpnu si zájemci ušili
medvídka, v září si vyrobili z textilií loutky. V letošním roce nechyběly ani vánoční
výtvarné dílny pro děti s výrobou ozdob či vázání a zdobení adventních věnců pro
seniory.
KC Prádelna pořádalo i letos výlety pro seniory klubu SENSEN. Společně navštívili město
Louny, Mníšek pod Brdy, Říčany, Roztoky u Prahy a Plzeň.
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Očkování zvířat
Nezisková organizace Psí život, která se zaměřuje na pomoc zvířatům patřícím lidem bez
domova a žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, koncem září očkovala zvířata v KC
Prádelna a přilehlém parku. Očkování se koná každoročně v rámci Světového dne proti
vzteklině, který se připomíná 28. září. Letos se veterinářům podařilo naočkovat víc než
sto zvířat patřících lidem bez domova.

Galerie Prádelna
Výstavy v Galerii Prádelna již patří neodmyslitelně do programu komunitního centra.
V letošním roce byla třikrát představena díla fotografa Pavla Dosoudila, a to v únoru,
červnu a říjnu. Výstavy byly nazvány „Retroportréty umělců z titulních stran časopisů,
LP a CD“, „Hudební inspirace“ a „Jsou místa, kde krásná hudba zní po celý rok“. Autor,
člen Asociace profesionálních fotografů ČR, absolvoval katedru kamery na FAMU
a pracoval nejprve v trikovém oddělení FS Barrandov, později jako kameraman hraných
filmů. Současně se věnoval výtvarné fotografii, nejčastěji z oblasti hudby.

V dubnu se uskutečnila výstava ak. malíře Ladislava Hojného „Nebe musí začít na Zemi“.
Ladislav Hojný vystudoval v letech 1963-1969 užitou a propagační grafiku na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením profesorů Josefa Nováka a Antonína
Strnadela. V letech 1969-1989 působil jako grafik v redakci časopisu Ahoj na sobotu, poté
pracoval v různých periodikách a od roku 1993 do roku 2004 byl grafikem v redakci
59

časopisu Ministerstva vnitra ČR Veřejná správa a současně kreslil drobné satirické kresby
pro českou mutaci pánského časopisu Playboy. Získal zvláštní cenu v soutěži ČSN za
grafickou úpravu časopisů, byl odměněn za ilustrace, za grafické listy (k 100. výročí ND),
publikován v knížce Současná česká typografie. Od roku 2003 kreslí a píše Výlety do
malých a nejmenších obcí Středočeského kraje, jimiž dokumentuje mizející venkov.
V květnu proběhla výstava malíře Romana Nováka „…zabít se barvou“
V září se uskutečnila vernisáž výstavy kreseb Pavla Kantorka „Babí léto s humorem“, při
které se návštěvníci dozvěděli zajímavosti ze života autora a zhlédli filmový dokument
o autorovi. Dne 5. září se uskutečnilo setkání s jeho sestřenicí Miriam Kantorkovou.
Prof. Pavel Kantorek (nar. 17. května 1942 Olomouc, zemřel 3. srpna 2017) byl český
přírodovědec a profesor fyzikálních věd na Ryerson University v Torontu. V českých
zemích je znám hlavně jako vynikající autor kreslených vtipů a povídek, zejména se
zvířecí a vědeckou tematikou. Mnohé z nich vydal knižně, řada pak byla publikována na
stránkách časopisu Vesmír. Kreslené vtipy Pavla Kantorka vycházely časopisecky
i knižně v Kanadě, USA, Švýcarsku, Německu a Itálii.
Ve středu 5. prosince byla zahájena výstava Montiho Kubrika a Petra Hofmana pod
názvem Fantasy. Malíř Monti Kubrik, vlastním jménem Petr Lískovec, studoval
u profesorů Černého a Těhníkové. Po soukromém studiu kresby v zahraničí pokračoval
u Huga Demartiniho, profesora na AVU. Základem jeho tvorby jsou olejomalby, kresby
a plastiky z pískovcového kamene. Jeho obrazy nesou prvky lyrického poetismu,
doprovázeného vjemy mezilidských vztahů. Jeho díla jsou plná nádherných snových
obrazů a úžasných fantastických motivů. V současnosti působí i jako lektor výtvarných
kurzů.
Další vystavující autor, Petr Hofman, původně vystudoval elektrotechniku a ve čtyřiceti
letech se začal věnovat malování, které pro něho bylo ze začátku terapií. Později se stalo
koníčkem a dnes již svá díla vystavuje pro veřejnost.
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Marietta
Taneční skupina Marietta je seskupení aktivních seniorek s průměrným věkem
sedmdesát tři let, které již osm let trénují dvakrát týdně v komunitním centru, a podle
svých slov tancují hlavně pro radost sobě i ostatním. I v letošním roce se uskutečnilo
několik vystoupení, například v září v Musaionu v Kinského zahradě a v únoru na
zakončení oslav Masopustu v Praze 5.

SENIOR-KA
Dne 22. září zahájil radní MČ Praha 5 Petr Lachnit jubilejní, dvacátý ročník
mezinárodního šachového turnaje SENIOR-KA, který je připomínkou Mezinárodního
dne seniorů (1. října). Turnaj, určený pro ženy nad padesát a pro muže nad šedesát let, se
hrál v zasedací síni ÚMČ Praha 5 podle pravidel FIDE pro rapid šach. Sedm kol, 2 ×20
minut. Turnaje se zúčastnilo téměř sto osmdesát hráčů. Hlavní cenou byl Putovní pohár
Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Absolutním vítězem se stal šachista
Miloš Vrabec.
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Účastníci šachového turnaje Senior-ka

Jarní den seniorů
Dne 10. dubna uspořádala MČ Praha 5 pod záštitou Petra Lachnita tradiční Jarní den
seniorů, který se uskutečnil v Paspově sále smíchovského pivovaru. Při této příležitosti
zahrála seniorům cimbálová muzika Vladimíra Novotného „Čtyřlístek“, jež je součástí
Souboru lidových písní a tanců z Nového Strašecí. Čtyřlístek patří již řadu let mezi přední
folklórní soubory a pravidelně se zúčastňuje folklórních festivalů a přehlídek, kromě toho
vystupuje doma i v zahraničí.
Jako tradičně byl Paspův sál plný nadšených posluchačů a představení „Čtyřlístku“ bylo
odměněno mohutným potleskem.
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Hudební skupina Čtyřlístek

Helppes
Helppes je nezisková organizace, která pomáhá osobám se zdravotním postižením na
cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti pomocí speciálně vycvičených psů
a poskytuje komplexní soubor souvisejících služeb, od žadatele o speciálně vycvičeného
psa přes proškolení klienta až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa.
Organizace získala pro svoji činnost akreditaci mezinárodní odborné organizace
Assistance Dogs International. MČ Praha 5 užitečnou činnost organizace, která se nachází
na území Prahy 5, dlouhodobě podporuje a spolupracuje s ní například v sociální oblasti
při canisterapii.
Dne 5. května uspořádal Helppes ve spolupráci s Klubem speciálního výcviku ČKS
a Českým kynologickým svazem v PVP areálu Letňany již 9. ročník Mistrovství ČR ve
výkonu asistenčních psů a 14. ročník vrcholné soutěže ve výkonu vodicích psů o Pohár
Českého kynologického svazu. Soutěž byla ve své první části zaměřena na poslušnost
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v každodenním životě, což obnáší například přinášení předmětů, otevírání dveří nebo
oporu při vstávání. Absolutní vítězkou – mistryní ČR ve výkonu asistenčních psů – se
stala Hana Černá s golden retrieverem Aeschlie Golden Paradise Valley a vítězkou
soutěže o pohár českého kynologického svazu ve výkonu vodicích psů pro rok 2018 byla
vyhlášena Viktorie Vrátilová s flat coated retrievrem Atty z Anenských zahrad. Zástupce
radnice MČ Praha 5 Petr Lachnit, radní pro sociální oblast, převzal nad touto akcí záštitu
a také byl na mistrovství osobně přítomen.
Dne 8. září pořádala společnost Helppes v Motole Super den 2018, což je veřejná promoce
asistenčních a vodicích psů a jejich slavnostní předání novým majitelům, lidem
s postižením. Nad akcí převzal záštitu radní Petr Lachnit.

Den neziskových organizací
12. ročník Dne neziskových organizací se uskutečnil 12. září na prostranství u Anděla.
Cílem akce bylo představit široké veřejnosti neziskové organizace působící v Praze 5
a zvýšit povědomí a informovanost o jejich nabídce služeb či předvést ukázky z jejich
činnosti. Zúčastnily se například CSOP Praha 5, Helppes, Nadace rozvoje občanské
společnosti, Kulturní a rodinné centrum Barrandov, Diakonie či Home-Start ČR.
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Den neziskových organizací
Akce cihla
Akce cihla 2018 se konala v červnu na pěší zóně Anděl. Celostátní sbírku organizovalo
občanské sdružení Portus Praha z.ú., patronkou akce byla herečka Simona Stašová.
Kampaň byla vedena na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním
postižením. Zakoupením cihly občané přispěli na podporu samostatného a chráněného
bydlení na Slapech, jehož součástí je i terapeutická dílna a sociální podnik Dobroty
s příběhem. Vymalovanou cihlu je možné si odnést domů nebo ji darovat.

Na kole dětem
Akce Na kole dětem se uskutečnila v parku Portheimka dne 7. června. Jedná se
o mezinárodní sportovní projekt, jehož cílem je získání finančních prostředků pro děti
a jejich rodiny na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě. V čele pelotonu
jel desetinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. Plánovaná
zastávka pelotonu na území MČ Praha 5 proběhla v parku Portheimka. Této etapy se také
zúčastnil starosta Pavel Richter.

Josef Zimovčák
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Polívková smršť
Gurmánský benefiční projekt „Polívková smršť“ se letos uskutečnil v únoru
a v listopadu. Veřejná sbírka proběhla formou stánkového prodeje polévek, které byly
zhotoveny skvělými šéfkuchaři a vydávány dobrovolníky. Z každé polévky bylo
věnováno 40 Kč na neurorehabilitaci ve společnosti ERGO Aktiv, o.p.s., která poskytuje
podporu lidem po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození
mozku. Zbytek z ceny byl použit na pokrytí nákladů spojených s organizací akce.
Sedmá Polívková smršť se konala od pondělí 26. února do pátku 2. března u Anděla před
OC Nový Smíchov pod záštitou starosty P. Richtera, který k akci uvedl: „Jsem vždycky
rád, když se pomáhá bližním. Takže naše podpora charitativní Polívkové smršti je vlastně
samozřejmostí. Máme jistotu, že výtěžek z ní putuje lidem postiženým mozkovou
mrtvicí. Tyhle polévky skutečně léčí a opravdu vrací chuť k životu.“
K ochutnání byla bramborová polévka od Dušana Galbavého z restaurace Etnosvět,
tomatová polévka od Martina Císaře, francouzská cibulová polévka od Jana Wiesnera
nebo celerový krém s portským vínem a lanýžovým olejem od Romana Pauluse.
Další Polívková smršť se konala od 5. do 11. listopadu také u Anděla. Polívkový tým
tentokrát tvořili například Tomáš Fořt z Lokalblocku, Roman Paulus z Radisson Blu
Alcron, Ondřej Panoš z Etnosvěta, Patrik Šándor z UMAMI sushi, Martin Císař a Lukáš
Hrdina ze SEZIO Restaurant.
Záštitu nad podzimní Polívkovou smrští opět převzal starosta Pavel Richter a městská
část akci podpořila částkou 20 000 Kč.
Níže uvádíme recept zdravé polévky od šéfkuchaře Romana Pauluse.
Celerový krém s portským vínem a lanýžovým olejem od Romana Pauluse
Suroviny: 60 g másla, 500 g oloupaného celeru, 50 g šalotky, 125 ml bílého vína, 80 ml bílého
portského vína, 1 l kuřecího vývaru, 0,4 l smetany, sůl, pepř, citronová šťáva, lanýžový olej
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Postup: Šalotku zlehka orestujeme na másle, přidáme celer na kostičky a krátce restujeme 10–15
minut. Přidáme portské víno a vývar a vaříme doměkka. Potom přidáme smetanu, povaříme,
ochutíme a rozmixujeme. Polévku propasírujeme přes jemný cedník, pokud má polévka správnou
konzistenci, přidáme pár kapek lanýžového oleje a vymixujeme tyčovým mixérem do pěny. V sezóně
podáváme také s čerstvým bílým nebo černým lanýžem.
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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 v roce 2018
Vít Šolle, člen zastupitelského klubu KDU-ČSL v Praze 5.

Den učitelů
Dne 27. března se uskutečnilo v Obecním domě slavnostní setkání starosty Pavla Richtera
a zástupce starosty pro oblast školství Víta Šolleho s řediteli základních a mateřských škol
společně s dalšími pedagogy z Prahy 5. Jako ocenění MČ Praha 5 připravila ke Dni učitelů
prohlídku s výkladem a občerstvení v historické cukrárně Obecního domu. Na základě
návrhu ředitelů škol byly oceněny Marie Krhounová z MŠ Trojdílná a Miroslava
Hrnčířová s Libuší Jeníkovou z MŠ Podbělohorská za dlouhodobé nadstandardní aktivity
v rámci školy. Starosta P. Richter jim poděkoval a předal květiny. Zástupce starosty V.
Šolle přednesl projev, při kterém uvedl: „Městská část Praha 5 vám dnes děkuje. Nesete
největší odpovědnost za kvalitní fungování námi zřizovaných mateřských a základních
škol. Přejeme vám hodně úspěchů, elánu a odvahy ve vašem významném poslání.
Chceme a budeme vás podporovat.“ Na závěr projevu uvedl citát Jana Amose
Komenského: „Takový je příští věk, jak jsou vychováni jeho příští občané.“

125. výročí ZŠ Kořenského
Před 125 lety, přesně 4. srpna 1893, byla započata výuka v budově školy. Ta se ještě
tenkrát po přírodovědci a pedagogovi Josefu Kořenském nejmenovala, tehdy působil jako
učitel a ředitel školy. Za válek školní budova sloužila jako lazaret a výuka byla přemístěna
do II. měšťanské školy chlapecké i dívčí. V roce 1919 se žáci vrátili zpět do budovy
Kořenského.
K letošnímu výročí se dne 23. března konal v sále budovy školy ples. Zúčastnili se ho děti
z MŠ, žáci ZŠ, rodiče, učitelé a za městskou část zástupce starosty pro oblast školství Vít
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Šolle a ombudsmanka Marie Ulrichová-Hakenová. O hudbu se postarala kapela
„Jefferson“ s Janem Horkelem, zástupcem ředitelky ZŠ Pod Žvahovem.

ZŠ Kořenského

Investice do školských zařízení
V letošním roce se uskutečnilo několik rekonstrukcí školních budov. V ZŠ Pod
Žvahovem bylo zadáno snížení energetické náročnosti objektu včetně zajištění
kolaudačního souhlasu nebo obdobného správního rozhodnutí nezbytného k užívání
stavby. Bylo provedeno celkové zateplení obalu budovy, vyměněna okna i dveře
a nainstalovány rekuperační vzduchotechnické jednotky v prostorách učeben pro
zajištění výměny vzduchu.
V MŠ Hlubočepy proběhla generální oprava fasády z důvodu její degradace vlivem
zemní vlhkosti v soklové části a také vlivem srážkové vody v části říms pod okapovými
žlaby. Poškozená byla také omítka a fasádní nátěr.

Otevření dopravního hřiště v ZŠ a MŠ Barrandov I
Dne 7. září bylo otevřeno zrekonstruované dopravní hřiště pro ZŠ a MŠ Barrandov I na
Chaplinově náměstí. Rekonstrukcí byla zvětšena plocha vlastního hřiště, proběhlo
osazení větším množstvím dopravních značek a novinkou je světelná křižovatka
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a železniční přejezd. Pro děti byly vytvořeny odpočinkové zóny včetně pítka a
instalovány kontejnery pro uložení osobních věcí. Rekonstrukci realizovala firma Deco
Group s.r.o.
Slavnostním přestřihnutím pásky provoz hřiště zahájili starosta P. Richter, místostarosta
pro oblast školství V. Šolle, radní MČ Praha 5 M. Damašek a ředitelka školy J. Fričová.
Akce se také zúčastnil zastupitel a člen školské rady při ZŠ a MŠ Barrandov Z. Doležal.

ZŠ a MŠ Grafická má nové umělé travnaté hřiště
V pátek 14. září byla slavnostně přestřižena páska na novém hřišti v Základní a Mateřské
škole v Grafické ulici. Pásku přestřihl Vít Šolle, místostarosta MČ Praha 5 zodpovědný za
oblast školství a ředitelka školy Radmila Jedličková společně s dětmi školy.
Umělý trávník byl v prostorách školní zahrady realizován z důvodu zastínění dvora
vzrostlými stromy, kde by nebylo možné živý trávník udržet. V rámci schváleného
rozpočtu byl poskytnut mimořádný investiční příspěvek ve výši zhruba 265 tisíc korun.
Na zahradě byly také instalovány nové herní prvky, klouzačka, prolézačky a pískoviště.

Den dětí v Parku Sacré Coeur
Dne 22. května se konal v Parku Sacré Coeur program k Mezinárodnímu dni dětí, který
připravila MČ Praha 5 ve spolupráci s městskou policií, hasičským záchranným sborem
a Policií ČR.
Akce se konala pod záštitou zástupce starosty V. Šolleho a radního pro sociální záležitosti
a bezpečnost P. Lachnita.
Děti si mohly zadovádět ve skákacím hradu, prohlédnout policejní a hasičskou techniku,
pod dozorem zkušených hasičů slaňovat mezi stromy nebo si prohlédnout potápěčské
a záchranářské výstroje poříčního útvaru městské policie.
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Připraveny byly sportovní akce, výtvarné dílny a soutěže. Po úspěšném nasbírání pěti
razítek na stanovištích s úkoly si děti vyzvedly odměnu. Soutěžilo se například v hodu
na koš, lovení rybiček či se střílelo na terč.
Akce se zúčastnilo téměř tisíc dětí, kterým se věnovalo více než šedesát hasičů a strážníků.

Dětský den na Dětském ostrově
Dne 1. června se uskutečnilo při příležitosti Dětského dne slavnostní otevření Dětského
ostrova po rekonstrukci. Děti si mohly vyzkoušet nové kolotoče, prolézačky, pískoviště,
nafukovací hrady a také si zasportovat na zánovních sportovištích. K tomu jim byl
nabídnut sváteční doprovodný program, divadlo, malování na obličej, soutěže
a samozřejmě i občerstvení. Akci zaštítil starosta P. Richter a místostarosta M. Slabý.

Den s Městskou policií hl. města Prahy ve školách
Městská část Praha 5 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pořádala i v letošním
roce preventivně-bezpečnostní programy pro děti základních a mateřských škol,
například v ZŠ Weberova, FZŠ a MŠ Barrandov II, MŠ Nad Laurovou.
Jedna z akcí se uskutečnila dne 25. září v MŠ Nad Laurovou v Radlicích pod záštitou
radního pro bezpečnost MČ Praha 5 P. Lachnita. Příslušníci městské policie předvedli
ukázky výcviku služebních psů, policejních koní, služebních vozidel a motorek. Děti
velmi zaujala ukázka poslušnosti služebních psů včetně zadržení pachatele a předvedení
jízdní skupiny na koních se simulovaným přechodem ohně a dýmem. Každé z dětí
obdrželo drobný dárek a někteří odvážlivci se povozili na policejních koních.
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Předvedení jízdní skupiny

Revitalizace dětských hřišť
V letošním roce byly uvolněny z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 5
finanční prostředky ve výši 150 milionů korun na úpravu dětských hřišť, sportovišť a tří
veřejných parků.
„Některá stávající dětská hřiště jsou zcela nevyhovující, proto jsme se rozhodli pro jejich
nákladnou rekonstrukci. Stanou se z nich multifunkční venkovní prostory především pro
dětské volnočasové aktivity. Věříme, že se naplní naše hlavní ambice – přilákat děti ven,
odtrhnout je od tabletů a počítačů a naučit je hrát si venku, tak jako jsme byli zvyklí my,
třeba skákat panáka,“ řekl 1. zástupce starosty Prahy 5 Martin Slabý.
V letošním roce byla pro veřejnost otevřena například sportoviště v ulici Krškova,
Štěpařská a Dreyerova na sídlišti Barrandov, sportoviště Pod Žvahovem, sportoviště
a dětské hřiště Pražského, hřiště Klamovka, hřiště U Plátenice nebo hřiště Okrouhlík.
Zrekonstruované hřiště Okrouhlík slouží pro děti všech věkových kategorií. Pro nejmenší
jsou zde pískoviště, prolézačky, skluzavky, houpačky a kolotoče. Pro mladé sportovce je
k dispozici fotbalové a basketbalové hřiště.
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Nově otevřené sportoviště v ulici Krškova na Barrandově bylo vybudované na místě, kde
byla asfaltová plocha a tráva. Nyní je na měkkém pryžovém povrchu fotbalové hřiště,
které je obohaceno o prvky venkovních her, jako je například skákací panák, skok do
dálky a twister. Hned vedle bylo postaveno hřiště na beachvolejbal.

Pohádkový les Prahy 5 na Barrandově
Městská část Prahy 5 a společnost Velká dobrodružství připravily na sobotu 21. dubna
zkrácenou pohádkovou verzi příběhu Philease Fogga a jeho cesty kolem světa za
osmdesát dní. Na návštěvníky čekaly na kilometrové trase nad Prokopským údolím
postavy z celého světa s výpravnými dekoracemi a u každé z nich děti plnily úkoly. Po
jejich splnění, tak jako obvykle, dostaly děti dárek z truhly u Stromu splněných přání.
V rámci akce se návštěvníci mohli seznámit s činností příspěvkové organizace CSOP
Praha 5 a nechat si od jejích pracovnic změřit tlak nebo se setkat s asistenčními psy
z neziskové společnosti Helppes.
K úspěšné akci se vyjádřil radní P. Lachnit, který nad ní převzal záštitu: „Účast
několikanásobně předčila naše očekávání, jsme rádi, že se všichni dobře bavili a odnesli
si spoustu zážitků z příjemně stráveného odpoledne. Radnice bude rozhodně takovéto
aktivity i nadále podporovat.“
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Strašidelný pohádkový les
Strašidelný pohádkový les se uskutečnil 23. září od 10:00 do 17:00 hodin, záštitu nad akcí
převzal radní Petr Lachnit. Startovalo se u Musaionu a následovala pouť v Kinského
zahradě pod Petřínem. Tentokrát čekala na děti strašidla z pohádkové říše. U nich malí
návštěvníci plnili úkoly, aby si nakonec zasloužili dárek z truhly u Stromu splněných
přání.
V rámci akce se návštěvníci mohli seznámit s činností příspěvkové organizace CSOP
Praha 5 nebo se setkat s asistenčními psy z neziskové společnosti Helppes.

Pohádková postava ze strašidelného lesa

Slavnosti škol Prahy 5 v parku Portheimka
Slavnosti škol se uskutečnily v sobotu 13. října od desíti do šestnácti hodin. Záštitu nad
akcí převzal zástupce starosty MČ Praha 5 Vít Šolle, v jehož gesci je oblast školství. Akce,
kterou moderoval herec Martin Zounar, se zúčastnilo 29 škol z městské části se svým
kulturním a sportovním programem a nabídkou propagačních předmětů a občerstvení
vyrobeného ve školách. Každá škola a školka měla k dispozici stánek a na
pódiu vystoupily skupiny žáků s divadelními a hudebními produkcemi. Prezentace si
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připravili i studenti některých středních škol působících v Praze 5 a Dům dětí a mládeže
Prahy 5. V rámci slavností proběhly soutěže a zájmové workshopy pro děti.

IV. ročník Mezinárodní žákovské konference
IV. ročník Mezinárodní žákovské konference proběhl ve dnech 11. a 12. října v prostorách
radnice MČ Praha 5 pod záštitou místostarosty V. Šolleho a radního M. Damaška.
Tématem konference tentokrát bylo „Média ve škole“. Zúčastnili se žáci ze Slovenska,
Maďarska, Rumunska, Polska, Srbska a zástupci pěti škol zřizovaných MČ Praha 5, FZŠ
Drtinova, ZŠ Nepomucká, ZŠ Santoška, ZŠ Kořenského a ZŠ Tyršova. Konference
probíhala v anglickém jazyce. Na programu konference byly například fiktivní
komunální volby. Týmy dětí si založily svou politickou stranu, sestavily volební program
a následně jej odprezentovaly.
Děti se zúčastnily následného programu s radním M. Damaškem, který je provedl Prahou
a umožnil jim návštěvu Poslanecké sněmovny, Senátu či Valdštejnské zahrady.
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Kulturní dění v Praze 5
Talent Prahy 5
Již jedenáct let probíhá v Praze 5 soutěž mladých hudebních talentů, Talent Prahy 5. Ve
středu 28. února byli vyhlášeni vítězové 11. ročníku soutěže Talent Prahy 5 roku 2017.
Ocenění mladí sólisté následně předvedli své umění v sále Národního domu na Smíchově
v doprovodu orchestru PKF – Prague Philharmonia, který dirigoval Leoš Svárovský.
Soutěž byla rozdělena do dvou věkových kategorií – do patnácti let a do dvaceti šesti let.
Koncert se konal pod záštitou starosty MČ Praha 5 Pavla Richtera a zástupce starosty
Lukáše Herolda.
V první kategorii žáků do patnácti let zvítězil hráč na zobcovou flétnu Matouš Vonášek
ze ZUŠ Štefánikova, který zahrál dílo Antonia Vivaldiho „Koncert pro zobcovou flétnu,
smyčce a basso continuo D dur RV 428 „Il gardellino“.
Druhé místo získali klarinetisté ze ZUŠ Zbraslav Richard Kobza a Martin Fried, kteří
přednesli dílo Karla Stamice „Koncert pro dva klarinety a orchestr B dur, 1. větu. Třetí
místo obsadil houslista ze ZŠ Weberova Richard Kollert a zahrál skladbu Felixe
Mendelssohna -Bartholdyho Koncert pro housle a orchestr e-moll op. 64.
Ve druhé kategorii nebylo první místo uděleno, druhé místo získala zpěvačka Zsífia
Moravcsíková z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy se skladbou Giovanniho
Battistiho Pergolesiho, árií z opery La serva padrona „Stizzoso, mio stizzoso“. Třetí místo
patřilo hráči na trubku Davidu Ševčíkovi, který předvedl dílo Jana Křtitele Jiřího Nerudy
„Koncert pro trubku a smyčce Es dur“.
Na slavnostním koncertu vystoupili i hosté ze zahraničí. Klavírista Ryan Martin
Bradshaw ze Slovenska zahrál Koncert pro klavír a orchestr D dur Hob XVIII:11. Dílo
Maura Giulianiho Koncert pro kytaru a smyčce č. 1 A Dur op. 30 přednesl maďarský
kytarista Bence Rizmajer a rumunská umělkyně Sara Gheorghe zahrála na marimbu dílo
od Isaaca Albénize Asturiase (Leyenda) pro marimbu a smyčcový orchestr.
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25. ročník MFF Febiofest
Festival patří mezi nejvýznamnější mezinárodní filmové festivaly, které se uskutečňují
v Česku. Byl založen v roce 1993 nezávislou filmovou a televizní společností Febio patřící
Feru Feničovi. Od roku 2005 probíhá pražská část přehlídky i v Praze 5 v prostorách
multikina Cinestar Anděl. Letošní ročník nabídl více než sto šedesát titulů z přibližně
padesáti zemí. Z českých filmů byly uvedeny například debut režisérky Sofie Šustkové,
drama Do větru, či dokumentární film režiséra Mariána Poláka Planeta Česko. Dále byl
uveden slovensko-rakousko-český film Tlumočník režiséra Martina Šulíka s Jiřím
Menzelem a Peterem Simonischekem (získal ocenění na festivalu v Izraeli v září 2018).
Cenu festivalu získal film Střídavá péče režiséra Xaviera Legranda, sociální drama
o manipulaci a násilí, které ukazuje složitou situaci dítěte po rozvodu rodičů. Režisér
Arnaud Desplechin převzal cenu Kristián za celoživotní přínos světové kinematografii,
oceněna byla i francouzská hvězda Catherine Deneuve, která na festivalu uvedla svůj
snímek Vánoční příběh, za který získala v roce 2008 zvláštní cenu na MFF v Cannes. Cenu
za přínos kinematografii získala i česká herečka Daniela Kolářová a francouzský
šansoniér a herec arménského původu Charles Aznavour.
25. ročník MFF Febiofest se konal pod záštitou starosty Pavla Richtera a zástupce starosty
Lukáše Herolda. MČ Praha 5 festival podpořila finančním příspěvkem 500 000 Kč a po
dobu festivalu byl promítací sál č. 5 označen jako Sál MČ Praha 5.
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Daniela Kolářová s cenou za přínos kinematografii

78

Charles Aznavour přebírá ocenění za přínos kinematografii

Festival Americké jaro
V rámci letošního, 13. ročníku mezinárodního festivalu Americké jaro se konalo několik
koncertů i v hudebním klubu Jazz Dock na Janáčkově nábřeží. Dne 26. března vystoupila
fenomenální americká jazzová basistka a skladatelka Linda May Han Oh se svým
kvartetem (saxofonista Greg Ward, kytarista Matthew Stevens a bubeník Artur Hnatek).

Linda May Han Oh
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Ve středu 2. května klub hostil americkou skupinu Human Element, která je seskupením
čtyř významných hudebníků světové scény – klávesisty Scotta Kinseyho, basisty
Matthewa Garrisona, zpěváka a perkusisty Arthura Thuncboyaciyana a bubeníka Garyho
Novaka. Skupina ohromila diváky svojí souhrou, sršící energií a novým a bohatým
zvukem vytvářeným originálním pojetím souhry elektronických i akustických nástrojů
s vokály.

Human Element

„Velikonoční Alleluja“ v kostele sv. Václava
Ve čtvrtek 5. dubna se uskutečnil koncert duchovní hudby s latinskou mší svatou „Missa
mundi“, na kterém vystoupil vokálně-instrumentální soubor Ludus Musicus se svými
hosty. Uměleckou náplní souboru je interpretace vážné hudby a realizace jevištních
hudebních děl. V rámci slavnostního velikonočního programu byla představena díla
skladatelů reprezentujících období české barokní hudby Adamy Václava Michny
z Otradovic, Václava Holana Rovenského, Bohuslava Matěje Černohorského a Jana Josefa
Božana.
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Zástupci MČ Praha 5 na koncertě duchovní hudby

Dny Prahy 5
Druhý ročník Dnů Prahy 5 se uskutečnil 15.–25. května a nabídl obyvatelům Prahy 5
množství aktivit a zážitků kulturních, sportovních i společenských. V letošním roce
spolupracovalo s městskou částí přes padesát organizací z Prahy 5, a bylo uspořádáno
téměř dvě stě akcí během deseti dnů. Následně vybíráme několik z nich. Městská
knihovna připravila bohatý program na všech svých pětkových pobočkách. Stanice
přírodovědců zpřístupnila pro zájemce skleník s cizokrajnými rostlinami a chovatelský
koutek. Na zahradě Winternitzovy vily byl připraven program pro děti.
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Dne 18. května proběhl stepařský workshop s Dominikem Budlovským, absolventem
ročního studia stepu v Barceloně a trenérem v Tanečním studiu Andrea. Taneční studio
Andrea také zajistilo dne 22. května kurz stepu pro úplné začátečníky, včetně zapůjčení
stepařských bot.
Dne 20. května byla pro obyvatele Prahy 5 zajištěna jízda historickou tramvají po trase
Smíchovské nádraží, Anděl až do vozovny Motol. Občané s trvalým pobytem v Praze 5
mohli zdarma navštívit unikátní expozici Království železnice, což je největší modelové
kolejiště v Česku. Navíc jsou zde doplňkové expozice, naučné panely a interaktivní
prvky.
Dne 24. května si přišli na své jak milovníci hudby, tak i tance. V košířské sokolovně
Klamovka se uskutečnil slavnostní ples. V parku Portheimka se mohli obdivovatelé
prvorepublikových písní zaposlouchat do slavných songů, jako například Život je jen
náhoda, Jen pro dnešní den, Noční motýl, Tmavomodrý svět, Přednosta stanice, Růžové
psaníčko a dalších známých písní v podání Blanky Tůmové, Dany Kláskové a Pavla
Skalického.
Dne 25. května si mohli obyvatelé s trvalým bydlištěm v MČ Praha 5 zdarma zaplavat
v plaveckém bazénu SK Motorlet v Radlicích, a to celých 90 minut, v době od 12 do 21
hodin.
Pro sportovní nadšence byla připravena lekce paddleboardu, kterou organizovala
společnost Lokalblok.
V rámci Dnů Prahy 5 se uskutečnilo několik komentovaných vycházek, například
vycházka po kašnách Prahy 5, po Malostranském hřbitově či vycházka s názvem
Barrandovský sen. Na této akci si účastníci prohlédli areál studia a seznámili se s řadou
zajímavých vilových staveb navržených ve funkcionalistickém či kalifornském stylu,
včetně vily Miloše Havla.
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K oživení Dnů Prahy 5 přispěli pouliční muzikanti

Noc kostelů
Noc kostelů se stala již tradiční událostí, které se v letošním roce v České republice
zúčastnilo téměř půl milionu zájemců. Dne 25. května mohli návštěvníci obdivovat
duchovní a umělecké klenoty křesťanské víry. V Praze 5 se

opět zapojily

místní

farnosti a připravily bohatý program, jehož součástí byly kromě bohoslužby
i komentované prohlídky kostelů, koncerty, přednášky, hudební program, meditace
a aktivity pro děti. Zájemci mohli navštívit například kostel sv. Václava na Smíchově,
kapli Nanebevzetí Panny Marie v Košířích, chrám sv. Michala, kostel sv. Filipa a Jakuba
v Hlubočepích, kostel sv. Vavřince v Jinonicích, kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích
či kostel Českobratrské církve evangelické na Smíchově.
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Khamoro
Dvacátý ročník festivalu Khamoro (romsky sluníčko), jehož jádrem je romská hudba, se
konal ve dnech 27. května až 2. června v Praze. V rámci festivalu vystoupili domácí
i zahraniční romští interpreti a kapely, součástí akce byly výstavy, filmové projekce,
taneční workshopy i odborné semináře. Mezi jedna z míst patřil park Portheimka, kde
v rámci festivalu uspořádal svůj program spolek Slovo 21 a MČ Praha 5 akci finančně
podpořila. Pro děti a dospělé byl v parku připraven program plný zábavy, hudby
a soutěží.

Pražská muzejní noc
Již tradičně patří druhá červnová sobota v Praze muzeím a galeriím. Stala se jednou
z nejoblíbenějších akcí, při nichž si veřejnost může zdarma prohlédnout místa, která jsou
za normálních okolností zpřístupněna za poplatek či v omezeném rozměru. Letos
proběhla 9. června a na území Prahy 5 bylo zájemcům zpřístupněno několik objektů.
V Musaionu si mohli prohlédnout stálou etnografickou expozici Česká lidová kultura,
kde se mohli seznámit s každodenním i svátečním životem českého, moravského
a slezského venkova v 18., 19. a v první polovině 20. století, či výstavu Modrotisk tradiční
a netradiční. V rámci programu proběhla výtvarná dílna, koncert a taneční představení.
V prostorách MeetFactory se uskutečnily v otevřených ateliérech komentované prohlídky
s kurátory L. Kvočákovou a P. Sikorou a v rámci Pražské muzejní noci proběhly dvě
vernisáže, a to výstavy Podivnější než ráj, kde byla prezentována díla zahraničních
umělců z jihovýchodní Evropy, a dále představení projektu Lo mexické umělkyně Jimeny
Mendozy.
I letos bylo otevřeno ve Výtopně Zlíchov, kde bylo možné si prohlédnout parní
lokomotivy, historické motorové lokomotivy, parní válec z roku 1930 a také vlečný
tramvajový vůz Ringhoffer z roku 1932.
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Festival ARENA 2018
Druhý ročník open air festivalu Divadla bratří Formanů se uskutečnil od 14. do 24. června
na smíchovské náplavce u železničního mostu. Petr Forman je herec, divadelník a loutkař,
Matěj Forman vystudoval filmovou a televizní grafiku na VŠ UMPRUM a působí jako
ilustrátor a příležitostný herec. ARENA je festivalem divadla, nového cirkusu, hudby
a současné vizuální tvorby. V rámci festivalu vystoupili například švýcarský
provazochodec David Dimitri, Boris Gibé a jeho unikátní metafyzický cirkus o vztahu
člověka a přírody L Absolu a studenti cirkusové školy FLIC z Turína, kteří předvedli svá
absolventská představení. Pro děti bylo připraveno představení Aladin z dílny Matěje
Formana. V rámci festivalu se mohli zájemci zúčastnit doprovodného programu
v podobě dílen, výstavy, koncertů na souši i na lodi Tajemství a workshopů pro děti
i dospělé.
Akci finančně podpořila MČ Praha 5. „Jedná se o ojedinělou akci ve svém rozsahu na
území pátého obvodu. Náplavka na druhé straně řeky je velmi frekventovaným místem,
obzvláště v horkých letních dnech. Oproti tomu je smíchovská náplavka velmi často
opomíjená, ač nabízí nezapomenutelný pohled na Vyšehrad,“ řekl zástupce starosty
Prahy 5 Lukáš Herold.

Open air koncert filmové hudby
V sobotu 8. září se uskutečnil pod záštitou MČ Praha 5 koncert filmové hudby v Kinského
zahradě na Smíchově. Pražský filmový orchestr pod taktovkou dirigenta Jiřího Korynty
mimo jiné zahrál melodie z filmu Gladiator, Star Wars, Pearl Harbor, Fantomas, Jak dostat
tatínka do polepšovny, Piráti z Karibiku a Tygří oko. Pražský filmový orchestr založil
dirigent Jiří Korynta v roce 2004 ve svých devatenácti letech a působí v něm šedesát až
osmdesát umělců. Na repertoáru mají především filmovou hudbu, ale hrají i skladby
klasické a muzikálové.
Po úspěšné produkci se vyjádřil zástupce starosty Lukáš Herold: „Jsem nadšený. Všechno
bylo perfektní – počasí, hudba i publikum. Počet účastníků předčil veškerá naše
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očekávání. Kinského zahrada byla doslova obsypána posluchači. Troufám si odhadnout,
že zde bylo přes dva tisíce lidí. Nejvíc nás těší, že se povedl původní a hlavní záměr můj
a pana dirigenta Korynty – založili jsme tradici hrát venku koncertně filmovou hudbu,
která je dostupná všem. Opravdu přišli lidé napříč generacemi, celé rodiny s malými
dětmi, lidé se svými přáteli, ale i jednotlivci, a všichni jsme strávili nezapomenutelné
chvíle a odnesli jsme si velký hudební zážitek.“

Smíchovské slavnosti
V rámci smíchovských slavností se uskutečnil koncert, na kterém vystoupil David Koller
se svojí skupinou a dále skupiny Prago Union, Monkey Bussines a PSH. Koncert se
uskutečnil na brownfieldu, na kterém bylo až do letošního roku nákladové náměstí
Smíchov a kde bude vystavěna nová čtvrť Smíchov City. Koncert byl rozlučkou se starou
čtvrtí Smíchova. Akci zaštítili starosta Prahy 5 Pavel Richter, generální ředitel společnosti
Pivovary Staropramen Petr Kovařík a ředitel společnosti Sekyra Group pan Leoš Anderle.
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Yvetta Simonová – koncerty k životnímu jubileu
Yveta Simonová oslavila v roce 2018 devadesáté narozeniny. K tomuto významnému
jubileu se uskutečnily ve dnech 2. a 3. října v sále obřadní síně ve Stroupežnického ulici
koncerty, na kterých s ní spoluúčinkovali Dana Klásková a Petr Skalický. V programu
zazněly melodie Venku pod starou Lucernou, Je po dešti, Páni kluci, Sen lásky, Čas
borůvkových koláčů, Děti z Pirea a řada dalších.
Yveta Simonová je česká zpěvačka, která se na začátku kariéry věnovala interpretaci
operetních a muzikálových písní. Působila v Bratislavě a posléze i v Hudebním divadle
v Karlíně. Teprve později se z ní stala zpěvačka populárních písní. Získala i různá
ocenění. V roce 2010 obdržela dodatečně Zlatého slavíka za rok 1962, kdy v tehdy ještě
nedělené kategorii zpěváků a zpěvaček skončila druhá za W. Matuškou. V roce 1984
získala titul zasloužilá umělkyně za vynikající zásluhy o československou populární
hudbu. Dne 28. října 2017 převzala z rukou českého prezidenta Miloše Zemana medaili
Za zásluhy.

Jazz on5
Ve dnech 31. října až 8. listopadu se v klubu Jazz Dock uskutečnil jubilejní 10. ročník
festivalu Jazz on5, kde se představily největší hvězdy současného jazzu, blues a funku.
Hlavní hvězdou jazzového festivalu byl legendární jazzový kontrabasista, hudební
skladatel a kapelník, který se v mládí proslavil jako spoluhráč trumpetisty Milese Davise,
Dave Holland. S ním vystoupil v projektu AZIZA saxofonista Chris Potter, kytarista
Lionel Loueke a hráč na bicí Eric Harland. Dále vystoupila basistka Ida Nielsen, která byla
členkou kapely zpěváka Prince. Dále zahrál finský folklórní soubor Värttinä či výborný
norský kytarista Eivind Aarset.
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Vzpomínka na Maxe Broda
Dne 29. listopadu se konal v Reinerově sále letohrádku Portheimka vzpomínkový večer
k 50. výročí úmrtí spisovatele Maxe Broda. Toto setkání uspořádal Pražský literární dům
autorů německého jazyka společně s Německým kulturním fórem a s podporou MČ
Praha 5. Zájemci se dozvěděli zajímavá fakta z jeho života, poslechli si přednášku o jeho
odkazu a přiblížili si jeho dílo z přečtených úryvků.
Max Brod (* 27. 5. 1884 v Praze, zemřel 20. 12. 1968 v Tel Avivu) patřil v první polovině
dvacátého století k nejvýznamnějším německy píšícím spisovatelům v Praze. Narodil se
v pražské židovské rodině, jeho otec byl bankovní úředník. V dětství ho postihlo vážné
onemocnění páteře, jehož následky si nesl celý život. Maturoval na německém gymnáziu
a poté vystudoval práva na Karlově univerzitě. Od počátku vysokoškolských studií se
datuje jeho přátelství s Franzem Kafkou. Po Kafkově smrti nerespektoval jeho přání
o zničení rukopisů a jeho dílo vydal, čímž se zasloužil o jeho zachování a následně
i propagaci doma a v zahraničí. V roce 1939 emigroval do Tel Avivu. Mezi jeho díla
psaná v Praze patří mimo jiné soubor novel Smrt mrtvým, Zámek Norneppyge, Boj
o pravdu či Osudný rok.
K akci se vyjádřil radní Lukáš Herold: „Německá židovská kultura, to je prostě opravdu
něco výjimečného. Jsme moc rádi, že právě zde si můžeme připomínat 50 let od úmrtí
Maxe Broda.“
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[

Max Brod

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
2018 se mohli zájemci seznámit s významnými projekty, které budou realizovány v naší
městské části.

Architekti pro Prahu 5
V Malé výstavní síni se od 13. února konala výstava projektů ateliéru Kuba a Pilař, kde
byly představeny práce, které se týkaly developerského projektu Smíchov City
společnosti Sekyra Group. Tato brněnská architektonická kancelář byla založena v roce
1998 architekty Ladislavem Kubou a Tomášem Pilařem. Patří mezi nejoceňovanější české
ateliéry, například dvakrát získala cenu Grand Prix Obce architektů a pětkrát nominaci
na Evropskou cenu za architekturu. Mezi realizované stavby, které získaly ocenění, patří
areál Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, za kterou získali ocenění
Grand Prix architektů v roce 2009, a knihovna FF Masarykovy univerzity v Brně s
oceněním Grand Prix architektů v roce 2002.
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Metropolitní plán
Od 21. května do 30. července proběhla interaktivní prezentace části návrhu nového
územního plánu Prahy – Metropolitního plánu. Cílem prezentace bylo seznámit veřejnost
s návrhem MPP, který vypracoval Institut plánování a rozvoje. Do 26. července mohli
lidé, firmy či instituce podávat k novému pražskému územnímu plánu připomínky, které
následně řešilo pražské zastupitelstvo. Po zpracování připomínek z prvního kola
projednávání bude následovat zřejmě v roce 2020 druhé kolo. Podle současného termínu
by měl nový územní plán začít platit v roce 2023.

Výstava park Vidoule
V listopadu připravili MČ Praha 5 a architekti společnosti Studio Reaktor výstavu návrhu
urbanisticko-krajinářské studie parku Vidoule. Cílem studie bylo zachovat přírodní krásy
a hodnoty stolové hory a hlavním motivem se stala rovnováha mezi přírodou a člověkem.
Návrh vznikal od května ve spolupráci se zadavatelem (MČ Praha 5) a veřejností, od které
sbírali autoři připomínky a podněty až do 14. listopadu.
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Galerie Portheimka
Galerie Portheimka je umístěna v prostorách barokního letohrádku, který vystavěl v roce
1728 architekt Kilián Ignác Dientzenhofer pro sebe a svou rodinu.
V letošním roce se zástupci radnice rozhodli navázat spolupráci s Museem Kampa
a Nadací Jana a Medy Mládkových a v této skvostné barokní budově byla otevřena galerie
designového skla. V prvním patře byla umístěna stálá expozice Sklo jako umění, kde byly
vystaveny exempláře ze sbírek Musea Kampa, Uměleckoprůmyslového muzea,
soukromých sběratelů a samotných umělců. Jednotlivé výstavy byly uskutečněny
v přízemních prostorách galerie. Také zde proběhly komentované prohlídky pro děti
i dospělé a doprovodný program ke stálé expozici i k jednotlivým výstavám.
Museum skla bylo slavnostně otevřeno dne 28. června a svoji činnost zahájilo hned dvěma
událostmi. První z nich bylo otevření muzea a stálé expozice. Druhou se stala dočasná
výstava americké výtvarnice Karen LaMonte: Oděná světlem.

Sklo jako umění
Jak jsme již uvedli, práce českých sklářů vystavené ve stálé expozici pocházejí především
z původní sbírky Medy a Jana Mládkových, kteří díla vystavovali již ve svém
washingtonském domě.
Úryvek z oficiálního textu: „Na bohatou historii sklářství trvající několik tisíc let navázal
v druhé polovině 20. století nový umělecký obor, tzv. ateliérové sklo. Ze skleněného
materiálu začala vznikat díla srovnatelná se současným malířstvím a sochařstvím.
Ohniskem rozvoje se stalo bývalé Československo a jména osobností jako Stanislav
Libenský a Jaroslava Brychtová, Miluše a René Roubíčkovi, Václav Cigler, Vladimír
Kopecký, Jiří Harcuba, František Vízner a další začal vyslovovat s úctou celý sklářský
svět.“
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Hodovní stůl – dílo Miluše Roubíčkové

Karen LaMonte: Oděná světlem
Karen LaMonte se narodila na Manhattanu a v USA také studovala malbu, grafiku a sklo.
Získala Fullbrightovo stipendium a absolvovala postgraduální studium VŠUP v ateliéru
skla u prof. Vladimíra Kopeckého. Od roku 1999 žije v Praze. Na výstavě představila svoji
ideu šatů z křišťálového skla, kterou zhmotnila díky zkušenosti sklářů ze Železného
Brodu a pomocí techniky tavení skla ve formě své myšlenky zrealizovala. Následoval
mezinárodní úspěch jejích šatů, účast na prestižních výstavách a udělení různých ocenění.
V současnosti zdobí její díla nejvýznamnější sbírky moderního skla.
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Karen LaMonte se svým dílem

Skleněná sobota
Dne 22. září se uskutečnily sklářské trhy v parku Portheimka. Akce, kterou pořádalo
Museum skla Portheimka, se konala pod záštitou zástupce starosty MČ Praha 5 Lukáše
Herolda. Návštěvníci se mohli nejen podívat na práci sklářů, ale také si vyzkoušeli
některé sklářské techniky, nakoupili výrobky ze skla a zúčastnili se komentovaných
prohlídek pro děti i pro dospělé. K vidění bylo tavení skla a jeho foukání, figurkářství,
vinutí perel, malba na sklo či tvorba z recyklovaného skla.

Inwald – příběh zlíchovské sklárny
Na území dnešní městské části Praha 5 sídlila před stoletím sklárna Inwald, jejíž výrobky
nejenže byly, ale často i dodnes jsou součástí mnoha českých i zahraničních domácností.
Sklárna byla založena v sedmdesátých letech 19. století inženýrem a podnikatelem
Josefem Inwaldem a významně přispěla k věhlasu českého skla. Vyráběly se zde nádoby
na potraviny, běžné sklenice, dekorativní sklo, lampy veřejného osvětlení, interiérová
svítidla i technické sklo. Firma získala medaile na Světové výstavě ve Vídni roku 1873
a v Paříži roku 1878. V roce 1892 byl Inwald jmenován členem ústředního výboru pro
přípravu Světové výstavy v Chicagu. V roce 1891 zastával funkci prezidenta Jubilejní
zemské výstavy v Praze roku 1891, kde měl v Průmyslovém paláci velkou centrální
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expozici skla. Provoz sklárny ustal v polovině třicátých let 20. století a poté byl objekt
odprodán.
Výstava přiblížila historii sklárny Inwald s ukázkami její produkce, dobovými
fotografiemi i dobovými filmovými reklamami a mapou lokality.

Výstavy v Galerii D
Ivan Bukovský
Dne 14. března byla zahájena v Galerii D výstava Ivana Bukovského s názvem Asfalty
a proroci.
Ivan Bukovský je pražský rodák, malíř a pedagog. Patřil k mladší generaci širokého
proudu české nové figurace. Od raného dětství maloval. Nejdříve absolvoval Výtvarnou
školu Václava Hollara a roku 1971 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do
ateliéru profesora Jana Smetany. Během svého tvůrčího období pořádal samostatné
výstavy doma i v zahraničí a také se zúčastnil spousty společných výstav.
Jeho dílo je zastoupeno například ve sbírkách Národní galerie v Praze, Yad Vashem
v Jeruzalémě, v Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou či v Galerii Středočeského kraje
v Kutné Hoře.
Byl členem výtvarné skupiny Lipany, SVU Mánes a od roku 2013 Volného sdružení M.
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Malíř I. Bukovský na vernisáži výstavy

Dílo I. Bukovského

Manamana
Dne 17. května se konala v Galerii D vernisáž výstavy, na které bylo možné zhlédnout
soubory ilustrací, skic a originálních kreseb z biblických příběhů převyprávěných Ivou
Pecháčkovou. Výstavu zahájil zástupce starosty Lukáš Herold se svým čtyřletým synem.
Manamana je nová edice vydavatelství Meander zaměřená na vyprávění biblických
příběhů ilustrovaných mladými českými výtvarníky, například Jakubem Kouřilem,
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Kateřinou Kozlíkovou, Lenkou Žampachovou, Kristýnou Tučkovou, Evou Trnkovou či
Lucií Šatkovou.

Publikace z edice Manamana

Setík – vtipy a karikatury
Dne 12. července se konala v Galerii D vernisáž výstavy kreslených vtipů a karikatur
Marka Setíkovského (přezdívka Setík), architekta a kreslíře. Autor bydlí v Praze 5 na
Malvazinkách. Své vtipy publikuje od roku 1993 v magazínu Sorry a podílel se i na
několika skupinových výstavách Sorry.

L. Herold a M. Setíkovský
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Kameramani fotografují
V září se uskutečnil 15. ročník fotografické výstavy členů Asociace českých kameramanů
s názvem Kameramani fotografují, tentokrát v galerii D Portheimka. Výstavu ve středu
5. září slavnostně zahájili zástupce starosty Lukáš Herold a prezident Asociace českých
kameramanů Marek Jícha. Hudební program zajistil známý flétnista Jiří Stivín, který byl
také autorem několika vystavovaných fotografií.
K zhlédnutí bylo téměř devadesát fotografií

dvaceti dvou autorů – Andreje Barla,

Ondřeje Belici, Davida Čálka, Martina Čecha, Vladimíra Douska, Pravoslava Flaka, Vidua
Gunaratny, Josefa Hanuše, Vladimíra Holomka, Marka Jíchy, Jiřího Myslíka, Martina
Preisse, Antonia Riestra, Pavla Rydla, Daniela Součka, Jiřího Stivína, Ivana Šlapety,
Jaromíra Šofry, Richarda Špůry, Jana Vaniše, Ivana Víta a hosta – americké fotografky
Lidy Suchy.

Jiří Stivín
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Michal Olšanský
Výstava se uskutečnila v Galerii D od 29. listopadu do 26. ledna 2019, umělec vystavoval
své olejomalby.

Michal Olšanský se svým dílem
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Sportovní dění v Praze 5
V poslední kapitole kroniky za rok 2018 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, a to od běžeckých závodů, míčových her
přes různé vodní sporty až po tradiční šachové turnaje.

Sportovec roku 2017
Návrhy na nominaci do třetího ročníku ankety Sportovec roku mohli občané podávat do
31. prosince 2017. Nominovaní sportovci museli kromě dobrého sportovního výsledku
prokázat i působnost v Praze 5, a to buď trvalým bydlištěm, pracovištěm či působením
ve sportovním klubu v 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 pro osm kategorií.
Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších z nominovaných sportovců a rovněž
i nejlepšího běžce a běžkyně Prahy 5 v uplynulém ročníku Prague International Maratonu
2017 se uskutečnilo dne 25. ledna v Paspově sále v budově Pivovaru Staropramen.
Galavečer moderoval Jakub Železný. Starosta Pavel Richter, zástupce starosty Lukáš
Herold a zástupce pivovaru Staropramen přivítali hosty a vítězům předali ocenění.
„Myslíme si, že je dobré motivovat mladé lidi, aby neseděli u počítačů a šli
sportovat. Na Praze 5 máme loděnici, kde jsou veslaři i kanoisté. A pokud jsou mezi nimi
olympijští vítězové a mistři světa, je jasné, že profesionální sportovce máme opravdu na
dobré úrovni,“ řekl Pavel Richter.
Bylo oceněno osm sportovců v těchto kategoriích – profesionální sportovec, sportovec
amatér, junior do 18 let, zdravotně postižený sportovec, sportovec senior, sportovní tým,
trenér a sportovní legenda.
V kategorii profesionální sportovec vyhráli rychlostní kanoisté z klubu ASC Dukla
Daniel Havel a Jakub Špicar
Daniel Havel je rychlostní kanoista-kajakář, který získal bronzovou medaili na Letních
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olympijských hrách 2012 v Londýně a také bronzovou medaili na Letních olympijských
hrách 2016 v Rio de Janieru. V roce 2010 získal bronz v rychlostní kanoistice K4 1000 m
na Mistrovství světa v Poznani a v roce 2017 na Světovém poháru v Szegedu bronzovou
medaili.

Jakub Špicar je nadějí české kanoistiky. Na letních olympijských hrách v Riu byl
náhradníkem, ale v roce 2017 získal spolu s D. Havlem, J. Štěrbou a R. Šloufem na
Světovém poháru v Szegedu bronzovou medaili.

Amatérským sportovcem roku se stal zápasník ve volném stylu Tomáš Jedlička

Tomáš Jedlička je členem klubu TJ KA Smíchov a stal se mistrem ČR jednotlivců ve
volném stylu v roce 2013 v H. Králové a v roce 2018 ve Vítkovicích.
V kategorii Junior do 18 let vyhrála závodnice ve sportovním aerobiku Karolína
Kudláčková
Karolína Kudláčková se věnovala nejdříve gymnastice a v roce 2006 si vybrala disciplínu
sportovní aerobik. Je šestinásobnou juniorskou mistryní ČR a juniorskou mistryní světa
i Evropy.
V kategorii Sportovec senior vyhrála orientační běžkyně Jana Haňkovská
Jana Haňkovská získala zlatou medaili na Mistrovství světa veteránů v orientačním
běhu, který se uskutečnil v Aucklandu na Novém Zélandu v roce 2017. Na startu se sešlo
přes 1700 veteránů ze čtyřiceti zemí a Jana Haňkovská zvítězila v kategorii W75.
V kategorii Zdravotně postižený sportovec byl oceněn cyklista a atlet Václav Kubička
V kategorii Sportovní tým roku byl oceněn Rugby Club Tatra Smíchov muži
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V kategorii Sportovní legenda byla oceněna Hana Dvorská
Hana Dvorská vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu. Je nejstarší kaskadérkou na
světě, fitness instruktorkou a trenérkou. Hrála v mnoha filmech české i zahraniční
produkce (např. Indiana Jones, Trója, Příběh rytíře, Bídníci a Blade). Je majitelkou
Bootcampu Hanky Dvorské a také je instruktorkou ve fitness Form Factory. Stále aktivně
sportuje, skáče z letadla, jako jedna z mála žen na světě skočila base seskok ze skály
v Itálii.
V kategorii trenér vyhrála Irina Gračova – SK Yawara Prague, judo
Irina Gračova během své sportovní kariéry získala medaile z mezinárodních turnajů
v Americe, Číně, Mongolsku, Kazachstánu, Rusku, na Ukrajině. Od roku 1991 působí jako
trenérka juda. V Rusku pracovala ve sportovní škole olympijské přípravy, kde získala
nejvyšší trenérskou třídu (Trenérsko-metodická komise RSJu od 29. 6. 2005).
Také absolvovala seminář instruktora University Kodokana Koji Komata a Yasuhiro
Yamashita. V období, kdy působila jako trenérka Judo Clubu YAWARA Prague jí byl za
sportovní úspěchy udělen titul Mezinárodní mistryně sportu (Sportovní komise RSJu
od 15. 11. 1999).
Jako rozhodčí se zúčastnila jak tuzemských, tak i mezinárodních soutěží. Je také
držitelkou I. třídy (Komise rozhodčích RSJu od 29. 12. 2002).

Irina Gračova – trenérka judistů
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Nejlepší běžci Prahy 5 v Prague International Maraton 2017
První tři místa v kategorii muži obsadili běžci z Prahy 5:
1. místo Michal Knap – 3:01:40
2. místo Filip Šinágl – 3:07:33
3. místo Pavel Trojan – 3:22:14

Běžecký kros Skalka
Sdružení H – triatlon pořádalo dne 22. dubna již osmý ročník amatérského krosového
závodu v přírodní rezervaci Skalka, který tradičně zaštítil starosta Prahy 5 P. Richter.
Dospělí poměřili své výkony buď na 3 km dlouhé trati Hoby, nebo 6 km dlouhé trati
Sport. Děti si mohly vybrat z tratí dlouhých 300 m, 1 km či 2 km. Pro účastníky
byl zajištěn sportovní a zdravotní servis a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.
V rámci akce proběhl program prevence s městskou policií a ukázky techniky hasičů.

Volkswagen Maraton Praha 2018
Již 24. ročník Volkswagen Maratonu Praha se uskutečnil ve dnech 5. a 6. května. Této
oblíbené akce se zúčastnili běžci z celého světa. Téměř deset tisíc závodníků odstartovalo
ze Staroměstského náměstí, aby zdolali 42,195 km dlouhou trať. Jako obvykle maratonci
běželi i přes území Prahy 5, a to ulicemi Lidickou, Nádražní, Svornosti, Strakonickou,
Nábřežní a Janáčkovým nábřežím. Nejrychlejším běžcem se stal americký závodník Galen
Rupp. Na startu se mluvilo o dvou favoritech, jedním byl vítězný Galen Rupp a druhým
Sisay Lema z Etiopie. „Sisay je hodně dobrý maratonec, byla to s ním těžká bitva a jsem
vážně rád, že se mi ho podařilo porazit a vyhrát. Snažil jsem si kontrolovat své tempo,
nastupovat a zůstat pozitivní. Děkuju Carlovi a jeho týmu, že mě pozvali do Prahy a já tu
mohl vyhrát coby první Američan, navíc v takovém čase,“ řekl v cíli Rupp, jenž si zlepšil
osobní rekord o více než tři minuty na 2:06:07 a ke svým dvěma olympijským medailím
a výhře na maratonu v Chicagu přidal také pražský triumf. Mezi ženami překvapivě
zvítězila Keňanka Bornes Jepkirui Kiturová. Souboj českých závodníků vyhrál Jiří
Homoláč, který do cíle doběhl v čase 2:20:09 a stal se novým mistrem republiky.
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V kategorii českých sportovkyň získala svůj čtvrtý titul české šampionky Petra Pastorová
časem 2:48:40.

21. Pražský festival dračích lodí
Ve dnech 12.–13. května se na řece Vltavě v areálu Žlutých lázní konal Pražský festival
dračích lodí s velkou mezinárodní účastí. Jedná se o největší a zároveň nejstarší festival
dračích lodí v Česku. Na tratích 200, 500 a 2000 metrů se ho ve třinácti kategoriích
zúčastnilo devadesát dva posádek. Součástí festivalu byl i charitativní závod Rotary
Dragon Boat Challenge a závod pro dětské školní týmy. Charitativní závod Rotary
Dragon Boat Challenge bývá každoročně jednou z důležitých charitativních akcí, jejímž
cílem je získat finanční prostředky pro vybrané nadace, které poskytují pomoc
potřebným. V roce 2018 to byly Život 90, organizace poskytující širokou škálu služeb pro
seniory, nadace Naše dítě a Výbor dobré vůle Olgy Havlové, jehož hlavním účelem je
pomoci zdravotně postiženým a opuštěným lidem. I v letošním roce se s velkým
nasazením zúčastnila posádka Prahy 5, ve které nechyběl starosta Pavel Richter (TOP 09)
či zastupitel Zdeněk Doležal (ODS). Zbytek týmu tvořili zaměstnanci radnice.

103

Bike Prague
Dne 19. května se uskutečnil sedmý ročník největšího závodu na horských kolech v Praze
a okolí. Start i cíl byl u Galerie Butovice, kde probíhal celý den doprovodný program pro
děti i dospělé. Závodníci si mohli vybrat buď třicetipěti-, nebo náročnější padesátipěti kilometrové trasy, které vedly Prokopským údolím, přes Holyni, Zadní Kopaninu a dále
chráněnou krajinnou oblastí Českého krasu. Pro děti byly připraveny vzdálenosti od 350
metrů do tří kilometrů.

Běh Metropole Praha
V letošním roce se konal již 3. závod běžeckého seriálu Běh Metropole, a to dne 20. května
v rámci Dnů Prahy 5. Závodníci běželi opět v krásném prostředí Prokopského údolí.
Mottem závodu jsou slova Romana Jaroše „Pohyb je život, běháme, abychom žili.” Cílem
závodu je nejen podpořit soutěživost pražských městských částí, ale také podpora
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zdravého životního stylu Pražanů. Účastníci závodu reprezentují svou městskou část
(místo trvalého bydliště) a svým startem připisují své městské části bod. Součet všech
bodů ze všech závodů dané městské části na konci seriálu určí její pořadí mezi městskými
částmi Prahy, a tím se vítěz stává nejsportovnější městskou částí Prahy. Dospělí soutěžili
na trase dlouhé 6 km, trať pro děti měřila 2 km. Nejlepším závodníkem v kategorii mužů
do 39 let se stal Petr Eliáš, v kategorii žen do 29 let Paula Grandová, v kategorii mužů do
29 let Ondřej Šíp, v kategorii mužů nad 50 let Jaroslav Myčka. Na závěr se uskutečnila
tombola o ceny darované společností Joma, sponzorem akce.

105. Primátorky
Ve dnech 8.–10. června se na řece Vltavě uskutečnily již 105. Primátorky, tradiční pražské
veslařské závody, které patří mezi nejstarší závody v Evropě. Tradičně jsou zaštítěny
primátorem hlavního města Prahy, jímž byla letos primátorka 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 ASC Dukla Praha. Letos
byl ve složení Jakub Grabmuller, Matěj Tikal, Lukáš Helešic, Matyáš Klang, Jakub
Podrazil, Jan Potůček, Jan Pilc, Petr Melichar a kapitán Radek Šuma. V závodě osmiveslic
ženy vyhrál tým VK Slavia Praha a v závodě univerzitní osmy mužů ČVUT Praha.
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Pétanque
Dne 3. června se uskutečnil turnaj v pétanque o putovní pohár Pepy Procházky, kterou
uspořádala organizace aktivních seniorů AkSen ve spolupráci s MČ Praha 5. Turnaj
probíhal v Kinského zahradě, v prostorách za Národopisným muzeem Musaion.
Podmínkou účasti bylo narození hráčů i hráček do roku 1958. Letošního ročníku se
zúčastnilo patnáct družstev, zvítězilo družstvo z Prahy 5 „Tři ostré hvizdy“.
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Pétanque u Musaionu

Jóga v Portheimce
I v roce 2018 zajistila MČ Praha 5 cvičení jógy pod širým nebem v parku Portheimka.
Zájemci si mohli zdarma pod vedením lektorek z Domu jógy Anděl vyzkoušet
blahodárné působení ásan na tělo i duši a uvolnit se pomocí relaxace. Cvičení se konala
při příznivém počasí každou středu od 13. června do 12. září.

Jóga v parku Portheimka
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Olympijský běh na Petříně
Dne 20. června se v rámci celosvětových oslav Olympijského dne uskutečnil Olympijský
běh. Letošní závod se běžel po svazích Petřína. Start a zároveň i cíl byl u Národopisného
muzea Musaion, trasa byla dlouhá 5,5 km.

FORD CHALENGE PRAGUE
Ve dnech 27. a 28. července se uskutečnil druhý ročník triatlonového závodu Ford
Challenge Prague. Tohoto závodu, který patří do triatlonové série Challenge Family, se
zúčastnilo celkem 1100 nadšenců i profesionálové z celého světa. Plavecká trasa vedla
kolem Střeleckého ostrova, cyklistické depo zabíralo most Legií. Mezi muži byli
nejúspěšnější Španělé, vítězný pětinásobný mistr světa Javier Gómez a na druhém místě
skončil mistr světa v dlouhém triatlonu Pablo Dapena. Třetí místo získal Pieter
Heemeryck z Belgie. Z českých závodníků byl nejlepší Lukáš Kočař, který skončil na
šestém místě. Z žen byla první Katrien Verstuyftová z Belgie, druhé místo obsadila Kirsty
Jahnová z Kanady a třetí Laura Siddallová z Velké Británie. Nejúspěšnější Češka, Simona
Křivánková, získala sedmé místo. V hlavním závodě Ford Challenge Prague Middle
soutěžili svěřenci jednoho z nejlepších triatlonových trenérů světa, Luboše Bílka. Závodu
se zúčastnil také olympijský vítěz Roman Šebrle.

108

Soutěže se zúčastnil starosta Prahy 5 Pavel Richter

Pražské cyklozvonění 2018
Dne 22. září se uskutečnil 12. ročník Pražského cyklozvonění, které každoročně pořádá
spolek NaKole ve spolupráci s hlavním městem Prahou, Prahou 8 a dalšími dvaceti
čtyřmi městskými částmi a obcemi v okolí Prahy. Tato akce se koná v rámci Evropského
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týdne mobility, což je evropská iniciativa, která pobízí místní organizace, aby zavedly
a podporovaly udržitelná dopravní opatření a vyzvaly občany k vyzkoušení dopravních
možností, které představují alternativu k používání automobilů.
Akce se zúčastnil rovněž žlutý peloton Prahy 5, který vyrazil z barrandovského
Chaplinova náměstí v 9:30 a Prokopským údolím mířil do cíle, což byla Křižíkova ulice
v Karlíně. Zde byl připraven pro cyklisty i návštěvníky doprovodný program, soutěže
pro děti, BMX show, komentovaná prohlídka v Karlíně s architektem Petrem Kučerou.
Z hudební nabídky to byly například kapely Pískomil se vrací, Circus Ponorka či skupina
The Tap Tap.
Nad akcí převzal záštitu náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek a za Prahu 5
starosta Pavel Richter.

Tým Prahy 5 – cyklozvonění

Úspěch mladých fotbalistů ve Varšavě
Velkého úspěchu dosáhl tým mladších žáků FK Motorlet, fotbalového klubu založeného
v roce 1912, ve dnech 27.–30. září na III. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje ve
Varšavě. Mladí sportovci z Prahy 5 zde obsadili skvělé třetí místo. Turnaj pořádala
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varšavská městská část Žoliborz, která na základě spolupráce s MČ Praha 5 tým
Motorletu již podruhé pozvala. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen hráč FK Motorlet
Oliver Fudali.

Oslava šedesáti let RC Tatra Smíchov
V sobotu 15. září se konala oslava 60. let existence RC Tatra Smíchov.
Pražský ragbyový klub byl založený v roce 1958 pod názvem TJ Tatra Smíchov ČKD. Od
roku 1964 je znám pod současným jménem. K největším úspěchům v historii klubu patří
mistrovské tituly z let 1995, 1997, 2003, 2007 a 2008. Klub zvítězil v Československém
poháru v letech 1980, 1981, 1983, 1995, 1997 a 2003.
Oslavy se zúčastnili starosta Pavel Richter, zástupce starosty Lukáš Herold, radní Tomáš
Homola a Radomír Palovský.

150. let Tělocvičné jednoty Sokol I. Smíchov
Dne 24. dubna 2018 se konala slavnostní akademie ke 150. výročí založení TJ Sokol
Smíchov. Sportovní nadšenci a nositelé hesla „Ve zdravém těle zdravý duch“ založili
jednotu v roce 1868, současný název vznikl až v roce 1923. V období nacistické okupace
byl Sokol zrušen, ale po válce pokračoval ve své činnosti. V období komunistického
režimu byl název Sokol zakázán, a tak se sportovalo v TJ Závody W. Piecka a ještě
později v TJ Naftové motory. V lednu v roce 1990 se konal první obnovující sjezd
Československé obce sokolské, na kterém byli zvoleni starosta a členové výboru, a činnost
Sokola byla obnovena. Již v březnu vznikl přípravný výbor Sokola I. Smíchov a 23. 5. 1990
se konala první valná hromada obnovující se jednoty a výboru. Prvním starostou byl
jednomyslně zvolen bratr Karel Syrový.
TJ působí na dvou sportovištích, v sokolovně na Plzeňské ulici, kde jsou tělocvičny, a na
cvičišti Mrázovka s tenisovými kurty a hřišti.
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V současnosti zde působí oddíly pro děti a dospělé s širokou nabídkou sportovních
aktivit, například atletika, basketbal, karate, lakros, gymnastika, jóga, tenis, volejbal,
moderní tanec a kondiční cvičení. Pohyb je základ života, a proto je důležité vytvořit
pozitivní vztah ke sportování již u dětí předškolního věku, což se děje ve sportovních
přípravkách.
V roce 2018 se uskutečnily sportovní akce pro širokou veřejnost, které podpořila i zaštítila
MČ Praha 5. V květnu například proběhl 15. ročník turnaje smíšených nevyrovnaných
dvojic Mrázovka Tenis Cup 2018, v červnu basketbalový turnaj Dark a Kidz Trophy 2018.
Dne 22. září se uskutečnil v areálu cvičiště Mrázovka 8. ročník míčových sportů, a to
volejbalu, beachvolejbalu, tenisu, stolního tenisu, pétanquu, lakrosu a korfbalu.
V sobotu 3. listopadu se konal 9. ročník závodu o Pohár Starosty Sokola I. Smíchov „ Běh
Mrázovkou“, kterého se zúčastnilo 150 běžců a byl určen pro všechny věkové kategorie.

Šachy v roce 2018
I v roce 2018 pokračoval šachový klub Smíchov ve své úspěšné činnosti. Jeho zakladatel,
v současnosti čestný předseda Josef Čermák, oceněný sportovec senior v roce 2016, ve
spolupráci s předsedou Vladislavem Pivoňkou a místopředsedou Karlem Vandasem
zajistili milovníkům královské hry zápolení na tradičních turnajích.
Dne 3. března se v budově ÚMČ Praha 5 uskutečnil 20. ročník Turnaje kosmonautů, který
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byl určen pro dvoučlenná družstva dětí a mládeže. Pro vítěze byly připraveny putovní
ceny dvojice kosmonautů Alexeje Gubareva a Vladimíra Remka. Hrálo se švýcarským
systémem, 7 kol 2 × 25 minut na partii u juniorů, 9 kol 2 × 20 minut u žáků.

Dne 19. května se uskutečnil oblíbený mezinárodní turnaj, 34. ročník Smíchovského
šachového soudku o putovní cenu ředitele smíchovského pivovaru Staropramen. Turnaj
se konal přímo v pivovaru Staropramen.

Dne 17. listopadu se uskutečnil Turnaj všech generací uspořádaný k uctění památky
mezinárodního velmistra Salo Flohra u příležitosti 110. výročí jeho narození. Hrálo se
v kategoriích mladší žáci, starší žáci, junioři a ostatní hráči narození do 31. 12. 1996.

Dne 1. prosince se uskutečnil tradiční turnaj Mikulášské šachové nadílky pod záštitou
radního Petra Lachnita. Hrálo se švýcarským systémem, sedm kol, 2 × 25 minut na partii.
V kategorii starších žáků vyhrál Petr Souček z Unychez a v kategorii mladších žáků
Tomáš Hrbek ze ŠK Smíchov.
Šachový turnaj Memoriál Jana Weisgraba se konal 15. prosince v zasedací místnosti
Zastupitelstva MČ Praha 5. Turnajem si mladí šachisté připomněli památku na tragicky
zesnulého mladého nadějného hráče ŠK Smíchov Jana Weisgraba, který ve věku 11 let
zahynul pod koly automobilu. Hrálo se švýcarským systémem – devět kol, 2 × 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 Jakub Ocelák z
Unichess.

23. ročník šachového turnaje O vánočního kapra se konal v sobotu 22. prosince v jednací
místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5. Hrálo se ve dvou kategoriích, mladší a starší žáci.
Prvních pět vítězů z každé kategorie si s cenou odneslo i živého kapra.
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Veřejné bruslení
Dne 23. prosince proběhlo slavnostní zahájení veřejného bruslení, kterého se zúčastnil
starosta Daniel Mazur a místostarosta Karel Bauer. Kluziště bylo k dispozici na rohu
náměstí 14. října a Presslovy ulice od 23. prosince 2018 do 17. března 2019 v čase od 10.00
do 21.00 hodin a vstup byl zdarma. Brusle si bylo možné zapůjčit v půjčovně, děti
zaplatily za zapůjčení 50 Kč a dospělí 100 Kč.
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Veřejné bruslení
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