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SLOVO 
STAROSTKY

mám pro Vás samé dobré 
zprávy :-)) 

Celá republika žije restartem 
a naše Praha 5 není výjim-
kou. Ožily již školky a školy, 
ulice jsou plné lidí, v restau-
racích opět probíhají schůzky, 
setkáváme se při svatbách či 
vítání občánků. Dokonce jsme 
společně oslavili Den dětí. A já 
říkám: „Konečně!!!“ Po téměř 
třech měsících si tyto návraty 
všichni vychutnáváme. 

Snad mohu říci, že náš 
pětkový restart je ale o něco 
širší než na ostatních místech 
Prahy. Nové nastartování za-
žívá i radnice. S paní tajemnicí 
nastavujeme efektivnější procesy 
a pravidla, ozdravujeme celý 
management, odstraňujeme ne-
dostatky v chodu úřadu a z ne-
obvykle častých a rozsáhlých 
kontrol z magistrátu přijímáme 
opatření ke zlepšení systémů 
a kontrolních mechanismů. Vě-
řím, že tyto změny brzy oceníte 
i Vy, obyvatelé Prahy 5. 

Doufám, že také přivítáte 
další společná setkání nad  
tématy Prahy 5. V sále  
zastupitelstva například  
16. června proběhne představení 
studie k rozšíření 2. stupně v ZŠ 
Podbělohorská nebo se v červnu 
potkáme na Cibulkách či v Mo-
tole. Já se na setkání s Vámi 
moc těším, protože naslouchat 
si, mluvit spolu téměř o čem-
koliv a hledat různé možnosti 
řešení případných problémů 
považuji pro klidný a ohledupl-
ný sousedský život za důležité 
a jediné možné. 

S úctou k Vám
Renáta Zajíčková

Vážení a milí 
sousedé,

JINONICE

Nová školka  
ve Waltrovce. 
Kapacitu má 72 dětí

FINANCE

Radnice rozdělila rekordní 
dotace. Polovina jde na sport

PROKOPSKÉ ÚDOLÍ

Skalničková zahrada  
je opět přístupná

Pátá městská část v září 
otevře novou mateřskou 
školu v rezidenčním 

a kancelářském komplexu 
Waltrovka v Jinonicích. Nově 
postavenou školku předala 
zástupcům radnice 20. května 
2020 společnost Penta Real Es-
tate. Počítá se se čtyřmi třídami 
s celkovou kapacitou 72 dětí.

„Jedná se o detašované 
pracoviště Základní a mateřské 
školy Tyršova, zápisy dětí již 
proběhly a nyní školku začne-
me vybavovat,“ informovala 

starostka Prahy 5 Renáta Zajíč-
ková (ODS). Školka je podle ní 
moderně koncipovaná a bude 
mít jistou exkluzivitu. Tu lze 
spatřovat v tom, že ve třídách 
bude maximálně 18 dětí, což 
umožní individuálnější přístup 
a péči.

Penta s výstavbou školky 
počítala již v plánech rezidenč-
ní části Waltrovky. Radnice 
Prahy 5 má školku se zahradou 
zdarma v pronájmu na  
15 let a zvažuje odkup objektu 
i zahrady. n red

Zastupitelé Prahy 5 na svém květnovém 
jednání odsouhlasili dotace pro letošní rok 
ve výši skoro 13 milionů korun. Je to největší 
objem financí, který radnice v minulosti 
prostřednictvím dotačních programů vyplatila.

Největší díl, skoro šest 
milionů korun, půjde na 
podporu sportu v pátém 

obvodu. Podporu získaly desítky 
klubů či spolků. „Zastupitelstvo 
na svém posledním zasedání 
schválilo rozdělení dotací ve 
všech programech navržených 
vedením radnice. Vedle toho se 
nám podařilo připravit a zafi-
nancovat program Aktivní měs-
to na podporu rodičů, kteří by 
se chtěli na chvíli ,zbavit‘ svých 
potomků na letních či příměst-

ských táborech a sportovních 
soustředěních,“ konstatoval rad-
ní David Dušek (STAN).

Druhý nejvyšší objem 
financí půjde do kultury. 
V oblasti celoročních aktivit se 
na podporu mohou těšit třeba 
MeetFactory, Divadlo Orfeus, 
Winternitzova vila či Altán Kla-
movka. U jednorázových akcí 
dotaci získá například Hudební 
festival Buďánka 2020, akce 
Parkem za školou pořádaná 
Spolkem Hájovna či koncert 

dětského smyčcového orchestru 
Nadačního fondu Harmonie 
ve Švandově divadle. Projektů 
jsou desítky. „Naší snahou je 
podporovat veškerou kulturu 
v Praze 5. Podstatná je právě ta 
pestrost, zvyšuje se tím i kvalita 
života,“ vysvětlil místostarosta 
Lukáš Herold (ODS). S touto 
oblastí úzce souvisí i dotace 
určené na zachování a obnovu 
památek. I u nich podle Herolda 
došlo k meziročnímu navýšení. 
„Postupně zmírňujeme pod-
mínky tak, aby uchazeči mohli 
o finance žádat ještě předtím, 
než si vyřídí jiné administrativ-
ní záležitosti. Třeba razítka od 
památkářů,“ řekl. 

S nástupem letního období 
radnice myslela i na podporu 
volnočasových aktivit dětí 
a mládeže. Mezi schválenými 

dotacemi totiž často najdeme 
akce jako příměstské tábory, 
letní soustředění nebo prázd-
ninové dobrodružství. Nemalé 
prostředky míří i do sociál-
ních služeb či ekologických 
programů. 

V souvislosti s koronavirem 
se často řeší otázka, jak pomoci 
podnikatelům. Tady je situace 
výrazně složitější. „Málokdo 
není dotčen dopady pandemie 
koronaviru. Hledáme způsob, 
jak podnikatelům i s našimi 
omezenými možnostmi účinně 
pomoci. Snížili jsme nájmy, 
nebudeme účtovat penále při 
zpoždění plateb, nabízíme 
bezplatnou reklamu. A stále 
hledáme, jak dál a trvaleji našim 
podnikatelům pomáhat,“ dodal 
radní Dušek. n red

Více na straně 3

Občané si zase mohou 
prohlédnout unikátní 
skalničkovou zahradu 
v Prokopském údolí. 
Potěší je přes dvě 
tisícovky unikátních 
skalniček a dřevin, 
mezi nimi například 
sekvojovec, ale 
i hmyzožravé rostliny.

Veřejnosti je areál pří-
stupný v pátek od 14. do 
18. hodiny, o víkendu 

již od 9. hodiny. Skalničková 
zahrada je určena všem bez 
rozdílu věku. Městská část by 
ji do budoucna ráda rozšířila 
o komunitní prostor. Zároveň 
chce klást důraz na častější 
návštěvy dětí, kde vidí obrov-
ský potenciál využití zahrady. 
Radnice podle starostky Renáty 
Zajíčkové (ODS) chce na skal-
ničky lákat žáky škol a školek. 
Zaměstnanci zahrady totiž 
nabízejí odborný výklad, který 
může být součástí  vzdělávání.

Správce zahrady Milan 
Halada k tomu dodává, že se 
tak děti naučí vztahu k přírodě. 
Plánuje výsadbu keřů, které 
přilákají motýly a jiný hmyz, 
což je nejen pro děti atraktivní 

podívaná. Výjimečnou, 80 let 
starou zahradu se městské části 
Praha 5 podařilo zachránit 
a získat do své péče. Po všech 
potřebných úpravách zahradu 
obnovila a nyní je tento skvost 
již druhou sezónu zpřístupněn 
návštěvníkům. 

Celý příběh zahrady začal 
v druhé polovině 19. století, 
kdy byl tento pozemek vyu-
žíván jako skládka kamene 
z nedalekého Smíchovského 
nádraží. „O sto let později 
tam manželé Haladovi založili 
unikátní skalničkovou zahradu. 
Shodou náhod se pan Špaňhel, 

duchovní otec zahrady, znal 
s panem Haladou. Slovo dalo 
slovo, oslovili městskou část, 
jestli by neměla zájem o vybu-
dování a podporu. Vznikla tak 
skalničková zahrada, kterou 
městská část vybudovala a chce 
ji dále rozvíjet,“ prohlásil 
místostarosta Lubomír Brož 
(ANO).

Areál najdete na adrese 
K Dalejím 39 v Hlubočepech, 
je z větší části bezbariérový 
a zaměstnanci jsou ochotni 
osobám se sníženou pohybli-
vostí kdykoli pomoci. Vstup 
volný. n red

Zástupci vedení radnice Prahy 5 a společnosti Penta Real Estate  
otevírají jinonickou školku. Žáky by měla přivítat v září

Veřejnost může zahradu navštěvovat od pátku do neděle

LETOŠNÍ ROZDĚLENÍ 
DOTACÍ (v milionech Kč)

Sport 5,99
Kultura 1,9
Školství  
(volnočasové aktivity  
dětí a mládeže) 1,33
Sociální služby 1,07
Památky 0,72
Ekologie 0,65
Občanská společnost 0,6
Volnočasové aktivity  
(sociální oblast) 0,4
Protidrogová politika 0,2



TÉMA
ZPRAVODAJSTVÍ

Kultura ožívá. Funguje třeba autokino
Činnost radnice Prahy 5 se v podstatě vrátila do 
svých původních kolejí. Rozjíždějí se i zcela nové 
společenské akce, například autokino u Strahova 
či Radlická kulturní sportovna.

Koronavirus zastavil na-
příklad práci Výboru pro 
územní rozvoj či Doprav-

ního výboru. Odbor územního 
rozvoje nemohl přijímat nikoho 
k osobním konzultacím nad zá-
měry a byla zastavena i výstavní 
činnost Galerie G ve Štefánikově 
ulici a tím přerušena expozice 
studentských prací a úvah nad 
možnou budoucností usedlosti 
Cibulka.  

Co se ZŠ Podbělohorská?
Územní rozvoj a s ním spojené 
činnosti se tak přesunuly do vir-
tuálního prostoru. „Připravovali 
jsme podklady pro koncepční 
rozvojové materiály, dohlíželi 
jsme nad zájmy obce v probíha-
jících územních řízeních a při 
pořizování změn územního plá-
nu. Pracovníci odboru územního 
rozvoje Úřadu městské části Pra-
ha 5 se přestěhovali do nových 
kanceláří v budově sousedící 
s úřadem ve Štefánikově ulici 
a ve volných chvílích se přesu-
nuli na frontovou linii úředního 
boje s koronavirem. Kdo mohl, 
šil ve volném čase roušky pro 
rozdání potřebným občanům, 
ostatní se podíleli na pravidelné 
distribuci dezinfekce,“ popsal 
radní pro územní rozvoj Zdeněk 
Doležal (ODS).

Opatření proti šíření korona-
viru také znemožnila uskutečnit 
plánovanou veřejnou prezentaci 
architektonické studie dostavby 
a rekonstrukce ZŠ Podbělohor-
ská, což se nyní podaří napravit. 
„Studii plánujeme představit 
veřejnosti na společném jednání 
Výboru pro územní rozvoj 
a Výboru školského, které se 
uskuteční v úterý 16. června od 
16 hodin v zasedací místnosti 
Zastupitelstva městské části Pra-
ha 5 v budově úřadu na adrese 
Štefánikova 13, 15. 

Úkolem architektů bylo 
dle požadavků městské části 
prověřit, zda lze v areálu stávající 
jednostupňové školy realizo-
vat dostavbu plnohodnotného 
dvoustupňového školního areálu 
při zachování stávající historické 
budovy a zejména při zachování 
kvalitních pobytových podmínek 
areálu s bohatým zastoupením 

dřevin a zeleně. Společně s námi 
tak budete moci hodnotit, zda 
se architektům návrh podařil 
a zda má městská část dostatečné 
podklady pro rozhodování o dal-
ším rozvoji školy,“ informoval 
Doležal.

ZŠ Podbělohorská však není 
jediná škola, kde radnice zvažuje 
možnosti budoucího rozvoje 
školství. Proto zjišťuje možnosti 
rozšiřování dalších školských bu-
dov a areálů, případně výstavby 
zcela nových objektů. To se týká 
například školy v Nepomucké 
ulici, hlavní město obdobně 
prověří areál speciální školy 
V Cibulkách. „Výstavbu nového 
školského zařízení budeme 
zjišťovat v lokalitě na západním 
konci ulice Peroutkova nebo ve 
spolupráci s místním develope-
rem v bývalém areálu Waltrovky 
při ulici Radlická,“ sdělil radní.

Z dalších připravovaných 
rozvojových záměrů lze zmínit 
studii parku Motolka, kde se bude 
pokračovat ve směru naznačeném 
v základní koncepci „Proměn 
Motolského údolí“, a přípravu po-
řízení obdobné celkové koncepce 
pro Radlické údolí. Výsledky 
práce architektonických ateliérů, 
stejně jako u ZŠ Podbělohorská 
a Motolského údolí, samozřejmě 
čeká veřejná prezentace. Podle 
Doležala je zpětná vazba od sa-
motných obyvatel Prahy 5 velmi 
důležitá, protože soulad názorů 
veřejnosti a orgánů odpovědných 
za rozvoj městské části je hnacím 
motorem trvale udržitelného 
rozvoje.

Léto s autokinem
Covidová doba přinesla rozvoj 
nového kulturního fenoménu 
a tím jsou autokina. Jedno tako-
vé za podpory radnice Prahy 5 
funguje v Zátopkově ulici hned 
vedle spartakiádního stadionu 
Strahov. Promítá se každý den 
od 21.30 hodin až do září. Areál 
otevírá vždy pár hodin před 
projekcí. Vstupné činí 350 korun 
za jeden automobil. Kapacita je 
120 míst pro vozidla a 99 míst 
venkovního sezení. Vstupenky 
lze zakoupit přes portál Ticket 
Live. Více informací na  
www.autokinostrahov.cz.

Další novinkou je zrod 
podniku nazvaného Radlická 
kulturní sportovna v ulici Za 
Ženskými domovy 5. Nabízí 
nejen letní kino, ale i příjemné 
prostředí pro posezení i jinou 
zábavu. Nechybějí ani večery 
s hudbou či tancem a pravidelné 
cestovatelské přednášky.

„Vzniklo zde hezké a milé 
místečko uprostřed develo-
perského projektu. Radlické 
sportovně fandím, protože jsou 
to lidé, kteří umí z ničeho vybu-
dovat něco moc fajn, a hlavně 
to umí natáhnout lidi. I proto 
vedení radnice tento projekt 
finančně podpořilo,“ podotkl 
místostarosta pro kulturu Lukáš 
Herold (ODS). Kompletní 

program najdete na facebooku 
kulturní sportovny.

Participativní rozpočet.  
Přijdou změny?
Do konce května mohli občané 
či spolky předkládat své návrhy 
projektů, na které radnice vy-
členila 15 milionů korun. Nyní 
komise vyhodnotí, které projekty 
splňují pravidla, ostatní vyřadí. 
Od 1. do 30. září přijde na řadu 
klíčové období participativního 
rozpočtu, kdy lidé veřejným 
hlasováním rozhodnou, které 
projekty se uskuteční. 

„Participativní rozpočet 
považuji za dobrý nástroj, jak 
podpořit občanské aktivity. Nic-
méně se domnívám, že vítězných 
projektů je příliš málo z důvodu 
jejich vysoké finanční náročnos-
ti. Proto si dokážu představit, že 
bychom participativní rozpočet 
rozdělili na část pro větší a část 
pro menší projekty, které tímto 
chceme podpořit,“ vysvětlil mís-
tostarosta Lubomír Brož (ANO). 
Jde o to, že lidé v místě svého 
bydliště nejlépe vědí, zda v parku 
nechybí lavička či u schodů 
zábradlí. 

„Jsou to důležité detaily, které 
zvyšují kvalitu života. Je v po-
řádku, pokud někdo navrhne 
opravit hřiště. Ale o jeho stavu 
radnice většinou ví a rekonstruk-

ci by provedla tak jako tak,“ řekl 
Brož.

Nové číslo Páťáku
Po vynucené přestávce se kon-
cem května do základních škol 
MČ Praha 5 vrátilo 1500 žáků 
1. stupně. V procentech se tak 
účast na výuce pohybuje od 14 
do 82 procent z celkového počtu 
zapsaných žáků na 1. stupni v zá-
kladních školách zřizovaných 
MČ Praha 5. Ředitelé svorně 
uvádějí, že znovuotevření škol 
proběhlo bez komplikací, a za-
městnanci oceňují, že se situace 
vrací do normálu.

„Školy se na obnovení výuky 
důkladně připravily. Mají zajiště-
ný dostatečný objem dezinfekč-
ních prostředků, roušek, štítů, 
teploměrů a dalšího potřebného 
materiálu. Na všech školách se 
nastavil režim přístupu a po-
hybu dětí, zajistilo se převzetí 
žáků ráno při příchodu do školy. 
Vyžaduje se povinné prohlášení 
rodičů o bezinfekčnosti žáků,“ 
vyjmenovala některá z opatře-
ní starostka Renáta Zajíčková 
(ODS).

Ve třídách a jiných použí-
vaných prostorách škol došlo 
k úpravám pro výuku, jako 
jsou třeba dostatečné rozestupy 
nábytku. Školy mají sestaveny 
plány výuky, plány přesunů žáků 

na obědy a další důležité úkony 
tak, aby byly zajištěny požadavky 
metodiky MŠMT. Docházka do 
škol je nepovinná.

Právě „koronavirovému 
životu“ na školách se věnuje 
nové číslo časopisu Páťák, které 
vyšlo před několika dny pouze 
v elektronické verzi. Najdete ho 
na www.zpravodajpatak.cz. 

Pečovatelská služba  
na Barrandově
Centrum sociální a ošetřovatel-
ské pomoci Praha 5, p. o., otevře 
v červenci detašované pracoviště 
pečovatelské služby. Najdete jej 
v přízemí Polikliniky Barrandov 
(zadní vchod do budovy).

Ve spolupráci s městskou částí 
Praha 5 byly zrekonstruovány 
prostory pro toto nové pracoviště, 
které je bezbariérové. Pro větší 
komfort návštěvníků vznikl nový 
vchod do kanceláře pečovatel-
ské služby přímo v prostorách 
polikliniky. „Tento záměr jsme 
zrealizovali na základě zkušeností 
právě z naší pečovatelské služby, 
která dlouhodobě zajišťuje po-
měrně velkou část klientů i z Ba-
rrandova a okolí, kde evidujeme 
každým rokem zvýšený zájem 
o tyto služby. Myšlenka nabídky 
právě této služby vycházela samo-
zřejmě také z jednání a setkávání 
se seniorskou veřejností a z jejich 
požadavků dostupnosti pečo-
vatelské služby přímo v lokalitě 
Barrandova a okolí,“ řekl radní 
Petr Lachnit (ANO).

Právě dostupnost této služby 
je klíčovým momentem v si-
tuacích, se kterými se zejména 
seniorská veřejnost mnohdy 
potýká. Někdy se přímo doslova 
hraje o čas. Proto budou mít 
občané na Barrandově a v okolí 
svůj profesionální tým pe-
čovatelek s koordinátorkou 
a sociální pracovnicí. Mohou se 
na ně obrátit ti, kteří potřebují 
poradit, zkonzultovat svou 
situaci či přímo zajistit pomoc 
s domácností, s nákupy, dovo-
zem a přípravou jídla, hygienou, 
úklidem, doprovodit k lékaři, na 
jednání, vyjít si ven na vycházku 
s doprovodem, zajistit přepravu 
Taxíkem Maxíkem a tak dále. 
Mohou se zde také informovat 
o dalších službách pro seniory 
a aktivizačních programech 
a akcích, které pro ně Cent-
rum sociální a ošetřovatelské 
pomoci Praha 5 nabízí ve svých 
komunitních centrech Prádelna 
a Louka. n red

Radlická kulturní sportovna je ideálním prostorem pro zábavu všeho druhu

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. 
Čtvrtý ročník akce, původně napláno-
vané na jaro, se posouvá na září. Hlav-
ní uklízecí den se uskuteční v sobotu  
19. 9. Přihlásit se jako organizátor pod-
zimního úklidu na území MČ Praha 5 
můžete nejpozději do konce června na  
www.uklidmecesko.cz. Organizátoři, 
kteří se již přihlásili na jarní termín 
akce, mají nejpozději do zmíněného 
data pouze změnit datum svých úklidů 
a tuto informaci zaslat e-mailem na: 
martina.vernerova@praha5.cz.

ZMĚNA VE VEDENÍ RADNICE. Ve slože-
ní Rady městské části Praha 5 nastane 
v nejbližší době změna. Po výzvě koalič-
ních partnerů na funkci místostarostky 
rezignovala Nadežda Priečinská  
(TOP 09), radní pro majetkovou oblast. 
Její nástupce zatím není znám. 

NAŠE VOJSKO ZMIZÍ Z DDM. Prodejna 
nakladatelství Naše vojsko končí 
v prostorách Domu dětí a mládeže ve 
Štefánikově 11. O vypovězení nájem-
ní smlouvy se úspěšně zasadila MČ 
Praha 5. „Je naprosto nepřijatelné, aby 
veřejná budova, Dům dětí a mládeže, 
a navíc v majetku hlavního města, dá-
vala příležitost k prodeji tak odpudivé-
ho sortimentu, jaký toto nakladatelství 
nabízí. Jsem rád, že rada MČ podpořila 
můj návrh na oslovení HMP s výzvou 
k podání výpovědi tomuto nájemci,“ 
uvedl místostarosta Tomáš Homola 
(STAN). Nájemní smlouva skončí  
31. října 2020.

PRÁDELNA A LOUKA OTVÍRAJÍ. 
Komunitní centra 22. června obnovují 
provoz v omezeném režimu a chystají 
letní program. Následujících pět dnů 

budou fungovat na bázi takzvaných 
kontaktních dnů. Bližší informace 
o akcích získáte na telefonních číslech 
775 788 098 a 775 788 006.

DĚTSTVÍ ONLINE POKRAČUJE. V led-
nu zahájený projekt S nadhledem na 
síti, jehož součástí je i kampaň Dětství 
online, pokračuje. Děti se mohou 
zapojit do soutěže o zajímavé ceny. 
Hlavním úkolem je vymyslet a natočit 
krátké video zaměřené na internetovou 
bezpečnost. Důležité je „poslání“ videa 
– upozornit vrstevníky (kamarády, 
spolužáky, sourozence…) na nebezpečí, 
které se může skrývat v online světě. 
Vítěz každé kategorie získá akční ka-
meru GoPro HERO, druhý reproduktor 
LAMAX Sentinel2 a třetí reproduktor 
JBL GO 2. Uzávěrka soutěže je  
15. června 2020. Video je třeba poslat  

na e-mail: info@detstvionline.cz 
spolu s uvedením těchto údajů: jméno 
a příjmení, věk 
a škola, kterou 
soutěžící navště-
vuje. Soutěž je 
určena pro děti, 
které chodí do 
základní školy 
v Praze 5. 

VÝSTAVA V PORTHEIMCE. Až do 
poloviny července můžete v Galerii 
Portheimka navštívit výstavu obrazů, 
keramiky a kamenných plastik. Vedle 
herečky a výtvarnice Jany Krausové 
zde svá díla představují kamenosocha-
ři Jitka a Marcel Stoklasovi a výtvarni-
ce Jitka Halaštová. 

NOVÁ FORMA KOMUNIKACE. Oficiální 
internetové stránky radnice Prahy 5 
(www.praha5.cz) nabízejí občanům 
rubriku „Napište starostce“. Renáta 
Zajíčková (ODS) se před několika dny 
rozhodla změnit způsob odpovědí na 
podněty lidí. „Pravidelně budu na vaše 
nejčastější dotazy odpovídat formou vi-
deí z terénu. Najdete je na facebooko-
vých stránkách radnice,“ informovala 
starostka. n red

KRÁTKÉ ZPRÁVY

16. ČERVNA 
V 16 HODIN 

se na radnici 
koná prezentace 
architektonické 
studie dostavby 

a rekonstrukce ZŠ 
Podbělohorská.
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ZPRAVODAJSTVÍ

FÓRUM
Digitalizace,  
kde radnice jde příkladem 
Nebojme se využít koronakrizi jako příleži-
tost. Doba po koronaviru nám dává možnost 
většího využití techniky a inovativních či 
digitalizovaných řešení. A může se to týkat 
také dotací. Co takhle obrátit stávající systém 
dotací a nechat rozhodovat rodiče? Chcete od 
své radnice získat finanční příspěvek na volný 
čas, vzdělávání, sport nebo kulturu? A sami 
rozhodnout, jak a kde ho utratíte? Vše rychle 
a pohodlně ze svého počítače, tabletu nebo 
mobilu? Takové možnosti již vybrané městské 
části svým občanům nabízejí, Praha 5 je bude 
zkoušet pilotem s partnerem Aktivní město. 
Vlastní distribuce i transakce se realizují 
elektronicky. Veškeré operace probíhají on-li-
ne prostřednictvím virtuálních kreditů. Jsou 
to tak přímo občané, kteří sami rozhodují, za 
co finanční příspěvek radnice utratit a kam 
podpora na tyto aktivity půjde. n

Martin Frélich, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: martin.frelich@praha5.cz

Dotační programy 
podporujeme
Pro letošní rok vyhlásilo zastupitelstvo již ke 
konci loňského roku celkem devět dotačních 
programů. Letošní květnové zastupitelstvo pak 
přidělilo v rámci těchto programů celko-
vou částku ve výši přes 12,8 milionu korun. 
Tyto prostředky byly přiděleny cca ve 300 
případech, z toho ale některé subjekty uspěly 
vícekrát. 

Výhodou těchto dotačních programů je, 
že jsou transparentní, o přidělení rozhodují 
vícečlenné komise, kde má své zastoupení 
i opozice, výsledky přidělení jsou plně k dis-
pozici veřejnosti. Je zřejmé, že je nezbytné 
provést úpravu dotačních programů směrem 
k elektronizaci systému. První rok po volbách 
nebylo k úpravám systému přistoupeno kvůli 
nezkušenosti Pirátů, v první polovině letošního 
roku zase zasáhl COVID-19. Věřím, že pro příští 
rok se úpravy systému ještě podaří připravit. n

Jiří Vejmelka, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: jiri.vejmelka@praha5.cz

„Aktivní město“ – moderní 
forma dotace
Dotační programy jsou hojně využívané. 
U některých je poptávka obrovská a spra-
vedlivé rozdělování pro každou komisi ná-
ročné. Domnívám se, že procesu by pomohla 
elektronizace, která by např. lépe odhalila 
duplicity žádostí v různých programech.
Letošní novinkou, prosazenou zástupci 
STAN, je pilotní projekt elektronicky rozdělo-
vané mimořádné dotace na podporu letních 
aktivit dětí z Prahy 5 jako pomoc lidem 
v době pandemie. V aplikaci Aktivní město 
mohou rodiče dětí ve věku 6 až 18 let s tr-
valým pobytem v Praze 5 požádat o voucher 
v hodnotě 1000 Kč na každé dítě a použít ho 
na úhradu vybrané letní aktivity z nabídky 
na portálu. Pro prvotní jednoduchost budou 
žádosti uspokojovány čistě na principu „kdo 
dřív přijde“ do vyčerpání dotace. Vše on-line. 
Neváhejte a využijte příležitost! n

Marie Aschenbrennerová, zastupitelka MČ Praha 5
E-mail: marie.aschenbrennerova@praha5.cz

Dotační programy pomáhají
Osobně jsem nikdy nebyl příznivcem jakýchko-
liv dotací, protože si myslím, že narušují volnou 
soutěž a mohou někoho neoprávněně zvý-
hodňovat. Nicméně si uvědomuji, že v určitých 
případech mohou být dotace prospěšné nejen 
pro samotného žadatele, ale i pro městskou 
část a její obyvatele. Přímo do mé gesce spadá 
dotační program „Místo pro život a ekologické 
programy“. Je vyhlašován jednou ročně a díky 
němu mohou být realizovány nekomerční 
projekty, které by bez dotačního programu 
městské části neměly šanci na uskutečnění. 
Vznikly tak například bylinkové záhony zastí-
něné nově zasazenými platany, spolek Hájovna 
zakoupil kotel pro vyváření vosku, byla podpo-
řena rekonstrukce a údržba zahrad ve Stanici 
přírodovědců a další. Tento program podporuje 
aktivitu občanů v oblasti péče o životní prostře-
dí. Rozhodně jej podporuji také a těším se na 
další zajímavé projekty i v příštím roce. n

Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5
E-mail: lubomir.broz@praha5.cz

Dotace – mnoho prostoru  
ke zlepšení
Městská část rozdělí na dotacích a darech 
spolkům a jednotlivcům ročně několik 
milionů korun. V roce 2019 byla na dotace 
a dary navržena částka 19,76 milionu, pro 
rok 2020 je naplánováno 18,6 milionu korun. 
Údaje jsou čerpány ze schválených rozpočtů 
MČ Praha 5.

Dlouhodobým problémem je efektivní, 
hospodárné a účelné rozdělování těchto 
prostředků. Část programů se překrývá, což 
následně nejen ztěžuje kontrolu, ale také 
umožňuje, aby jeden subjekt žádal dotaci na 
stejnou akci v různých dotačních progra-
mech. Klub Pirátů se již v minulosti snažil 
o zjednodušení a elektronizaci dotací tak, aby 
byly dostupné co největšímu počtu zájemců 
a zároveň umožňovaly jednoduchou a trans-
parentní kontrolu. Ve spolupráci s dalšími 
kluby o toto budeme usilovat i nadále. n

Karel Bauer, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: karel.bauer@praha5.cz

Dění „na Pětce“ podpořeno 
rekordní částkou
Dotace jsou velmi aktuálním tématem. Je to 
roky osvědčený způsob, jak může městská 
část finančně a zároveň zacíleně přispět 
k rozvoji života obyvatel v Praze 5. Cílem 
programů je podpořit místní subjekty, které 
jsou zaměřeny na činnost v oblasti kultury, so-
ciálních a souvisejících služeb, sportu a dalších 
volnočasových aktivit. 

Na květnovém zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 5 byly rozděleny dotace na rok 
2020 v celkové výši 12,9 milionu Kč. To je 
historicky největší objem financí, jaký kdy byl 
„na Pětce“ rozdělen prostřednictvím dotač-
ních programů. Například na podporu sportu 
bylo letos rozděleno 6 milionů Kč. Z došlých 
žádostí bylo patrné, že spousta smyslupl-
ných aktivit by nemohla být uskutečněna bez 
finanční podpory městské části. A to by byla 
velká škoda. n

Viktor Čahoj, radní MČ Praha 5
E-mail: viktor.cahoj@praha5.cz

Dotace jako mapa zájmů
Obec má zajistit základní strukturu služeb 
a otevírat prostor pro aktivity občanů. 
Nástrojem této podpory jsou také dotace. 
Rozdělovány jsou peníze z rozpočtu. Je tedy 
na místě vyhodnocovat poptávku a důleži-
tost témat. Letos se jedná o téměř  
13 milionů korun. Většinou se přidělená 
částka kryje s poptávkou. 

Zaměřme se na oblasti, kde tomu tak 
není. Dotace na obnovu památek byla vypsá-
na ve výši 1,2 milionu korun. Projekty znějí 
na 717 350 korun. Vzhledem k tomu, jak 
nákladná je údržba památek, je to s podi-
vem. Téma pro Kulturní komisi. Ekologické 
programy naopak rozdělily 650 tisíc korun, 
ale žádáno bylo 1,4 milionu. Podobně v roce 
2019. Téma pro Výbor životního prostředí. 
Analýza poptávky a zaměření projektů by 
se měla stát pravidelnou součástí jednání 
výborů a komisí samosprávy. n

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

Jak hodnotíte 
dotační programy 
MČ Praha 5?

Otázka

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 

Radnice má ombudsmana. 
Bude řešit podněty občanů
Občané páté městské části opět mohou 
při komunikaci s radnicí využívat služeb 
ombudsmana. Na začátku června se jím stal 
zastupitel Jiří Vejmelka (SNOP 5 a nezávislí). 
Rozhodlo o tom květnové jednání zastupitelstva. 

Důvodem pro zřízení 
funkce je především 
snaha o vytvoření další 

možné platformy pro komu-
nikaci s občany a zkvalitnění 
práce úřadu. Ombudsman na 
radnici Prahy 5 fungoval od roku 
2010 osm let. Náplní jeho práce, 
kterou vykonává bez nároku na 
finanční odměnu, je především 
komunikace s občany o podně-
tech, připomínkách a stížnostech 
k práci ÚMČ Praha 5. Ty poté 
projedná s tajemnicí úřadu. 

O své činnosti pak bude 
kvartálně informovat Výbor pro 
otevřenou radnici a jednou roč-

ně předloží zprávu o své činnosti 
zastupitelům. 

„Funkci ombudsmana pova-
žuji za službu občanům. Měl by 
pomoci napravovat eventuální po-
chybení úředníků a přispívat tak 
ke zlepšení práce úřadu. Předpo-
kládám, že někteří občané budou 
jednat o problémech spojených 
s úřadem raději méně formálně 
s ombudsmanem než případně se 
starostkou či tajemnicí. Činnost 
ombudsmana bude také jedním ze 
zdrojů informací, jak kvalitně úřad 
funguje,“ sdělil Jiří Vejmelka.

Ombudsman úřaduje v kance-
láři číslo 508 v pátém patře budovy 

radnice ve Štefánikově 15, 
a to každou středu od 14 do  
16 hodin. Úřední hodiny během 
prázdnin se mohou měnit. 
Doporučujeme občanům, aby se 
předem telefonicky objednávali 
na číslech 257 000 599 (asistentka 
Romana Zímová) či 257 000 588 
(ombudsman Jiří Vejmelka). n red

Vítání občánků se vrátilo
Bořivoj Matoušek. Tak se jmenuje první letošní miminko, které se v Praze 5 narodilo.  
Na svět přišel ve FN Motol. Malý Bořivoj se spolu s dalšími dětmi a jejich rodiči v obřadní síni 
MČ Praha 5 zúčastnil tradičního Vítání občánků. Jeho konání bylo z důvodu virové pandemie  
o několik týdnů odloženo. 

Ombudsman Jiří Vejmelka
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Měsíčník MČ Praha 5

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA, ŠTEFÁNIKOVA 68/12

n  17. 6., 17 hodin
Kurátorská komentovaná 
prohlídka výstavy Hvězdný 
prach s kurátorkou Sylvií 
Stanickou

n  20. 6., 13–16 hodin
Workshop Korálková čelenka
S pomocí lektorek se naučíte 
vyrobit čelenku, která může 
být praktickým doplňkem jak 
pro slečny, tak i pro maminky. 
Rezervace času (13, 14, 15  
či 16 hodin) nutná. 

n  24. 6., 16.30 hodin
Přednáška Kateřiny Nory 
Novákové o českém skleněném 
šperku

n  27. 6., 2 roky v Portheimce
Pěvecké vystoupení Marie 
Kozákové-Hřebíčkové 
v mramorovém sále, workshop 
Za tajemstvím skleněných 
květin, workshopy pro děti 
a dospělé v parku před 
muzeem

Rezervace na akce e-mailem:  
programy@museumportheimka.cz nebo na tel.: 776 036 111.  

Více na www.museumportheimka.cz.

KONCERTY, WORKSHOPY,
AKCE PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

27. ČERVNA 2020
10–18:00 HODIN

MUSEUMPORTHEIMKA.CZ
ŠTEFÁNIKOVA 12, PRAHA 5
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Seznam stanovišť VOK  
hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
 Datum  Stanoviště
 12.–13. 6. Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
  Na Pomezí – u č. 4
 19.–20. 6. Nádražní – proti č. 68
  Zahradníčkova – proti č. 16 (u čerpací stanice)
 26.–27. 6. V Cibulkách x Na Výši
  Svornosti x Pod Tratí

Seznam stanovišť VOK  
hrazených z rozpočtu MHMP 
 Datum  Stanoviště Čas
 10. 6. Janáčkovo nábřeží – proti č. 19 16:00–20:00
 11. 6. Lumiérů x Barrandovská 16:00–20:00
 12. 6. U Železničního mostu x Nádražní 16:00–20:00
 15. 6. Štěpařská x Šejbalové – parkoviště 16:00–20:00
  V Klukovicích x Bublavská 16:00–20:00
  Grussova – za separací 16:00–20:00
 16. 6. Trojdílná x Nad Zámečkem 16:00–20:00
  Hlubočepská x K Dalejím 16:00–20:00
  U Blaženky x Na Provaznici 16:00–20:00
 17. 6. Vrchlického x Starokošířská 16:00–20:00
  Na Neklance č. 2 (popř. Nad Koulkou 3–5) 16:00–20:00
  Novoveská x Pod Vavřincem 16:00–20:00
 18. 6. Ke Kotlářce č. 14 16:00–20:00
  Gabinova – slepá část 16:00–20:00
 19. 6. U Nikolajky – za stadionem u separace 16:00–20:00
  U Malvazinky č. 24 – u separace 16:00–20:00
 22. 6. U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu 16:00–20:00
  Pod Vidoulí x Butovická 16:00–20:00
  V Břízkách – proti č. 11 16:00–20:00
 23. 6. Kroupova x Kutvirtova 16:00–20:00
  V Remízku x Voskovcova 16:00–20:00
  Zdíkovská x Libínská 16:00–20:00
 24. 6. Prachnerova x Hlaváčkova 16:00–20:00
  Nad Buďánkami II u č. 9 16:00–20:00
 25. 6. Musílkova x Schodová 16:00–20:00
  Butovická x Mezi Lány 16:00–20:00
  U Dívčích hradů x Tetínská 16:00–20:00
 26. 6. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská 16:00–20:00
  Werichova – proti č. 17 16:00–20:00

Seznam stanovišť BIO VOK 
hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
 Datum  Stanoviště Čas
 14. 6.  Urbanova – parkoviště pod č. 20 9:00–12:00
 14. 6.  V Břízkách č. 11 9:00–12:00
 21. 6.  V Cibulkách x Na Výši 9:00–12:00
 21. 6.  V Klukovicích x Bublavská 9:00–12:00
 28. 6.  V Remízku x Voskovcova 9:00–12:00
 28. 6. Zahradníčkova x Brdlíkova 9:00–12:00

Seznam stanovišť BIO VOK 
hrazených z rozpočtu MHMP
 Datum  Stanoviště Čas
 13. 6. Pod Hybšmankou – proti č. 12 9:00–12:00
 13. 6. U Nesypky x U Plátenice 9:00–12:00
 20. 6. Lumiérů x Skalní 9:00–12:00
 20. 6. Nad Husovými sady x Fráni Šrámka 9:00–12:00
 27. 6. U Dětského hřiště x Karlštejnská 9:00–12:00
 27. 6. U Šalamounky x K Měchurce 9:00–12:00


