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Associazione amici dell’ Italia

o
n
a
i
l
ta

o
t
t
u
I
T

Společnost přátel Itálie Praha,
Městská část Praha 5
a Vzdělávací a informační centrum Praha 5
Vás zvou na Tutto Italiano 2020.
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Kdy: 20. srpna 2020 od 12:00 do 20:00 hod.
Kde: Park Portheimka Praha 5
Akce plná pohody, dobrého jídla a pití s typicky italskou atmosférou
a bohatým doprovodným programem.
Akce se koná pod záštitou
J.E. velvyslance Italské republiky v ČR – Francesco Saverio Nisio,
ředitelky Italského kulturního institutu – Alberta Lai,
radního MČ Praha 5 – Davida Duška
Všichni jste srdečně zváni a vstup je zdarma!

Vzdělávací
a informační
centrum Praha 5
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ÚVODNÍK

Vážení a milí občané, sousedé,
je tu léto a s ním jako vždy přichází více
možností pro trávení volného času venku.
Naštěstí míst, kde můžeme v našem
volném čase být, má naše městská část
mnoho. Ať už se jedná o překrásné přírodní
lokality, jako jsou Prokopské údolí, Dívčí
hrady, lesopark Cibulka, Císařská louka, nebo rozlehlé parky. Kdo ale nechce
relaxovat procházkami či jízdou na kole,
má stále více možností využívat i jiný
veřejný prostor. Dnes jsou velmi populární
místa v samém srdci městské části, kde si
můžeme jen tak sednout na deku do trávy
nebo kde zdánlivě nezajímavý prostor nabízí originalitu a extravaganci. Je naprosto
běžné vidět mladé lidi piknikovat v parku
Portheimka či v Sacré Coeur. V dnešní
době jsou velmi oblíbeným veřejným prostorem také industriální nebo „zanedbané“
plochy, které s sebou nesou příchuť minimalismu a vzdoru. I taková místa u nás
najdeme. Je to například velmi oblíbená
Radlická kulturní sportovna, která dočasně
vyrostla v koutě obrovského rozvojového
území Smíchov City, dále vyhledávaná Kavárna co hledá jméno nebo Manifesto. Zde
si můžeme vychutnávat dobrou gastronomii s kulturními zážitky.
To ale není vše, co naše Praha 5 nabízí.
Mnozí z nás se často s posteskem dívají
na protější náplavku, kde se odehrávají
oblíbené trhy či jiné společenské akce. Dobrou zprávou je, že i naše náplavka ožívá,
i když jinak a snad více komorně. Postupně
se otevírají takzvané kobky, které nabízejí výtvarné umění, řemesla, literaturu
a samozřejmě příjemné posezení s výhledy
na Vyšehrad či Národní divadlo. V létě se

dalším takovým místem stane parkoviště
před Albertem na Malvazinkách. V rámci
městského projektu Pražské plácky & židle
chceme vyzkoušet, jak bude prostor i jeho
okolí fungovat, jak na vás bude působit,
když upravíme jeho podobu. Ve spolupráci
s Institutem plánování a rozvoje bychom
ho rádi nabídli místním obyvatelům, rodinám s dětmi, spolkům, kulturním institucím a všem aktivním sousedům.
Jsem ráda, že se zvyšuje pestrost našeho
veřejného prostoru, který nás vybízí k odpočinku a zábavě. A líbí se mi, že společně
postupně proměňujeme a tvoříme venkovní
prostory tak, aby se z nich stala naše oblíbená místa. Je dobře, že společné trávení
volného času se stává naším životním
stylem.
Závěrem bych chtěla říci, že i radnice si
v minulých dnech připomněla smutné výročí
vraždy Milady Horákové. V Praze 5 žila
a docházela pravidelně se svým mužem na
bohoslužby do kostela Českobratrské církve
evangelické u Santošky. Tam stojí i její bronzová socha, u které jsem se rozhodla uspořádat malé setkání, neformální a poklidné,
společně s mladými lidmi a přáteli. Jako
ženu mě dodnes děsí, co všechno musela
Milada Horáková ve své statečnosti vytrpět.
Právem patří mezi výjimečné osobnosti
moderních českých dějin.
Přeji vám všem příjemně strávené léto,
třeba i ve veřejném prostoru. Krásných
míst u nás máme pro vás i díky vám dost.
Vaše starostka
Renáta Zajíčková

Kde nás najdete...
www.praha5.cz

www.ipetka.cz

@mcpraha5

@mestska_cast_praha_5

@Prazska5

Praha 5

Dovolujeme si vás upozornit,
že na akcích MČ Praha 5
jsou pořizovány zvukové
a obrazové záznamy
k dalšímu využití v médiích.
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INVESTICE

Radnice chce zachránit Cibulku
Chátrající usedlost Cibulka
v Košířích možná změní
majitele. Radní páté
městské části odsouhlasili
záměr na její odkup.

Usedlost
Cibulka je
ve špatném
technickém
stavu.

Z

emědělskou usedlost nyní
vlastní akciová společnost
Cibulka, kterou zastupuje
Oldřich Vaníček. S ním budou
zástupci radnice Prahy 5 jednat
o změně majitele. Za nemovitost podle znaleckého posudku
nabízejí 105 milionů korun, a to
z fondu rezerv a rozvoje. Cibulka
je nemovitou kulturní památkou.
„Usedlost patří mezi nejzajímavější objekty v Praze 5.
Z posudků vyplývá, že její stav
se vlivem neužívání a oprav,
které byly jen provizorního rázu,
dlouhodobě zhoršuje. Uvidíme,
jak jednání s majitelem dopadne. Každopádně je tu šance pro
záchranu jedinečné kulturní
památky,“ prohlásil místostarosta
Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).
V relativně dobrém stavu jsou
díky stabilnímu geologickému
podloží obvodové stěny, jež
nevykazují žádné větší statické
poruchy. Obstojně si vedou
i stropní konstrukce tvořené cihelnými a kamennými klenbami.

Naopak trámové stropy jsou až
v dezolátním stavu.
Odbor územního rozvoje již
zpracoval materiál, který řeší,
k čemu by usedlost případně
mohla sloužit. Například jako
domov pro seniory, léčebné zařízení s kombinovaným provozem,
škola, vzdělávací a pobytové
centrum, denní stacionář pro
seniory s restaurací a kavárnou,

pobočka botanické zahrady a tak
dále. Mezi další vhodné účely
využití by mohlo patřit kombinované společné využití pro
koncertní sál a zázemí, výstavní
prostory, chráněné bydlení nebo
centrum pro volný čas. Investice
by se pohybovala v řádech stovek
milionů korun.
Cibulka má velmi bohatou
historii, která se datuje již od 14.

SOUTĚŽ

Časopis Pětka získal ocenění

S

outěž Radniční listy roku 2020, kterou
pořádá organizace Kvalikom, zná své
vítěze v kategorii měst, městských částí
a městských obvodů nad deset tisíc obyvatel. Časopis Pětka obsadil třetí místo, velmi
těsně za Olomouckými listy a měsíčníkem
Kladno.
Pětka před několika týdny zvítězila v pražském kole. Podle Kvalikomu
„v mnoha ohledech vyniká a převyšuje
ostatní svou obsahovou kvalitou“. Nicméně ani v Praze nejsou rozdíly příliš
velké.
Pořadatel soutěže u Pětky vyzdvihuje
moderní grafické zpracování obsahu, určité
připomínky měl pouze k obálce. „Úprava
obsahu by mnohdy měla fungovat jako in-
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spirace pro mnohé ostatní radnice. Je hravá, originální, zábavná, vzhledem k typu
papíru volí příjemné pastelové barvy. Fonty
jsou volené vkusně,“ uvádí se v hodnocení.
Kvalikom rovněž oceňuje vysoký počet
zajímavých rubrik, magazín se podle něj
snaží i některá méně čtenářsky atraktivní
témata pojmout tak, aby lákala ke čtení.
Články jsou psány z hlediska novinářských
postupů kvalitně, obsahují citace, jsou čtivé
a poutavé.
„Ocenění mě samozřejmě velmi těší.
Obsahuje nejen pochvaly, ale i určité výtky,
které mohou inspirovat. Určitě se nad nimi
zamyslíme,“ konstatoval předseda redakční
rady Pětky a zastupitel Prahy 5 Vladan
Brenčič (ODS). n red

století. Významným přelomem
však byl rok 1817, kdy se novým
majitelem stal poslední pasovský
kníže-biskup Leopold Leonhard
Raymund Reichsgraf Joseph
Thun-Hohenstein, který se
rozhodl pro radikální přestavbu
celého areálu. Po jeho smrti
však Cibulka vyhořela, postupně
začala chátrat a upadla do bezvýznamnosti. n red
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MAJETEK

Zásady bytové politiky se mění
Zastupitelé páté městské části
na svém červnovém zasedání
odsouhlasili nové zásady bytové
politiky radnice. Obsahují pravidla
pro pronájem bytů ze sociálních
důvodů, pro seniory a pro
preferované profese. Nově také
přicházejí s možností pronájmu bytů
nestátním organizacím.

T

ento krok je v souladu s programovým
prohlášením Rady MČ Praha 5. Podle
něho se bytová politika zaměřuje na
transparentní a zodpovědný systém pronájmu bytů, podporu projektů pro zajištění
bydlení osob v tíživé sociální situaci, pronájem bytů pro preferované profese, kontrolu
řádného užívání bytů a opravy bytového
fondu se zaměřením na snížení nákladů na
bydlení.
„Současná bytová situace nejen v Praze 5
není jednoduchá, atraktivita města nejen
pro turisty a nižší výstavba nových bytů, než
by bylo třeba, vedou k poměrně vysokému
nárůstu nájemného a služeb s ním souvisejících a bydlení se stává nedostupným pro
obyvatele s nižšími příjmy,“ konstatoval
místostarosta Lukáš Herold (ODS), který má
bytovou problematiku v gesci.
Zásady bytové politiky upravují postupy
při pronájmu bytů, přechodu nájmu bytů,
podnájmu, poskytování slev z nájemného
a dalších činnostech v této oblasti.
A co se v těchto zásadách změnilo?

Radnice vychází vstříc
nájemcům z řad seniorů
a zavádí možnost
automatického prodlužování
nájemních smluv u bytů
pro starší občany.
LUKÁŠ HEROLD, místostarosta

Došlo k ustanovení rozdílných sazeb
nájemného u bytů takzvaného sociálního
určení (byty ze sociálních důvodů a pro senio
ry) a ostatních pronájmů, kdy jsou uvedené

byty pronajímány za nižší sazbu nájemného.
U bytů pronajímaných ze sociálních důvodů
MČ Praha 5 reflektuje na permanentně se
zvyšující nájemné v bytech soukromých
majitelů, které dostává stále více obyvatel
do tíživé finanční situace, a nově umožňuje zařazení žádostí o pronájem bytu ze
sociálních důvodů i žadatelům, kteří v době
podání žádosti disponují uzavřenou nájemní
smlouvou. Zároveň u této kategorie žádostí
nově zavádí finanční omezení, a to tak, že
nyní může být zařazena žádost žadatele, u něhož výše příjmů jeho domácnosti (společně
posuzovaných osob) po odečtení aktuálně
platného normativu na bydlení nepřekročí
výši 2,5násobku životního minima.
Radnice chce zároveň i nadále podporovat pracovníky takzvaných preferovaných
profesí, kteří je vykonávají na území Prahy
5, a podobně jako u výše uvedené kategorie
bytů ze sociálních důvodů proto upouští od
podmínky absence uzavřené nájemní smlouvy
v době podání žádosti. Zároveň také rozšiřuje
seznam vyjmenovaných preferovaných profesí
o příslušníky Hasičského záchranného sboru
a pracovníky v sociálních službách.
MČ Praha 5 vychází vstříc nájemcům
z řad seniorů a zavádí nový způsob prodlužování nájemních smluv u bytů pro starší
občany, kdy bude nově využívat možnosti
dané občanským zákoníkem a uplatňovat
v případě bezproblémového nájemního
vztahu takzvanou automatickou prolongaci doby nájemního vztahu. Nájemci bytů
pro seniory tak již nebudou muset podávat
žádosti o prodloužení nájmu před skončením
doby nájmu. n red

Trhy se vrací
na Anděl
Farmářské a tematické trhy,
které na Andělu fungovaly
v minulosti, se vrací. Občané
si mohou ekologické zemědělské výpěstky nakoupit každý
pátek od 3. července až do
21. října 2020. Od 24. listopadu je nahradí vánoční
trhy, a to až do Štědrého dne.
Farmářské trhy budou svou
rozlohou menší než ty v minulosti, aby méně omezovaly
provoz na křižovatce a vznikl
tak prostor pro lidi, kteří tam
přišli za jiným účelem. n red

5

Pětka

ČERVENEC–SRPEN /2020

ZPRAVODAJSTVÍ
AKTIVNÍ MĚSTO PRAHA 5

Radnice podpoří letní zážitky dětí
Radnice Prahy 5 spustila program „Aktivní město Praha 5 –
Letní tábory s Pětkou“. Jeho cílem je snaha pomoci rodičům
i poskytovatelům volnočasových aktivit s financováním
pobytů pro děti během prázdnin a podpořit tak aktivní
trávení volného času dětí a mládeže pátého obvodu.

N

a program radnice vyčlenila dva miliony korun,
které přerozdělí dětem ve
věku 6 až 18 let (včetně) s trvalým bydlištěm v Praze 5 na tábory, příměstské tábory, sportovní
soustředění a kempy. Aktivity se
musí konat do 26. srpna 2020,
a to po dobu minimálně čtyř po
sobě jdoucích dnů. Příspěvek je
stanoven ve výši 1 000 korun na
jedno dítě.
Do projektu se mohou zapojit
rodiče i poskytovatelé aktivit
prostřednictvím bezplatné
registrace na stránkách
www.aktivnimesto.cz.
Možnost registrace a podání
žádosti o příspěvek je do 26. srpna nebo do vyčerpání alokované
částky.
Jak program funguje? Podobně jako řada firem motivuje
svoje zaměstnance poukázkami
na masáže či sport, je i projekt
Aktivní město založen na distribuci voucherů, které občané
získají od své radnice a následně
je mohou využít na uhrazení
části nákladů na kurzovné nebo
členský příspěvek u registrova-

ných poskytovatelů. Na rozdíl od
klasických poukázek se vlastní
distribuce i transakce realizují
elektronicky na portálu Aktivní
město. Veškeré operace probíhají
online prostřednictvím virtuálních kreditů, které jsou teprve
na konci propláceny cílovým
subjektům v reálných penězích.
Oproti klasickým dotačním
programům jsou to přímo
občané, kteří sami rozhodují, za
co finanční příspěvek radnice
utratit a kam podpora na tyto
aktivity půjde. Jednoduše si
založte rodinný účet na zmíněné
webové stránce a získejte příspěvky od MČ Praha 5. Můžete
si pak vybrat ze širokého okruhu
poskytovatelů a služeb.
Registrace do programu
a poskytnutí příspěvku pro
rodiče neznamená automatickou
přihlášku na tábor nebo soustředění. Co se týče poskytovatelů
volnočasových aktivit, příspěvek
není možné čerpat na pobyty
mimo území ČR, jinak poskytovatel není omezen ani místem
své působnosti, ani místem
konání akce. n red

SENIOR AKADEMIE

Preventivní cyklus startuje

M

ěstská část Praha 5 připravila ve
spolupráci s Městskou policií hl.
m. Prahy nový, již osmý cyklus
dvouhodinových vzdělávacích přednášek
z oblasti prevence kriminality „Senior
akademie“. Určen je především pro všechny aktivní seniory s trvalým bydlištěm
v Praze 5.
Senior akademie se zaměřuje na ochranu života, zdraví a majetku. Přednášky
budou zpestřeny praktickými ukázkami,
promítáním instruktážních filmů i diskusemi k probíranému tématu. V rámci cyklu
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jsou zajištěny také zajímavé exkurze.
Bezplatný přednáškový cyklus se bude
konat jednou týdně od 23. září do 9. prosince 2020. Jeho cílem je naučit zájemce
zvládat různé krizové situace, seznámit je
se základními projevy protiprávního jednání, s formami domácího násilí, drogové
závislosti či s činností různých rizikových
uskupení. Přednášet budou pracovníci
útvaru prevence Městské policie hl. m.
Prahy.
„Akademii připravujeme pro maximálně
šedesát osob s trvalým bydlištěm na území

MČ Praha 5. Během akademie je zajištěno
malé občerstvení. Při slavnostním ukončení celého cyklu obdrží všichni účastníci
pamětní list a drobné dárkové předměty,“
uvedl radní Petr Lachnit (ANO).
Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto
zajímavého a současně i poučného cyklu
přednášek, kontaktujte Janu Trnkovou, tel.:
257 000 432, e-mail: jana.trnkova@praha5.cz,
nebo osobně v pondělí a ve středu mezi
8. a 18. hodinou v budově Úřadu MČ
Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 2. patro,
kancelář č. 211. n red
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VEŘEJNÝ PROSTOR

Betonové květináče
jsou ještě k mání

N

ádoby kontejnerové
zeleně, které před
lety „zdobily“ ulice
pátého obvodu, radnice Prahy 5
stále zdarma nabízí k odvozu. Aktuálně je k dispozici
ještě 71 kusů z původních více
než dvou set. V minulosti je
městská část nabídla občanům,

část z nich si je sice objednala,
ale ve stanoveném termínu
neodvezla. Zájemci se mohou
obracet přímo na Odbor
správy veřejného prostranství
a zeleně, konkrétně na Kristýnu
Kejmarovou (e-mail: kristyna.
kejmarova@praha5.cz,
tel.: 257 000 165). n red

Kobka číslo 16
se otevřela veřejnosti
Městská knihovna v Praze v polovině června otevřela na
smíchovské náplavce sousedskou dílnu DOK16, která je určena všem začínajícím i pokročilým kutilům a nabízí prostor
včetně nástrojového vybavení pro drobné rukodělné práce se
dřevem, papírem nebo kůží. Slavnostního zahájení dílenského provozu v kobce číslo 16 se za MČ Praha 5 zúčastnil
místostarosta Lukáš Herold (ODS), v jehož gesci je kultura. Prostor DOK16 má sloužit i jako místo pro workshopy
a kulturní program. Sousedské dílny jsou místa určená všem,
kterým chybí vlastní nářadí, nemají doma dost místa nebo
jen chtějí sdílet s ostatními radost z tvoření. Dílna Městské
knihovny poskytne nářadí, prostor i dobrou radu každému,
kdo má platný čtenářský průkaz. „DOK16 umožní zájemcům vyzkoušet si různé nástroje, něco nového si vyrobit či
staré opravit, to vše s důrazem na kreativitu a udržitelnost.
Pracovat budeme zejména se dřevem, ale i s papírem, kůží
a vyřazenými knihami. Jsme tu pro každého, kdo chce prožít
radost z práce vlastních rukou,“ uvedl vedoucí DOK16 Michal
Jokeš. n red
Takzvané nádoby kontejnerové zeleně si lidé mohou zdarma odvézt

KRÁTKÉ ZPRÁVY
ZMĚNA VE VEDENÍ RADNICE. Novým
místostarostou pátého obvodu se stal
Martin Damašek (TOP 09). Rozhodli o tom
zastupitelé na svém červnovém zasedání.
Ve funkci nahradil svoji stranickou kolegyni
Nadeždu Priečinskou, která na post rezignovala. Martin Damašek byl před svým
zvolením předsedou Výboru školského ZMČ
Praha 5.
ITÁLIE U PORTHEIMKY. Společnost přátel
Itálie ve spolupráci s radnicí Prahy 5
pořádá v parku Portheimka tradiční akci
Tutto Italiano. Koná se 20. srpna od 12 do
20 hodin. Jejím cílem je prezentace Itálie
jako rozmanité a atraktivní země s předsta-

vením typických italských produktů. Čeká
vás i bohatý kulturní program, například
přednášky, přehlídky, workshopy a hudební
produkce.
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. Prázdniny utečou jako
voda, a proto pro vás a vaše děti už nyní
pilně připravujeme oslavu nového školního roku, která proběhne na začátku září.
Sledujte webové stránky www.praha5.cz,
kde pro vás budeme postupně odkrývat
program.
ČASOPIS PÁŤÁK. „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.
VIC PODPORUJE PODNIKÁNÍ. Vzdělávací
a informační centrum Praha 5 se stalo kontaktním pracovištěm společného projektu
Hospodářské komory ČR a Magistrátu hl.
m. Prahy s názvem „Hlavní město Praha
a Hospodářská komora ČR společně na
podporu pražského podnikání“. Projekt je
zaměřen na podporu pražského podnikání
v době COVID-19 a po ní. Na kontaktním
pracovišti centra ve Štefánikově ulici 30
si můžete nechat poradit od pracovníků
speciálně vyškolených na zmíněnou proble
matiku. n red
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
HLUBOČEPY

Zanedbané hřiště na „Plácku“ ožije
Takzvaný Plácek je posledním
nezastavěným zeleným místem při
vstupu do Prokopského údolí. A tak to
i zůstane.

V

e spolupráci s občany se radnici Prahy 5 podařilo zachránit v současnosti
zanedbané prostranství s cestami
a zbytky dětského hřiště. Na pozemku je
neudržovaná náletová zeleň a travnaté
plochy. Původně měla na místě vyrůst nová
zástavba.
„Pozemek původně vlastnil developer.
I na základě petice občanů se radnice Prahy 5
snažila problém vyřešit a nakonec jsme se
dohodli na směně. Na místě tak může vyrůst
veřejné jednoduché dětské hřiště přírodního
charakteru, na kterém mají děti zažít dobrodružství a naučit se novým věcem. Tedy místo, kde si například mohou postavit bunkr
a lézt po stromech,“ informoval místostarosta
Lubomír Brož (ANO).
Podle něj v současné době již vzniká
projektová dokumentace, nové hřiště by mělo
být hotové na přelomu roku. Záleží samozřejmě na počasí. Tento záměr souvisí s projektem již otevřené skalničkové komunitní
zahrady ve svahu přes ulici.
Takzvaný Plácek mnoho let sloužil návštěvníkům k posezení a občerstvení, hřiště
bylo oblíbenou zastávkou pro rodiny s dětmi.
Pořádal se na něm třeba hlubočepský masopust či celopražská slavnost Zažít město
jinak. Tuto sociální hodnotu místa považujeme za nenahraditelnou, a to jak pro místní,
tak pro návštěvníky údolí.
Místo leží v přírodním parku vedle
technické památky Pražský Semmering a na
frekventované cyklostezce A12 i naučné stezce Údolím Dalejského potoka. n red
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INVESTICE

Školky zkrášlí zelené střechy
Jsou populární ve Skandinávii
či v alpských zemích. Zelené
střechy si ale v poslední době
získávají oblibu i v tuzemsku.
Pátá městská část není
výjimkou.

M

ateřské školy Kroupova
a Kurandové možná brzy
změní vizáž. Vedení pátého
městského obvodu totiž schválilo
záměr vybudovat na zmíněných objektech takzvané zelené střechy. Těmi
se rozumí střechy zčásti nebo zcela
pokryté vegetačním porostem.
„Zdůrazňuji, že jsme stále ve fázi
záměru. Čekají nás hlavně statická
posouzení, zda střecha vydrží nápor
nasáklé zeminy. Obě školky jsou již
zateplené,“ informoval radní Viktor
Čahoj (TOP 09). Radnice se podle
něj zapojila do dotačního projektu
Státního fondu životního prostředí –
programu Dešťovka. Jeho cílem je
motivovat vlastníky a stavebníky
rodinných a bytových domů v celé
ČR k udržitelnému a efektivnímu
hospodaření s vodou a snížit tak
množství odebírané pitné vody
z povrchových a podzemních
zdrojů.
„Samozřejmě oběma školkami naše
úsilí v tomto ohledu nekončí. Budeme
vytipovávat další objekty pro tento
program,“ řekl Čahoj.
Rostliny na městských budovách
pomáhají zvenku i zevnitř. Zachycují dešťovou vodu, chladí interiér
a zlepšují mikroklima okolo domu,
venku pak čistí vzduch, pomáhají zpříjemnit horké dny a slouží
i jako útočiště pro mizející hmyz.
Z hlediska škodlivých emisí zelené
střechy pomáhají snížit koncentraci
prachových částic.
Zatravněné střechy odborníci dělí
na extenzivní a intenzivní. Radnice Prahy 5 chce jít první cestou,
to znamená šířkou souvrství mezi

V Raudnitzově domě se počítá se systémem akumulačních nádrží na dešťovou vodu

Řez konstrukční skladbou zelené střechy
Zelená střecha
na jedné
z německých škol

Z hlediska škodlivých emisí zelené
střechy pomáhají snížit koncentraci
prachových částic.

třemi a patnácti centimetry. Střechy
tak mohou mít nižší únosnost. Vše
dohromady pak určuje, jaké druhy
rostlin se na budovách objeví. Jde
například o trvalky či skalničky, které
snesou extrémní podmínky střídání
tepla, sucha a mrazu. Extenzivní
střechy vyžadují minimální péči
i dlouhodobý dohled.
Téma hospodaření s užitkovou vodou se objevuje i v jiných investičních
projektech radnice Prahy 5. Například
v aktuálně budovaném domě pro
seniory v Hlubočepích (Raudnitzův
dům) se počítá se systémem akumu-

lačních nádrží, které pojmou až 70 kubíků dešťové vody k dalšímu využití.
Projekt Smíchov City zase bude
řešit, co s takzvanou šedou vodou. To
je označení pro splaškovou odpadní
vodu z domácností a dalších neprůmyslových budov, která neobsahuje
odpad ze záchodů, tedy fekálie a moč.
Šedá voda vzniká především používáním koupelen, umyvadel a praček,
méně příhodně i kuchyní. Čištěním
šedé vody vznikne užitková voda
vhodná pro další využití v budově,
jako je splachování, mytí podlah nebo
zalévání. n red
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ÚZEMNÍ ROZVOJ
VÝSTAVBA

Vize nového Barrandova se
Rada páté městské části
schválila upravenou územní
studii Nový Barrandov.
I původní návrh přinášel
nesporné kvality, mezi něž
patří vytvoření okružního parku
okolo nové výstavby včetně
sportovních a volnočasových
aktivit či využití dešťových vod
v přírodě. Ale jak ze strany
občanské společnosti, tak
samotné městské části byly
vzneseny připomínky.

P

roblematicky byla vnímána
absence školy, další vybavenosti a velká hustota zástavby až
k hranici parku. V rámci upravené
studie byl proto navržen nižší pás
zástavby směrem k Holyni i Prokopskému údolí (3 + 1) a celkově došlo
k výraznému snížení objemu bytové
výstavby. Upravená studie dále počítá
se základní školou a dvěma školkami.
Doplněny byly i plochy pro sport. Studie byla následně kladně projednána
s dotčenými orgány státní správy.
Jednání s investory
„Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout konečné podoby studie tak,
aby zohledňovala požadavky městské
části, byla pozitivně přijata místními
spolky a akceptována investory. Aby
však došlo k jejímu naplnění ve všech
částech, je nutná aktivní účast všech
zúčastněných stran, zejména městské
části a investorů, na naplňování vize
rozvoje – zajišťování pozemků pro
park, rozvoj veřejných prostranství a tak dále,“ prohlásil radní pro
územní rozvoj Zdeněk Doležal (ODS).
Proto se podle něj městská část snaží
vyjednávat s významnými investory
v území.
„Shodu se zatím podařilo najít
s majoritním vlastníkem v území,
společností Finep. Ten se dále zavázal
například vybudovat prostor budoucího náměstí a napomáhat vybudování
kanalizačního sběrače. Na základě
dohody s tímto vlastníkem podává
radnice podnět na dořešenou západní
část studie a intenzivně se zaměří na
části, kde zatím není shoda s vlastníky
pozemků. Bez dohody s vlastníky není
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V upravené studii
došlo k výraznému
snížení objemu
bytové výstavby.
Dále se počítá se
základní školou
a dvěma školkami,
nechybějí plochy
pro sport

možné zaručit naplnění vize živého
města,“ podotkl radní Doležal.
Ulice, náměstí, parky
Autorem projektu je ateliér A69 – archi
tekti, který připravil například i vizi
podoby Motolského údolí. Ve svém
barrandovském návrhu se odvolává na
princip blokového města. „Navrhujeme urbánní strukturu, která vytváří
obraz tradičního města definovaného
ulicemi, náměstími, parky. Strukturu,
která jasně odděluje soukromé od
veřejného. Strukturu, která je čitelná

Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout
konečné podoby studie tak,
aby zohledňovala požadavky městské
části, byla pozitivně přijata místními
spolky a akceptována investory.

a optimálně zahuštěná a ve které je
na svém místě vybavenost a služby.
Strukturu, která je dostatečně flexibilní a zdravě multifunkční. Snažíme se
navrhnout bezpečné místo pro život,“
uvádí ateliér A69.
Pro čitelnost kontury nového města je zásadní definice jeho hranice –
hranice města – rozhraní mezi krajinou a městem. Linie musí být plynulá
a nepřekročitelná. Návrh ustupuje
z původní linie zástavby, kterou definuje stávající územní plán ve prospěch
ploch nového parku.
Místní spolek říká návrhu ano
Návrh byl pod drobnohledem i místních občanských sdružení. Například
spolek Za lepší Barrandov se plně zto
tožnil s hlavním zadáním MČ Praha 5
„Navrhnout město, nikoliv sídliště“.
Jeho představitelům se líbí okružní
park, který definuje hranice města,
vítají i změnu oproti hrubopisu studie,
kde vysoká okrajová zástavba působila
dojmem hradeb. Pás třípodlažních bu-

Pětka

www.ipetka.cz 

JAK TO VIDÍ...

Spolupráce se
spolky se vyplatila
Vizualizace: A69-architekti

přiblížila realitě

N

a pozitivním obratu od původní urbanistické studie k územní studii Nový Barrandov, která byla
Výboru územního rozvoje a veřejnosti představena v září 2019, má zásluhu participace občanů. Především
zástupci spolku Za lepší Barrandov podali řadu námitek
a připomínek. Nejvíce jich bylo k objemu a hustotě zástavby, požadavku na smíšenou funkci a zelený pás.
Jako předseda Spolku na ochranu Barrandova, ale
především jako zastupitel a předseda Výboru územního
rozvoje jsem do usnesení VÚR prosadil požadavek na
zapracování připomínek předaných spolkem. Současně jsem na stejném zasedání navrhl zamítnutí dvou
podnětů na změnu územního plánu na západním okraji
barrandovského sídliště. Ty měly nekoncepčně a bez
návazností na okolí umožnit výstavbu výškových budov
na poli nad Prokopským údolím. Všechny tyto mé návrhy byly přijaty zastupiteli městské části a následně též
zastupiteli hlavního města.
Otevřenost jednání Výboru územního rozvoje
a spolupráce s veřejností někdy přináší střety myšlenek,
věcné spory a více práce. Vývoj studií rozvoje sídliště
Barrandov od přání developerů ke konsenzu s veřejností
potvrzuje, že to za to stojí. n

Milan Kryl, nestraník za Piráty

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ÚZEMNÍ STUDII

dov podle spolku působí jako přechod
ke krajině přívětivěji. „Vítáme i koncept
okružní hlavní ulice. Za důležitý považujeme i ekodukt umožňující propojení ekosystémů Prokopského údolí
a Chuchelského háje,“ píše se v jeho
vyjádření.
Oproti předchozí urbanistické studii AHK, která navyšovala HPP téměř
o sto procent, studie A69 navrhuje
vyvážený podíl komerčních ploch,
zdravotnictví, veřejné vybavenosti
a sportovišť.
„Z našeho pohledu se jedná o historicky nejkvalitnější územní studii na
rozvoj Barrandova, která zohledňuje
požadavky a potřeby občanů a návaznost sídliště na okolní krajinný
ráz. Oceňujeme přístup majoritního
barrandovského developera Finep, jenž
se na podobě nové územní studie podílel a dokázal nalézt kompromis mezi
svými podnikatelskými potřebami
a veřejným zájmem. Oceňujeme rovněž
přístup radnice Prahy 5, respektive
změnu přístupu, kdy s naším spolkem

konečně vstoupila v konstruktivní
jednání pod záštitou bývalého starosty
Richtera a tato spolupráce plynule
pokračovala i po vzniku obou novodobých koalicí pod taktovkou současného
radního Doležala,“ tvrdí spolek.
Studii považuje za zdařilou a prospěšnou pro další rozvoj Barrandova.
„Chápeme, že studie představuje jakýsi
rámec nové barrandovské výstavby a že
se nemůže zabývat konkrétními detaily
jednotlivých staveb. Z toho důvodu
navrhujeme, aby se ve fázích konkrétních územních řízení jak investoři, tak
posuzovatelé více zaměřili na detail
jednotlivých staveb, především na
podobu budoucího náměstí a přilehlých komunikací. Uvítali bychom,
aby jednotlivá územní řízení byla
projednávána s veřejností a Výborem
pro územní rozvoj. Dále doporučujeme, aby nedílnou součástí každého
vydaného územního rozhodnutí bylo
i vybudování části nového okružního
parku,“ dodali zástupci spolku Za lepší
Barrandov. n red

Mezi projednávané body červnového zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 5 patřila
i územní studie „Nový Barrandov“ a smlouva
o spolupráci mezi radnicí Prahy 5 a společností
Finep Barrandov západ, k. s. Většina zastupitelů pro
oba zvedla ruku.
V souvislosti s předpokládaným rozvojem
barrandovského sídliště pátá městská část podala
návrh na změnu územního plánu.
Obsah smlouvy o spolupráci je výsledkem
mnohaměsíčního složitého kontraktačního jednání.
Jejím účelem je vymezení práv a povinností
smluvních stran ohledně spolupráce na rozvoji
území Prahy 5. Investor se v souladu se studií
společnosti A69 – architekti s.r.o. zavazuje
uskutečnit svůj projekt především z hlediska
struktury blokové zástavby, dodržení stavební
a uliční čáry, výšky zástavby, umístění veřejných
prostranství, podlažnosti a kapacity zástavby.
Dále se zavazuje vybudovat část veřejné okružní
komunikace, zajistit a převést MČ Praha 5 dostupné
pozemky pro realizaci okružního parku a případně
takto převést pozemky určené pro veřejné
vybavení a sport. Dále se má podílet na realizaci
kanalizačního sběrače a zajistit pozemky pro
výstavbu tramvajové trati.
Radnice se naopak zavazuje například souhlasit
se změnami územního plánu a podporovat projekt
investora. n red
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LETNÍ TIPY
VOLNÝ ČAS

Necestujete z města? Nevadí.
Pobavte se v Praze 5
I když se to před pár týdny
ještě nezdálo, prázdninové
měsíce nabízejí v Praze 5
docela zajímavé
sportovně-kulturní
vyžití. Můžete si zaběhat,
zhlédnout film pod širým
nebem nebo přihlásit
své ratolesti na zajímavý
a kreativní příměstský
tábor. Přinášíme vám
několik tipů. Další najdete
rovněž v tomto čísle Pětky.

Jóga v parku
Chcete si protáhnout tělo?
Tak neváhejte využít nabídku
zacvičit si na akci „Jóga pod
sluncem v Portheimce“. Koná
se každou středu až do 16. září,
a to od 18.00 do 20.00 hodin
v parku Portheimka. Vstup pro
veřejnost je zdarma, kapacita
jednotlivé lekce je 40 až 70 návštěvníků. K dispozici jsou dva
lektoři – jeden upravuje cvičící
do správných jógových pozic,
druhý lekci vede. Akci zaštiťuje
radní David Dušek (STAN). n

Štafetový závod na Smíchově
Craft Team Running, to je jedinečný štafetový závod v centru Prahy 5,
který je svými vzdálenostmi přizpůsoben jak pro netrénované, tak
i špičkové sportovce. Koná se v sobotu 11. července v parku Portheimka. Prezentace účastníků od 9.00 do 12.00 hodin. Závodí čtyřčlenné
týmy na vzdálenost půlmaratonu, který je rozdělen do 16 okruhů.
Každý člen musí absolvovat nejméně dva okruhy, další taktika střídání
a nasazování jednotlivých členů je plně na týmu. Závod startuje
hromadně, po celou dobu závodníky doprovází motivační hudba, čas
je měřen pomocí čipů a výsledky se započítávají do Českého poháru
v týmovém běhu. n
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Na zdraví!
Letní program Komunitního centra Prádelna
je tradičně bohatý. Ani letos nechybí exkurze
do Pivovaru Staropramen. Je určena hlavně
pro seniory a koná se 12. srpna. Sraz první
skupiny je v 9.45 hodin v návštěvnickém centru
pivovaru, druhá skupina se sejde o půl hodiny
později. Staropramen je dlouholetým partnerem Prádelny. n

Pětka

www.ipetka.cz 

Letní kino
v MeetFactory
Malí umělci v Museu skla Portheimka
Pro malé umělce a dobrodruhy, kterým všechny dílny připadají krátké
a nejraději by tvořili klidně celé dny v kuse, je od 10. do 14. srpna určen již
tradiční příměstský tábor Léto pro děti. Každý den v Portheimce přinese
spoustu nevšedních zážitků, ať už půjde o seznámení s uměleckým sklem
v letohrádku, se slavným malířem Františkem Kupkou v Museu Kampa,
nebo s Janem Werichem ve Werichově vile. Více informací získáte na
www.museumportheimka.cz, na e-mailu programy@museumportheimka.cz
nebo na facebookovém profilu Portheimky. n

Bílá zeď, která vítá příchozí návštěvníky
smíchovské továrny, opět v létě ožívá. Stejně
jako v minulých letech se na ní budou
promítat filmy. Vstup je dobrovolný, bar
MeetFactory bude otevřen až do konce promítání. Projekce se konají každou středu po
setmění, v červenci od 21.30 hodin, v srpnu
o hodinu dříve. Součástí některých promítání
budou i dramaturgické úvody. n
Červencový program:
7. 7. Lady Bird, 8. 7. My, 15. 7. Devadesátky,
22. 7. Srdcová královna, 29. 7. Pro Samu

Prázdniny v Musaionu
Národopisné muzeum Národního muzea připravilo pro děti
na letní prázdniny 2020 interaktivní seznámení s tradičními řemesly i folklorním tancem. Každý čtvrtek v červenci
a srpnu se děti seznámí s jiným řemeslem a vyučí se v něm.
Na programu bude například drátenictví, pletení z vrbového
proutí, práce s keramikou nebo výroba vizovického pečiva.
Dopolední řemeslnou dílnu povedou zkušení odborníci,
mnohdy mistři ve svém oboru. Jeden čtvrtek bude věnován
folklornímu tanci. Muzejní lektoři doplní tvořivou dílnu poutavým výkladem a připraví si pro děti odpolední program
v zahradě Kinských, plný sportovních i výtvarných aktivit.
Program je určen pro děti ve věku 6 až 13 let, cena je
500 Kč/den (8.30–16.00 hodin). n
Více informací na www.nm.cz/program/akce.

Kulturní sportovna jede
Letošní novinkou je podnik nazvaný Radlická kulturní
sportovna. Najdete ho v ulici Za Ženskými domovy 5 a nabízí
nejen letní kino, ale i příjemné prostředí pro posezení i jinou
zábavu. Nechybějí ani večery s hudbou či tancem a pravidelné cestovatelské přednášky. Kompletní program najdete na
facebooku Radlické kulturní sportovny, sledujte také
www.radlickazije.cz. n
Další informace na str. 24
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KULTURA
ŽURNALISTIKA

Bude mít Ferdinand Peroutka sochu?
Jedna z nejvýznamnějších
postav české žurnalistiky
20. století a blízký přítel Karla
Čapka bude mít sochu či
pomník v Praze 5. Měla by se
objevit v parku Portheimka.

VÝBĚR Z CITÁTŮ
FERDINANDA PEROUTKY

R

Filozofové zhusta propadají
stavu, kdy ztrácejí hmat
pro svět a dívají se na
život abstraktně jako na
šachovou partii. Svěřit
se vládě těchto filozofů
znamenalo by něco
takového jako klást dynamit
k základům všech institucí.

adnice Prahy 5 se chystá zahájit
projekt, na jehož konci veřejný
prostor zkrášlí socha symbolu
nezávislé české žurnalistiky – Ferdinanda Peroutky. „Ideální by byla veřejná sbírka s podporou páté městské
části,“ říká radní Prahy 5 a iniciátor
akce Viktor Čahoj (TOP 09).
Podle něj by pátá městská část stavbu
pomníku jistě ze svého rozpočtu „utáhla“, ale o dost větší symboliku vidí v tom,
pokud se na pomník složí veřejnost přes
transparentní účet. Praha 5 jistě může
také přispět finanční částkou, ale hlavně
může poskytnout veřejný prostor pro
umístění, třeba právě v parku Portheimka na Smíchově. Jako dobrý příklad
může posloužit povedený pomník
Milady Horákové na Malé Straně.
Novináře pojí s pátým obvodem
několik skutečností. Zastupitelstvo
městské části Praha 5 již schválilo pro
Ferdinanda Peroutku čestné občanství. Na jeho jméno odkazuje i pamětní deska na domě v Matoušově ulici
na Smíchově, ve kterém žil, a nesmíme
zapomenout na Peroutkovu ulici na
Malvazinkách. Podle radního Čahoje
by se ale mělo udělat více. „Výraznější
památku v Praze 5 by si zasloužil,“
míní. Jeho iniciativu podporuje
i šéfredaktor časopisu Respekt Erik
Tabery. „Již dříve jsem nápad postavit
sochu novinářskému velikánovi navrhoval, a proto jsem rád, že si tuto ideu
pan radní Čahoj vzal za svou,“ uvedl.
Peroutka se kromě Čapka znal
i s prezidentem T. G. Masarykem.
I přesto, že s ním v řadě zásadních
názorů nesouhlasil, nabídl mu tehdy
Masaryk jako pravý demokrat pomoc
s rozjezdem nezávislého politického
časopisu. Peroutka tak v roce 1924
založil týdeník Přítomnost, kde ve
svých článcích nezávisle komentoval
politické dění a mimo jiné také varoval před silným Německem, fašismem
a nástupem Hitlera k moci. Proto si
pro něj nacisté přišli hned v roce 1939
na Smíchov do domu v Matoušově
ulici, kde bydlel, a celou válku pak
strávil v koncentračním táboře a ve
vězení. Po válce se na Smíchov vrátil,
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Radní Viktor Čahoj
ukazuje pamětní
desku v Matoušově
ulici

nepobyl tu ale dlouho, protože přišel
rok 1948 a on krátce po komunistickém puči emigroval do Londýna
a poté do New Yorku.
Peroutka se v posledních letech
stal trnem v oku prezidenta Miloše
Zemana. Ten přišel s tvrzením, že
Peroutka ve svém časopise Přítomnost
uveřejnil článek s titulkem „Hitler je
gentleman“ a že po mnichovské zradě
napsal „Nemůžeme-li zpívat s anděly,
musíme výti s vlky“. Ani jedno se
neprokázalo, což potvrdil i soud. n rv

Národ kupodivu není
nikdy spasen ani ztracen
vítězstvím nebo porážkou
jedné strany, je-li v něm
rozumnost rovnoměrně
rozložena.
Píše se to sláva, úspěch
a pokrok a zhusta se
to čte neomalené lokty,
ziskuchtivost a dobré bydlo.
ZDROJ: citaty.net

Ferdinand
Peroutka
v roce 1955.
To už pobýval
v New Yorku
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VEŘEJNÝ PROSTOR

Mozaiková křesla
zdobí nábřeží
U vstupu na Dětský ostrov na Janáčkově nábřeží se
objevila dvě mozaiková křesla. Tento krok souvisí se
snahou radnice zpestřit veřejný prostor uměleckými díly.

A

utorkou křesel je výtvarnice Alexandra Koláčková. Je absolventkou
výtvarného oboru Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Charakteristickým specifikem její tvorby jsou
zejména barevné velkoformátové
plastiky z keramiky a betonu určené pro veřejný prostor. V řadě
projektů však autorka rozšířila
spektrum výtvarného působení
i na řešení prostoru samotného,
čímž se blíží práci architekta či
krajináře. Pro její výtvarné pojetí

je typická expresivní barevná
škála, jednoduché oblé tvarosloví
a neutuchající smysl pro hravý
element.
„Radnice Prahy 5 instalaci
tohoto díla finančně podpořila.
Na místě vydrží pravděpodobně
Radnice dlouhodobě podporuje umění ve veřejném prostoru
do konce října,“ informoval místostarosta Lukáš Herold (ODS).
lecký potenciál dané lokality.
ními zájmy. Jeho mimořádnou
Organizátorem instalace díla
Jeho základní ideou je přiblížit
předností je, že umělecká díla
je společnost Sculpture Line.
současné umění všem věkovým,
jsou přístupná všem bez rozdílu,
1. ročník
výtvarné soutěže
děti organizovaný
MČa Praha
5 pod
ou
Jde o dlouhodobý
každoroční
sociálním apro
vzdělanostním
zdarma,
mohou tak
cílit i záštit
na
1. místostarostky
Renáty
Zajíčkové
a radníhotypro
kulturu
Bc.pro
Lukáše
umělecký projekt,
který formou Mgr.
vrstvám
veřejnosti
a pomáhat
vrstvy
publika,
které jeHerolda
instalací soch do veřejného protak socializovat veřejný prostor,
umění buď jistým luxusem, nebo
storu rozšiřuje kulturní a uměstále více atakovaný komerčse o něj nijak nezajímají. n red

M ALÍŘSKÁ PALETA
PRAHY 5

M ALÍŘSKÁ PALETA
PRAHY 5

TÉM A:
Dět i za Prahu 5 jako lepší a hezčí místo k život u
Probíhá: od 1. 10. do 30. 11. 2019

M ALÍŘSKÁ
PALETA
VÝTVARNÝ WORKSHOP:
11. 1. 2020 od 9:00 do 16:00 ve Winternitzově vile
PRAHY
5 Rampal Dzurenko
s Helenou Slavíkovou-Hruškovou
a Viktorií
Podmínky soutěže

PODM ÍN KY SOUTĚŽE A 5 DŮVODŮ PROČ SE ZÚČASTNIT NA
na www.ipetka.cz v sekci kultura
Více info: e-mail: malirskapaleta@seznam.cz, mob: +420 737 634 774

KATEGORIE:
dět i od 6 do 11 let | od 12 do 15 let
FORM ÁT:
A2, A3 t vrdý papír
TECHNIKA:
malba (akryl, tempera, akvarel, vodovky, kvaš)

VÝSTAVA:
Galerie „D“ Portheimka od 17. 1. do 31. 1. 2020

VERNISÁŽ:
Galerie „D“ Portheimka 16. 1. 2020 od 18:00

VÝTVARNÝ WORKSHOP:
11. 1. 2020 od 9:00 do 16:00 ve Winternitzově vile
s Helenou Slavíkovou-Hruškovou a Viktorií Rampal Dzurenko

TÉM A:
Dět i za Prahu 5 jako lepší a hezčí místo k život u
Probíhá: od 1. 10. do 30. 11. 2019

1. ročník výtvarné soutěže pro děti organizovaný MČ Praha 5 pod záštit ou

1. místostarostky Mgr. Renáty Zajíčkové a radního pro kulturu Bc. Lukáše Herolda

1. Kategorie dětí: 6 – 9, 10 – 12, 13 – 15 let
2. Dodržení formátu, techniky a tématu „Praha 5 – umělecký
svět“.
3. Doporučené zaměření: Portrét nebo postava v prostoru
1. ročník výtvarné soutěže pro děti organizovaný MČ Praha 5 pod záštit ou
. Divadlo,
tradiční
kulturní
a umělecké
akce,
film, tanec,
a pohybu
1. místostarostky
Mgr. Renáty
Zajíčkové
a radního
pro kulturu
Bc. Lukáše
Herolda
2. ročník výtvarné soutěže pro děti organizovaný MČ Praha 5 pod záštitou
VERNISÁŽ:
výtvarné umění, hudba a literatura městské části. Umělci
starostky Mgr. Renáty Zajíčkové a místostarosty Bc. Lukáše Herolda
Galerie a„D“
Portheimka
1.městské
2020 části.
od 18:00
Umělci
osobnosti
žĳící a tvořící
TÉM 16.
A:v naší
TÉMA
(třeba
i tvůj
učitelu výtvarného umění
aDět
osobnosti
i za Prahuvšedního
5 jako lepšídne
a hezčí
místo
k život
Praha 5 – umělecký svět
Probíhá:
od 1. 10. dotvého
30. 11.
2019
nebo jiný
hrdina/osobnost
života).
Probíhá: od 15. 9. do 15. 12. 2020
VÝSTAVA:
díla, jež se nebudou držet tématu
4. Budou vyloučena
VÝTVARNÝ
WORKSHOP:
(např.
portréty
zahraničních
umělců,
zaměření
na krajinu
Galerie „D“
Portheimka
od
17.
1. do
31. 1.jen2020
11.
1. 2020
od 9:00 do 16:00 ve Winternitzově vile
nebo
architekturu).
VÝTVARNÝ WORKSHOP
s Helenou Slavíkovou-Hruškovou a Viktorií Rampal Dzurenko
5. Vítězové 1. ročníku se nebudou moci umístit na místech vítězů.
23. 1. 2021 od 9:30 do 16:00 ve Winternitzově vile
KATEGORIE:
trvalé bydliště v Praze 5,
splňovat:
6. Účastníci musí
s Helenou Slavíkovou-Hruškovou
VERNISÁŽ:
zařízení
, případně zájmových
dětnebo
iGalerie
oddocházení
6 „D“
doPortheimka
11doletvzdělávacího
| 16.
od1.12
do
let
a Viktórií Rampal Dzurenko
2020
od15
18:00
útvarů včetně soukromých v Praze 5.
FORM ÁT:
nebo osobně odevzdat do 15. 12. 2020
7. Díla je potřeba zaslat
VÝSTAVA:
VERNISÁŽ
A2,
A3 t„D“
vrdý
papír
Galerie
„D“ Galerie
Portheimka
od
17.
1. do 31.Štefánikova
1. 2020
na adresu:
Portheimka,
68/12, 150 00.
Galerie „D“ Portheimka 27. 1. 2021 od 18:00
Tvořit lze doma,
případně se svými učiteli v hodině nebo na
TECHNIKA:
KATEGORIE:
kroužku.
VÝSTAVA
malba (akryl,
akvarel,
vodovky,
kvaš)
děttempera,
istraně
od 6 do
11 let
|musí
od 12být
douvedeno
15 let jméno,
příjmení
obrázku
8. Na zadní
od 28. 1. do 25. 2. 2021
FORM údaje
ÁT: školy nebo umělecké školy,
a věk autora, kontaktní
A2, A3 t vrdý papír
případně kontaktní
údaje učitele, autora nebo jeho zákonných
PODM ÍN KY SOUTĚŽE
A 5 DŮVODŮ
TECHNIKA: PROČ SE ZÚČASTNIT NA
Štítek
s požadovanými
údajikvaš)
pro registraci je
zástupců.
Kategorie dětí: 6 – 9, 10 – 12, 13 – 15 let
malba
(akryl, tempera,
akvarel,
vodovky,
napotřeba
www.ipetka.cz
v sekci
kultura
nalepit na rub obrazu.
Formát: A3, A4 tvrdý papír
Více info:
malirskapaleta@seznam.cz,
mob:
+420
737 634
finalistů
nebude
V případě,
že seAněkdo
z vybraných
9. ÍN
Technika: malba (akryl, tempera, akvarel, vodovky,
kvaš)e-mail:
PODM
KY SOUTĚŽE
5 DŮVODŮ
PROČ SE
ZÚČASTNIT
NA moci
workshopu nebo
vernisáže,
zúčastnit
na www.ipetka.cz
v sekci
kulturauvítáme, když
Více info: e-mail:
malirskapaleta@seznam.cz,
mob: možnost
+420 737dalším
634 774
organizátory
informujete. Rádi dáme
Více informací: www.facebook/MALIRSKAPALETA
umístěným.
E-mail: malirskapaleta@seznam.cz, mobil: +420 737 634 774

774

15

Pětka

ČERVENEC–SRPEN /2020

ROZHOVOR
ŘEDITELKA ORGANIZACE LORM PETRA ZIMERMANOVÁ:

K hluchoslepému
nepřistupujte náhle a zbrkle
V organizaci LORM − Společnost pro hluchoslepé, z. s.,
se Petra Zimermanová nejdřív věnovala rozvoji
zahraniční spolupráce, později se její pracovní náplň
začala rozšiřovat a od roku 2004 působí v roli ředitelky.

P

ráce je podle ní náročná ve všech
směrech, klienty jsou lidé s jedním z nejtěžších postižení, které
se promítá i do jejich psychiky.

n Jaká byla vaše cesta do čela
společnosti?

Úplně náhodná. Po ukončení bakalářského studia na Univerzitě Karlově
jsem hledala smysluplnou práci.
Tehdy jsem objevila inzerát, že LORM
hledá pracovníka na rozvoj zahraniční
spolupráce, tak jsem v únoru 1999
začala pracovat tam. Postupně se moje
pracovní náplň začala rozšiřovat, kromě pořádání mezinárodních seminářů
a setkání jsem začala pomáhat s psaním žádostí o dotace a granty, naučila
se základy komunikačních systémů
osob s hluchoslepotou, absolvovala
jsem kurz pro instruktory prostorové
orientace a samostatného pohybu
a tak dále. V roce 2004 jsem byla výkonnou radou jmenována ředitelkou.
Vše se událo tak nějak přirozeně, ani
nemám vystudovanou speciální pedagogiku, ale vše, co ke své dnešní práci
potřebuji, jsem se učila za pochodu
a učím se pořád.

n Jaké služby organizace vlastně
nabízí?

Jako poskytovatel sociálních služeb
máme registrované u magistrátu čtyři
sociální služby, které jsou vzájemně
provázané a doplňují se. Je to odborné
sociální poradenství, sociální rehabilitace, tlumočnické služby a sociálně
aktivizační služby. Pomáháme lidem
s hluchoslepotou z celé republiky.
Základem jsou terénní sociální služby,
kdy naši terénní sociální pracovníci
dojíždějí za klienty ve svých krajích
a oblastech, často denně navštíví dva
až tři klienty a pomáhají jim se vším,
co právě potřebují.

16

n V čem konkrétně pomáháte?

Terénní sociální pracovníci se vydávají za našimi klienty od pondělí do
čtvrtka, v pátek se pak obvykle věnují
potřebné administrativě, přípravám,
dokumentaci. Pomáhají jako průvodci
a tlumočníci, například při návštěvě
lékaře nebo na úřadech, při výuce
Lormovy abecedy, znakového a taktilního (dotekového) znakového jazyka
nebo Braillova písma, při vyřizování
žádostí o příspěvek na péči nebo na
novou pomůcku, při výuce prostorové
orientace a samostatného pohybu
s červenobílou holí a tak dále.

Lormova
abeceda
se dá naučit
za pár
hodin.

n Zvládnete, co se kapacity týče, pomoci každému, kdo se na vás obrátí?

Někteří klienti žijí sami, ti požadují služby častěji, jiní žijí v zařízení sociálních
služeb (domovy pro osoby se zrakovým
postižením, domovy pro seniory apod.).
Tam naši terénní pracovníci docházejí

rovněž. Pokud někdo začne ztrácet zrak
a sluch, potřebuje se například naučit
některý z komunikačních systémů, chodit samostatně s červenobílou holí, pomoci se sebeobsluhou, mnozí vyžadují
pravidelné doprovody k lékařům a na
úřady. Záleží na aktuální objednávce
klienta, služby jsou plánovány nejméně
měsíc dopředu, snažíme se klientům
maximálně vyhovět podle naší aktuální
kapacity.
n Jsou počty pracovníků dostatečné?
Nebo přijímáte další? Které?

Počty terénních pracovníků se mění
v čase, záleží na aktuální finanční
situaci LORMu i na situaci na trhu
práce. V posledních třech letech jsme
paradoxně měli dostatek financí, ale
na trhu byl nedostatek uchazečů.
Přijetí nového terénního pracovníka
je navíc limitováno kvalifikačními
požadavky, které jsou dané zákonem
o sociálních službách. Aktuálně se ale
situace mění. Když jsem vypsala před
pár týdny výběrové řízení na obsazení
uvolněných pozic, přihlásil se nám po
letech několikanásobně větší počet.
Nyní už od června posilujeme tým
v Praze a od září v Brně.
n Nakolik je práce u vás náročná?

Hluchoslepého
poznáte především
podle typické
červenobílé hole

Práce je náročná po všech stránkách,
pracujeme s lidmi s jedním z nejtěžších postižení, které se samozřejmě
promítá i do jejich psychiky. Navíc
terénní sociální pracovník musí
obsáhnout znalosti z oblasti speciální pedagogiky, zejména tyflopedie
a surdopedie, současně pracuje jako
průvodce, tlumočník, sociální pracovník, instruktor komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu,
musí se naučit hranicím v pomáhající
práci a profesionalitě.
n Znáte počty hluchoslepých lidí
v republice? Kolik jich využívá vašich služeb?

Přesné číslo z důvodu zákona na
ochranu osobních údajů neznáme a je
pro nás velmi těžko zjistitelné, i když
pravidelně provádíme depistáž. Podle
statistik zveřejněných na Evropské
konferenci hluchoslepých osob
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Petra Zimermanová
je v čele společnosti
LORM šestnáct let

v Dánsku v roce 2003 připadá na
100 tisíc obyvatel 40 hluchoslepých
osob. V tuzemsku by tedy měly žít až
čtyři tisíce osob s tímto handicapem.
n Jaká jsou největší nebo nejčastější

úskalí, s nimiž se lidé s hluchoslepotou potýkají?

Hluchoslepota způsobuje problémy
v komunikaci, při prostorové orientaci
a samostatném pohybu, sebeobsluze, omezuje přístup k informacím
a vyžaduje zajištění specifických služeb,
například průvodcovské a tlumočnické
služby, pomoc nejen při mimořádných
životních situacích, ale i v běžném životě
a mnohé další. Hluchoslepota často
souvisí se stárnutím či úrazem, přičemž
ztráta obou smyslů může být částečná
nebo úplná. Mezi příčiny hluchoslepoty
patří dědičné poruchy zraku a sluchu, vrozený syndrom zarděnek nebo
CHARGE syndrom a další. K obecným
příčinám se potom řadí úrazy, psychické
stresy a traumata, infekční onemocnění, fyziologický proces stárnutí atd.
Hluchoslepotu nelze chápat jako prostý
součet dvou vad – sluchu a zraku – ani
jako součet jejich důsledků. Míra postižení obou smyslů se nesčítá, ale násobí,
neboť hluchoslepý člověk si nemůže
postižení jednoho smyslu kompenzovat
smyslem druhým.

n Jak člověk může pomoci, pokud
potká hluchoslepého na ulici?

Pracujeme
s lidmi
s jedním
z nejtěžších
postižení,
které se
přirozeně
promítá
i do jejich
psychiky.

Pokud potkáte na ulici osobu s červenobílou holí, myslete na to, že vás
částečně nebo vůbec nevidí a neslyší.
K hluchoslepému nepřistupujte náhle
a zbrkle, aby se nevylekal. Při navázání
kontaktu a oslovení se dotkněte jemně
jeho paže zepředu nebo z boku, nikdy
zezadu.
Zkuste navázat kontakt a zjistit, zda
se s ním dorozumíte verbálně, může
mít sluch kompenzovaný sluchadly.
Pokud mu chcete pomoci třeba přejít
přechod, nejdříve si ověřte, zda o to
vůbec stojí a kam konkrétně potřebuje
převést nebo doprovodit. Nabídněte
mu svoji paži tak, abyste stáli krok
před ním a on se držel vaší paže nad
loktem. V ten moment ručíte za jeho
bezpečnost, tedy jej během společné chůze upozorňujte na případné
překážky, obrubníky, schody. Až jej
dovedete do cíle, tak jej zorientujte,
popište mu, kam jste jej dovedli, aby
mohl dál pokračovat ve své cestě.

n Hluchoslepí lidé komunikují prostřednictvím Lormovy abecedy. Je
těžké se ji naučit? Jak jste to zvládla
vy?

Lormovu abecedu není těžké se
naučit, já se ji naučila za pár hodin.

Každé místo na dlani odpovídá
určitému písmenu. Způsob komunikace s hluchoslepým člověkem
závisí především na rozsahu jeho
postižení.
Hluchoslepí ale využívají ke komunikaci také psaní písmen prstem do
dlaně, upravený znakový jazyk pro neslyšící, Braillovo písmo pro nevidomé
a další způsoby dorozumívání.
n V Praze 5 sídlíte od vzniku organizace? Jaká je spolupráce s radnicí?

V Praze 5 sídlíme od samého začátku
díky trvalé adrese prvního předsedy
organizace. Když jsem nastoupila do
LORMu, měli jsme pronajaté malé
prostory v budově Ženských domovů
na Andělu. Časem nám to přestalo
stačit a před 18 lety jsme se přestěhovali do stávajících prostor v ulici
Zborovská 62 na Újezdě.
Prostory nám pronajímá městská část za velmi vstřícné nájemné,
které se za tu dobu o moc nenavýšilo.
Jsme za tu dlouhodobou spolupráci
s radnicí moc vděční, představuje pro
nás stabilitu, která je pro neziskovky,
jako jsme my, závislé na finančních
dotacích, grantech a přízni dárců,
klíčová. n

Lucie Černá
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ŠKOLSTVÍ
ZŠ WALDORFSKÁ

Areál se chlubí
novým pavilonem
Základní škola waldorfská v Jinonicích je plně
organizovanou institucí zřizovanou městskou částí
Praha 5. Vznikla díky spolupráci radnice a iniciativy
rodičů organizovaných ve Spolku pro založení a rozvoj
waldorfské školy v Praze.

Š

kola, která poprvé přivítala
prvňáčky v roce 1992, se
nachází mezi zástavbou
starších rodinných domů v oblasti starých Jinonic a v blízkosti
přírodní rezervace Prokopské
údolí. Výuka probíhá podle
školního vzdělávacího programu
Waldorfská škola, v každém ročníku je jedna třída s průměrným
počtem 26 žáků. Třídy prvního
stupně jsou situovány ve zrekonstruované hlavní školní budově
v ulici Butovická, druhý stupeň
sídlí v pavilonech v ulici Mezi
Rolemi zhruba 300 metrů od
hlavní budovy. Školní družina je
v samostatném objektu sousedícím přes dvůr s hlavní budovou

a v pavilonu B v ulici Mezi Rolemi, školní klub pak také využívá
prostory v pavilonech.
Díky vzniku nových polytechnických učeben v nově opravených prostorách pavilonu B se už
v létě 2014 podařilo za pomoci
prostředků Spolku rodičů vybudovat v pavilonu A z prostoru bývalé dílny divadelní sál a zásadně
zlepšit dispozici kmenové 9. třídy.
Zároveň se začalo uvažovat o využití pavilonů C a D cestou dílčích
kroků a postupného rozvoje.
Tento koncept podpořila na jaře
roku 2014 školská rada. Následně
byla do konce roku 2014 zahájena
příprava projektu opravy části
pavilonu C pro prostor nově vzni-

Výuka v novém pavilonu začne v září letošního roku

kajícího školního klubu a manželé
Holubcovi připravili objemovou
studii na přeměnu pavilonu D
na novou budovu určenou pro
2. stupeň školy.
S touto studií byli seznámeni
zástupci MČ Praha 5 a s jejich podporou byl pak tento
záměr v dalších letech zařazen
do programu investic radnice
v rámci aktivit MAP I. V roce
2016 na základě zadání MČ
Praha 5 vznikla architektonická studie, na kterou navázala
projektová dokumentace v roce
2017. V témže roce bylo získáno
územní rozhodnutí. V roce

2018 bylo dokončeno stavební
řízení a vybrán dodavatel stavby,
s nímž byla následně uzavřena
smlouva ve výši 55 milionů
korun. V lednu 2019 byl pavilon
vyklizen a započala demolice. Do
zimy v témže roce byl objekt pod
střechou, plánovaná kolaudace
z přelomu roku 2019–2020 byla
posunuta na květen 2020.
V současné době je objekt
zkolaudován, škola obdržela
z rozpočtu MČ Praha 5 finanční
prostředky na vybavení a od září
letošního roku bude v tomto pavilonu zahájena výuka. Kapacita
školy se zvýší o 120 dětí. n jz

Prázdninový provoz mateřských škol 2020
Oblast Smíchov,
Košíře, Jinonice,
Radlice a Motol
v těchto termínech:
13. 7. – 24. 7. 2020
nM
 ateřská škola,

Praha 5 – Smíchov,
U Železničního mostu 2629
Bc. Marie Poláková
nZ
 ákladní škola a mateřská

škola, Praha 5 – Košíře,
Weberova 1090/1
Mgr. Karel Čermák
27. 7. – 7. 8. 2020
nZ
 ákladní škola a mateřská

škola, Praha 5 – Radlice,
Radlická 140/115 –
odloučené pracoviště MŠ
Nad Laurovou, MŠ Na Pláni
Mgr. Lumír Sokol
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10. 8. – 21. 8. 2020

10. 8. – 21. 8. 2020

nT
 yršova základní a mateřská

nM
 ateřská škola, Praha 5 –

škola, Praha 5 – Jinonice,
U Tyršovy školy 1/430 –
odloučené pracoviště
MŠ U Tyršovy školy 3
Mgr. et Mgr. Soňa Přibylová
Hasenkopfová

Oblast Barrandov,
Hlubočepy a Zlíchov
v těchto termínech:
13. 7. – 24. 7. 2020
nM
 ateřská škola, Praha 5 –

Barrandov, Tréglova 780
Milena Bardová,
zástupkyně ředitelky

27. 7. – 7. 8. 2020
nM
 ateřská škola, Praha 5 –

Barrandov, Lohniského 851
Olga Brůčková

Hlubočepy, Hlubočepská 90
Mgr. Dagmar Trčková
Všechny MŠ a MŠ
při ZŠ budou uzavřeny
v termínech 1. 7. – 10. 7. 2020
a dále 24. 8. – 31. 8. 2020.*
Zahájení školního roku
je 1. 9. 2020.
* Vyhláška č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, § 3.
Přerušení nebo omezení
provozu mateřské školy
(1) Provoz mateřské školy lze
podle místních podmínek omezit
nebo přerušit v měsíci červenci
nebo srpnu, popřípadě v obou
měsících. Rozsah omezení

nebo přerušení stanoví ředitel
mateřské školy po projednání
se zřizovatelem. Ředitel ve
spolupráci se zřizovatelem
zároveň projedná s řediteli jiných
mateřských škol v obci možnosti
a podmínky předškolního
vzdělávání dětí mateřské školy
v jiných mateřských školách po
dobu omezení nebo přerušení
provozu. Informaci o omezení
nebo přerušení provozu zveřejní
ředitel mateřské školy na
přístupném místě ve škole
nejméně 2 měsíce předem;
zároveň zveřejní výsledky
projednání podle věty třetí,
popřípadě také informaci
o možnostech a podmínkách
zajištění péče o děti v souladu
se zvláštním právním předpisem
v době omezení nebo přerušení
provozu.
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DĚTSTVÍ ONLINE

Jak pracovat s mobilem na dovolené?
K plavkám a opalovacímu
krému (nebo ke spacáku
a pohorkám) většina
z nás přibaluje i mobilní
telefon. Podle jednoho
z průzkumů se 85 % Čechů
připojuje z dovolené
k internetu, a 17 % dokonce
přímo vyžaduje, aby mohli
být v místě online.

I

z tohoto důvodu jsme nejen
pro školáky připravili šikovné
rady a tipy, jak si výlet s mobilním miláčkem užít.
Fotografie a posty
Podle neoficiálních statistik
si dnes zloději více než dvě
třetiny nemovitostí vytipují na
základě informací na sociálních sítích.
K rozhodování, kam jít, jim
mnoho z nás pomáhá právě
statusy typu „Jedu z Prahy...“,
„Konečně zasloužená dovolená...“, „Užívám si léto...“, ale
i „Nádherný výlet na...“.
Užitečné pro zloděje může
být i automatické přidávání
polohy u některých příspěvků nebo GPS souřadnic do
fotografií. Vyvarujte se nutkání

UŽITEČNÉ APLIKACE NA CESTU
Mapy.cz – Přehledné
mapy od české internetové
jedničky Seznam.cz. Na
rozdíl od Google Maps
obsahují i turistické značky,
rozhledny a další užitečné
informace.
Sky Map – Využijme toho,
že je ve vzduchu mnohem
méně letadel, a snažme se
vychutnat si pohled na čistou
noční oblohu. S určením
souhvězdí nám pomůže
aplikace Sky Map.
Záchranka – Další česká
aplikace. Díky stisknutí
jediného tlačítka je možné
přivolat zdravotnickou
záchrannou službu či horskou
službu. Spolu s přivoláním se
zároveň odešlou souřadnice
s vaší polohou a další důležité
informace, které pomohou
s vaší záchranou.

hned po příjezdu na dovolenou zveřejnit fotky a šťastné
příspěvky o tom, jak se máte
skvěle. Pokud se chcete s fotkami pochlubit, raději počkejte,
až se vrátíte domů.

Splittr – Možná to také
znáte, jedete s kamarády na
dovolenou a jednou platí ten,
podruhé zase onen. Abyste
nemuseli každý večer sedět
nad účty, zkuste tuto aplikaci,
která rozpočítávání nákladů
řeší za vás.
Průvodci (třeba TripAdvisor) –
Všechno důležité na jednom
místě. Díky aplikaci, která
funguje i offline, můžete
spravovat svoje letenky
a rezervace v hotelu a také
vyhledávat restaurace
či volnočasové aktivity
v místě, kam cestujete.
Aplikace pracuje na principu
hodnocení uživatelů.
Počasí – Velmi zásadní věc.
Díky aplikaci Meteoradar
můžete sledovat aktuální
srážky na našem území
i dlouhodobější předpovědi.

Rozbitý displej
Na cestách je bohužel mnohem
větší nebezpečí, že vám mobil
vypadne a na displeji se vytvoří
větší či menší pavouk. Pokud
ještě nemáte nalepené ochran-

né sklo (někdy nazývané jako
panzerglass), je nyní ten nejvyšší
čas. Na pobyt u vody byste pak
mobil měli vybavit vodotěsným
pouzdrem.
S mobilem do zahraničí
Přestože mnoho z nás ještě
před několika týdny nevěřilo
tomu, že budeme moci strávit
letošní léto v zahraničí, nyní je
již jasné, že hranice se začínají
pomalu otevírat, a při výběru
dovolené se tak nebudeme
muset zaměřovat jen na české
řeky a rybníky.
Přestože již několik let můžeme ze zemí Evropské unie volat
a surfovat za stejných podmínek
jako z Česka, měli byste si dát
pozor na takzvané roamingové
pasti. Tímto výrazem se označují místa na hranicích Evropské unie, ze kterých se mobil
automaticky připojuje k síti
mimoevropského operátora.
S takovými pastmi se můžete setkat třeba na řeckých ostrovech
Samos, Chios a Lesbos, kde má
telefon často snahu se připojit
k turecké síti. Pokud se chcete
vyhnout vysokým účtům, zakažte si na telefonu mobilní data.
Před roamingovou pastí pak
ochrání vypnutí automatického
připojení k síti. n

Soutěž a vyhraj GoPro
Staň se režisérem, kameramanem
a hercem v jedné osobě a vyhraj nové
GoPro! Stačí vymyslet a natočit krátké
video zaměřené na internetovou
bezpečnost. Inspirací ti může být jedno
z desítky hlavních témat naší kampaně.
Kreativitě se ale meze nekladou,
takže pokud si nevybereš, zvol si téma
vlastní!
Jsi jako doma na Instagramu, nebo
spíš na TikToku? Vyber si kategorii,
která ti sedne. Video by mělo mít
formát, aby zapadlo do jedné ze
zmíněných kategorií, a dlouhé by mělo
být maximálně tři minuty. Pokud si
nebudeš s videem vědět rady, zapoj
rodiče. Porota za ně přidá plusové body.

Hotové video pošli do 31. srpna
na e-mail: info@detstvionline.cz
a nezapomeň připsat, na jakou školu
v Praze 5 chodíš a kolik je ti let.
A pokud budeš chtít, rovnou ho nahraj
na svůj profil a otaguj @detstvionline.
VYHRÁT MŮŽEŠ TYTO CENY:
1. místo
akční kamera GoPro HERO
2. místo
repráček LAMAX Sentinel2
3. místo
repráček JBL GO 2
Více informací na www.detstvionline.cz/soutez-kveten.html
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SPORT
PRIMÁTORKY

Tradice na Vltavě pokračuje i letos
Psal se rok 1910,
Rakousko-Uhersko
odpočítávalo poslední roky
svého fungování a Praha
vzkvétala. Právě tehdy se
do jejího centra umístily
poprvé primátorky. První
ročník tak započal tradici,
která trvá přes sto let.

107. AXA PRIMÁTORKY
n Kdy: 19.–20. září 2020
n Kde: náplavka Rašínova

nábřeží
n Více informací na
www.axaprimatorky.cz
n Vstup zdarma

FOTO: www.axaprimatorky.cz

K

dyž se řekne primátorky,
každý si představí Vltavu,
pražskou náplavku, veslaře, ale také noblesní oblečení
a významnou společenskou
událost. Tak tomu bude i letos.
Legendární veslařské souboje na
Vltavě znovu doprovodí snaha
o porážku suverénní Dukly,
noblesní módu na náplavce pak

Primátorky
letos odehrají
již svůj
107. ročník

mezi diváky profesionály určený
dress code. Nově se k tradici přidá originální signature
dish, o který se postará známý
šéfkuchař a tvář automobilové
společnosti Lexus ČR Zdeněk
Pohlreich.
Zábava i sportovní hvězdy
Ondřej Synek, Miroslava Knapková, Václav Chalupa a mnoho
dalších světoznámých jmen
českého veslování. Jejich medaile
z olympijských her a světových

šampionátů byste jen stěží unesli
na krku. Desítky triumfů, které
za sebou mají tyto osobnosti,
jsou obdivuhodné, stejně jako
jejich výkony.
Stovky diváků na náplavce
budou sledovat snahu suverénní
posádky pražské Dukly o 41.
vítězství v řadě. „Nevím, co by
se muselo stát, aby nevyhráli,“
má jasno olympijský medailista
Václav Chalupa. Stejný názor
mají snad všichni, kteří se kolem
„vody“ angažují.

Jak už ale říkal otec českého
veslování Josef Rössler-Ořovský, Vltava je nepředvídatelná.
Pokud k tomu přidáme záludnou
zatáčku pod Vyšehradem, stát se
může leccos.
Jestli se dočkáme po téměř
půlstoletí u Palackého mostu
překvapení, se dozvíme v neděli
20. září odpoledne. Využijte
vstup zdarma a přijďte nejen
fandit, ale užít si i jedinečnou
atmosféru tradičního závodu
v centru Prahy. n rv

Cyklisté pomáhají
nemocným dětem
Peloton 11. ročníku Cyklotour 2020, pořádané nadačním fondem Josefa Zimovčáka Na kole dětem, se v polovině června
zastavil v parku Portheimka. Jedná se
o jedinečnou akci, která se svým charakterem zařadila mezi významné sportovní
projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Účastní se jí významné osobnosti, úspěšní sportovci a známé tváře.
Radnice Prahy 5 je tradičním partnerem
nadačního fondu, podpořila ho částkou
20 tisíc korun. I proto se součástí 7. etapy
„jízdy pro dobrou věc“ stala zastávka
v Portheimce. Během ní předseda Výboru
dopravního MČ Praha 5 Jan Panenka
(ODS) a radní Středočeského kraje Martin
Draxler (ANO) a Martin Herman (ANO)
převzali certifikát od nadace. n red
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Czech Brass Academy
vás zve na koncerty

9. 7. 2020

Otto Sauter, trubka

10. 7. 2020
koncert účastníků mistrovských kurzů

Czech Brass Academy, Popelka 2020

Pavel Svoboda, varhany
9. července 2020, 20:00

10. července 2020, 20:00
kostel sv. Václava,
náměstí 14. října Praha-Smíchov

kostel sv. Václava,
náměstí 14. října Praha-Smíchov

vstupné na oba koncerty je dobrovolné a bude věnováno kostelu
Koncerty se konají v rámci kurzů Czech Brass Academy, Popelka 2020, které finančně podpořily:
www.czechbrassacademy.cz
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SOCIÁLNÍ OBLAST & SENIOŘI
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pobočka na Barrandově startuje
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.,
(dále jen CSOP) otevírá 13. července nové detašované
pracoviště pečovatelské služby a zahajuje provoz.
Najdete jej na Poliklinice Barrandov, Krškova 807/21,
v přízemí u zadního vchodu do budovy.

V

e spolupráci s radnicí
Prahy 5 byly zrekonstruo
vány prostory pro toto
nové pracoviště a zároveň byly
splněny návštěvníkům jejich
požadavky hlavně na bezbariérovost a dostupnost těchto služeb.
V prvé řadě je zajištěn komfort
pro všechny zájemce o tyto služby spočívající ve vybudování samostatného vchodu do kanceláře
pečovatelské služby a oddělené
čekárny přímo v přízemních prostorách zadní části polikliniky.
V suterénních prostorách bylo
zároveň vybudováno pracoviště
pro pečovatelky se zázemím.
Se stárnutím populace se
zvyšuje potřeba široké nabídky
služeb právě pro seniory, kteří se
chtějí vzdělávat, sportovat, cestovat, tvořit, setkávat se, společně
prožívat, nebýt sami a žít aktivně.
CSOP prostřednictvím svých
komunitních center Prádelna

a Louka nyní svými aktivitami
a programy uspokojí snad i toho
nejnáročnějšího návštěvníka.
Pokud se však snižují a zhoršují
možnosti a podmínky vést aktivní
život, zhoršuje se částečně nebo
i úplně soběstačnost a sebeobslužnost, je možné obrátit se na
pečovatelskou službu. Každým
rokem se zvyšuje zájem o tyto
služby ze strany veřejnosti. „Naše
pečovatelská služba dlouhodobě
zajišťuje poměrně velkou část
klientů i z Barrandova a okolí.
Myšlenka rozšíření nabídky
právě této služby, jít za těmi,
kteří pomoc potřebují, vycházela samozřejmě také z jednání
a setkávání se seniorskou veřejností, z jejich přání a požadavků
dostupnosti pečovatelské služby
přímo v lokalitě Barrandova
a okolí,“ uvedla ředitelka CSOP
Helena Volechová. Občané na
Barrandově a v okolí získají svůj

Nová pobočka pečovatelské služby otevírá 13. července

profesionální tým pečovatelek
s koordinátorkou Martinou
Skálovou a sociální pracovnicí
Markétou Čechovou. Mohou se
na ně obrátit ti, kteří potřebují poradit, zkonzultovat svou situaci či
přímo požádat o zajištění pomoci
například s péčí o domácnost,
s nákupy, dovozem a přípravou
jídla, hygienou, úklidem, doprovodem k lékaři, na jednání nebo
s doprovodem ven na vycházku,
s přepravou Taxíkem Maxíkem
apod. Poradenství a pomoc
budou poskytnuty i rodinám,

které pečují o svého blízkého.
Konzultační hodiny pro veřejnost
jsou v pondělí od 8.00 do 12.00
hodin a od 13.00 do 15.30 hodin
a ve středu od 8.00 do 12.00
hodin a od 13.00 do 16.30 hodin.
Můžete volaz na 775 788 002 či
775 788 078 nebo použijte e-mail:
csop5@volny.cz. n hv

i

Více najdete na

www.csop5.cz

DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA NEKLANCE

Arteterapie. Nová technika baví i pomáhá

A

crylic pouring česky
znamená lití akrylových
barev. Za tímto tajemným názvem se skrývá výtvarná
technika, která v posledním roce
získává na popularitě. „Malířem“
se pod vedením zkušeného lektora může stát prakticky kdokoli,
kdo disponuje trochou trpělivosti a fantazie.
A tak se tato nová technika
dostala i do Domu sociálních
služeb s odlehčovací pobytovou službou Na Neklance (dále
jen DSS). První klientky pod
vedením aktivizační pracovnice
Marty Hůlkové zažily vůbec
první kurz lití akrylových barev
v domě.
Klientky se na kurzu nejprve
seznámily s praktickými základy
této techniky. Ještě než však byl
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Arteterapií vyjadřujete
své nálady a pocity

kurz uveden do života, Marta
Hůlková své vědomosti a umění, jak správně míchat barvy,
aby dosáhla patřičného efektu,

průběžně získávala jako samouk
z materiálů dostupných na
internetu a následně rozmanité
techniky akrylového lití sama
zkoušela.
Akrylové lití patří mezi arteterapeutické techniky, prostřednictvím kterých lidé mohou
vyjádřit své nálady a pocity, procvičí smysly, zejména jemnou
motoriku, a povzbudí psychiku.
Během tvorby obrázků lidé zažívají velká dobrodružství, jak to
celé dopadne, jak bude právě ten
jejich obrázek vypadat. Prvního
kurzu se zúčastnily klientky pod
pečlivým dohledem lektorky.
Pro tvorbu prvního obrazu
zvolily techniku lití a rozfoukávání barev brčkem, jedna
klientka tvořila obraz za pomoci
otisků mikrotenového sáčku.

Všechny klientky si „uměleckou
dílnu akrylového lití“ náramně
užívaly a tvoření dopadlo nad
očekávání. Společně s lektorkou se nejen hodně nasmály
a odreagovaly, ale všechny
zároveň zjistily a konstatovaly,
že ani netušily, že jsou schopné
se ve svém seniorském věku
něco nového, tak inspirujícího
a radostného naučit. Každá
z účastnic vlastnoručně vyrobila
dva obrazy, které budou zdobit
společenskou místnost domu,
a další obraz byl darován do
kanceláře ředitelky organizace.
Některé obrazy budou umístěny
i v pokojích klientů samotných.
Pro velký úspěch se tak bude
v arteterapii akrylového lití
pokračovat nejen v v DSS, ale
i v komunitních centrech. n red
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KC PRÁDELNA A LOUKA

Bohatá letní
nabídka pro
děti i seniory

K

omunitní centra Prádelna
a Louka se vrací do
„normálního“ režimu.
KC Prádelna zahajuje léto
Summer Talent Campem,
následovat bude příměstský
tábor Centra Robinson „Staň se
superhrdinou“, kde se v dobrodružném programu děti přidají
ke svým oblíbeným komiksovým
hrdinům a vyrazí s nimi do akce.
Srpen bude ve znamení Letního
muzikálového příměstského
tábora s angličtinou.
Samozřejmě nechybí ani nabídka pro seniory. Z ní můžeme
doporučit speciální „Letní Staropramen iKavárnu“, která, jak
název napovídá, nabídne mimo
jiné ochutnávku osvěžujících
nápojů z produkce Pivovarů
Staropramen, stálého podporovatele centra. V úterý 4. srpna se
otevře „Letní knižní freeshop“,
kam si mohou návštěvníci přijít
zdarma vybrat knihu z nakladatelství Czech News Center a. s.,
stejně jako přinést své přečtené
knihy a vyměnit je za jiné,
popřípadě je darovat dalším
čtenářům. Letní knihkupectví
mohou zájemci navštívit od
11 do 14 hodin.
KC Louka na léto naplánovalo několik vycházek do
přírody spojených s kresbou
v plenéru a především bude
probíhat vycházkový cyklus „Po
stopách českých architektů“, kde
budou účastníci kromě dalšího
objevovat i zajímavá místa
Prahy. Chybět nebude Mezigenerační iČajovna, tradiční
setkávání s letním tvořením, kdy
si návštěvníci vyrobí například
letní věnec, a chystá se mezigenerační workshop na výrobu
loutek a maňáska, který bude
v září předán dětem do jesliček
Hřebenka. „Veškeré aktivity
obou komunitních center
budou probíhat za zpřísněných
hygienických podmínek podle
aktuálních nařízení ministerstev,
kapacita všech akcí je omezena
a účastníci musí být předem
přihlášeni,“ informoval radní
Petr Lachnit (ANO). n red

Programy komunitních center
LÉTO S KC PRÁDELNA
Holečkova 38a,
www.kcpradelna.cz,
kcpradelna@seznam.cz,
tel.: 775 788 098
PRO SENIORY
n Letní Staropramen iKavárna

Úterý 14. 7. a 4. 8.
(10.00–14.00 h)
n Stolní tenis
Úterý 14. 7. a 4. 8.
(10.00–14.00 h)
n Letní knižní freeshop
Úterý 4. 8. (11.00–14.00 h)
n Celodenní poznávací výlety

(pouze pro přihlášené)
S sebou vhodné oblečení a obuv,
svačinu a vodu.
Středa 1. 7., 9.00 h,
Průhonice (obsazeno)
Středa 15. 7., 9.00 h,
Dobříš (obsazeno)
Středa 5. 8., 8.30 h,
Sázava (obsazeno)
Středa 26. 8., 8.30 h,
Lázně Bílina Kyselka / Teplice
(obsazeno)
n Vycházky a exkurze

(pouze pro přihlášené)
Středa 8. 7., 8.45 h,
Svět medúz (obsazeno)
Středa 22. 7., 12.45 h,
Nostalgická vycházka po
Novém Světě (obsazeno). Sraz
na Loretánském náměstí.
Středa 12. 8. Pivovar
Staropramen - exkurze
Sraz v návštěvnickém centru
pivovaru v 9.45 (1. skupina)
a 10.15 (2. skupina). Volná místa.
Aktuální informace:
www.kcpradelna.cz, tel.: 775 788 098,
e-mail: kcpradelna@seznam.cz.
Veškeré aktivity budou probíhat
za zpřísněných hygienických
podmínek podle aktuálních
nařízení MZ a MPSV, kapacita
všech akcí je omezena a účastníci
musí být předem přihlášeni.
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
n Summer Talent Camp

29. 6. – 3. 7. a 6. 7. – 10. 7.
n Staň se superhrdinou
Příměstský tábor Centra
Robinson (www.ckrobinson.cz)

20. 7. – 24. 7.
n Letní muzikálový příměstský

tábor s angličtinou
(www.veselyprimestak.cz)
10. 8. – 14. 8., 17. 8. – 21. 8.
a 24. 8. – 28. 8.

n Čtvrtek 30. 7., 9.00 hn

Vycházka s plenérem, Vinohrady
S sebou vhodné oblečení, vodu.
Vycházka se koná za každého
počasí. Sraz před kostelem sv.
Ludmily na náměstí Míru.
n Pondělí 27. 7. a úterý 28. 7.,

LÉTO S KC LOUKA

9.00 h

U Královské louky 5

Loutkové tvoření pro všechny
generace

PRO SENIORY

Tvůrčí setkání s loutkami.
Ukážeme si a řekneme různé
techniky k výrobě maňásků
či loutek na drátu a společně
vytvoříme loutky pro potřeby
centra.

n Čtvrtek 2. 7., 9.00 h
Vycházka s plenérem,
Prokopské údolí (skalničková
zahrada)
S sebou vhodné oblečení, vodu.
Vycházka se koná za každého
počasí. Sraz v KC Louka.
n Pondělí 13. a 20. 7.,

9.00–12.00 h
Mezigenerační iČajovna
Inspirativní a tvůrčí prostor pro
všechny generace.
n Úterý 14. 7., 9.00 h
Vycházka: cyklus „Po stopách
českých architektů 1“
Za elegancí barrandovských vil.
Výlet s tajenkou. Sraz v KC Louka.
n Čtvrtek 16. 7., 9.00 h

Vycházka: cyklus „Po stopách
českých architektů 2“
Karlovo náměstí a Tančící dům.
S sebou vhodné oblečení, vodu.
Vycházka se koná za každého
počasí. Sraz v KC Louka.
n Pondělí 20. 7., 9.00–10.30 h

Letní dekorace (skupina 1 a 2)
Výroba letního věnce. S sebou je
možné vzít dekorace na přízdobu
(suchá tráva, obilí, makovice,
suché květy apod.).
n Úterý 21. 7., 9.00–10.30 h
Letní dekorace (skupina 3 a 4)
Výroba letního věnce. S sebou je
možné vzít dekorace na přízdobu
(suchá tráva, obilí, makovice,
suché květy apod.).
n Pátek 24. 7., 9.00 h
Vycházka: cyklus „Po stopách
českých architektů 3“
Zajímavá architektura Smíchova.
S sebou vhodné oblečení, vodu.
Vycházka se koná za každého
počasí. Sraz v KC Louka.

n Úterý 11. 8., 9.00 h

Tvůrčí setkání
Výroba letní dekorace.
n Čtvrtek 13. 8., 9.00 h

Vycházka s plenérem, Zbraslav
S sebou vhodné oblečení, vodu.
Vycházka se koná za každého
počasí. Sraz v KC Louka.
n Pondělí 17. a 24. 8.,

9.00–12.00 h
Mezigenerační iČajovna
Inspirativní a tvůrčí prostor pro
všechny generace.
n Úterý 18. 8., 9.30 h

Vycházka: cyklus „Po stopách
českých architektů 4“
Winternitzova vila. Kapacita
omezena. Sraz v KC Louka.
n Čtvrtek 20. 8., 9.00 h

Vycházka: cyklus „Po stopách
českých architektů 5“
Vodárenská věž na Letné.
Bariérový vstup, točité schodiště.
S sebou vhodné oblečení, vodu.
Vycházka se koná za každého
počasí. Sraz v KC Louka.
n Čtvrtek 27. 8., 10.00 h

1918–1938: První republika
Kapacita omezena, nutné
přihlášení. Spoj tram. 6, 17 –
Veletržní palác nebo tram
1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 –
Strossmayerovo náměstí. Sraz
před Národní galerií, Dukelských
hrdinů 47.
Na akce nutné přihlášení
na kclouka@seznam.cz
nebo na tel. 775 788 006.
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FÓRUM
Otázka měsíce

Kam v Praze 5 nejčastěji
vyrážíte relaxovat?
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Do Prokopského údolí a jeho okolí
Lesopark pod sídlištěm Barrandov, údolí Dalejského potoka
i výhledy z Dívčích hradů jsou pro mě ideální místa k odreagování od každodenních starostí. Díky přírodním úkazům a zajímavostem, ale i možnosti odpočinku u jezírka, v Červeném
lomu nebo u bývalého Klukovického koupaliště patří přírodní
park Prokopské a Dalejské údolí k vyhledávaným lokalitám.
A takto hodnotné místo musíme chránit. S tím jsme započali již v roce 2017, kdy jsme směnou pozemku s investorem
zachránili vstup do Prokopského údolí z Hlubočep před bytovou výstavbou a nyní tam vznikne důstojný vstupní prostor
s možností využití pro místní i návštěvníky.
U rozvoje sídliště Barrandov jsme do územní studie Nový
Barrandov prosadili okružní park s jezírky, který vytvoří
přirozený přechod mezi výstavbou a unikátním údolím. Nový
rozsáhlý park bude novým místem pro sport a rekreaci a odlehčí tak náporu na Prokopské údolí.
Již nyní si však na závěr můžete zpestřit
relaxaci v přírodě návštěvou minipivovaru
v Klukovicích a vychutnat si různé druhy
místních piv na rozlehlé zahrádce. n

Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5
E-mail: zdenek.dolezal@praha5.cz

Míst je mnoho, ale jedno u mě vede

Srdce Prahy 5

Mohl bych psát o relaxu při sportu nebo kultuře, o mnoha
příjemných hospůdkách a kavárnách, zejména těch s venkovním posezením, o procházkách a posezení v parcích
i lesoparcích. Jedno místo však určitě vyzdvihnu: Prokopské
údolí a legendární Haladovu skalničkovou zahrádku. Tam
většinou naši procházku začínáme. Dole pod zahrádkou je
plácek, který se podařilo občanům ve spolupráci s radnicí
zachránit před výstavbou a který v nejbližší době čeká změna
v příjemné místo na odpočinek. Potom okolo skalního masivu
vyjdeme kousek do kopečka. Tam nás vítá v pátek a o víkendu
otevřená železná mříž. Kdo tam nebyl, tak určitě doporučuji
tuto oázu klidu, pohody a úžasných rostlin navštívit. Zahrada
má svou stoletou historii a pravděpodobně se tam setkáte
s panem Haladou, který je potomkem zakladatelů této v celé
Praze ojedinělé skalničkové zahrádky a v současnosti je jejím
správcem. Nebojte se ho na cokoliv zeptat, o skalničkách
i jiných rostlinách mluví rád a s obrovským
zápalem. Stejně jako my se můžete potom
vydat na procházku Prokopským údolím
okolo kouzelného romantického jezírka,
projít tajemnou jeskyni, opéct si buřty na
piknikovém místě s dětským hřištěm. n

Praha 5 má štěstí na nádhernou přírodu. Jak po svém obvodu,
tak i přímo ve svém centru. Jako náruživý sportovec bych doporučil zkusit oběhnout nebo objet na kole naši městskou část
po jejích hranicích. V minulých letech jsme tuto kratochvíli
organizovali i pro veřejnost s kolegy z našeho zastupitelského
klubu. Od radnice běháme přes zahradu Kinských a Petřín.
Poté pokračujeme podél Ladronky směrem k Motolu.
Tam se nám bohužel připomene nešťastné dědictví nedávné
minulosti motolskou skládkou. Zpět do zeleně se vracíme
proběhnutím kraje stolové hory Vidoule, kde lze najít části
přírody minimálně dotčené lidskou činností. Přesunem přes
městskou industrii v Butovicích se dostaneme do Prokopského údolí, které pro mě osobně je nejkrásnější částí Prahy 5.
Zpět k radnici se vracíme podél Vltavy.
Celá takto obkroužená hranice tvoří na stranu položené
srdce. Každému obyvateli naší městské části doporučuji tento
výlet (třeba i na kole) absolvovat. Těchto
27 kilometrů zvládl nejrychleji v čase pod
dvě hodiny oběhnout náš kolega exzastupitel Ondřej Kreidl. Nemusíte ho porazit, raději
se kochejte naší přírodou. n

Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5

Pavel Richter, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: lubomir.broz@praha5.cz

E-mail: pavel.richter@praha5.cz
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V Praze 5 je stále co objevovat

Nejlepší je to v přírodě

V naší městské části vyrážíme nejčastěji s rodinou relaxovat do přírody. Letošní jaro nám poskytlo hodně příležitostí
prozkoumat i méně známá místa. Pro mě nejbližším místem
je Vidoule a lesopark Cibulka se svými zákoutími, kam rádi
chodíme na procházky nebo si zaběhat.
Na kole často vyrážíme přes Vidouli po cyklostezce do
Centrálního parku ve Stodůlkách a odtud dále přes Ohradu
do Dalejského a Prokopského údolí. Příjemné je, že tato trasa
vede prakticky celá mimo silnice, takže se na ni dá vyrazit
bezpečně i s dětmi. Motol pak není jen známá skládka. Vedle
ní a pod ní se nachází lesopark Motol – Řepy, kde je řada
dětských hřišť a míst k posezení. Naproti přes Plzeňskou ulici
se dá vyjít až na vyhlídku Kalvárie v Motole.
Další hezký výlet je od stanice metra Radlická na Děvín,
odkud jsou krásné výhledy na velkou část Prahy. O kousek dál
narazíte na chystaný výběh pro koně Převalského. Procházkou
se pak dá dojít podél horní hrany Prokopského údolí třeba až k bývalému hradišti
Butovice. A tak by se dalo pokračovat. Míst
k objevování tu máme mnohem víc. n

Otázka je položena velmi osobně, proto i odpověď bude velmi
subjektivní. Když si chci vyčistit mozek, tak jedu na kole nebo
se proběhnout do Prokopáče, motolského lesa, na Vidouli
nebo podél Vltavy. Máme i mnoho menších parků, které jsou
zajímavé a jsou odsud krásné výhledy, například Žvahov,
Kesnerka, Pavák, Petřín, Skalka. To se mi na naší městské
části nejvíce líbí, že zde máme takovéto lokality, které člověk
ještě nestihl přetvořit, nebo spíše zničit.
Možná nás čeká horké léto, proto je velká škoda, že nejen
v Praze 5, ale ani v celé Praze nemáme dostatek přírodního
koupání. To je velká škoda, když to srovnáme třeba s Brnem.
Nyní se připravuje revitalizace motolských rybníků, ale to je
žalostně málo na 85 tisíc obyvatel Prahy 5. n

František Gemperle, předseda Výboru
pro otevřenou radnici a zastupitel MČ Praha 5

Zdeněk Laciga, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: frantisek.gemperle@praha5.cz

E-mail: zdenek.laciga@praha5.cz

Možností relaxace je dost,
ale chybí místa pro setkávání
Při procházkách Prahou 5 vídám řadu míst k odpočinku. Jen
dětských hřišť máme 59 a u některých jsou i sportoviště.
Ulice, parky i lesy se hlavně o víkendech plní amatérskými
běžci. Oblíbený je kulturní i sportovní program na smíchovské
náplavce, který ovšem nezajišťuje městská část. Místní rádi
podnikají výlety do Prokopského údolí s naučnou stezkou,
skalami a jezírky. Cyklisté se po cestě mohou vyřádit také
v amatérském bikeparku. V horku nadcházejících dnů nám
přijde vhod koupaliště v Motole. A nejen v létě lze využít osvěžení v bazénu na Barrandově.
Co ale v Praze 5 chybí, jsou místa pro sousedské setkávání – plácky, kde se dá jen tak klábosit. Malá pódia, lavičky
a stolky pro hry a odpočinek. Velmi chybí pikniková místa
s veřejnými grily. Grilovací místo v Prokopském údolí je
stále obsazené a kapacitně nedostačující. Bylo by také dobré
vybudovat v lesích či parcích běžecké dráhy
a místa pro venkovní workout. Piráti dlouhodobě brání parky před okusováním výstavbou, aby měli lidé v Praze 5 kde piknikovat,
scházet se, sportovat a relaxovat. n

Hledejme inspiraci pro budoucnost
Zkazky o tom, kde se dobře relaxuje, ponechme filmovým
hvězdám. Politici mají hledět do budoucnosti. Začněme u Vltavy. V roce 2016 vznikla studie vltavských břehů. Kromě několika hospod nepřibylo zatím na nábřeží nic. Stačilo by málo.
Lavičky, nějaké to molo a údržba přístupů k vodě. S Vltavou
souvisí i areál ERPET. Sportovišti hrozí zástavba. Zabraňme
tomu a vykupme pozemky, dokud je čas. To je politika pro
budoucnost. Naučná stezka Barrandov – Dívčí hrady a úžasné
území v lomu Pod školou v Hlubočepích. Velká část pozemků
je hlavního města. Zbytek je vlastnicky různorodý. Jednejme
o výkupech. Je to jedinečné území pro rekreaci. A na závěr –
jednejme o rozšíření hranic přírodního parku Prokopské
a Dalejské údolí v západní oblasti Dívčích hradů. Magistrát zde
vrací území původní podobu. Kde stojí Praha 5? n

Petr Křičenský, zastupitel MČ Praha 5

Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů

E-mail: petr.kricensky@praha5.cz

E-mail: josef.cuhra@praha5.cz
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Bertramka – zatím žádné
V případě složitých tahanic či příběhů existuje jediná spolehlivá metoda –
poctivá chronologie událostí. To je i případ slavné Bertramky,
který ale v poslední době zavdává důvody ke smutku.

Ž

ivot ve smíchovském objektu
jako by se zastavil. „Byl jsem
se projít navečer 22. června po
kopci Mrázovka dolů směrem k branám Bertramky. Zahradnické úpravy
provedené MČ Praha 5, lemující
cestu z kopce dolů pod lanovkou NH
hotelu, jsou oproti smutku usedlosti
Bertramka opravdu krásné. Je zde
stále zavřeno, zhasnuto, zahrada
neposekána a papírová cedule na
bráně o uzavření objektu od listopadu
2019 do jarních měsíců 2020 je stále
na místě. Máme již první letní dny za
sebou, kulturní život na Bertramce
se nekoná a osobnost W. A. Mozar
ta si tak zde nemůžeme autenticky
připomenout,“ připomíná své čerstvé
dojmy zastupitel a předseda Kulturní
komise MČ Praha 5 Michal Bednář
(ODS).
Národní kulturní památka
Tak si to tedy shrňme. V lednu 2019
byla Bertramka prohlášena vládou ČR
národní kulturní památkou. Předcházelo tomu jednání zástupců radnice
Prahy 5 v říjnu 2018 u tehdejšího
ministra kultury Antonína Staňka na
Ministerstvu kultury ČR. Jednání se
účastnili tehdejší starosta Pavel Richter (TOP 09), nynější místostarosta
Lukáš Herold (ODS) i citovaný Michal
Bednář. Panu ministrovi byla zdůvodněna nutnost vyzdvihnout jedinečnost
usedlosti Bertramka změnou statusu
a tím i usnadnit Mozartově obci, tedy
majiteli této usedlosti, možnost žádat
státní instituce o finanční podporu
pro potřebnou renovaci jak vlastního
objektu, tak i rozsáhlé zahrady. Shoda
byla i na užitečnosti a potřebě vzniku
memoranda o spolupráci mezi MČ
Praha 5, Ministerstvem kultury ČR
a Mozartovou obcí.
Když komunikace vázne
Bertramka, úzce spojená s W. A. Mozartem (1756–1791), je blízká nejen
všem obyvatelům Prahy 5, ale má
stěžejní přitažlivost jak v rámci
republiky, tak i celosvětově. „Bohužel
ochota Mozartovy obce vzájemně
komunikovat nebyla a stále není
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dobrá,“ tvrdí Bednář. Jeho snahou
napřímit tuto spolupráci byla i pomoc
při úklidu několik let trvající skládky
velkého rozsahu po bezdomovcích
a narkomanech na soukromé parcele
bezprostředně za stodolou Bertramky
s přítomností potkanů běhajících Mozartovou ulicí dolů směrem k Plzeňské ulici. Tato skládka představovala
hygienicko-epidemiologické riziko
nejen pro bezprostřední okolí, ale
i pro Smíchov jako celek.
„Od března 2019, kdy bylo
provedeno místní šetření
této skládky za účasti
Policie ČR, jsem se snažil
telefonicky i písemně
komunikovat s vedením
Mozartovy obce ve snaze
tuto situaci řešit při vzájemné spolupráci. Setkával
jsem se bohužel pouze
s výsměchem a neochotou
podat pomocnou ruku,“
dodává zastupitel. První
osobní setkání po dvou
letech s členkou vedení
Mozartovy obce paní
Miladou Jonášovou se
odehrálo až 26. června
2019. Tohoto dne bylo
provedeno místní šetření
hygieničkou hlavního města, kterou Bednář za radnici
Prahy 5 v květnu 2019 požádal
o pomoc při řešení sanace
skládky včetně nutné deratizace. Do objektu Bertramky
byla tohoto dne ale vpuštěna pouze pracovnice
hygienického oddělení.
Všichni ostatní účastníci
oficiálně
nařízeného
místního šetření
zůstali z rozhodnutí Mozartovy
obce stát před
branou Bertramky.
Na závěr místního
hygienického šetření
byl dohodnut – před
branou Bertramky –

Radnice Prahy 5
nabízí majitelům
objektu pomocnou
ruku

postup při organizaci sanace skládky.
Milada Jonášová ústně potvrdila zájem
Mozartovy obce na ukončení existence
skládky s respektováním stanoviska,
závěru místního šetření hygienického
pracovníka, tj. že úklid bude realizován přes pozemek usedlosti Bertramka. „Já sám jsem zde osobně konstatoval, že finanční krytí dané sanace
včetně deratizace bude zajišťovat MČ
Praha 5 i jako podanou ruku budoucí
spolupráci s Mozartovou obcí. Paní
Jonášová přislíbila i možnost naší
budoucí telefonické komunikace.
Začátkem srpna, po vysoutěžení
společnosti, která bude úklid provádět, a schválení finančního krytí
radou MČ Praha 5, byly Mozartově
obci nabídnuty dva možné termíny
pro úklid, tj. poslední týden
v srpnu a první týden
v září,“ přibližuje průběh
jednání Bednář.
E-maily, SMS a stále nic
Poté členové kulturní komise
obdrželi e-mail od docenta Volka: „Jako předseda spolku musím
Váš požadavek předložit k projednání
výboru, což asi nebude v době dovolených projednáno během několika
dnů…“ Nato Michal Bednář dostal
SMS od paní Jonášové: „...už jsem
zpět, ale kvůli dovoleným se výbor
ještě nemohl sejít…“ A následně 24. září 2019: „…z porady
výboru Mozartovy obce vyplynulo,
že komunikace mezi MČ Praha 5
a MO má probíhat pouze písemnou
formou…“ Termín zpřístupnění Bertramky pro úklid skládky opět nebyl
stanoven.
K úklidu okolí Bertramky došlo
nakonec mezi 5. a 12. listopadem
díky laskavosti majitelů parcely
pod usedlostí Bertramka při
Mozartově ulici.
Vzhledem k ukončení výstavby
Green Pointu a odklizení stavebních buněk stavbařů, kteří měli
tuto parcelu pronajatou,
vznikla nová cesta –
možnost pro vyklizení
výše popsané skládky za
stodolou Bertramky.
Začátkem prosince volala
po dlouhé odmlce tajemnice
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dobré zprávy

Usedlost Bertramka
je v současnosti
opuštěná a zarostlá
trávou

Mozartovy obce pracovnici hygienické
stanice paní Zelenkové: „Byla jsem
nemocná a následně v cizině.“
Závěrem Michal Bednář cituje
předsedu Mozartovy obce docenta
Volka: „Mozartova obec je spolek
a žádná veřejnoprávní instituce, které
můžete napsat, aby její objekt byl
k dispozici pro nějaká šetření po jeden
týden od 7.30 do 15.30 hodin…“
Změní se zákon?
„Jsem si vědom roztříštěnosti právní
úpravy povinností vlastníků nemovitých věcí ve vztahu k jejich udržování z hlediska bezpečnosti, hygieny,
ochrany veřejného zdraví a životního

prostředí a s tím spojené komplikovanosti jejich vymáhání rozdílnými
správními orgány. I přesto si však
dovolím apelovat na příslušná ministerstva jako gestory právních úprav
zmíněných povinností (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a další), aby alespoň
z hlediska ,vyššího principu‘ připravila
návrhy úprav těchto zákonných povinností vlastníků v tom smyslu, aby
je bylo možné v relevantním čase na
konkrétním subjektu reálně a efektivně vymáhat,“ říká Bednář.
Z Bertramky se podle něj stala
obrazně „spící Šípková Růženka“. Je

jistě na mínění veřejnosti i vlastníka (Mozartovy obce) posoudit, zda
péči o daný objekt zvládá a rozvíjí dostatečně kulturní život na
Bertramce tak, jak by občané chtěli.
Jediná národní kulturní památka
v Praze 5 by si to zasloužila. „Myslím,
že Mozartova obec by měla zvážit
změnu v péči o vlastní objekt, reálné
vlastní možnosti nebo i eventuální
odprodej usedlosti MČ Praha 5 či
České republice. Radnice nadále vybízí vedení Mozartovy obce
k jakémukoliv jednání a bude trvale
nabízet vstřícnou ruku k pozitivnímu
budoucímu řešení situace,“ uzavřel
Bednář. n red
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KONTEJNERY
Velkoobjemové kontejnery

i

Rozpis na
červenec a srpen
2020 sledujte na

www.praha5.cz

CO DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU PATŘÍ?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Rozhodně NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Další informace poskytuje:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5.
Kontaktní osoba: Milan Tikal, DiS., tel.: 257 000 307, e-mail: milan.tikal@praha5.cz.

Datum
3. 7. – 4. 7.
		
10. 7. – 11. 7.
		
17. 7. – 18. 7.
		
24. 7. – 25. 7.
		
31. 7. – 1. 8.
		
7. 8. – 8. 8.
		
14. 8. – 15. 8.
		
21. 8. – 22. 8.
		

Stanoviště
Brdlíkova – parkoviště u hřbitova
Butovická x Pod Vidoulí – parkoviště
Česká – proti č. 7
Za Zámečkem – proti č. 10
V Botanice – za Komerční bankou
U Jinonického rybníčka – proti č. 7
U Mrázovky x Na Cihlářce
Souběžná II x Na Vidouli
Holyňská x Na Srpečku
Nad Turbovou x Na Stárce
Pechlátova – u č. 16
Urbanova – parkoviště pod č. 20
Musílkova x Schodová
Fráni Šrámka x Nad Husovými sady
Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
Kobrova – u č. 6

Kontejnery budou přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10.00 hod. a následně dle
potřeby měněny. Poslední odvoz proběhne vždy v sobotu nejpozději v 15.00 hod.

Datum
1. 7.
		
2. 7.
		
3. 7.
		
7. 7.
		
8. 7.
		
		
9. 7.
		
10. 7.
13. 7.
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Stanoviště
Jenišovská x Peroutkova – u trafostanice
V Břízkách – proti č. 11
U Blaženky x Na Provaznici
Kroupova x Kutvirtova
Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště
Nad Buďánkami II č. 9
V Remízku x Voskovcova
Nový Zlíchov – u separace
Zdíkovská x Libínská
Kováků x Na Zatlance
(popř. Plzeňská pod mostem)
Zapova – proti č. 12
Nad Zlíchovem x V Násypu
Prachnerova x Hlaváčkova
Hlubočepská x Na Srpečku
(u bývalého zdrav. střed.)

Čas
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

Datum
14. 7.
		
15. 7.
		
16. 7.
17. 7.
		
20. 7.
		
21. 7.
22. 7.
		
23. 7.
		
24. 7.
27. 7.
28. 7.
		
29. 7.
		
30. 7.
		
31. 7.
		
3. 8.
		
4. 8.
		
5. 8.
		
6. 8.
		
		
7. 8.
		
10. 8.
11. 8.
		
12. 8.
		
13. 8.
		
14. 8.
		
17. 8.
18. 8.
19. 8.
		
20. 8.
		
21. 8.
24. 8.
25. 8.
		

Stanoviště
Novoveská x Pod Vavřincem
Lumiérů x Barrandovská
Grussova – za separací
Slivenecká x Kosořská
Zahradníčkova – proti č. 34
Na Neklance č. 2 (popř. Nad Koulkou 3–5)
Borského – parkoviště u supermarketu
Trojdílná x U Cibulky
U Dívčích hradů x Tetínská
Na Pomezí – proti č. 17
Ke Kotlářce č. 14
Pražského č. 608
Werichova – proti č. 17
Pod Šmukýřkou č. 4
U Nesypky x U Plátenice
U Železničního mostu x Nádražní
Pekařská x Vidoulská – proti separaci
Štěpařská x Šejbalové – parkoviště
Smrčinská x Na Císařce
U Nikolajky – za stadionem u separace
Geologická – mezi č. 13 a 15
Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská
Gabinova – slepá část
Baldové x Vejražkova
U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu
V Klukovicích x Bublavská
U Malvazinky č. 24 – u separace
Grussova – za separací
Vrchlického x Starokošířská
Devonská – u separace
Karlštejnská x U Dětského hřiště
Hlubočepská x Na Srpečku
(u bývalého zdrav. střed.)
Jenišovská x Peroutkova – u trafostanice
Janáčkovo nábřeží – proti č. 19
Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště
Pod Kotlářkou – u fotbalového hřiště
Musílkova x Schodová
V Břízkách – proti č. 11
Nad Buďánkami II č. 9
Nad Zlíchovem x V Násypu
Třístoličná x Pod Lipkami
Holubova x Pechlátova
nám. 14. října x Preslova
Pod Šmukýřkou č. 4
Novoveská x Pod Vavřincem
Hlubočepská x K Dalejím
Borského – parkoviště u supermarketu
Renoirova – vedle domu č. 2a (u separace)
Ke Kotlářce č. 14
Lumiérů x Barrandovská
U Železničního mostu x Nádražní
U Dívčích hradů x Tetínská
Kroupova x Kutvirtova

Čas
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

Kontejnery budou přistaveny vždy ve stanovenou dobu.
Objemné odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hl. m. Prahy.
Na území MČ Prahy 5 je to sběrný dvůr v ulici Puchmajerova (tel.: 731 142 348).
Provozní doba: pondělí–pátek 8.30–18.00 hodin (8.30–17.00 hod. v zimním období),
sobota 8.30–15.00 hodin.
Další informace vám poskytne Milan Tikal z ÚMČ Praha 5, Odbor správy veřejného
prostranství a zeleně, tel.: 257 000 307, e-mail: milan.tikal@praha5.cz.
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SPOLEČNOST
Slavíte výročí svatby, významné
životní jubileum nebo narození
potomka? Napište nám o tom!

VOK pro sběr bioodpadu
CO DO BIOODPADU PATŘÍ?
Rozhodně ANO: pouze bioodpad (listí, tráva, větve, zemina,
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).

Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje
získávat informace o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás
na významné výročí svých blízkých upozornili sami. Děkujeme.

Rozhodně NE: živočišné zbytky.

PANÍ ANNA KOUDELKOVÁ
V červnu se dožila paní
Anna Koudelková z Košíř
108 let. Zároveň se stala
nejstarší občankou městské části Praha 5. K tomuto
významnému životnímu
jubileu jí gratulujeme
a přejeme hodně zdraví
a pohody do dalších let.

Kontejnery jsou určeny pouze na bioodpad (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky). Po celou dobu přistavení bude
u kontejneru odborná obsluha, která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu.
Pokud dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, bude přistaven
kontejner nový.

Datum
5. 7.
5. 7.
12. 7.
12. 7.
19. 7.
19. 7.
26. 7.
2. 8.
9. 8.
9. 8.
16. 8.
23. 8.
23. 8.

Stanoviště
Baldové x Vejražkova
Brdlíkova – parkoviště u hřbitova
Butovická x Pod Vidoulí – parkoviště
Hlubočepská č. 31a
Fráni Šrámka x Nad Husovými sady
Nad Výšinkou x Na Hřebenkách
Na Farkáně II x Od Vysoké
Na Srpečku x Holyňská
Nad Turbovou x Na Stárce
Náměstí 14. října x Preslova
Pechlátova č. 16
Pod Hybšmankou – proti č. 12
U Klikovky – proti č. 23

Čas
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00

Datum
4. 7.
4. 7.
11. 7.
18. 7.
25. 7.
1. 8.
2. 8.
8. 8.
15. 8.
22. 8.
23. 8.

Stanoviště
Butovická x Mezi Lány
Devonská – dle volné kapacity
U Mrázovky x Nad Bertramkou
Nad Buďánkami I x Nad Buďánkami II
Nad Zlíchovem x Prosluněná
Slivenecká x Kosořská
Novoveská x Pod Vavřincem
U Malvazinky č. 24
U Dětského hřiště x Karlštejnská
Na Stárce – volná plocha proti č. 35
Na Homolce – proti č. 16

Čas
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
13:00–16:00
9:00–12:00
13:00–16:00

ŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU
PROBÍHÁ BEZPLATNĚ A CELOROČNĚ
Štěpkování probíhá vždy 1. pátek v měsíci, 12.00–18.00 hod.
Kde: Hlubočepská – parkoviště, naproti smaltovně č. 32
Štěpkování dřevního odpadu o průměru do 22 cm (např. větve
ze stromů či keřů bez drátů, provázků a jiného než dřevěného
materiálu) včetně odvozu bioodpadu (tráva, listí).
Žádáme všechny občany, kteří budou využívat tuto službu, aby
nenosili na stanoviště bioodpad po uvedeném termínu – odpad
již nebude štěpkován ani odvezen. Zamezíte tím neoprávněnému
založení černé skládky a vyhnete se zbytečně vynaloženým
nákladům na její odstranění.

Pro více informací volejte 257 000 121.

▲ PANÍ EVA ŠIMKOVÁ
Devadesáté narozeniny oslavila 16. června
2020 Eva Šimková ze Smíchova. K významnému životnímu jubileu jí přišel pogratulovat i radní Prahy 5 Petr Lachnit (ANO).

Důležitá
telefonní
čísla:
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA
1. POMOCI
PRO OBYVATELE
PRAHY 5 A 16
n Fakultní nemocnice v Motole
Ordinační hodiny:
po–pá 19.00–6.30, so–ne nonstop
n Ordinace LSPP pro dospělé
pacienty
Umístěna je v hlavní budově
(modré – část nemocnice
pro dospělé pacienty).
Tel.: 224 438 590
n Ordinace LSPP pro dětské
pacienty
Umístěna je v budově
Dětské polikliniky FNM
(komplex Dětské fakultní
nemocnice).
Tel.: 224 433 652, 653
n Zubní pohotovost pro dětské
pacienty
Tel.: 224 433 659, 652, 653
n Pohotovostní lékárna v Praze 5
Provozní doba pro veřejnost:
nonstop
Tel.: 224 435 736
Lékárnu najdete ve vstupním
bloku Nemocnice Motol
(budova ředitelství).

Pokud budete mít zájem,
abychom vás do naší
rubriky „Blahopřejeme“
zařadili, kontaktujte nás
na e-mailu:
redakce@praha5.cz.

MĚSTSKÁ POLICIE
PRAHA 5 A 16
n Obvodní ředitelství
Smíchov, Kobrova 1366,
tel.: 222 025 360, 361
n Okrskové služebny
Slivenec, K Lochkovu 6
Lochkov, Cementářská 192,
tel.: 257 912 751
Zbraslav, Žabovřeská 1227,
tel.: 257 213 233
Velká Chuchle, Radotínská 69,
tel.: 257 220 209
Barrandov, Krškova 807,
tel.: 222 025 366
Radotín,
U Starého stadionu 1379/13,
tel.: 222 025 342
n Přestupky
Tel.: 222 025 355, 356
V případě, že se nedovoláte
na detašované pracoviště,
volejte přímo na obvodní ředitelství.

MÍSTNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
n MOP Smíchov, Na Bělidle 5,
tel.: 974 855 700
n MOP Košíře, Běhounkova 19,
tel.: 974 855 710
n MOP Stodůlky,
Mukařovského 1985,
tel.: 974 855 740
n MOP Barrandov, Werichova 981,
tel.: 974 855 720
n MOP Radotín, Výpadová 1335,
tel.: 974 855 730
n MOP Zličín, Strojírenská 386,
tel.: 974 855 770
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ČERVENEC–SRPEN /2020

OHLÉDNUTÍ ZA ČERVNOVÝM DĚNÍM
◄ MÁJOVÁ SLAVNOST
Malostranský hřbitov
opět hostil „Májové
slavnosti“. Podle
předsedkyně Spolku
Malostranský hřbitov
Aleny Lehnerové se
na existenci tohoto
zvláštního svátku jara Májových slavností přišlo náhodou při
seznamování se
s historií. Začaly se
slavit v roce 1807
a skončily ve druhé
polovině 20. století.
Součástí Májových
slavností probíhajících
v 19. století bylo
pravidelné vydávání
letáčků pro návštěvníky
s nábožensko-filosofickými texty.

▲ NOC KOSTELŮ
Další ročník projektu „Noc kostelů“ se uskutečnil 12. června. Tato zajímavá
akce se konala mimo jiné i v kostele svatého Václava a svatého Gabriela na
Smíchově, ve zlíchovském kostele svatého Filipa a Jakuba a v pravoslavném
chrámu svatého archanděla Michaela na Petříně. I tam zavítal radní Petr
Lachnit (ANO), sešel se i s duchovním správcem Andreiem Danciem
a Camelií Isaic ze Sdružení Rumunů v ČR.

▲ MOZART NA SMÍCHOVĚ
Soubor Bach-Collegium Praha ve spolupráci s radnicí pátého
obvodu zorganizoval v kostele sv. Václava na Smíchově koncert,
na němž zazněla i slavná Missa C dur – Korunovační Wolfganga
Amadea Mozarta. Návštěvníci si také vyslechli například Te Deum
Josepha Haydna.
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▲ ANDĚLSKÁ MATINÉ
Červen byl na radnici Prahy 5 rovněž ve znamení koncertů z cyklu „Andělská
matiné“. Uskutečnily se zdarma v zasedacím sále ve Štefánikově ulici. Nechyběl
ani jejich iniciátor, místostarosta pro kulturu Lukáš Herold (ODS).
◄ JANA KRAUSOVÁ
V PORTHEIMCE
Díla výtvarnice
a herečky Jany
Krausové,
kamenosochařů
Jitky a Marcela
Stoklasových
a výtvarnice Jitky
Halaštové jsou až
do 14. července
2020 k vidění ve
výstavní síni Galerie
Portheimka. Na
červnové vernisáži
nechyběl ani
moderátor a herec
Petr Jančařík. Výstavu
je možné zdarma
navštívit denně kromě
pondělí, a to od 13 do
18 hodin.

Pětka

www.ipetka.cz 

ZÁBAVA

Pětka
Měsíčník MČ Praha 5
Periodický tisk územního
samosprávního celku
městské části Praha 5
•V
 YDAVATEL:
Úřad městské části Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5
www.praha5.cz
Tel.: 234 378 111, 257 000 111
IČO: 00063631
•R
 EDAKCE:
Šéfredaktor: Tomáš Kňourek
Redakční rada:
Vladan Brenčič (předseda),
Jan Slavík (místopředseda),
Jiří Boubín, Tomáš Kopečný,
Linda Neubergová, Helena Katzerová,
Josef Endal, Michael Süss,
Martin Damašek
Redakce: Martin Hošna
E-mail: redakce@praha5.cz
www.ipetka.cz
•D
 ISTRIBUCE:
Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4, 115 00 Praha 1
Linka kontroly distribuce:
257 000 597 (uveďte své jméno,
ulici, číslo popisné, aktuální datum
a urgované číslo)
•N
 ÁKLAD:
48 000 výtisků
•U
 ZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA:
19. 8. 2020 (vychází 31. 8. 2020)
•T
 ISK:
EUROPRINT a.s.
Pod Kotlářkou 151/3, Praha 5
•R
 EGISTRAČNÍ ČÍSLO: MK ČR 20262
Vydavatel nenese odpovědnost za jakékoli
materiály reklamního či jiného charakteru
vložené do časopisu.
Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat
názor redakce.
Za věcnou správnost textové části
odpovídají autoři.
Autorem nesignovaných textů je redakce.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Tajenku zasílejte do 16. srpna 2020 buď e-mailem na:
redakce@praha5.cz s předmětem Křížovka,
nebo písemně na adresu:
MČ Praha 5, Pětka, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
(na obálku uveďte „Křížovka“).
Tři výherci získají dárek od MČ Praha 5, který si mohou vyzvednout
na Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15, 150 00 Praha 5,
Samostatné oddělení PR a tiskové, kancelář č. 433.

Výherci křížovky
z březnového čísla:
L. Čepalová, K. Francová,
R. Odháněl.
Správné znění tajenky:
Třetí reprezentační ples.
Blahopřejeme!

Pokud není uvedeno jinak,
jsou fotografie ilustrační.

NEDOSTALI JSTE PĚTKU
DO SCHRÁNKY?
Napište nám na:
redakce@praha5.cz
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MUSEUM SKLA PORTHEIMKA
VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 23/8/2020
ŠTEFÁNIKOVA 68/12, PRAHA 5-SMÍCHOV
OTEVÍRACÍ DOBA: ÚTERÝ–NEDĚLE 10–18

LUXUSNÍ ČESKÁ
BIŽUTERIE

Výstava je věnována hvězdné současnosti české bižuterie.
Desítka firem pro Museum skla Portheimka ve spolupráci
Photo: Marek Kubáček a Ondřej Kocourek

s kurátory Petrem Novým a Silvií Stanickou vybrala nebo vytvořila
jedinečné výrobky navržené českými i zahraničními designéry. Jejich
společnými tématy jsou exkluzivita, svět haute couture a celebrit.
Unikátní součástí expozice jsou bižuterní šperky inspirované ženami
se silným příběhem a charismatem – symbolický dárek mecenášce
Medě Mládkové k jejím nedávným stým narozeninám.
Velkou konkurenční výhodou současné české bižuterie je její
mnohotvárnost, v níž se jí nikdo nevyrovná. K hlavnímu sortimentu
v současnosti patří skleněné kameny, perle a perličky v nesčetném
počtu typů, tvarů, velikostí, barev a jejich kombinací, v nabídce je
ale také kovová bižuterie a další speciality.
Specifickou součástí portfolia českých firem jsou luxusní bižuterní
šperky a módní kreace v podobě autorských konceptů,
jedinečných originálů, limitovaných kolekcí, včetně spolupráce se
světovými a domácími módními značkami, návrháři a celebritami,
nebo zakázková výroba pro konkrétního náročného klienta. Česká
bižuterie dokáže stále být i šperkem sui generis, jenž se neztratí na
prestižních světových společenských akcích, přehlídkových
molech, filmových premiérách či hudebních show.

více na www.museumportheimka.cz
Z NAŠICH DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
29. 7. | 16:30 | Komentovaná prohlídka stálé expozice Sklo jako umění a krátkodobé výstavy Hvězdný prach s lektorkou musea
20. 8. | 17:00 | Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Hvězdný prach s kurátorkou Silvií Stanickou

