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V uplynulém roce jsme byli opět svědky řady význam-

ných událostí celostátní povahy, které je vhodné zaznamenat

i v kronice místního rázu. Vzpomeňme tedy alespoň ve

zkratce vybrané okamžiky z politického, kulturního a eko-

nomického života naší společnosti.

Jedním z výchozích bodů se nám může stát novoroční

projev Václava Klause, v němž prezident upozornil na ná-

růst nedůvěry ze strany občanů ČR vůči veřejnoprávním in-

stitucím a projevil skepsi v očekávání rychlého vyřešení

pokračujících ekonomických problémů. Během roku 2012

přitom stouplo zadlužení státu na 1 ,65 bilionu korun a další

desítky miliard země platí svým věřitelům na úrocích.

Přesto naše vláda už v lednu schválila půjčku MMF ve výši

38 miliard pro pomoc potápějící se eurozóně a návrh státní-

ho rozpočtu na rok 2013, schválený poslanci v prosinci, při-

pustil zvýšení deficitu o dalších 100 miliard korun. Ještě

předtím vláda prosadila tzv. daňový balíček, počítaj ící

od nového roku mj. se zvýšením DPH. Nezaměstnanost se

vyšplhala na 8% úroveň a žádná z politických stran nepřed-

stavila koncepci, která by vedla k zlepšení daného stavu.

Ekonomická situace pak měla v té či oné míře i dopad

na dění v domácí politice, například při debatě o smlouvě

o rozpočtové unii, při které předseda vládní strany TOP 09

označil postoj prezentovaný premiérem Petrem Nečasem,

tedy svým koaličním partnerem, za poškozující ČR.

Sama vláda musela během roku 2012 několikrát bojovat

o přežití, když bylo vyvoláno hlasování o jej í nedůvěře, ne-

bo když spojila hlasování o své důvěře s vybranými zákony.

I tak se ale vládní koalice dočkala významné proměny, kte-

rou odstartovala aféra okolo předsedy poslaneckého klubu

VV Víta Bárty ohledně údajného uplácení členů vlastní stra-

ny. Krátce nato se utvořila politická platforma LIDEM okolo

Karolíny Peake a tato nová politická strana vystřídala VV

v roli koaličního partnera.

Turbulentní události se odehrály také ve vysokoškol-

ském prostředí a veřejnost mohla v průběhu roku sledovat

řady studentských protestů proti připravované reformě vy-

sokých škol, proti které se postavila valná většina akade-

mických senátů domácích univerzit. O další demonstrace

studentů se zasloužilo únorové rozhodnutí akreditační komi-

se o neprodloužení akreditace plzeňské právnické fakultě a

celou záležitostí se nakonec musel zabývat ministr školství

JosefDobeš, později také jeho nástupce Petr Fiala.

Na začátku podzimu zasáhla prostor českých médií

metanolová aféra, kterou vyvolala série úmrtí důsledkem

požití alkoholických nápojů s vysokou dávkou metylalkoho-

lu. Krátce poté občané České republiky zažili období

prohibice, vyhlášené ministerstvem zdravotnictví na nápo-

je s obsahem alkoholu vyšším více jak 20%. Vraždící li-

hoviny vznikly pravděpodobně zředěním průmyslového

metanolu namísto etylalkoholu z potravinářského lihu, což

mělo pro stovky konzumentů tragické následky, přičemž de-

sítky z nich zaplatili cenu nejvyšší.

Jistou spokojenost ale mohou projevit příslušníci

a sympatizanti katolické církve. Už v lednu papež Bene-

dikt XVI. jmenoval pražského arcibiskupa Dominika Duku

kardinálem a tento se v druhé polovině roku zasloužil

o blahořečení 14 františkánů, kteří byli umučeni při vpádu

pasovských vojsk do Čech v roce 1611 . Zajímavostí je, že se

jednalo o vůbec první beatifikaci v pražské arcidiecézi. Kar-

dinál Duka bude jednou jistě vzpomínán i v souvis-

losti s další významnou státní událostí, ve které sehrál

prvořadou roli. Dne 8. 11 . 2012 poslanecká sněmovna

schválila církevní restituce.

POČASÍ A TEPLOTNÍ ANOMÁLIE

Zápis za rok 2012 zahájíme zprávou o počasí, které tak

či onak ovlivňuje životy nás všech. Minulý rok byl na Praze

5 a okolí teplotně nadprůměrný. V devíti měsících byla tep-

lota nad dlouhodobým průměrem, pouze měsíce únor, říjen a

prosinec byly chladnější, ale ani výrazně studený únor roční

průměrnou teplotu příliš neovlivnil.

Srážkově byl loňský rok jako celek normální. Zajímavé

teploty přinesly dva březnové víkendy, kdy se teplota

na mnoha místech blížila k hranici letního dne a dosahovala

hodnot přes 20°C. První tropický den Praha zaznamenala už

na konci dubna, okolo 30°C, a poslední tropické teploty

byly registrovány ještě v září.

Během listopadu jsme zažili několik smogových situací

a první prosincový týden nám přichystal první mrazivé po-

časí doprovázené sněžením, které ještě při psaní těchto řád-

ků (únor 2013) trvá. Za zmínku ještě stoj í ta skutečnost, že

na naší městské části je už nějaký čas provozována amatér-

ská meteostanice, která je umístěna v Jinonicích. Aktuální

hodnoty může zájemce sledovat na http://meteo. jinonice. cz/.

OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ROKEM
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DEMOGRAFICKÁ SITUACE PRAHY 5
Také politický a společenský život Městské části Praha 5 se

během roku 2012 dočkal celé řady proměn. Než se ale po-

noříme do každodennosti naší městské části, uveďme si

nejprve alespoň pár demografických a statistických údajů,

které nám poskytují průzkumy ČSÚ. Z nich je patrný zřejmý

nárůst počtu obyvatel naší městské části. Jestliže před deseti

lety měla Praha 5 76.755 hlášených obyvatel, na počátku

roku 2012 dosáhla stavu 81 .1 61 , což představuje asi 6,5 %

veškeré populace hl. m. Prahy, a ve srovnání s ostatními

městskými částmi tak stoj í na pátém místě. Důležitým

údajem je i posun ve věkové struktuře, kdy počet osob star-

ších 65 let přesáhl 1 5% všech obyvatel Prahy 5. Na úrovni

celé Prahy se pak tento ukazatel pohybuje okolo 17%. Z při-

loženého grafu jasně vysvítá, že stejně prudké demografické

proměně, která v příštích 25 letech zasáhne Českou repub-

liky, se nevyhne ani naše městská část.

1. Věkové složení obyvatelstva MČ Praha 5

REORGANIZACI ODBORŮ NARADNICI PRAHY 5
Tato skutečnost s sebou ponese také nové sociální a ekono-

mické dopady, na které je nutné se začít připravovat už nyní.

A hned v první linii se s řešením souvisej ících otázek bude

potýkat politická reprezentace MČ Praha 5 a jej í věrný po-

mocník, městský úřad, k jehož zefektivnění měla napomoci

i reorganizace odborů.

Tu radní schválili už na mimořádném prosincovém zase-

dání v roce 2011 a reforma se začala uskutečňovat od začát-

ku roku 2012, přičemž nově vznikly Odbor rozvoje městské

části Praha 5, Odbor sociální problematiky a prevence kri-

minality, Odbor školství, kultury a sportu, Odbor správy ve-

řejného prostranství, Odbor majetku a investic, dále Odbor

bytů a privatizace, Odbor smluvních vztahů, Odbor kancelář

starosty a Odbor servisních služeb. Informace ohledně

agendy a fungování jednotlivých odborů přinášel během

roku radniční měsíčník Pětka pro vás.

Starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma a tajemník JUDr.

Jiří Slavík shodně jako účel reorganizace uvedli jasné oddě-

lení samosprávných úkonů a agendy spojené s tzv. přene-

senou, tedy státní působností. „Věřím, že schválená

reorganizace povede ke zpružnění úřadu a zpřehlednění po-

skytovaných služeb“, doplnil Jiří Slavík. Mezi kladné dů-

sledky provedených změn patří i snížení počtu úředních míst

z 31 3 na 282 a s tím spojené snižování nákladů na chod úřa-

du.

2. Nová struktura radnice po velké reorganizaci 2012

ROZPOČET NAROK 2012
A spořivost v hospodaření byla na místě, neboť dopady

pokračující hospodářské krize zasáhly pochopitelně také

rozpočty státu i samospráv. Už v říjnu 2011 na veřejnost

přicházely zprávy o plánovaném snížení dotačních prostřed-

ků udělovaných městským částem z rozpočtu magistrá-

tu hl. m. Prahy. Hovořilo se o možném propadu dotací pro

Prahu 5 v řádu až desítek milionů a odhady se ukázaly být

velmi blízko pravdě. Snížení oproti minulému roku nakonec

dosáhlo výše 57 000 000 Kč. Předložený návrh rozpočtu pro

rok 2012 zastupitelstvo schválilo na svém v pořadí 1 5. zase-

I . SPOLEČNOST, POLITICKÉ DĚNÍ
A HOSPODAŘENÍ RADNICE



dání ze dne 21 . února. Rozpočet počítal s celkovými příjmy

ve výši 557 000 000Kč a s výdajovou stránkou nastavenou

na 670 000 000Kč, ze které 8 500 000Kč bylo určeno

na městské granty. Starosta MUDr. Klíma uklidňoval obča-

ny městské části, že se dopadů ze snížení plánovaných vý-

dajů (o téměř 80 000 000Kč oproti roku 2011 ) nemusí

obávat: „I přes pětinový pokles plánovaných příjmů městské

části oproti roku 2011 jsme se rozhodli sestavit rozpočet tak,

abychom udrželi pro občany Prahy 5 standart, na který jsou

zvyklí.“ Více jak stomiliónový rozdíl v příjmové a výdajové

stránce se radnice rozhodla řešit zapojením finančních re-

zerv vytvořených v dobách před finanční a hospodářskou

krizí.

Pokud jde o strukturu výdajů, největší částky určené na

investice rozpočet přisoudil oblasti školství, kde městská

část Praha 5 figuruje coby zřizovatelem několika základních

a mateřských škol, a dále do ochrany životního prostředí

a městské zeleně. Pokračovat se mělo i nadále s vydáváním

radničního časopisu Pětka pro vás a s provozem radniční te-

levize TVP5 Vydávání Pětky pro vás zajišťuje pro radnici

společnost Strategic Consulting s.r.o. , o čemž městská rada

rozhodla na základě výběrového řízení na svém zasedání

v dubnu. Další výdaje jsou spojeny s provozem Informační-

ho centra Prahy 5, na jehož provoz bylo vyčleněno něco

přes dva miliony korun.

Součástí rozpočtového plánu byl i střednědobý výhled,

který není nijak optimistický. Podle prognóz by měly výdaje

městské části nadále klesat a v roce 2016 dosáhnout jen 74%

objemu z roku 2011 .

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ
Jednu z možných příjmových složek představovaly výnosy

z prodeje obecního majetku Prahy 5, ať už pozemků, jednot-

livých bytových jednotek nebo celých bytových domů.

S privatizací, jednou z forem převedení obecních bytů

do majetku soukromníka, se začalo už v 90. letech a hlavní

vlnu přinesly roky 2002 a 2003. Tehdy se jednalo zejména

o panelové byty stejně jako v roce 2005, kdy se privatizace

dočkal téměř celý Barrandov. V dalších letech se s privatiza-

cí pokračovalo v Košířích a na periférii Smíchova a rok

2012 se sáhlo i na byty v historickém centru. Téměř v kaž-

dém sezení městské rady a obecního zastupitelstva během

minulého roku nalezneme programové body spojené s touto

otázkou. Prodávání nemovitostí můžeme rozdělit do dvou

hlavních kategorií a to na ty, kde se nacházeli dlouhodobí

nájemci a kterou můžeme nazývat privatizací. Druhou před-

stavuje rozprodej bytů, mnohdy prázdných, který probíhal

formou aukce nebo klasickou obálkovou metodou. Partne-

rem zde byla městské části společnost CENTRA a.s.

Výsledky takové politiky ale mnohým lidem připadaly

rozporuplné. Na jedné straně se sice jednorázově získaly

prostředky do rozpočtu městské části a úřad se možná nako-

nec zbaví jedné z náročných agend. Na straně druhé se bu-

doucím generacím odepřela možnost volby v této

komplikované otázce a zároveň příležitost hospoda-

řit s majetkem, který může městské části chybět a bude nu-

cena si jej opět obstarat.

Ing. Jiří Vejmelka (VV), který se problematikou měst-

ských bytů v průběhu roku 2012 zabýval, zdůvodnil dokon-

čení privatizace tím, že dlouhodobě je správa bytových

jednotek pro radnici prodělečnou a navíc veřejný vlastník na

rozdíl od nájemce není dostatečně motivován ke zvyšování

kvality bytů.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY NARADNICI
V průběhu roku 2012 došlo na radnici městské části Praha 5

k celé řadě personálních změn, ať už jde o obsazení pozic

politického, nebo úřednického charakteru. V tomto ohledu

ale patří k nejdůležitějším post starosty MČ Praha 5 a funk-

ce tajemníka Úřadu MČ Praha 5.

A ani jedna z těchto pozic se v roce 2012 těmto změnám

nevyhnula. Na začátku roku působil coby tajemník pan

JUDr. Jiří Slavík, za kterého probíhala i j iž zmíněná reor-

ganizace radnice, jej íž podobu Slavík předložil městské radě

na zasedání 14. února. Ale už následující měsíc Slavík od-

stoupil s tím, že se hodlá nadále věnovat své advokátní

profesi a od 6. března byl výkonem funkce pověřen Ing. Ra-

dovan Košťál, Ph.D. s tím, že mělo být později vyhlášeno

výběrové řízení a dosazen řádně vybraný tajemník.

Také za Radovana Košťála došlo k dílčím reorganizacím

ve struktuře městského úřadu a k snížení počtu zaměstnan-

ců. V červenci také městské radě předložil návrh na prove-

dení auditu a ve stejný čas na jeho návrh rada jmenovala

na pozici vedoucího Odboru občansko-správního

a živnostenského JUDr. Jana Dufka, dlouholetého za-

městnance městského úřadu, který Radovana Košťála po-

čátkem srpna ve funkci tajemníka nahradil. Ale opět pouze

z titulu pověření. Navíc jen o měsíc později je na žádost sta-

rosty Klímy pověřen vedením úřadu namísto Jana Dufka

pan Ing. Miroslav Tůma.

Obrat ale opět nastává na zasedání rady 16. října, kdy se

Dufek na návrh současného pana starosty, tehdy 1 . místosta-

rosty Miroslava Zeleného, na pozici pověřeného tajemníka

vrací a následně dochází k vypsání řádného výběrového

řízení, ze kterého vychází vítězně současný tajemník Úřadu

MČ Praha, Mgr. Jiří Radil.

Celá situace okolo nejasných a nekoncepčních roz-

hodnutí při výběru osob pověřených tajemnickým úřadem se

stala jednou z výtek směřovaných vůči starostovi MČ Praha

5 Radku Klímovi, který byl také ze strany opozičních, ale

i některých koaličních zastupitelů obviňován z až příliš časté

absence, nečinnosti a z odpovědnosti za celkově zhoršený
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chod radnice. Aféra nakonec vyvrcholila odvoláním Radka

Klímy (TOP 09) na 20. zasedání zastupitelstva dne 16. října

2012 a to počtem 29 ze 45 hlasů: „Nechceme bořit sou-

časnou koalici, našim jediným cílem je zlepšení fungování

úřadu. To, že úřad nefunguje, je bohužel vinou nyní j iž

bývalého starosty,“ prohlásili vybraní zástupci stran TOP 09,

ČSSD a VV. Radní Marek Kukrle (VV) doplnil, že „priori-

tou i nadále zůstává koaliční program a programové prohlá-

šení rady.“

Nicméně jak se následně ukázalo, tuto představu nesdí-

lelo pražské vedení TOP 09 a ani většina zastupitelů MČ

Praha 5 náležících k této straně. Na stránkách TOP 09 pro

Prahu 5 si občané mohli přečíst následující interpretaci celé

kauzy: „Jako předseda klubu TOP 09 se domnívám, že ODS

a ČSSD vadila silná pozice TOP 09 na Praze 5. Naše strana

socialistům a občanským demokratům překážela

v poklidném dlouholetém panování na Praze 5, kde byly ty-

to dvě strany v koalici.“

Klub TOP 09 v zastupitelstvu Prahy 5 se tak rozdělil

na dvě frakce, přičemž ti, kteří odvolání starosty schválili, si

následně založili vlastní platformu. V listopadové Pětce pro

vás se pak občané mohli dočíst, že se po odvolání Radka

Klímy Rada MČ Praha 5 stabilizovala a že nadále pokračuje

v plnění programového prohlášení. Koncem listopadu se ve-

dení radnice ujali zástupci klubů ČSSD, VV, nově vzniklého

Klubu zvolených za TOP 09, Nezávislých a Klubu Nezávis-

lých. Koaliční zástupci disponující většinou se dohodli

na nejbližším zasedání zastupitelstva předložit také návrh

nové personální skladby Rady MČ Praha 5. Politická trans-

formace radnice pokračovala i v závěru roku a na zasedání

11 . prosince si zastupitelstvo Prahy 5 zvolilo starostou

Ing. Miroslava Zeleného a změnilo počet radních na sedm,

z nichž čtyři radní byli zároveň místostarosty, jeden z nich

prvním zástupcem starosty a dva poslední řadovými radní-

mi. Prvním zástupce starosty se stal JUDr. Petr Lachnit

z ČSSD.

3. Starosta Ing. Miroslav Zelený

K novým poměrům se kriticky vyjádřila i místní or-

ganizace Strany zelených, která od komunálních voleb 2010

disponuje na MČ Praha 5 třemi zastupiteli a podporovala

dosavadní koalici, sestavenou ještě za starosty Radka Klímy.

Dle vyjádření klubu zelených, v jehož čele stál v průběhu

celého roku 2012 RNDr. Jan Martinec, zelení nemohli sou-

hlasit s postupem a také s konečným složením nové koalice

založené „na bývalých členech ODS, ČSSD, VV a vylou-

čených členech TOP09.“ Strana zelených ve svém prohlá-

šení ohlásila vstup do opozice.

NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
V druhé polovině srpna 2012 podepsali zástupci městské

části Praha 5 a zástupci hl. m. Prahy smlouvu o financování

projektu Rozvoje služeb e-Governmentu, na jej ímž základě

získala Praha 5 dotaci téměř 15 milionů korun. Tyto

prostředky mají pokrýt náklady spojené například s digita-

lizací archivu městské části nebo na zavedení nejnovějších

elektronických forem řízení a chodu úřadu. Cílem projektu

je zvýšení efektivity informačních systémů Úřadu MČ Praha

5 a jedním z očekávaných výstupů by se mělo stát zjedno-

dušení komunikace úřadu s občany na základě nového

webového rozhraní.

Hlavní náplní projektu e-Governmentu se pak stane in-

tegrace jednotlivých procesů, které souvisí s chodem úřadu,

do jednotného systému a s tím spojená minimalizace papí-

rové evidence. Tato proměna úřadování a forem komunikace

je tedy součástí dlouhodobého trendu přecházení od tra-

dičních forem k digitálním, jehož pozici posiluje apel

na efektivitu a nižší náklady, ale jenž se musí na druhou

stranou potýkat s řadou bezpečnostních rizik.

Podle předběžných plánů by projekt měl být dokončen

a připraven ke spuštění koncem roku 2013 a od roku 2014

by měl začít sloužit veřejnosti.

PARTNERSKÁ MĚSTA PRAHY 5 A MEZINÁRODNÍ
AKTIVITY
Mezi významné aktivity naší městské části patří j iž tradičně

spolupráce s partnerskými městy, kterých má Praha 5 v sou-

časnosti šest. Jedná se o jednu z čtvrtí Berlína zvanou Neu-

kölln, část Bratislavy Petržalka, dále budapešťský obvod

Újbuda, řecké město nedaleko Athén zvané Kallithea,

j ihofrancouzské Saugues a chorvatské městečko Trogir, roz-

kládající se v přímořské oblasti nedaleko Splitu. Agendou

partnerských měst a dalších projektů mezinárodního rázu se

zabývá Komise zahraniční a fondů EU, v jej ímž čele stála

po většinu roku 2012 Mgr. Martina Atlasová.

Na konci března 2012 proběhla na půdě MČ Praha 5

konference uspořádaná v rámci projektu Ochrana evropské-

ho kulturního dědictví – Síť partnerských měst (EUC-NET).

Na ní se vedle našich partnerských měst Újbuda a Torgir

podíleli zástupci předměstí Vaterstetten, maďarského města

9 KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 5 / ZÁPISY ZA ROK 201 2



Harjány a bulharského Ruse. Cílem bylo navázání koopera-

ce při ochraně a propagaci evropského kulturního dědictví

a vytvoření platformy k budoucí výměně zkušeností

a spolupráce mezi zúčastněnými městy a jej ich občany.

Na programu si účastníci prohloubili své znalosti v ob-

lastech financování ochrany kulturního dědictví a památ-

kové péče, dále v otázkách souvisej ících s problematikou

cestovního ruchu a též načerpali inspiraci pro moderní vyu-

žití bývalých průmyslových staveb coby součásti evropské-

ho kulturního dědictví. Členové zahraničních delegací

v rámci pestrého programu navštívili mj . také výstavu „Kni-

hy AULOS“ v Portheimce nebo muzeum smíchovského

pivovaru. Doplňme ještě, že tato akce navázala na konferen-

ci spřátelených měst konanou v roce 2011 , která byla zamě-

řena na začlenění osob se zdravotním znevýhodněním

do společnosti.

4. Pohled na Budapešť - Újbudu

Další akcí mezinárodního charakteru roku 2012 se stala pří-

prava a realizace výstavy, kterou MČ Praha 5 uskutečnila

společně se svým partnerským obvodem Budapešť-Újbuda

a která občanům přiblížila architekturu této dynamické čtvr-

tě maďarské metropole. Za radnici zahájila a celou výstavu

zaštítila Mgr. Martina Atlasová a návštěvníci se tak během

července 2012 mohli seznámit s historií, charakterem

a hlavně současným architektonickým a urbanistickým vý-

vojem Újbudy. Dnešní XI. obvod hl. města Maďarska před-

stavuje j ižní část historického Budína a žije zde více jak 138

tisíc obyvatel. Výstava navázala na nedávno započatou tra-

dici, kterou odstartovala expozice fotografií chorvatského

Trogiru (léto 2011 ), a rozhodně nebyla poslední akcí tohoto

druhu.

Na závěr roku 2012 byla ve výstavních prostorách radni-

ce Prahy 5 instalována výstava s názvem "Rozmanitost Ber-

lína-Neuköllnu, partnerského města Prahy 5", která zase

přiblížila občanům MČ Praha 5 historii této berlínské měst-

ské části. Záštitu nad výstavou převzala opět Mgr. Martina

Atlasová, předsedkyně komise pro zahraniční spolupráci

a fondy EU. Berlínský obvod Neukölln se nachází v jihový-

chodní části města a žije v něm přes 300 tisíc obyvatel

na rozloze 45 km2. Obvod má nejvyšší podíl přistěhovalců

na počet obyvatel v celém Berlíně, což s sebou nese i výraz-

né sociálně-kulturní dopady na společenský život. Často se

zde střetávají sympatizanti neonacistického hnutí se svými

odpůrci. I proto byl vybrán Radou Evropy a Evropskou ko-

misí do programu Mezikulturní města, jehož cílem je sti-

mulace nových idejí a jej ich uplatnění v praxi ve vztahu

k integraci imigrantů a menšin. Partnerským městem Prahy

5 se Neukölln stal v únoru 2005.

5. Centrální část Neuköllnu

PETICE OBČANŮ PRAHY 5
Jedním z významných práv občanů na rovině obecní samo-

správy je možnost iniciovat petiční akce, které občanům

umožňují formulovat své požadavky a zasadit se o jej ich

realizaci v období mezi komunálními volbami. Jedná se tedy

o vyvolání přímé komunikace a případně i kooperace ob-

čanské společnosti s radnicí. Také během roku 2012 lidé pe-

tiční institut hojně využívali a my si zde můžeme přiblížit

alespoň část z nich, které pronikly do povědomí širší ve-

řejnosti. K těm nejvíce diskutovaným patřila nepochybně

záležitost změny územního plánu v lokalitě Šalamounka,

kde společnost Zoopakr Šalamounka s.r.o. plánovala vý-

stavbu zoo, za kterou ale občané spatřovali záminku k pro-

lomení výstavby a postupnému zastavění celého území.

V lednu 2012 se proto obrátili na politické vedení městské

části Praha 5 s prosbou o zamítnutí územní změny a pro

svou petici se organizátorům podařilo získat přes 700 pod-

pisů. Na počátku února starosta petičnímu výboru odpově-

děl, že radnice nebude podporovat změny ve využití tohoto

území a že „sdílí obavy“ o budoucnost přírodního parku.

Zcela j inou oblast zastupuje petice adresovaná vedení

Prahy 5 počátkem března, v níž si petenti stěžovali

na problémy souvisej ící s umístěním centra

STAGE5 o.s. Progressive v ulici Mahenova. Dle petice

umístění centra, zaměřeného na pomoc drogově závislým,

způsobovalo koncentraci narkomanů v oblasti a jej ich příto-

mnost měla vytvářet negativní externality pro místní obyva-

tele. Dočteme se zde, že narkomané prý „často vniknou i do

domů, posedávají před vstupy do domů (…), přehrabují po-

pelnice v okolí a zanechávají tam nepořádek.“ Starosta MČ

Praha 5 ale intence tvůrců petice odmítl s tím, že místní
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šetření nepotvrdilo zmiňované dopady na okolní život a do-

plnil k tomu, že činnost centra probíhá v mezích zákona a

představuje „důležitý stabilizační prvek otevřené drogové

scény.“

Další petice zaslané radnici pokrývaly pestrou škálu ob-

lastí života občanů MČ Praha 5, počínaje školstvím, přes

otázky souvisej ící s ochranou životního prostředí, j iž zmíně-

nou problematikou privatizace, až po projekty týkající se

dopravy nebo výstavby nových bytových domů. K posledně

jmenovaným náležela i petice z listopadu, která se postavila

proti realizaci projektu Vila domy Farkáň v Košířích, a kte-

rou se zabývalo j iž nové vedení radnice na čele s panem sta-

rostou Ing. Miroslavem Zeleným. I v tomto případě radnice

odmítla stanovisko petentů proti projektu společnosti Cent-

ral Group a.s. Starosta ve své odpovědi petiční výbor upo-

zornil, že MČ Praha 5 je pouze „účastníkem územního

řízení“ a upozornil na skutečnost, že je zmíněné řízení j iž

pravomocné. Doporučil iniciátorům petice, aby vyčkali

na rozhodnutí kompetentního úřadu OST MHMP.
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Tímto jsme se přenesli do další důležité problematiky naší

městské části, kde si představíme změny v dopravě, disku-

tované otázky souvisej ící s přestavbou, nebo zcela novou

výstavbou, ale také se zde zaměříme na ostatní podnikatel-

ské aktivity a události, které nám přinesl rok 2012. Charak-

ter možné přestavby Prahy 5 vychází z historického vývoje,

pro který se stalo symptomatické masivní zakládání prů-

myslových podniků a s tím spojený růst infrastruktury, po

kterých nám v naší městské části zůstala celá řada tzv.

brownfieldů. A jej ich budoucnost je mnohdy nejasná.

BROWNFIELDS A JEJICH OSUDY
Velkou koncentraci těchto brownfiledů představuje územní

komplex nazvaný Nový Smíchov, sahající od Knížecí až ke

Zlíchovskému lihovaru, jehož centrální část představuje

Smíchovské nádraží. O revitalizaci tohoto prostoru proběhla

dne 14. března veřejná panelová diskuze. Tu zorganizovalo

občanské sdružení Tady není developerovo a akci zaštítil

starosta MUDr. Klíma. Pro jej í účely radnice poskytla sál

Zastupitelstva MČ Praha 5. Kromě organizátorů se diskuze

zúčastnili zástupci hlavního soukromého investora Smichov

Station Development (tandem ČD a Sekyra Group) Ing. Le-

oš Anderle, Ing. arch. Boris Redčenkov, dopravní expert

Ing. Václav Malina z DUA, s.r.o. a odpovědní zástupci

radnice JUDr. Tomáš Homola, předseda Komise pro územní

rozvoj , architektka MČ Praha 5 Ing. arch. Elena Lacinová a

autor studie zadané Prahou 5 Ing. arch. Pantelis Larcou.

6. Současný stav zlíchovského Lihovaru

Samotná panelová diskuse byla vedena před poměrně

početnou skupinou návštěvníků z řad širší veřejnosti.

Nejprve byly účastníkům představeny projektové studie MČ

a Smichov Station Development a následně se debatovalo

o možných rizicích a problémech, které by zastavění a roz-

voj j ižní části Smíchova mohl přinést. Jako klíčový,

nejenom pro přítomnou veřejnost, se ukázal problém do-

pravního řešení, které vzniklo jako kompromisní návrh mezi

obcí a soukromým investorem. Základem tohoto řešení se

stalo převedení intenzivní dopravy z dnes velmi frekven-

tované Strakonické do Nádražní ulice, což se setkalo s od-

porem v řadách auditoria. Prezentován byl i návrh

záchytného parkoviště v blízkosti Smíchovského nádraží.

Pokud jde o funkční rovinu představeného projektu,

shrnul vlastní názory k celé věci zástupce sdružení TND

Mgr. Lukáš Budín na webových stránkách Strany zelených

Praha 5 následovně: „Navrhovaná výstavba budov pro ve-

řejné využití jako školy, knihovna, radnice apod., vypadala

sice pěkně na papíře, ale j iž nebylo řečeno, kdo toto zafi-

nancuje. Zástupci Smichov Station se jasně vyjádřili, že oni

rozhodně neplánují do takovýchto projektů investovat své

peníze. Měl by být j istě vypracován i konkrétní regulační

návrh, který by dopředu jasně stanovoval konkrétní využití

celkové plochy, tak abychom se nedočkali jenom kanceláří,

betonu a nikoli výtvarné, ale nákupní galerie.“

Výtky proti koncepci investora měla v oblasti Smíchov-

j ih také radnice. Rada městské části nechala zpracovat

vlastní studii na území kolem Smíchovského nádraží. Ve-

dení městské části Praha 5 hlavně vadí lokální změny probí-

hající jen na ohraničeném území plánované výstavby.

„Developerem navrhované studie neřeší širší vztahy a dopa-

dy na naší městskou část. Chceme, aby nová čtvrť byla

funkčně a dopravně propojena s Prahou 5 a nebyla odtržena

od širších a historických souvislostí,“ vysvětlil zastupitel a

účastník diskuze JUDr. Tomáš Homola. V původních

plánech například zůstalo dopravní vedení Vltavskou ulicí

kolem Ženských domovů, což je podle Homoly do budouc-

na nepřijatelné, protože toto území je potřeba naopak

k Smíchovu připojit. Zásadně se radnice lišila od investora

také v jiných otázkách, jako např. na umístění autobusového

terminálu. „Zatímco developer chce, aby bylo nádraží

z Knížecí umístěno vedle ulice Dobříšská, my požadujeme
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vznik dopravního uzlu na území dnešního Smíchovského

nádraží. Lidé by tak měli po ruce všechny dopravní spoje –

metro, vlak, autobusy a tramvaje – a nemuseli by se pěšky

přesouvat stovky metrů.“

Ať už situace dopadne jakkoli, je jasné, že celé území

od Knížecí k Lihovaru zásadní revitalizaci potřebuje. Ve-

řejné průzkumy přitom jasně ukázaly, že většina občanů si

zde přeje veřejnou zeleň. Uvidíme, jakého posunu se otázka

dočká v roce 2013.

PRODEJ WALTROVKY
Mezi další lokality, které v blízké budoucnosti čeká výrazná

proměna, patří brownfield areálu Waltrovky na území kata-

strální obce Jinonice. Tato bývalá továrna, která se proslavi-

la výrobou leteckých motorů, se v roce 2012 stala majetkem

středoevropské investiční skupiny Penta, která celý areál

o rozloze 169 tisících m2 odkoupila za dosud nezveřejněnou

cenu od společnosti Red Group a chystá se zde údajně in-

vestovat přes 200 milionů eur do rozsáhlé výstavby objektů

administrativního a obytného charakteru.

7. Waltrovka v dobách největší slávy

Ředitel realitní divize Penty v ČR k transakci uvedl:

„Waltrovku považujeme za jeden z nejlepších brownfieldů

v Praze, je výborně dopravně dostupný a volně navazuje

na vilovou čtvrť Malvazinky. Rádi bychom zde v budoucnu

postavili novou moderní a velkorysou městskou čtvrť.“

Právě záležitost dopravního řešení celého projektu leží

v žaludku obyvatelům, ale také některým představitelům

radnice. Penta ještě v září 2012 počítala s výstavbou až 350

nových bytových jednotek, čímž by významně stoupl počet

obyvatel v dané lokalitě. Přitom už dnes bývá ve špičce do-

pravní situace přiléhajících komunikací na pováženou.

STAVEBNÍ UZÁVĚRANASMÍCHOVĚ PROLOMENA
Již delší doby přicházejí developerské společnosti s nejrůz-

nějšími projekty výstavby na území dnes j iž historického

jádra Smíchova, kde dlouhodobě platí stavební uzávěra.

Změna vývoje nastala v prosinci 2012, kdy pražský magis-

trát investorovi na jeho žádost udělil výjimku pro výstavbu

administrativního centra a bytového domu. Projekt dvou bu-

dov s celkovou podlažní plochou kolem 23 tisíc metrů čtve-

rečních je situován do ulice Na Valentince, na místě bývalé

vozovny. Pokud bude výstava realizována, bytový dům by

měl mít osm nadzemních a tři podzemní podlaží. Adminis-

trativní centrum má mít sedm nadzemních a dvě podzemní

patra, ale obvodní zdi vozovny by měly být zachovány a in-

tegrovány do nové stavby.

Poté co developer, j ímž je společnost Nightingale pro-

perty, získal výjimku ze stavební uzávěry, mohl si požádat

o územní rozhodnutí a následně pak o stavební povolení.

Společnost zatím nechce říci, kdy začne stavět. Investice by

měla dosáhnout až dvou set milionů korun.

OCENĚNÍ ZA REKONSTRUKCI ČERPACÍ STANICE
MALVAZINKY
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. , převzala na pře-

lomu května a června 2012 prestižní ocenění „Vodohospo-

dářská stavba roku 2011 “, která si zasloužila za rekonstrukci

provedenou na Čerpací stanici Malvazinky. Ta

spolu s vodojemem zásobuje pitnou vodou celý Smíchov.

Rekonstrukce v hodnotě více než 36 milionů korun byla

realizována v roce 2010 a 2011 .

Ocenění získala díky využívání nových technologií

a postupů, které vedou k ochraně životního prostředí, zej-

ména pak k úspoře energie a zvýšení funkčnosti

a spolehlivosti, nově i plně bezobslužného provozu. Cenu

tradičně uděluje Svaz vodního hospodářství a Sdružení obo-

ru vodovodů a kanalizací ČR. Letos cenu převzal v rámci

mezinárodní konference VODA FÓRUM 2012 generální ře-

ditel PVS Petr Žejdlík.

„Čerpací stanice Malvazinky, která je v provozu

i v nočních hodinách, se nachází v husté zástavbě, proto

bylo nutné přijmout opatření zlepšující hlukovou situaci.

Do vzduchotechniky strojoven byly umístěny tlumiče hluku

a stěny směřující do zástavby byly zrekonstruovány tak, aby

měly co největší izolační schopnosti. Dle stávajících měření

došlo díky investiční akci do objektu ke snížení energetické

náročnosti provozu o téměř třicet procent,“ uvedl k rea-

lizovanému projektu radní Radek Lohynský, do jehož

kompetencí spadá ochrana životního prostředí.

"Vodárenský areál Malvazinky zahrnující čerpací stanici

a vodojem byl uveden do provozu v roce 1964. Vzhledem

ke stáří čerpací stanice (ČS) a velké poruchovosti bylo roz-

hodnuto o jej í rekonstrukci, která byla zahájena v roce 2010.

Součástí rekonstrukce byla výměna stávající čerpací tech-

niky, kompletních trubních rozvodů ČS včetně prostupů po-

trubí stěnami mimo objekt s napojením na stávající

distribuční řady. Vodojem Malvazinky je součástí kaskády

vodárenských zařízení, zaj išťující zásobování Prahy pitnou

vodou z Úpravny vody Želivka. Nedílnou součástí rekon-

strukce byla i obnova elektrotechnického zařízení stanice,
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stávající transformátory byly nahrazeny novými. Byla

provedena instalace řídicího systému pro místní i dálkový

provoz. Součástí dálkového provozu je i úprava softwaru

pro komunikaci s centrálním dispečinkem," doplnil Žejdlík.

MĚSTSKÁ ČÁST OČIMABUDOUCÍCH ARCHITEKTŮ
Jeden z možných zdrojů inspirace při promýšlení dalšího

územního rozvoje Prahy 5 mohou představovat práce a

projekty studentů architektury. S tímto vědomím v únoru až

dubnu 2012 radnice zorganizovala ve svých prostorách,

umístěných v Štefanikově ulici, časově na dvě části rozdě-

lenou výstavu s názvem Studenti pro Prahu 5.

Vysokoškoláci studující architekturu na ČVUT pracovali

na svých vizích celý semestr a zájemcům z řad širší ve-

řejnosti představili pestrou škálu originálních nápadů. K vi-

dění bylo například multifunkční kulturní centrum

u smíchovského železničního mostu, nová sportovní hala

v Radlicích, bytový dům na rohu ulic Plzeňská a Holečkova

nebo studie proměny lokality Nového Smíchova. Předseda

Komise územního rozvoje JUDr. Tomáš Homola k realizaci

akce uvedl, že se jedná o myšlenku, která má na Praze 5 již

svou tradici.

PROMĚNY SÍDLIŠTĚ BARRANDOV
Zhruba ve stejné době, kdy se návštěvníci mohli se-

znamovat s originálními vizemi studentů ve výstavních

prostorách MČ Praha 5, ohlásilo vedení radnice plánovanou

proměnu sídliště Barrandov. "Chceme Barrandov přiblížit

více lidem. Neměla by to být jen zóna pro spánek, ale i pro

život," vysvětlil starosta páté městské části MUDr. Klíma.

Desítky milionů korun by tak měly přitéct na rozvoj této

lokality, kde se nalézá téměř třetina obyvatel městské části.

Sídlišti chybí infrastruktura a veřejné vybavení. „Na to, že

tam žije přes 20 tisíc lidí, je tam jedna poliklinika, dvě ško-

ly, minimum sportovišť a žádný park. Chtěli bychom

z Barrandova vybudovat samostatné město," představil svou

vizi starosta.

Podle představ radnice má v střednědobém horizontu

dojít k revitalizaci chodníků a k výsadbě stromořadí. Na zá-

kladě dohody s magistrátem by mohlo přij ít v úvahu i vybu-

dování pěší stezky mezi sídlištěm Barrandov a Slivence.

Část peněz by měla j ít i na opravy školních budov,

konkrétně základních škol na Chaplinově náměstí a v ulici

V Remízku, kde se operuje s možností výstavby squashové

haly a zateplení školních budov. Vedle toho by se měl zlepšit

estetický i funkční charakter okolí obou škol, kde by měl

vzniknout prostor pro oddech a rekreaci. Tím ale plány

radnice na vylepšení prostředí Barrandova nekončí. V bu-

doucnu chce Praha 5 na sídlišti vybudovat nový park, který

by měl vzniknout místo pole u současné tramvajové smyčky.

Pro některé projekty se počítá se spolufinancováním ze stra-

ny Magistrátu hl. m. Prahy.

Veškeré tyto projekty mají své místo i vzhledem

k pokračující výstavbě bytových domů a s tím spojeným

dalším nárůstem počtu obyvatel. V roce 2012 byla zahájena

třetí a závěrečná fáze projektu Barrandov Hills, obytného

bloku umístěného v prostoru mezi ulicí Geologická a

K Barrandovu. V říjnu hrubá stavba dosáhla úrovně třetího

patra a kolaudace bytů se plánuje na podzim 2013.

Projekt rezidence Barrandov Hills od společnosti Cerstyl

má díky svému umístění ve svahu nabídnout bydlení s jedi-

nečným výhledem na Prokopské údolí, pražské panorama a

svahy Kavčích hor.

REKONSTRUKCE POŠTY NATILLEHO NÁMĚSTÍ
Když v 80. letech vyrostlo v katastru Hlubočepy lidnaté síd-

liště Barrandov, vyžádala si tato skutečnost také otevření

nové pošty, která byla v listopadu 1988 otevřena v prostoru

objektu pro distribuci zboží a služeb na Tilleho náměstí.

Barrandovská pošta vznikla přestěhováním pošty Praha 52

z Hlubočep, kde vznikla pošta nová pod číslem Praha 54.

Sídlištní pošta má doručovací působnost pro Barrandov,

Hlubočepy, Žvahov a od roku 2004 také pro Slivenec, Ho-

lyni a Lochkov.

Časem se pochopitelně přežila jak technologická výbava

pošty, tak interiérové členění a vnitřní estetický charakter.

Proto bylo přikročeno k vnitřní rekonstrukci a v říjnu roku

2012 mohla být modernizovaná pobočka opět otevřena.

Pošta tak může nově nabídnout informační systém pro od-

bavování klientů, vytyčené diskrétní zóny a vyšší počet pře-

pážek. Vzhlednější interiér pak doplňují i panely o historii

poštovnictví, ze kterých se lidé mohou dozvědět zajímavé

informace a ukrátit si tak dlouhou chvíli. Za MČ Praha 5 se

znovuotevření pobočky České pošty na Barrandově zú-

častnil tehdejší zástupce starosty Mgr. Patrik Havlíček, který

podotkl, že nová tvář pošty je integrální součástí snah o výše

zmíněné rekultivaci tohoto největšího sídliště naší městské

části.

NABARRANDOVĚ BUDE STÁT KOSTEL
K doplnění kulturní pestrosti a duchovního rozměru života

místních obyvatel zaj isté napomůže plánovaná výstavba

kostela, o které se ve farnosti Praha-Hlubočepy vede již řadu

let čilá diskuze.

Cílem záměru je navázat na to dobré, co obyvatelům

sídliště přineslo Misijní středisko Barrandov a vytvořit

prostředí, které se stane místem setkávání lidí různého věku

i zájmů mezi sebou navzájem a s Bohem, který může dát

životu hloubku i smysl. Plánovaný projekt by měl povzbudit

rozvoj duchovního, kulturního i společenského života

na sídlišti Praha-Barrandov a stát se příležitostí k účasti i na

různých vzdělávacích programech. Hlavní oporou celé myš-

lenky je Mgr. Josef Ptáček, působící při farnosti u kostela

sv. Filipa a Jakuba.
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Souhlas se stavbou kostela a komunitního centra na úze-

mí Římskokatolické farnosti Praha - Hlubočepy udělil

v polovině roku 2012 kardinál a arcibiskup pražský Domi-

nik Duka poté, co celou záležitost projednala kněžská rada.

Vysvěcení kostela "Krista Spasitele", jak se bude tato sa-

krální stavba nazývat, má připomínat odkaz sv. Anežky

a stane se pozváním pro všechny obyvatele sídliště

Barrandov bez ohledu na vyznání.

8. Souhlas s výstavbou kostela na Barrandově

LANOVKANAPERIFÉRII
S Barrandovem souvisí i další projekt, z kterého ovšem

mnohým občanům při jeho zveřejnění přeběhl mráz po zá-

dech. Mezi Barrandovem a Novými Butovicemi, sídlišti,

které rozhodně nepatří k místům s frekventovanou ná-

vštěvností, měla vzniknout lanová dráha, jej íž kabinky by se

pohybovaly na dvoukilometrovém úseku nad Prokopským a

Dalejským údolím.

Cesta by z jednoho panelového sídliště na druhé trvala

do deseti minut a cestování lanovkou by bylo součástí Měst-

ské hromadné dopravy. „Konzultovali jsme věc s Ropidem.

Zajímavé by mohlo být i další napojení na autobusy do

Motola a k prodloužené trase metra A," komentovala celou

věc architektka úřadu Prahy 5 Elena Lacinová, která tak dala

najevo, že celá iniciativa v této otázce byla na radnici míně-

na vážně a souhlas s projektem naznačila i městská část

Praha 13, pod kterou Nové Butovice spadají. Kamenem úra-

zu se ale nejspíš stalo financování. Celá investice by totiž

podle předběžných propočtů přišla na půl miliardy korun.

A městské části si takové dodatečné výdaje vzhledem ke

stavu svých financí v současné době nemohou dovolit.

INSPIRACE PRO PRAHU 5
Více realistický základ měly stavební projekty představené

na výstavě počátkem roku 2012, která byla nazvána Inspira-

ce pro Prahu 5 a uskutečnila se ve výstavních prostorách

radnice MČ Praha 5. Vernisáž výstavy dne 10. ledna zahájil

úvodním slovem starosta MUDr. Radek Klíma, který také

celou akci zaštítil.

Kritéria pro výběr představovala možnost realizace

v nejbližších letech a kromě čistě soukromých investic vý-

stava představila i podniky, na kterých se měla finančně

spolupodílet pokladna městské části.

K vidění byl např. projekt rekonstrukce a revitalizace

Portheimky, kde si autoři vytkli za cíl oživení této jedinečné

barokní památky, kterou sobě navrhl a vystavěl Kilián Ignác

Dientzenhofer v první polovině 18. století. Prostor

Portheimky se má dle nových plánů dočkat funkčního

sjednocení a nabídnout kulturně-společenské centrum podle

parametrů 21 . století, aniž by přišel o svou historicko-umě-

leckou hodnotu

K dalším nápadům představeným na této výstavě patřila

letní scéna Švandova divadla, volnočasový areál Tři věže

v Motole, sportovní hala pro zimní sporty nebo bike aréna,

pro jej íž výstavbu určili tvůrci oblast Smíchova či území

Radlic.

Tato víceúčelová cyklistická hala pro extrémní j ízdu na

kole by se stala první svého druhu v České republice.

Od roku 2008 se extrémní j ízda na kole řadí mezi olympij-

ské sporty a zejména v řadách náctiletých je tato disciplína

velmi populární. Jeden z významů výstavby takto spe-

cifického areálu nastínil spoluiniciátor projektu, který upo-

zornil na fakt, že extrémní cyklisté často musí sdílet

sportoviště se skateboardisty, a tak dochází k nechtěným

střetům a úrazům, které by navržená bike aréna eliminovala.

Krytá aréna by se podle návrhu skládala z několika

separovaných částí: „Počítáme s prostorem pro začátečníky

a pro děti. Na dalších plochách budou dřevěné a hliněné

překážky, místy až dvaapůl metru vysoké, které umožní

profesionálům vyskočit až osm metrů do vzduchu,“ uvedl

pro radniční časopis (Pětka pro vás) Vojtěch Stodola, kte-

rý s myšlenkou bike arény přišel. Areál v plánech dále dis-

ponuje sociálním zázemím, šatnami, speciální prodejnou a

chybět nebude ani stálý dozor, zaj išťující v případě potřeby

první lékařskou pomoc. V současné době se ale zdá, že celý

projekt usnul a dost možná se zařadí mezi mnohé další vize,

které svou existenci omezily jen na papírovou předlohu.
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9. Pozvánka na výstavu

10. Návrh letní scény ŠD

GREYHOUND PARK MOTOL
To ale v žádném případě neplatí o Víceúčelovém sportovním

stadionu na území MČ Praha 5, který po své kolaudaci po-

nese název Greyhound Park Motol a je situován v blízkosti

zastávky tramvaje Poštovka, mezi ulicí Plzeňská a zahrád-

kářskou osadou Hliník. S myšlenkou vystavět tento jedi-

nečný areál, jehož součástí bude mimo jiné dráha

k pořádání u nás netradiční disciplíny, chrtích závodů, přišla

v roce 2004 společnost Czech Internationl, a.s. , s kterou vel-

mi úzce spolupracuje sdružení Česká greyhound dostihová

federace. Právě Czech International si už v roce 2005 pro-

najala od magistrátu rozsáhlé pozemky uvolněné místním

fotbalovým klubem. V této souvislosti se záležitost roku

2011 dostala do českých medií, kdy byla napadána cena

pronajatého území, činící 5 korun za metr čtve-

reční s platností až do roku 2035.

Celková investice Czech International pro výstavbu sta-

dionu měla dle plánů dosáhnout částky čtvrt miliardy korun,

za kterou vyrostlo sportoviště disponující mj . dvěma fot-

balovými hřišti menších rozměrů, dráhou pro milovníky ko-

lečkových bruslí, běžeckým oválem a dráhou pro již

zmíněné chrtí závody. Stavební jádro projektu představuje

hlavní budova, která v sobě ukrývá venkovní krytou tribunu

a tři vnitřní klimatizované tribuny s výhledem na spor-

toviště. V jedné z nich se nachází prostor ke stravování

sportovců a diváků, a mimo akce pak bude k dispozici

i motoristům cestujícím po Plzeňské ulici.

11. Greyhound Park Motol

Realizaci stavby nakonec získala stavební společnost

BERGER BOHEMIA, a.s. , ale oproti počátečním před-

pokladům se kolaudace sportoviště o víc jak dva roky pro-

táhla a nyní se počítá s otevřením areálu pro veřejnost

zhruba na jaře 2013. Investor i jeho partner, Česká

greyhound dostihová federace, počítaj í s návštěvností jak

z řad domácího obyvatelstva, tak ze zahraničí, zejména z Ir-

ska a Velké Británie, s jej ichž historií jsou chrtí závody ne-

odlučně spojeny. Jaká bude poptávka po chrtích závodech,

je ale zatím ve hvězdách. V poslední době se totiž chrtí zá-

vody stávají terčem kritiky z řad ochránců zvířat. Pro

srovnání např. v USA jen v posledních letech zanikla řada

chrtích závodišť a zbývající počítaj í ztráty na miliony. Jestli

se pořadatelům v Čechách podaří prorazit, ukáže čas.

SCHVÁLENÍ NÁZVU STANICE METRA
V motolské části Prahy 5 sice ještě zůstaneme, ale víc se za-

měříme na problematiku dopravy, která také během roku

2012 zaznamenala celou řadu významných proměn.

Na svém zasedání 1 3. března rada městské části definitivně

odsouhlasila název pro budovanou stanici metra A, která

ponese název po význačné instituci, se kterou je lokalita

nejvíc spojována. Ponese název Nemocnice Motol. Prodlou-

žením trasy A z Dejvic do Motola vzniknou vedle j iž zmíně-

né také stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny.

Právě v průběhu roku 2012 se uskutečnila velká část

stavebních prací a na přelomu roku 2012/2013 došlo za po-

moci dvou razících štítů Tonda a Adéla ke konečnému pro-

ražení obou tunelů.

Vedle odlehčení linek, využívaných lidmi žij ícími

v lokalitách přiléhajících k západní straně Prahy, se

prodloužením trasy metra A usnadní obyvatelům hlavního

města dostupnost motolské nemocnice. „Prodloužení trasy

A znamená napojení motolské nemocnice na stanici metra,
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což využitelnost nemocnice významně zvýší," řekl primátor

Bohuslav Svoboda. Podle ředitele pražského dopravního

podniku Milana Křístka se navíc o polovinu zkrátí doba

cesty z centra města do nemocnice.

Celý podnik by měl magistrát hl. m. Prahy přij ít na ne-

celých 20 miliard korun s tím, že podle aktuálních zpráv

z počátku roku 2013 by až 8 miliard měla ze svých fondů

dotovat EU. Právě kvůli finančním nedostatkům se musel

seškrtat původní projekt, ve kterém se plánovalo prodlou-

žení trasy A až k ruzyňskému letišti. První cestuj ící by ze

zastávky Nemocnice Motol měli „krtkem“ vyrazit do centra

města už na počátku roku 2014.

PRVNÍ ZASTÁVKANAZNAMENÍ
Od poloviny padesátých let minulého století byly okrajové

části hlavního města tramvajovými zastávkami na znamení

doslova posety. Asi jen málokoho by tehdy napadlo, že se za

několik desetiletí zavedení jedné z nich dostane do kroni-

kářského zápisu. Nicméně v průběhu let tento typ

tramvajových zastávek z pražských ulic vymizel a teprve

v prosinci 2012 se společnost Ropid odhodlala na zaniklou

tradici navázat.

Pro nás je významná ta skutečnost, že první nově zave-

dená zastávka na znamení pro tramvaje MHD se nalézá

na území městské části Praha 5. Je j í ČSAD Smíchov. Pro

mnohé obyvatele sídliště Barrandov, obcí Zlíchov nebo Hlu-

bočepy to ale j istě není žádné překvapení. Asi každý z nich

někdy zapochyboval nad smysluplností dlouhodobé praxe,

kdy zastavovala tramvaj u neobydlených trosek za zlí-

chovským lihovarem, kde o nastupující i vystupující byla

nouze jak je rok dlouhý.

ČSAD Smíchov ale není jediným místem, kde se Ropid

rozhodl zavést typ zastávek na znamení. Další v úvahu při-

padají např. Vozovna Motol, Krematorium Motol, úsek mezi

Depo Hostivář a Ústřední dílny DP, ale i mnohé další. Do-

pravní podnik s návrhem Rapidu vesměs souhlasí. "Obecně

mají zastávky na znamení smysl, protože jsou lokality, které

po nich přímo volaj í. O dalších místech diskutujeme, někte-

ré jsou už vytipované. Kdybychom je zavedli, bavíme se

o horizontu jednoho roku," řekl na počátku roku 2013 do-

pravní ředitel Dopravního podniku Ladislav Urbánek.

Každé brzdění a rozjíždění tramvaje něco stoj í, takže ve-

dle časových ztrát se obnovení zastávek tramvaje na zna-

mení promítne také do finančních úspor. Zavedení okolo

300 stanic autobusů tohoto typu v roce 2011 ušetřilo asi pět

milionů korun ročně.

NEHODY TRAMVAJÍ NAPRAZE 5
Když už jsme nakousli problematiku tramvají, zmíníme si

zde tři vážné nehody tohoto populárního dopravního

prostředku, které se loni odehráli na území naší městské

části. K té první z nich došlo na Barrandově dne 19. září

v ranních hodinách, kdy se tramvajový vůz linky číslo 14

srazil s autobusem č. 230 na křižovatce ulic Werichova a Do

Klukovic.

12. Srážka tramvaje s autobusem na Barrandově

Při této nehodě bylo zraněno 12 cestuj ících a všemu při-

hlížela řada kolemjdoucích, kteří neprodleně kontaktovali

záchrannou službu. Následkem srážky tramvaj vykolej ila a

škoda na autobusu a tramvajové soupravě byla na místě od-

hadnuta na 1 ,5 milionu korun. Jelikož se jednalo o ranní

špičku, doprava ze sídliště začala brzy kolabovat a musela

být nasazena náhradní autobusová doprava.

Druhá nehoda se odehrála v Nádražní ulici na Smíchově

21 . listopadu okolo 9.45 ráno. Tramvaj číslo 20 jedoucí

z Barrandova na Smíchov zezadu narazila do policejního

vozu, ve kterém byli zranění tři příslušníci městské policie.

Poslední nehoda tramvaje, kterou v kronice za rok 2012

zmíníme, se udála v Košířích v odpoledních hodinách dne

5. prosince, tedy v čase příprav na mikulášskou nadílku.

Ošklivě vypadající srážka dvou tramvají se stala na zastávce

Kavalírka a vyžádala si 4 zraněné, totiž oba řidiče a dva

cestující, pro které přijely dvě posádky pražské záchranné

služby.

Pokud se týká příčiny nehody, pravděpodobně ji způso-

bil zdravotní kolaps jednoho z řidičů, který nedobrzdil a ná-

sledně naboural vůz stoj ící na zastávce. I při této nehodě

byla celková škoda odhadnuta na 1 ,5 milionu korun. Provoz

tramvají mezi Andělem a Vozovnou Motol se na dvě hodiny

zastavil a dopravní podnik nasadil náhradní autobusovou

dopravu.

„VODNÍ TRAMVAJ“ OPĚT V PROVOZU
Pražská regionální příloha MF Dnes zveřejnila 11 . června

2007 v souvislosti s plány městské části Praha 1 záměr na

zřízení linky mezi Vyšehradem a Štvanicí, označené jako

„vodní tramvaj“. Přístaviště měla vybudovat společnost
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Parking Praha. Ředitel organizace ROPID Jiří Prokel ne-

předpokládal ziskovost linky ani platnost běžných jízdenek

MHD, starosta Prahy 1 Petr Hejma zase předpokládal úplné

zařazení do Pražské integrované dopravy a jako o dopravci

se uvažovalo o Dopravním podniku hl. m. Prahy.

13. Přístaviště v lokalitě Kotevní

V polovině července 2008 byla zveřejněna informace

o zavedení přívozu v okružní trase z Jiráskova náměstí přes

Botel Admirál, Císařskou louku, Vyšehrad až na Jiráskovo

náměstí. Koncem téhož měsíce došlo k uveřejnění defini-

tivní, neokružní trasy.

Původně byl interval stanoven na 30 minut, s j ízdní

dobou 15 minut, a to po celý den bez obratových časů i bez

přestávky. Ihned v prvních dnech provozu se ukázalo, že

stanovené jízdní doby jsou naprosto nepostačující a sku-

tečná jízdní doba je zhruba dvojnásobná. Mluvčí organizace

ROPID poté přiznal, že do jízdních dob měřených při zku-

šebních plavbách nebyl započten čas na uvazování lodi, vý-

stup a nástup cestuj ících a manévrování lodi. S platností

od 7. srpna 2008 byl zveřejněn nový jízdní řád, v němž

jízdní doba zůstala stále 1 5-ti minutová, ale interval byl

prodloužen na jednu hodinu.

Jelikož přívozy P4 a P5 měly turistický charakter pře-

pravy a protože se městské části Praha 1 a Praha 5 rozhodly

omezit náklady na dopravu, měly být od 31 . října 2011 pří-

vozy P4 a P5 v dosavadních trasách zrušeny, poslední plav-

ba měla vyplout v sobotu 30. října 2011 v 19.30 z Císařské

louky, ale nakonec zůstal přívoz v provozu až do prosince

2011 .

V dubnu následujícího roku ovšem došlo k obnovení

„vodní tramvaje“ P5, ale nově se zkrácenou trasou ze

stanoviště Kotevní, přes Císařskou louku na Výtoň. Vý-

hodou je o něco kratší interval, který umožňuje stabilnější

integraci přívozu do hromadné dopravy.

Kromě trasy P5 disponuje smíchovský břeh druhým pří-

vozem P3, který je provozován celoročně a zajišťuje spojení

Lihovaru s Veslařským ostrovem. Hojně jej využívají cyk-

listé, kterým v lokalitě Lihovar končí cyklistická trasa, a po

převozu mohou nerušeně pokračovat v bezpečné jízdě

na pravém vltavském břehu.

ZAVEDENÍ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ
Jakkoli se počet obyvatel po roce 1989 zásadním způsobem

neproměnil, jsou poslední dvě desetiletí charakteristická

rapidním nárůstem počtu automobilových vozů a městské

části Praha 5, stejně jako celé metropole, se tato skutečnost

zásadním způsobem dotýká. Problémy s parkováním jsou

každodenním chlebem řidičů, ale zejména obyvatel přiléha-

j ících nemovitostí nejen v centru města.

S novým řešením otázek rozbujelosti automobilového

parku přišla městská část Praha 5 počátkem roku 2012. Už

předešlého roku si nechala zpracovat studii, jej ímž výstu-

pem bylo doporučení k vytvoření zónového parkování a to

především z toho důvodu, že valnou část volných míst za-

bíraj í auta obyvatel j iných městských částí. Díky zónám by

vzniklo 7500 parkovacích míst pro místní obyvatele, kteří si

ale za určitý poplatek budou muset pořídit parkovací kartu.

V první fázi projektu budou zavedeny zóny v centrální

části Prahy 5 na Smíchově a v některých oblastech Košíř.

„V těch místech zavedeme zóny placeného stání jako první.

Zóny by tak mohly začít platit ve druhé polovině příštího

roku,“ řekl zástupce starosty Prahy 5 Ing. Jiří Vejmelka. Ob-

last plánovaného placeného parkování by měla být na severu

ohraničena Vítěznou ulicí, odtud pokračuje podél Vltavy

na jih kolem ulice Nádražní. Placené parkování bude také

v Plzeňské, Radlické, Štefánikově ulici a ušetřeno nebude

ani nábřeží.

Zóna v první fázi sice nezasáhne rezidenční části Prahy

5, například lokalitu Na Hřebenkách, ale radnice chce po-

stupně zavést parkovací zóny téměř na celém svém území.

„Bavit se určitě budeme například o sídlišti Barrandov,“ při-

pustil Ing. Vejmelka. „Pokračuje analýza zbytku území, kte-

rá nám doporučí, kde by měly zóny vzniknout v další etapě.

Pokud se ukáže, že je potřeba zóny rozšířit, rádi bychom to

udělali v roce 2013,“ dodal místostarosta.

Zastupitelé Prahy 5 se rozhodli raději než klasické mod-

ré zavést zóny smíšené. V čase mezi osmou a osmnáctou

hodinou tak budou moci parkovací místa za poplatek zabrat

i řidiči bez parkovací karty. Po osmnácté hodině by ale

v těchto zónách měla zůstávat pouze auta s platnou par-

kovací kartou. Tu si budou moci zakoupit i obyvatelé j iných

městských částí a firmy, které zde mají své provozovny.

Jakkoli se se zavedením prvních parkovacích zón

na Praze 5 uvažovalo j iž od počátku nového roku, kvůli

prodlevám magistrátu při výběru provozovatele se zřejmě

vše odloží až do léta 2013. Tak či onak by se mělo zavedení

placených zón stát malým převratem při řešení problé-
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mu s parkováním jak na rovině městských částí, tak celého

hlavního města.

RADLICKÁ RADIÁLA
Jednu z hojně diskutovaných otázek dopravy, která se do-

tkne zejména obyvatel městských částí Praha 5 a Praha 13,

představuje dlouholetý projekt Radlické radiály. Jeho první

návrhy mají své počátky v 70. letech minulého století.

Do roku 1983 vznikl západní úsek Třebonice ‒ Řepy

i s dálnicí D5, ale východní část, směřující na Smíchov, se

kvůli nejednotě v koncepci stále odkládala až do 90. let

20. století.

V současné době se pracuje se zřejmě konečnou verzí

z konce roku 2010, která počítá s Radlickou radiálou o délce

5,5 kilometru, z nichž necelé tři kilometry jsou vedeny tune-

ly. Nejdelší z těchto tunelů, který má být veden od Jinonic

pod Dívčími hrady, až po své vyústění na Zlíchově, by měl

být dlouhý asi 2,2 km. Radiála se tak stane sběrnou komu-

nikací spojuj ící Rozvadovskou spojku s městským okruhem

na Zlíchově a v konečném důsledku se počítá s výrazným

ulehčením dopravní situace v ulicích Radlická, Jinonická,

Vrchlického, Plzeňská, Bucharova ad., ale také s usnadně-

ním dostupnosti centra Prahy obyvatelům z příměstských

oblastí.

Ve večerních hodinách 13. června 2012 radnice Prahy 5

uspořádala v sále zastupitelů prezentaci návrhu stavby, kde

veřejnost informovala o vývoji celého projektu s následnou

diskuzí, do které se zapojilo několik občanů z přibližně

stohlavého auditoria. Zástupci radnice si z dialogu s ve-

řejnosti odnesli celou řadu konstruktivních podnětů, které

měli projednat se zpracovatelem a investorem projektu, kte-

rým je hl. m. Praha. Na svém zasedání 1 3. listopadu 2012

pak městská rada Prahy 5 schválila usnesení k návrhu

Radlické radiály, v kterém žádala magistrát o úpravu projek-

tové dokumentace dle svých připomínek.

Ty obsahovaly následující body:

1 ) Prověřit nutnost návrhu kruhové křižovatky RR a Ře-
poryjské podrobnější dokumentací, která by zlevnila toto ře-
šení změnou na "T křižovatku" (bez přímého napojení
Karlštejnské) s městskými parametry oblouků.

2) Změnu koncepce zadržení dešťových vod v úseku
křížení Radlické radiály s ulicí Schwarzenberskou, která je
zcela reálná a nebrání protihlukové ochraně okolní výstavby.

3)Změnu propojení v oblasti Butovic (ochrana Novoveské
ulice) dle severní (zelené) varianty, která se vyhýbá sou-
kromým pozemkům i obytné zástavbě.

4) Požaduje úsek dvou krátkých tunelů řešit
v otevřeném úseku technicky tak, aby bylo možné budoucí
úplné překrytí otevřeného úseku.

5) Maximálně snížit niveletu "nové" obslužné Radlické
u Tyršovy školy.

6) Rámcově doložit parkování residentů a dopravní tra-
sy po dobu výstavby.

7) Zrušit navrhované napojení území Dívčích Hradů
z ulice Mezi lány a řešit obsluhu území z MUK Jinonice.

Kromě toho sepsali majitelé nemovitostí, kteří jsou

přesvědčeni, že Radlická radiála silně poškodí kvalitu jej ich

bydlení, petici určenou přímo kompetentním osobám z ve-

dení hlavního města. Podle mluvčí magistrátu Terezy Krá-

lové, která se v prosinci 2012 k petici vyjádřila, ale není

možné na všechny požadavky přistoupit: „Například posta-

vení úrovňové křižovatky a stejně tak spojení dvou tunelů

v jeden by bylo v rozporu s územním plánem. Změny u tu-

nelů by navíc znamenaly navýšení nákladů zhruba

o 700 milionů korun." Výstavba bude zahájena v roce 2013.

ZMĚNY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ
Po relativně dlouhém období kontinuity, kterou zažívala síť

linek pražské hromadné dopravy, byla v září 2012 uvedena

v život rozsáhlá proměna, která zcela zásadním způsobem

ovlivnila cestování veřejnými prostředky a nahradila linkové

schéma vytvořené v 80. letech 20. století. Ve-

dení hl. m. Prahy navrženou reformu projednalo a následně

posvětilo v létě 2012, přičemž mezi hlavními důvody změn

jmenoval dopravní podnik výstavbu nových obytných celků

a satelitních sídlišť, vznik obchodních a administrativních

center i mimo městské centrum, ale i snížení poptávky po

dopravě v některých typicky průmyslových oblastech, kde

za posledních dvacet let frekvence v cestování veřejnou do-

pravou výrazně zeslábla.

„Zkušenosti z České republiky i ze zahraničí ukazují, že

je proto vedení linek potřeba přizpůsobit novým poža-

davkům a také jej zjednodušit. Atraktivní síť veřejné do-

pravy může být zároveň i efektivnější, například při omezení

souběžných linek autobusů s kolejovou dopravou (železnice,

metro, tramvaje). Uspořené prostředky na provoz je pak

možno využít na posílení dopravy v potřebnějších loka-

litách“, uvedl dopravní podnik. Podobně Regionální or-

ganizátor Pražské integrované dopravy (ROPID)

argumentoval zefektivněním a finančními úsporami, ale

vyšší přehledností linek a s tím spojenou snazší orientací

cestuj ících v PID.

Změny se výrazně dotkly i linek protínajících městskou

část Praha 5, jakkoli se radní naší městské části snažili ně-

které z nich upravit, nebo zcela vyloučit z připravované do-

pravní optimalizace. Záležitostí se rada zabývala

na zasedání 19. června a výstupem se stal elaborát obsahují-

cí body, s nimiž vedení Prahy 5, stejně jako řada občanů,

vyslovila nesouhlas. Mezi kritizované změny náleželo

např. zkrácení autobusové linky PID č. 1 23, změna trasy

tramvají č. 4 a 6, autobusů č. 1 76 a 191 nebo úplné zrušení

linky autobusu č. 217. Veškeré snahy ze strany představitelů

městské části ale nakonec zůstaly oslyšeny, stejně jako peti-
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ce občanů, a nezbylo, než se s novou organizací linek smířit.

STAROPRAMEN POD MOLSON COORS BC
Středoevropskou pivovarskou skupinu StarBev, která má

sídla v nizozemském Amsterodamu a také v české metropo-

li, koupila na jaře 2012 od CVC Capital Partners (vlastník

SB od roku 2009) severoamerická pivovarská skupina Mol-

son Coors Brewing Company za cenu 2,65 miliardy eur. Te-

dy zhruba za 66 miliard korun.

StarBev se podnikatelsky orientuje na střední a východní

Evropu, kde provozuje devět pivovarů a jej í jednoznačné

eso představuje pivovar Staropramen, největší výrobní

podnik na území MČ Praha 5. Tržby skupiny SB přesáhly

v roce 2011 v přepočtu 17 miliard korun a jen výstav

členských pivovarů přesáhl 1 3 milionů hektolitrů. Celkový

zisk pak dosáhl v přepočtu bezmála šesti miliard korun

a skupina v regionu zaměstnávala v předminulém roce

4100 lidí.

Prodej StarBev musel ale nejprve posvětit antimo-

nopolní úřad Evropské komise, který své souhlasné

stanovisko zveřejnil v červnu 2012. Podle tohoto vyjádření

spojení obou skupin nijak významně nezmění poměry na tr-

hu a to zejména vzhledem k jen malému zvýšení podílu

na trhu, relativně nízkému společnému podílu obou stran

a existenci spolehlivých konkurentů.

Prezident a výkonný ředitel CEO Molson Coors Peter

Swinburn akvizici StarBev zhodnotil jako zcela zapadající

do strategie Molson Coors rozšiřovat portfolio prémiových

značek stejně jako působnost na rostoucí trhy po celém svě-

tě. Pivní trh střední Evropy označil za atraktivní se silným

růstovým potenciálem poté, co prodeje piva v regionu začí-

nají po krizí způsobeném poklesu opět růst. Podle Swinbur-

na by centrála StarBev měla i nadále zůstat v Praze a nový

majitel prý nechystá v blízké budoucnosti ani personální

změny ve vedení. Také receptura a chuť vyráběného piva by

měly zůstat při starém.

Pražský Staropramen je nejznámější a nejprodávanější

česká pivní značka a společnost Pivovary Staropramen, kte-

rá vaří i piva Braník a Ostravar, je druhou největší

pivovarnickou skupinou v zemi. Pivovar založili na praž-

ském Smíchově v roce 1869 dva průmyslníci Jan Kohout a

Vilém Pick, oba také významní představitelé místní samo-

správy. První várka piva byla uvařena 1 . května 1871 .

ANKETAPODNIKATEL AŽIVNOSTNÍK PRAHY 5
A u pivovaru Staropramen ještě zůstaneme, nebo alespoň

v jeho prostorách, v reprezentačním Paspově sálu, ve kterém

se ve večerních hodinách 29. listopadu konalo slavnostní

vyhlášení vítězů již tradiční soutěže pořádané radnicí

MČ Praha 5 pro podnikatelský sektor. Do této soutěže se

prostřednictvím webových stránek mohla přihlásit jakákoliv

společnost či osoba samostatně výdělečně činná.

V kategorii podnikatel si cenu za první místo odnesla

společnost DuPont CZ s.r.o. a živnostníkem Prahy 5 pro rok

2012 se stal Pavel Krušina, který se řadu let zabývá rá-

mováním obrazů. Ředitelka vítězné společnosti a živnostník

roku převzali ocenění z rukou 1 . zástupce starosty Ing. Mi-

roslava Zeleného a radních Marka Kukrleho a Michala

Šestáka.

Druhou pozici mezi oceněnými subjekty obdržela

společnost CReativeMages, která se zabývá vývojem

a prodejem softwarových produktů a na třetím místě se

umístila Restaurace La Terrassa. V kategorii osob samo-

statně výdělečně činných pak uspěli kromě vítěze také

na druhém místě Ing. Jaroslav Stárek – vinný sklep u Stárků,

umístěný nedaleko sadů Na Skalce a na místě třetím Jan

Sváček se svým lahůdkářstvím, které lidé mohou navštívit

při zastávce Arbesovo náměstí ve směru k Andělu.

14. Zástupci vítězných firem v kategorii podnikatel

roku 2012.

Slavnostní večer přinesl kromě vyhlášení vítězů i před-

stavení nových projektů radnice naší městské části, jako je

například revitalizace městských parků – Barrandov, rekon-

strukce dětského hřiště na Oranžové hřiště Nadace ČEZ

(Barrandov) a Hřiště pro seniory - park Sacré Coeur a

Barrandov. Součástí večera, moderovaného Jakubem Želez-

ným, se stala i dražba křesla s uměleckou výzdobou vytvo-

řenou dětmi z nadace Klokánek.

První nejnižší podání ve výši 3000 Kč bylo velmi rychle

překonáno a hosté večera s vědomím, že přispívají na

dobrou věc, neváhali v aukci přihazovat po tisících. Spolu-

majiteli Restaurace La Terrassa vyrazila dech ředitelka

společnosti DuPont CZ s. r. o. , když jeho devítitisícovou na-

bídku zvýšila na rovných 15 tisíc korun a v aukci na podpo-

ru nadace Klokánek zvítězila.

Na programu večera se podílely i dámy z folklórního

souboru KODRJANKA (lidové taneční vystoupení z Mol-

dávie), Martha a Tena ELEFTERIADU (řecký zpěv a tanec)
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nebo pánové předvádějící brazilský bojový tanec Capoiera a

Moderní magie Roberta Foxe.

15. Živnostníci Prahy 5 pro rok 2012

FARMÁŘSKÉ TRHY NAPRAZE 5
Podporu podnikání naše městská část bere vážně, stejně jako

snahu umožnit občanům Prahy 5 alternativu v nakupování

potravin i mimo dominantní obchodní řetězce, které se v po-

sledních desetiletích rozrostly po celé Praze měrou ne-

bývalou. Jednu z možných alternativ představuje pořádání

farmářských trhů, o které v průběhu celého roku 2012 neby-

la nouze.

Tento fenomén v podstatě otevírá pro malé, ale i střední

farmáře jednu z alternativ, jak prodávat svoji produkci.

A tím i diversifikovat své distribuční a obchodní kanály a

snížit tak míru závislosti na velkých obchodních hráčích.

Pro spotřebitele přináší cestu, jak se dostat ke kvalitní se-

zónní produkci, ať už zeleniny, ovoce, mléčných nebo

masných výrobků, medu k nebo moštů. Na území městské

části Praha 5 se farmářské trhy provozují v centrální části

na pěší zóně Anděl, ale také na Trnkově náměstí, které před-

stavuje nervový uzel barrandovského sídliště. Na obou

místech dohromady se během roku 2012 konaly přibližně

čtyři desítky trhů s farmářským zbožím a doufejme, že po-

ptávka z řad našich spoluobčanů potrvá a tradice bude

pokračovat i v dalších letech.

REKLAMNÍ BROŽURANAPODPORU PODNIKÁNÍ
Jinou formu podpory soukromého podnikání, tentokrát

v oblasti služeb, představuje tištěná publikace s názvem Al-

manach služeb Prahy 5. Na zasedání Rady MČ Praha 5 dne

19. června předložil radní Marek Kukrle (VV) návrh

na vydání této reklamní brožurky, která obsahuje

přehledným způsobem sestavený seznam řemeslníků

působících v páté městské části, a dále přehled historických

budov, kulturních zařízení nebo parků.

Publikace tak navázala na Almanach restaurace Prahy 5

z roku 2011 . Občané Prahy 5 tak získali informace o všech

možných službách dostupných v blízkém okolí svého

bydliště.

PRAHA 5 APODPORAELEKTROMOBILITY
Malou revoluci by v blízké době mohla zažít městská

automobilová doprava, kde se pomalu, ale j istě prosazuje

využívání elektromobilů. Tato alternativní forma,

konkurující vozidlům se spalovacím motorem, ale v žádném

případě není ničím novým a na konci 19. století dokonce

výroba strojů popoháněných elektrickou energií dominovala.

První elektromobil spatřil světlo světa údajně už roku 1835

díky holandskému vynálezci profesoru Sibrandu

Stratinghovi, tedy téměř o půl století dříve, než první vůz

poháněný spalovacím motorem. A na konci 19. věku už

elektromobily byly schopné dosáhnout rychlosti 1 00 km/h.

Ale v následujícím století automobilovou dopravu zcela

opanoval spalovací motor a až dnes, na počátku 21 . století,

můžeme tento trend zvrátit. Důvodů pro to máme věru dost.

Ať už jde o hluk, znečišťování životního prostředí emisemi

nebo o náklady na ujetý kilometr, ve všech těchto

kategoriích elektromobil s přehledem vítězí.

16. Elektromobil z roku 1835.

Městská část Praha 5 na sebe v tomto směru může být

právem hrdá. Už v roce 2011 si radnice pořídila osobní

automobily Citröen C-Zero, Peugeot iOn a navíc

elektromobilní skútr, který měla nejdřív pouze zapůjčený

od magistrátu. Jako první z městských částí zakoupila

dobíjecí stanici, kterou dodala společnost PRE. V roce 2012

pak radnice apelovala na podnikatelské subjekty, nacházející

se na území MČ Praha 5, aby tohoto příkladu následovaly

a zapojily se do projektu Praha elektromobilní.
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Téma elektromobilů nás přeneslo na pomezí dvou význam-

ných rozměrů lidského života, které jsou od dob osvícenství

tradičně vykládány coby nesmiřitelné polarity civilizačního

vývoje. Na jedné straně se v této interpretaci nachází prostor

přírody, přirozeného životního prostředí, do kterého je

člověk vržen a v rámci něhož realizuje svou tvůrčí činnost.

A právě procesy a výsledky této činnosti představují onen

pomyslný druhý pól a záleží na člověku, do jaké míry se ty-

to jeho výkony promítnou – pozitivně, nebo negativně – do

jeho přirozeného okolí. Jedna z politických stran, nebo lépe

určitá skupina lidí si právě tuto problematiku postavila do

centra svého zájmu a zasloužila se tak o intenzivnější vní-

mání otázek jako jsou znečištění životního prostředí, ochra-

na živočišných a rostlinných druhů, nebo prostě jen o hlubší

rozvinutí diskuze vztahu člověka k přírodě. A tak i v roce

2012 se odehrála řada akcí a událostí, které s tímto tématem

více či méně souvisí.

CYKLODOPRAVA– OZVĚNABUDOUCNOSTI?
V návaznosti na předchozí téma začneme kapitolu týkající

se životního prostředí naší městské části otázkou rozvoje

cyklodopravy, která se dočkala poměrně velké pozornosti a

několikrát v průběhu roku 2012 se stala ústředním tématem

diskuzí organizovaných pro širší veřejnost. Při četbě násle-

dujících odstavců je dobré mít na paměti, že j ízda na kole

zůstává nej jednodušším a nejpřirozenějším způsobem do-

pravy hned po chůzi a má řadu rozmanitých výhod. Uveď-

me alespoň některé:

• Pravidelná jízda na kole zlepšuje zdraví a prodlužuje
délku života.

• Cyklistika nepotřebuje fosilní paliva – spaluje pouze
lidské tuky.

• Lidé, kteří jezdí na kolech, šetří parkovací místa,
jsou tišší a pohybují se, aniž by vypouštěli do ovzduší zne-
čišťující látky.

• Náklady státního systému zdravotní péče pramení
z nevhodných podkladů. Ale jednoduchá analýza nákladů a
výnosů došla k závěru, že každá 3 eura investovaná do cyk-
listiky přináší návrat 5 eur.

• Pokud byste navštívili město s větším množstvím
jízdních kol v provozu, všimli byste si, jak tento fenomén
ovlivňuje ducha společenství a kvalitu života.

Praktické výsledky pravidelného využívání cyklistiky

přinesla výstupová zpráva kampaně Do práce na kole, jej íž

druhý ročník připadl na rok 2012, kdy kampaň probíhala už

v pěti českých městech. Více než 533 tisíc kilometrů ujelo

2 536 účastníků rozdělených do 829 týmů ze 400 firem a in-

stitucí. Dokázali by třináctkrát objet zeměkouli. Díky tomu,

že nechali auto v garáži, ušetřili 57 tun oxidu uhličitého,

jenž způsobuje změny klimatu. Jízdou na kole uspořili dva

a půl milionu korun za benzín, opotřebení aut a poplatky.

A to si zaslouží potlesk.

Pokud jde o MČ Praha 5, jej í radnice si už v roce 2008

nechala vypracovat tzv. General cyklistické dopravy, tedy

jakési optimální rozvržení systému cyklotras i s ohledem

na budoucí stavební možnosti. Od té doby se toho ale

mnoho neudělalo a cyklisté jsou nadále odkázáni na silniční

úseky s velmi frekventovanou automobilovou dopravou.

Navíc na počátku roku 2012 hl. m. Praha razantním zkrá-

cením finančních prostředků na cyklodopravu jej í další roz-

voj v podstatě pohřbilo, jakkoli počet cyklistů rok od roku

roste. Nic na tom nezměnilo ani zprovoznění dlouho oče-

kávané páteřní cyklotrasy A1 v červnu 2012, která spojuje

Barrandovský most s Radotínem a disponuje celkovou

délkou 1 ,6 kilometru. Navíc jej í zakončení v lokalitě Zlí-

chov a napojení na silniční síť je velmi problematické.

Zato ale v loňském roce nechyběla řada akcí zabývají-

cích se touto alternativní formou dopravy. V prvním letním

měsíci (21 .5.) byl na radnici v sále zastupitelů zorganizován

diskusní seminář Bariéry cyklistické dopravy (nejen)

v Praze 5 a podobné setkání se uskutečnilo také v polovině

října. Na obou se ve spolupráci s projektem www.bicy. it dis-

kutovalo o vhodných investičních a neinvestičních akcí.

Koncem června pak uspořádala j inonická ZŠ Waldorfská

cyklojízdu, které se zúčastnilo okolo 60 žáků a mnoho uči-

telů i rodičů. Trasa vedla od Palackého náměstí po cyklotra-

se podél Vltavy přes Barrandovský most, Prokopské údolí

až do Jinonic. Na pořádání akce, konané v rámci programu

Bezpečné cesty do školy, se podílela nevládní nezisková or-

ganizace Oživení a sdružení Pražské matky.

Také ZŠ a MŠ Tyršova uspořádala ve spolupráci s inici-

ativou Auto-Mat projektový den věnovaný tématu udržitelné
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dopravy, jehož cílem bylo dětem ukázat jak nejlépe cestovat

do školy na kole či koloběžce. Školáci společně s dospělými

absolvovali cestu na jednom z obou zmíněných dopravních

prostředků a to do Stodůlek a zpět (cyklisté), nebo vybranou

trasou po Jinonicích (koloběžkáři). Žáci v rámci akce mapo-

vali nebezpečná místa, zopakovali si, jak má vypadat

kompletní cyklistická výbava, nebo si přiblížili výpočet

emisí oxidu uhličitého, který se uvolňuje každodenním

cestováním autem do práce.

17. Z centra do Jinonic

TESTOVÁNÍ ELEKTROKOL
Milovníci cyklistiky z řad občanů, a s nimi též někteří zastu-

pitelé, si v polovině října loňského roku před radnicí

MČ Praha 5 vyzkoušeli zdarma jízdu na elektrokolech, které

v rámci své propagace zapůjčila firma www.ekolo.cz.

Obecně elektrokola mají proti elektromobilům nebo elektro

skútrům celou řadu výhod. Nemusíte mít helmu, která

v městě stejně moc neochrání, nepotřebujete řidičák ani po-

vinné ručení, složené skládací e-kola vezmete i do tramvaje

nebo autobusu, a i s vybitou baterií vždy na kole dojedete.

Každý, kdo si e-kolo vyzkoušel, mohl být příjemně pře-

kvapen razantní akcelerací a tahem 250 W motoru, který po-

máhá do rychlosti 25 km/hod. Podle stylu j ízdy dokážou

baterie pomoct i na desítky kilometrů.

Radnice a firmy v Evropě, které tento moderní trend re-

flektují, podporují své úředníky a zaměstnance jezdit v areá-

lech, mezi budovami i do města na e-kolech. Také v Praze

některé větší firmy již mají ve vrátnicích flotilu e-kol, které

si zaměstnanci jednoduše na nějaký čas rezervují, a ode-

mknou si kolo ze stojanu, kde se e-kola stále dobíjej í.

Radnice Prahy 5 má sice už dva elektromobily, elektrický

skútr, ale zatím stále ještě žádné e-kolo. V poslední době se

přitom cena e-kol od ceny kol klasických liší kolikrát jen

v řádech několika tisíc. Navíc není nijak obtížné zakoupit si

pouze doplňující balíček a staré kolo si jednoduše na to

elektrické přestavět.

UKLIĎME ZEMI – UKLIĎME SI PRAHU 5
Ale napomoci zlepšit stav našeho životního prostředí, nebo

prostě veškerého našeho životního prostoru, můžeme i j i-

ným způsobem než jen inteligentním výběrem dopravního

prostředky. A v dubnu minulého roku měli aktivní občané

příležitost se jedné podobné akce zúčastnit, akce s názvem

Ukliďme Zemi – ukliďme si Prahu 5.

Akci finančně podpořila Městská část Praha 5 a s pří-

pravou napomohlo hned několik neziskových organizací.

Dobrovolníci si nasadili rukavice, popadli pytle aj . předměty

hodící se k úklidu a na několika lokalitách se pustili do

jarního úklidu.

18. Úklid kolonie Buďánky

Sběr odpadků tak proběhl v prostoru Lihovaru a v okolí

kulturního centra Meetfactory, v Barrandovském lesíku

blízko stanice Poliklinika Barrandov, dále v historické obci

Hlubočepy, konkrétně v prostoru mezi žvahovským viaduk-

tem až k hlubočepskému hřbitovu, v Parku Kavalírka a po-

sledním místem byla kolonie Buďánky, kde se podařilo

naplnit 3 velké kontejnery.

V říjnu si na Barrandově místní obyvatelé pro velký

úspěch úklidovou akci zopakovali a to v rámci celosvětové-

ho program Clean-up the world. Cílem akcí v rámci tohoto

programu je uklidit prostředí, ve kterém žijeme, kde si

hrajeme, nebo chodíme do práce a zapomenout nesmíme ani

na výchovný rozměr programu. Děti a dospělí jsou tak ve-

deni k ohleduplnosti a pořádnosti. Podzimní úklid na

Barrandově zorganizovala základní organizace Českého

Svazu Ochránců Přírody "Strom" a v místě dlouhodobě pů-

sobící oddíl Sportík.

DEN ZEMĚ 2012
Od roku 1970 se po celém světě 22. duben slaví jako Den

Země, za který jej tehdy vyhlásili američtí studenti. Cílem

rozsáhlé kampaně bylo podpořit přijetí nových ekologických

zákonů a docílit zvýšení státních výdajů na ochranu životní-

ho prostředí. Akce, které se v roce 1970 zúčastnilo několik

milionů občanů, měla veliký ohlas a zahájila tak tradici

oslav Dne Země – 22. dubna. Česká republika se k tradici

připojila v roce 1990 a hlavní město Praha v roce 2012

uspořádalo j iž sedmí ročník informačně vzdělávací kampaně

pro veřejnost, právě na počest tohoto svátku.
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V dubnu až květnu byl v jednotlivých městských částech

v určený den na vybraných místech vybudován informační

stánek, u kterého probíhaly všestranné informační aktivity

k problematice ochrany životního prostředí. Stěžejní téma

představovala problematika třídění a recyklace odpadů a

otázka zelené energie, s ohledem na Mezinárodní rok udrži-

telné energie pro všechny.

K dispozici byly nejrůznější informační materiály týkají-

cí se problematiky odpadů, zeleně, využívání energie aj .

Občané měli také možnost prohlédnout si ukázky sběrných

nádob a sběrové techniky, popřípadě se podívat, jak funguje

elektromobil či elektroskútr. Měli také k dispozici barevnou

velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s uvedením sběrných

dvorů, provozů na zpracování odpadů nebo mohli zhlédnout

velkoformátovou mapu s vyznačenými chráněnými územími

v Praze.

V městské části Praha 5 akce proběhla např. v Prokop-

ském údolí, kde se na upořádání programu podílela

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí ne-

bo občanské sdružení Palaia. Návštěvníci všech věkových

kategorií si mohli zasadit svůj vlastní stromek, které zajistil

poslanec Petr Bratský, odlít si svého sádrového trilobita, se-

známit se s výcvikem policejních koní nebo s chovem

domácích zvířat. Počasí se nakonec vydařilo a účast tak byla

hojná.

Den země na Praze 5 oslavilo také kulturní centrum Prá-

delna v Košířích. V interiérech klubu Prádelna se uskutečni-

ly aktivity hudebního a výtvarně uměleckého ražení.

Doprovodný program byl určen především dětem před-

školního a mladšího školního věku. Oslavy Dne Země zahá-

j ila interaktivním programem formou písniček a scének

ohledně zdravé výživy a hygieny při stravování oblíbená

dvojice Vanda a Standa. Děti se v průběhu programu sezná-

mily se základními hygienickými zásadami, formou hry se

dozvěděly, proč nemají j íst nahnilé ovoce a zeleninu, proč

nemají pít vodu z řeky a podobně.

Následoval výtvarný workshop, kdy se děti pod vedením

lektorky a za pomoci svých učitelek pokoušely sestavit

z recyklovaných materiálů obrázky zvířat, ovoce a do-

pravních prostředků. Celá akce se konala pod záštitou zá-

stupce starosty Prahy 5 JUDr. Petra Lachnita, který také

přijel akci osobně podpořit. Dne se zúčastnilo na 50 dětí

z mateřských škol a z prvního stupně základních škol

z Prahy 5.

Doufejme, že podobné akce splní svůj účel a povedou

občany k větší ohleduplnosti k naší planetě.

19. Den Země v KC Prádelna

WORKSHOP ZELENÁ ČTVRŤ
Regulace smíchovského břehu Vltavy v 19. a 20. století

umožnily vznik prostoru s jedinečnou atmosférou, kde se

stýká vodní živel s okrajem městské sídelní zástavby. Ná-

plavka v rámci městské části představuje svébytnou oblast,

vyžadující specifický přístup pro promyšlení jej í podoby a

koncepce.

Návrhy možné podoby části náplavky od Hořejšího ná-

břeží k Jiráskovu mostu představil mezinárodní studentský

workshop „Zelená čtvrť“, který probíhal ve dnech 18. až

22. června 2012. Akci pořádala Městská část Praha 5 a Čes-

ká zemědělská univerzita ve spolupráci se společností

Husqvarna Česko s.r.o.

Vítěznou studii s názvem Náplavka v barvách připravil

mezinárodní studentský tým ve složení Hana Strnadová,

Maritna Rzepielová a Anna Gawełová. Workshopu „Zelená

čtvrť“ se účastnili studenti České zemědělské univerzity,

Českého vysokého učení technického, SPU Nitra, studenti

z Politechnika Krakowska a La Sapienza - Università di Ro-

ma. Tři nejlepší návrhy byly oceněny celkovou částkou

20 000 Kč, kterou v rámci podpory městské zeleně poskytla

společnost Husqvarna Česko s. r. o.

20. Vize smíchovské náplavky
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Oceněný návrh zaujal porotu originálním a komplexním

řešením problematiky celého prostoru, které přesahuje

hranice Prahy 5. Řada barevných či klidných zákoutí zde

vytváří příjemný protiklad proti současnému vzhledu tohoto

území. Díky studentským pracím získala Praha 5 nezávislý

a kreativní pohled na situaci kolem Jiráskova mostu. Cílem

urbanisticko ‒ krajinářských studií vzniklých v rámci

workshopu „Zelená čtvrť“ bylo najít vhodné řešení pro

předpolí Jiráskova mostu i přilehlé části nábřeží a vytvořit

přátelský, přívětivý prostor při zohlednění všech vazeb

a s návazností na okolní infrastrukturu. Studenti také sle-

dovali propojení řešeného území s centrální částí Smíchova

kolem sv. Václava, jehož revitalizaci MČ Praha 5 při-

pravuje.

Všech sedm studií, které vznikly v průběhu workshopu,

bylo veřejnosti představeno v červenci na výstavě v Galerii

MČ Praha 5 ve Štefánikově ulici. Starosta Prahy 5

MUDr. Radek Klíma při zahájení workshopu uvedl, že se

radnice návrhy bude zabývat a je tedy možné, že některý

z nich bude v budoucnosti realizovat. Využitím přilehlé části

nábřeží, včetně náplavky mezi Palackého a Železničním

mostem, se aktuálně zabývají odborníci MČ Praha 5.

Nábřeží a náplavky jsou v současnosti v Praze aktuální

téma. Zpracované jsou jak studie možného využití nábřeží

na celém území města, tak dílčí, na území jednotlivých

městských částí. Realizace některých projektů ověřuje jej ich

nosnost a poskytuje návod k vylepšení způsobů využití ná-

břeží. V Praze se rovněž usiluje o využití toku Vltavy a to

nejen pro vyhlídkové plavby, ale i pro rekreační a osobní

dopravu.

BUDOUCNOST SMÍCHOVSKÉ NÁPLAVKY
Budoucností náplavky se zabýval i workshop z 10. října

2012, na kterém se setkali zástupci Magistrátu hlavního

města Prahy, zástupci městské části Praha 5, zástupci míst-

ních podnikatelů a organizací včetně odborné veřejnosti a

neziskových organizací zabývajících se kulturními aktivita-

mi a rozvojem pražského veřejného prostoru. Na úvodní

slovo radního Hudečka navázalo představení příkladu

úspěšného „oživení" náplavky na Praze 2 – Rašínovo ná-

břeží. Tento příklad měl ilustrovat účastníkům, jaké činnosti

doprovázeli či doprovázejí provoz atraktivního a v sou-

časnosti využívaného prostoru Rašínova nábřeží. Disku-

tovala se „dramaturgie" náplavky, architektonický rozvoj

daného prostoru a s ním spojené organizační těžkosti či

naopak příležitosti, které dané území poskytuje.

Účastníci se poté věnovali náplavkám v Praze 1 a naší

smíchovské na Praze 5, jej ichž potenciál naopak není dosta-

tečně využit. Rozebíraly se typy aktivit, které by náplavky

mohly hostit, jaké zázemí by měly poskytovat, jaká by měla

být institucionální podpora a pravidla pro jej ich využívání.

O jednotlivých náplavkách bylo diskutováno odděleně,

neboť každá má svá specifika, svá omezení a možnosti. Je

nutné brát v úvahu např. i polohu (přísun slunečního světla)

apod. Zároveň je potřeba zvážit, nakolik mohou být aktivity

na náplavkách hlučné. Shoda nastala v otázce aut a dopravy

– ta na náplavku nepatří. Nicméně dopravní obslužnost a

přístup pro auta je důležitý a nutný. Rozhodně by ale ná-

plavky neměly obsahovat parkoviště. Na závěr zazněl příslib

projednání podnětů k jednotlivým tématům v radě hlavního

města Prahy.

RADOTÍNSKÉ LAGUNY NARADNICI PRAHY 5
S vodním živlem úzce souvisela i odborná debata na radnici

MČ Praha 5, kterou v prosinci 2012 uspořádal ústav pro

ekopolitiku a na níž občané mohli získat informace o zámě-

ru těžby štěrkopísku v nivě řeky Berounky, v prostoru mezi

Lahovicemi, Zbraslaví a Radotínem. Po těžbě plánované na

desítky let a rekultivaci by Praha u řeky Berounky ráda vi-

děla rekreační areál pro občany, který by se j istě stal místem

návštěv obyvatel také z naší městské části.

Investoři plánují za veřejné peníze vybudovat jez a pří-

stav pro jachty a zainvestované území využít pro novou roz-

sáhlou obytnou zónu. Některé pozemky v této oblasti hlavní

město Praha již vykoupilo a zastupitelé hl. m. Prahy mají

jednat o tom, zda za cca 57 milionů korun vykoupí sou-

kromé pozemky bývalých radotínských skleníků a schválí

celoměstsky významnou změnu územního plánu, která by

prodloužila těžbu štěrkopísku na levém břehu.

Rybáři však nesouhlasí s tzv. veřejně prospěšnou stav-

bou nového jezu na Berounce s plavební komorou, rybím

přechodem a malou vodní elektrárnou, protože jez zhoršuje

migraci i kvalitu ryb a není řádně vyhodnocen vliv jezu na

přilehlé území nivy Berounky. Odbor městského investo-

ra hl. m. Prahy zadal studie, které řeší v podstatě jen vý-

hodné podmínky pro výstavbu a provozování přístavu

soukromého investora, ale neřeší zájmy obyvatel okolí. In-

vestorem jezu potřebného především pro plavbu a přístup

jachet a motorových lodí do přístavu má být Ředitelství

vodních cest, tedy podnik zřizovaný Ministerstvem dopravy.

Veřejné prostředky by tak jednostranně sloužily zájmům úz-

ké skupiny na úkor potřeb místních občanů Prahy. Není

zřejmé, kdo v dalších částech nivy Berounky bude po skon-

čení těžby investovat do ekologických úprav a protipovod-

ňové ochrany. Dalším ekonomickým i ekologickým rizikem

je znehodnocení cenné zásobárny podzemních vod, které by

byly znečištěny říční vodou z lagun. Odborníci a občané

apelovali na zastupitele hl. m. Prahy, aby navrhovanou

změnu ÚP zamítli a před jakýmkoliv rozhodováním nejprve

nechali zpracovat studii, jež by území řešila komplexně a

určila podmínky, za nichž je možné zátopového území Be-

rounky i Vltavy vůbec využívat. Dále požadovali harmo-

nogram, koordinaci a zkrácení těžebních a rekultivačních

prací, aby vždy alespoň část území mohli Pražané bez
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problémů využívat. Většina občanů i zastupitelů zároveň žá-

dala revitalizaci starých průmyslových areálů, odstranění

pololegálních skládek a revitalizaci území na rekreační kra-

j inu s přírodními vodními plochami sloužící rybolovu, re-

kreaci i šetrnému sportu.

PARKYAVEŘEJNÁ ZELEŇ
Výbor životního prostředí pořádal v odpoledních hodinách

16. února v sále Zastupitelstva MČ Praha 5 diskuzní kulatý

stůl k tématu systematické ochrany přírodních prostranství

Prahy 5. Diskutovalo se o parcích Šalamounka a Kavalírka

či o významném krajinném prvku Spiritka. Vedení městské

části tak už na počátku roku dalo najevo své ambice v in-

vesticích do ochrany cenných lokalit, které zajišťují obyva-

telům Prahy 5 dostatek zeleně. Své odhodlání následně

prokázalo na příkladu lokality Na Skalce.

21. Znovuotevření parku Na Skalce

Tento parkový areál vznikal v letech 1890 až 1894 na

pozemku usedlosti Skalka a jeho založení inicioval zámožný

rytíř Edvard Daubek, jedna z výrazných tváří podnikatelské

elity Smíchova druhé poloviny 19. století. Později rozlehlý

park věnoval smíchovské obci, která jej zpřístupnila široké

veřejnosti.

V poslední době byl park spojován s bezpečnostními

riziky, představovanými častou přítomností lidí drogově zá-

vislých, kteří sem pravidelně přicházeli do centra pomoci

Sananim, což pro mnohé místní obyvatele, zejména pro ro-

diče dětí, které park pravidelně navštěvují, byla dále nepří-

pustné. Po uzavření Sananimu, kde byla narkomanům

distribuována drogová náhražka Subutex, se ale situace

zlepšila. I proto zastupitelé usoudili, že je ta pravá chvíle pro

rekonstrukci parku, který se nachází poblíž autobusového

nádraží Na Knížecí.

V roce 2008 se v parku sesunula část skalního masivu

u levého výchozu pod chrličem vodopádu. Proto i z památ-

kových a bezpečnostních motivů bylo třeba zahájit opravu,

která se také v průběhu roku 2012 uskutečnila a zástupci

radnice Prahy 5 mohli v úterý 23. října slavnostně otevřít

nově zrekonstruované rekreační místo v samém srdci

Prahy 5.

Součástí obnovy, která probíhala od jara do podzimu, se

stala úprava skalních výchozů včetně malebných vodopádů,

rekonstrukce jezírka, vodovodní přípojka, navazující vege-

tační úpravy a systém automatické závlahy řešeného území.

Současně byla přivedena nová přípojka elektrické energie

pro technologickou část vodního systému. Jezírko je

situováno pod skálou, kterou tvoří dva mohutné skalní vý-

chozy, do kterých jsou ukotveny litinové chrliče, z nichž

přepadá voda zhruba ze sedmi metrové výšky.

Problematika přírodních lokalit Prahy 5 se stala znovu

velmi diskutovaným tématem v závěru roku 2012, poté, co

se na mimořádném 47. zasedání dne 29. 11 . 2012 radní

městské části vyjádřili k souhlasu u návrhů změn územního

plánu hl. m. Prahy. K některým návrhům sice radnice Prahy

5 vyslovila připomínky, možnost zamítnout návrhy změn

však nevyužila. Jedním z představených návrhů byla i změ-

na využití vrcholu stolové hory Vidoule, druhého nejvyššího

kopce Prahy. Termín připomínek přitom Magistrát stanovil

na 27. prosinec 2012, tedy do období mezi vánočními

svátky.

Na tyto skutečnosti zareagovali představitelé občanské-

ho sdružení Cibulka a z politických stran např. KDU-ČSL,

a společně zaslali na Magistrát hl. m. Prahy žádost o vy-

řazení návrhu na změnu ÚP a otevření nebezpečí zástavby

této jedinečné lokality, kterou Vidoule představuje. Další

jednání v celé záležitosti bude nepochybně pokračovat v ro-

ce 2013 a osud Vidoule zůstává zatím nejistý.

Vidoule je tabulová hora s četnými skalními výchozy

pískovců překrytými vrstvou slínů a opuk spodního turonu,

jež tvoří vrcholovou plošinu. Místo je významným

nalezištěm zkamenělin. V podloží se nachází křídy zvrásně-

né břidlice a pískovce ordovického stupně beroun. Povrch

tvoří převážně hnědé půdy, místy obohacené splachy slínov-

ců, často narušené někdejší těžbou. Severní strana disponuje

četnými prameny ústícími do Motolského potoka a odkryvy

pískovcových stěn. Ty jsou však ukryté v těžce prostupné

vegetaci, stejně jako pozůstatky zaniklých staveb v oblasti.

Z květeny zde převažuje poloruderální vegetace. U stěn

geologického profilu převažují akáty a nálet bezu černého,

osiky a jívy. Na bývalých mezích a pastvinách jižního svahu

roste např. teplomilný trávník s válečkou prapořitou a

kostřavou žlábkatou.

Lokalita je významná i hojným výskytem celé řady

stepních brouků jako střevlíků, dřepčíků, štítonošů a

na jižním svahu žije ohrožený měkkýš trojzubka stepní. Po-

rost je také oblíbeným místem, kde si svá hnízda zakládají

drozdi, pěnice, strnadi nebo slavíci.

V minulosti se celá oblast stala symbolem neřešené so-

ciální otázky a v pískovcových návrších vznikala provizorní
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obydlí pro chudé, kteří se uchylovali na pražskou periferii.

Od 20. století je pak místo spojováno zejména s aktivitami

československé armády. Probíhala zde nejprve vojenská cvi-

čení a později zde vznikl areál protivzdušné obrany státu.

SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE ANEB „KVĚTINÁČOVÁ AFÉRA“
Jednu z nejvíce medializovaných afér roku 2012, která sou-

visela s děním v naší městské části, a která navíc stále ještě

zůstává aktuální, představovalo pořízení a následné roz-

místění obřích betonových květníků v ulicích Prahy 5. Počá-

tek celého projektu sahá až do období vládnutí starosty

JUDr. Milana Jančíka, v jehož režii se připravovala zakázka,

která měla dosáhnout až do výše čtyř desítek milionů korun.

Po volbách v roce 2010 a po nástupu nového vedení radnice

uznala potřebu zopakování soutěže, jej ímž výsledkem se

stalo snížení plánované realizační částky na polovinu, při-

čemž zhruba 90% nákladů na květníky přislíbila uhradit Ev-

ropská unie. Radnici Prahy 5 tak měl celý projekt přij ít na

1 ,5 milionu korun.

O co vlastně v celé věci šlo? Účel projektu se zaměřuje

na snížení imisní zátěže, čehož se má dosáhnout skrze oze-

lenění míst v blízkosti vysoce frekventovaných silničních

tahů a to za pomoci speciálně vytypované flory vysazené

v navržených květnících. Asi půl třetího sta květináčů pak

začalo být rozmísťováno po Praze 5 od počátku července

2012, ale už záhy se ozvaly první negativní reakce.

22. Dvojí využití květníků na Praze 5

Ty se zaměřily zejména na nevhodné umístění a to

zvlášť na úzkých chodnících, kde květníky bránily chod-

cům, a dále v blízkosti vchodových dveří do obytných bu-

dov. Vedení radnice proto následně reagovalo

kampaní s názvem Stěhujeme to! , v rámci které mohli ob-

čané zasažených lokalit Prahy 5 participovat na procesu roz-

hodování o vhodnějším umístění této nové a nezvyklé

okrasy ulic městské části.

Mnozí z kritiků pak nad hlediskem praktickým

upřednostňovali kritéria estetická a za čas už se o květiná-

čích, alespoň v některých médiích, nepsalo j inak než jako

o „betonových monstrech“ nebo „ohyzdných objektech“.

Nicméně argumenty vkusu lze už od počátku brát jako ránu

pod pás z toho důvodu, že vizuální podoba květníků se

změní s časem, až vyrostou zasazené stromky a doplňková

květena.

Velmi brzy se o květináčích páté městské části začalo

mluvit po celé Praze a dostaly se i do celorepublikových

médií. Dokud nebyly květníky naplněny zeminou, mnohé

z nich se též staly místy happeningů a občanských protestů,

ať už se jednalo o formu pouhých nápisů nebo obrazovou

výzdobu pomocí sprejů. V srpnových parnech pak některé

z nich skupina recesistů proměnila v rámci happeningu

Květináčová párty na bazény, v nichž se pak osvěžovali.

Akce tak ukázala na důvtip občanů a zároveň tolerantní pří-

stup radnice, která koupací party brala s úsměvem.

STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ
Než opustíme kapitolu se zápisy vztahujícími se k přírodě a

životnímu prostředí naší městské části, věnujme ještě pár

krátkých řádek světu zvířat, který má v kronice své

oprávněné místo. Právě seznamováním veřejnosti se zvířecí

říší se dlouhodobě věnuje naše smíchovská Stanice pří-

rodovědců, která sídlí v Drtinově ulici na jižním svahu

někdejších zahrad kláštera Sacre Coeur.

Jako každý rok také během roku 2012 přírodovědci při-

chystali zájemcům z řad dětí i dospělých celou řadu zají-

mavých aktivit. Už koncem února měli obyvatelé Prahy 5

možnost navštívit zdarma areál stanice a to v rámci týdne

otevřených dveří. A k vidění toho zde bylo opravdu mnoho.

Od klokanů, poníků, koz kamerunských či prasete, přes

papoušky, kuny až po zástupce plazů a obojživelníků. Pozo-

rovat jsme zde též mohli například několik exemplářů hadů

včetně bílé krajty nebo obří anakondy. Dále krokodýly,

želvy, varany, exotické ryby a další zvířata, o která se zde

přírodovědci staraj í.

Výhradně svět obojživelníků pak představila výstava

uspořádaná v květnu, v rámci níž bylo možné zhlédnout

takřka kompletní kolekci českých žab a ocasatých

obojživelníků, včetně několika druhů jedovatých šípových

žab pralesniček. Zajímavá byla i vajíčka a pulci v různých

vývojových stadiích. Děti i dospělí se mohli dozvědět více

o životě obojživelníků, ale i o tom, jak mohou sami přispět

k jej ich ochraně.

Na podzim zase Stanice přírodovědců zorganizovala na

své půdě tentokrát j iž druhý ročník medobraní a návštěvníky

čekal opět pestrý program. Oslava včelstva a hlavně jej ich

sladkého produktu se uskutečnila 1 3. září a lidé zde měli

příležitost dozvědět se zajímavosti ze života včel, na-

hlédnout okénkem do úlu nebo si vlastnoručně odvíčkovat a

natočit sklenici medu. Součástí akce byly také doprovodné

dílničky: výroba svíčky ze včelího vosku, včelích razítek pro
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nejmenší, ukázka dalších včelích produktů, žihadlo pod

mikroskopem a jiné zajímavosti spojené s včelími produkty.

23. Medomet nadchl ty nejmladší

O medobraní byl velký zájem a zejména na medomet se

stály fronty. Smíchovský med je díky velké pestrosti rostlin,

které včelky pilně oblétávají, tzv. mnoho-druhový a místní

produkce tak bývá obvykle poměrně vysoká, ve srovnání

např. s produkcí z Vysočiny, a to díky teplu a dostatku po-

travy.

Jak lze usoudit z historických pramenů, přestože se

jednalo o druhý ročník medobraní, má práce se včelstvem a

získávání sladkého včelího produktu na místní přírodovědné

stanici j iž mnohaletou tradici. Ocitujme zde záznam starý

téměř půl století: „Mladí přírodovědci zde na Smíchově

sbíraj í brouky a motýly, preparují je a pořizují z nich po-

můcky k názornému vyučování, určují rostliny, pracu-

j í s mikroskopy. Také očkují a roubují ovocné dřeviny,

staraj í se o včely, které j im letos daly na 80 kilo medu,

o králíky a o drůbež.“

ZÁCHRANNÁ STANICE JINONICE
Jinou místní organizaci, která se víc než o prevenci a edu-

kační aktivity zaměřuje na umenšení negativních následků

naší civilizace na životy zvířat, představuje záchranná stani-

ce se sídlem v Jinonicích, která funguje už od května 1983 a

v posledních letech je jej í činnost výhradně spoje-

na s osobností Věry Aladsazové-Přibylové. Tato obdivu-

hodná žena se péčí o nemocné a zraněné tvory jistě zapíše

do dějin ochrany zvířat naší městské části. Za nepatrné

peníze totiž pracuje i šestnáct hodin denně a zápasí přitom

nejen s rostoucím počtem zvířecích pacientů, ale také s úřa-

dy a nedostatkem financí. Právě s nimi ale jak se zdá boj na-

konec prohrála a v roce 2012 byla nucena uvolnit místo

nové instituci.

Jinonice a městská část Praha 5 ale o záchrannou stanici

nepřišly a už od března 2012 zde zahájila provoz nově zre-

konstruovaná záchranná stanice pro zraněná nebo nemocná

volně žij ící zvířata., nicméně tentokrát j iž provozovaná or-

ganizací Lesy hlavního města Prahy. Při útulku vzniklo

moderní veterinární zázemí včetně oddělení intenzivní péče.

Podle prohlášení provozovatele jsou zde nejčastějšími pa-

cienty poštolky, rorýsi, holuby, ježci, netopýři a zajíci.

Stanice ale přij ímá i další volně žij ící zvířata, vyjma nebez-

pečných dravců.

V zařízení vznikla nová veterinární ošetřovna, sklad kr-

miva a zázemí pro ošetřovatele a v budoucnu by se kromě

péče o zraněné ptáky a drobné savce měla stanice věnovat

i osvětě. "Připravuje se projekt vybudování zázemí k tomuto

účelu přímo ve stanici, a expozice určená veřejnosti," uvedl

Václav Kroutil, ředitel Lesů hlavního města.

24. Věra Aladsazová-Přibylová po vzoru sv. Františka z Assisi

Městská příspěvková organizace Lesy hlavního města

Prahy se stará o více jak 2 600 hektarů městských lesů, lesní

zookoutky s desítkami živočichů, udržují zhruba stovku ma-

lých vodních toků a spravují na 150 pražských rybníků, ná-

drží a přehrad. Instituce se rekonstrukce a znovu

zprovoznění j inonického útulku ujala na žádost pražského

magistrátu, který stanici financuje.
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Jakkoli svět pacientů, nyní už těch lidských, ještě na chvíli

zůstane ústředním tématem našich kronikářských zápisů,

dostáváme se k další specifické oblasti života v městské

části Praha 5. Zaznamenáno zde bude dění týkající se široké

problematiky zdravotnictví, alkoholismu nebo drogové zá-

vislosti. Druhou rovinu pak představuje oblast, ve které nás

bude zajímat životní situace těch nejméně majetných a lidí,

kteří potřebují naší pomoc. Ať už z důvodu nedostatku fi-

nančních prostředků, svého stáří či j iných příčin, které j im

neumožňují dosáhnout takové úrovně kvality života, kterou

naše společnost pokládá za minimálně nutnou a žádoucí.

CANISTERAPIE V AREÁLU PALATA
Období prázdnin bývá díky příznivému počasí ideální pro

pořádání venkovních akcí s účastí čtyřnohých miláčků a tak

dne 25. srpna 2012 uspořádala městská část Praha 5 komu-

nitní den pro zdravotně postižené děti a pro zrakově posti-

žené seniory. Jedinečný prostor pro takovou akci

představoval komplex Palata na Smíchově, který slouží jako

domov starým nevidomým občanům a který poskytuje po-

třebnou péči v plném rozsahu a všechny služby s takovou

péčí spojené.

25. Jízdní ochránci zákona

Ústředním programem se stala canisterapie, kterou se

rozumí léčebný přístup založený na kontaktu psa a člověka.

Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všu-

de tam, kde je j í nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není

pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem

přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo ko-

lektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem pů-

vodu, ale i bez něj .

Spoluorganizace se ujalo velmi aktivní občanské sdru-

žení HELPPES, které za pomoci svých cvičitelů umožnilo

nemocným lidem zažít krásné chvíle s čtyřnohými léčiteli.

Ale nejen pejsci vykouzlili toho dnes úsměvy na tvářích dětí

a seniorů. Komunitního dne se totiž v roli spoluorganizátora

zúčastnila také Městská policie Prahy 5, která si pro

nemocné připravila doprovodný program s přehlídkou koň-

ských pomocníků. A bylo na co koukat. Z osedlaných

čtyřnohých ochránců zákona šel respekt a lidé se zde také

mohli dovědět zajímavé věcí o způsobech jej ich nasazení.

K dobré náladě velmi přidalo i krásné slunečné počasí.

Řekněme si ještě pár drobností o vzniku areálu, ve kte-

rém program probíhal, poněvadž patří k nejstarším zdravot-

ním zařízením naší páté městské části. Historický příběh

pražského Domova pro zrakově postižené Palata začíná

v neděli 25. listopadu 1888. Toho dne bylo na mimořádné

valné hromadě Spolku České spořitelny (tehdy Böhmische

Sparkasse) rozhodnuto zřídit ke čtyřicátému výročí vlády

císaře Františka Josefa I. zaopatřovací ústav pro slepce ne-

schopné výdělku a vzdělání, kteří jsou chudí a příslušej í do

Čech. Po svolení panovnického domu se tak mohlo hu-

manitární zařízení jmenovat Spořitelnou českou založený

Ústav pro zaopatřování slepců Francisco Josephinum.

Vedení národnostně německé Spořitelny české koupilo

pozemek na svahu Petřína od příslušníka rodu Kinských a

na místech někdejší vinice vystavělo v posledním desetiletí

1 9. století novorenesanční, palácovou budova. Jej ím auto-

rem byl známý pražský stavitel a tehdy smíchovský starosta

Alois Elhenický. Po biskupském vysvěcení a pěti měsících

zkušebního provozu byl ústav slavnostně otevřen dne 25.

listopadu 1893 za účasti tehdejšího místodržitele Františka

Thuna.

POTÍŽE PŘI REKONSTRUKCI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
NEMOCNICE MOTOL
V letních měsících se odehrálo také malé drama během re-

konstrukce části dětského oddělení v nemocnici Motol.

Kvůli nestabilitě stavby došlo v polovině srpna 2012 ke

svolání krizového štábu. Nemocniční křídlo B, kde se kvůli
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rekonstrukci nenacházeli žádní pacienti, se během deseti dní

posunulo o téměř deset centimetrů. Navíc se na staveništi

objevilo množství vody. Po pozitivním dobrozdání statiků se

ale už po 20. srpnu práce na rekonstrukci obnovily a dokon-

čena by měla být během roku 2013.

První problém se stabilitou objektu byl přitom zazna-

menán ve stavebním deníku už k 1 . srpnu, ale vzhledem

k tomu, že byl minimální, pokračovalo se v práci. Další po-

hyby se ale opakovaly s větší intenzitou také v dalších

dnech, proto nakonec došlo k zastavení stavebních činností.

Inkriminované křídlo B bylo poslední ze čtyř křídel, u nichž

proběhla rekonstrukce.

Podle ředitele Miloslava Ludvíka by jednou z příčin ne-

stability budovy mohlo být jezero spodní vody v areálu.

Další možnou příčinou by mohla být špatná kvalita původní

stavby. Dětská nemocnice v Motole prošla rozsáhlou rekon-

strukcí a slavnostně otevřena byla loni v červnu. Práce

trvaly šest let a stály 4,4 miliardy. Jednalo se o nejrozsáh-

lejší stavební projekt ve zdravotnictví za posledních 15 let.

Nemocnice tak získala moderní operační sály, nový poho-

tovostní příjem i střešní heliport.

Původní dětská nemocnice se stavěla od roku 1964 do

roku 1977. Křídlo, u něhož nastal posun, vzniklo v roce

1964 a zajímavostí je, že na stavbě pracovali vězni. „Nekva-

lita díla je velmi, velmi značná. Ty betony jsou natolik

ošizeny, že tam je převaha písku a ne cementu," shrnul bě-

hem dramatických dnů ředitel nemocnice. K pramalé kvalitě

realizace stavby přispěla nejspíš i ta skutečnost, že j i prová-

děl podnik Armabeton, který tehdy stavěl hlavně továrny a

přehrady. Nemocnici stavěl poprvé. Plány se proto něko-

likrát měnily, byl problém sehnat materiál. Nakupoval

se s předstihem, když byl zrovna na trhu, dlouhým skla-

dováním ale klesala jeho i tak nízká kvalita.

Patnáctipodlažní budova představuje železobetonový

monolitický skelet, založený na železobetonové desce. Ta

brzy po odevzdání budovy praskla. Už při zahájení provozu

se na litých podlahách začaly objevovat bubliny, takže část

podlah musela být stržena a provedena znovu. Poté začaly

padat stropní omítky, často velké kusy o síle dva až sedm

centimetrů. Jen dílem náhody nebyl tehdy nikdo zraněn.

TELEVIZNÍ HVĚZDAZADĚTMI V MOTOLE
Pouhé dva měsíce předtím, v červnu 2012, se v areálu

nemocnice uskutečnil program určený těm nejmladším pa-

cientům. Oblíbené růžové prasátko Peppa, známé dětem

z vysílání televize Minimax, vystoupilo z obrazovky a

spolu s dalšími celebritami pomáhalo tam, kde bylo třeba.

26. Na dětské chirurgii v Motole

Společně s populární herečkou Terezou Kostkovou a je-

j ím synem Toníkem navštívili kliniku dětské chirurgie, kde

rozveselili pacienty i jej ich rodiče. V programu zábavného

odpoledne nechybělo předání šeku v hodnotě 15 000 korun

přednostovi oddělení zástupcem Minimaxu, za něž byly po-

řízeny nadstandardní pomůcky pro prevenci proleženin.

Každý pobyt v nemocnici je pro děti těžký, zvláště

pokud jde o poúrazové stavy. Proto se Minimax rozhodl dě-

tem tuto neveselou zkušenost alespoň trochu zpříjemnit. Te-

reza Kostková s Peppou a Toníkem rozdali na oddělení

spoustu krásných hraček a odměnou jim byl úsměv dětí,

které měly z návštěvy maskota obrovskou radost a alespoň

na chvilku tak zapomněly na své zdravotní problémy. Tereza

Kostková si za přítomnosti rozverné Peppy popovídala

i s malými pacienty upoutanými po operacích na lůžko.

„Jsem moc ráda, že jsem se této akce televize Minimax

mohla zúčastnit jako jej í patronka. Každé rozptýlení je teď

pro zdejší děti nesmírně důležité. Z prasátka Peppy jsou

všechny nadšené, můj Toník ji také sleduje v televizi,“, do-

dala s úsměvem Tereza, která na oddělení mezi dětmi do-

slova zářila. Děti, které nebyly upoutány na lůžko,

si s Peppou přímo pohrály a vyfotily se s ní.

Dětem v jej ich cestě životem nepomáhají jen rodiče,

vzdělávací instituce nebo četba. „Sledování vhodných te-

levizních pořadů pomáhá malým divákům jim blízkou for-

mou pochopit svět kolem nich, rozpoznat správné chování a

rozvinout schopnosti. Animované Prasátko Peppa s mnoha

prestižními oceněními ze zahraničí patří mezi doporučené

pořady a v tomto smyslu byl naplánován a uskutečněn

dobročinný program,“ uvedl za provozovatele Minimaxu

Václav Mozer, Senior PR & Marketing Manager Chello

Central Europe.

Nejmladší pacienti se během roku 2012 dočkali celé řa-

dy dalších zajímavých podniků, pořádaných za účelem

jej ich rozveselení. V prvním prosincovém týdnu pak ne-

chyběla j iž tradiční návštěva Mikuláše i s jeho nebeským a

pekelným doprovodem. Dostat od Mikuláše dáreček ale ne-

bylo jen tak. Děti musely prokázat kus odvahy a říci básnič-
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ku nebo zazpívat. Za vydatné pomoci rodičů a personálu si

pak každé dítě odnášelo malou pozornost.

KONCERT PRO SENIORY
Kromě dětí se bohatého kulturního programu dočkali také

senioři, kterým plody svého nadání věnovali mladí hudební-

ci s odkazem na vyhlášení roku 2012 rokem „Aktivního

stárnutí a mezigenerační spolupráce.“ Soubor několika hu-

debních přednesů se uskutečnil pro Léčebnu dlouhodobě

nemocných v motolské nemocnici.

V lednu si připravili program studenti Mezinárodní ško-

ly v Praze a na začátku února na ně navázal pěvecký soubor

Besharmonie pod taktovkou profesora Sládka. Se svými

klasickými i lidovými písničkami přicházejí studenti gym-

názia J. Heyrovského potěšit starší pacienty každým rokem.

Spokojení senioři si tentokrát dokonce vytleskali i malý pří-

davek.

Mezi další představení v roce 2012 patřil výstup hu-

debního dua VelebenD s Janou Bezpalcovou na akordeon

a s Michalem Plachtou na kytaru. Zároveň s písničkami za-

zněly také nejrůznější cizozemské melodie ať už italské,

francouzské či j ihoamerické a nechyběly ani staré známé

české písničky.

DEN S PANDIČKAMI NAPRAZE 5
Společně s Občanským sdružením SIMP uspořádala dne 17.

října loňského roku MČ Praha 5 akci nazvanou Den s pan-

dičkami, která se uskutečnila na cvičišti v areálu nemocnice

Motol. Druhý ročník se, na rozdíl od ročníku prvního, za-

měřil výhradně na pejskaře se zdravotním postižením a

jej ich rodinné či blízké přátele. Návštěvníci si v rámci

programu mohli sami vyzkoušet nejrůznější kynologické

disciplíny, jako tanec se psem, výchovu k poslušnosti nebo

mushing – což je let s psím spřežením. Během celé akce se

na místě nacházelo mnoho mazlících pejsků a pro každého

účastníka byl připraven dáreček. Na závěr došlo k vyhlášení

soutěže SIMPaťák Panda.

Občanské sdružení SIMP pomáhá lidem s handicapem

opět se začlenit do společnosti. Zaměřuje se na pořádání

kurzů pro asistenty pedagogů a také provozuje tréninkovou

výchovu. Přítomná SIMPatická kavárna pak po dobu celé

akce zajišťovala občerstvení a díky krásnému slunečnému

počasí a hravým čtyřnohým mazlíčkům sálala z akce pří-

jemná nálada. A tak není divu, že účastníci odcháze-

li s úsměvy na rtech i na duši.

KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCE
K akcím zaměřeným na problematiku lidského zdraví patřila

také putovní výstava uspořádaná Ligou proti rakovině

Praha, kterou tvůrci příznačně nazvali Každý svého zdraví

strůjce. V září roku 2012 navštívila i centrum naší městské

části u Anděla.

Hlavním cílem akce, nad kterou převzal záštitu starosta

Prahy 5 MUDr. Radek Klíma, je oddémonizovat závažné,

deprimující téma rakoviny. Liga proti rakovině se snaží

představit téma rakoviny a jej í prevence z přívětivější tváře,

a tak zde byly k vidění i vtipy Vladimíra Jiránka, Jiřího Slí-

vy, Miroslava Bartáka, nebo vynikající fotografie Františka

Dostála, jehož objektiv zachytil obyčejné lidi v běžných

situacích všednodenního života. Součástí expozice byly

i panely určené dětem, které se v bohatě ilustrované části

mohly dozvědět informace o zdravém životním stylu způso-

bem přiměřeným svému věku.

Pro dětské návštěvníky a žáky škol byly kromě dětské

části expozice připraveny též zábavné „hrátky“, kde si vy-

zkoušeli své fyzické i smyslové dovednosti pod heslem

„Zkus, jak jsi na tom“. Děti si odnesly nejen poznání a zá-

žitky, ale rovněž odměny a ceny. Dospělým návštěvníkům

akce Liga proti rakovině Praha ve spolupráci se Státním

zdravotním ústavem nabídla také improvizovanou „vyšet-

řovnu“. Každý zájemce si mohl nechat změřit některé zá-

kladní zdravotní ukazatele, například stanovení celkové výše

hladiny cholesterolu, měření krevního tlaku, výše BMI, pro-

centa skrytého tuku v těle. Lékaři a zdravotníci byli k dispo-

zici pro otázky návštěvníků z oblasti zdravého životního

stylu, nekuřáctví a obezity. V rámci boje proti jednomu

z nejagresivnějších typů rakoviny, melanomu, přizvala LPR

ke spolupráci také specialisty – dermatology.

AKCE CIHLA
Jako v minulých letech, také v roce 2012 proběhla na něko-

lika místech České republiky Akce cihla, během které lidé

mohli za nijak vysoký finanční obnos zakoupit pálený kvádr

a přiložit jej k společné stavbě, symbolizující mezilidskou

solidaritu. Jednou z lokalit v rámci hlavního města Prahy,

kde bylo možné cihly zakoupit, se stala j iž tradičně pěší zó-

na u smíchovského Anděla, kde od poloviny května a během

prvního letního měsíce vyrostly stánky organizátorů a ná-

sledně zde začala být budována kruhová stavba, sestavené

ze zakoupených cihliček. Už v březnu na základě usnesení

rady MČ Praha 5 převzal nad akcí záštitu radní Michal

Šesták.

Zakladatelem Akce Cihla se už před třinácti lety stalo

občanské sdružení Portus Praha a od té doby se rozšířila do

více než 20 měst po celé ČR. Stalo se tak díky spoluprá-

ci s řadou regionálních neziskových organizací. V roce 2012

Portus spolupracoval s asi 1 0 regionálními partnery. Výtěžek

z prodeje benefičních cihel putuje vždy na konkrétní projek-

ty na podporu lidí s mentálním postižením. Jedná se pře-

devším o integraci v oblasti zaměstnávání (podpora vzniku

chráněných a sociálně terapeutických dílen, pracovních

center pro mentálně postižené) a budování potřebných bytů.

Výtěžek Akce Cihla uskutečněné v roce 2012 by měl být

použit k zahájení výstavby potravinářské dílny na výrobu
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nakládaných sýrů a utopenců v Davli, kde najdou pracovní

uplatnění lidé s handicapem. Zahájení stavby se plánuje na

jaro 2013 a jej í dokončení pak na konec podzimu téhož

roku.

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NAOBDOBÍ 2013-2015
Rada městské části Praha 5 schválila dne 30. října 2012

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvi-

sej ících, určující pro období let 201 3 – 2015, čímž vznikla

platforma pro zachování sociálních služeb v dosavadním

rozsahu a vytvořen rámec financování též pro další období.

Jedná se tak o úspěšné završení první fáze procesu, který

odstartoval už v srpnu 2011 , kdy se sešlo vedení radni-

ce s poskytovateli sociálních služeb a neziskovými or-

ganizacemi u kulatého stolu. Podobná setkání se uskutečnila

také na podzim 2011 a v průběhu roku 2012. Jednou

z ústředních osobností radnice MČ Praha 5, která se

dlouhodobě danou problematikou zabývá, je JUDr. Petr

Lachnit, který se k schválení plánu rozvoje sociálních služeb

vyjádřil v tom směru, že „plán přispěje k udržení vysokého

standardu sociálních a souvisej ících služeb v Praze 5 a jej ich

dalšímu rozvoji, aby lépe vyhovovaly občanům městské

části a zároveň poukazovaly na jej ich potřeby“

27. JUDr. Petr Lachnit

Schválená podoba střednědobého plánu vychází pře-

devším z demografických údajů a statistických dat. Podle

nich se například počet občanů starších 60 let zvýšil od roku

2002 o 3025 osob na počet 17 633. V Praze 5 ke konci loň-

ského roku žilo 7537 občanů starších 70 let, 31 56 občanů

starších 80 let a 1401 občanů starších 85 let. Zvyšuje se též

průměrný věk obyvatel Prahy 5. Z původní hodnoty 40,2 let

v roce 2002 vzrostl průměrný věk na 40,8 let. Z demo-

grafických údajů tedy vyplývá potřeba prohloubení a pokra-

čování sociálních služeb poskytovaných městskou částí.

JUDr. Petr Lachnit dále uvedl „Vznikem a schválením

Střednědobého plánu naše práce nekončí, ale naopak začíná.

Komunitní plánování a rozvíjení sociálních služeb a služeb

souvisej ících je nikdy nekončícím procesem, do kterého

musí být aktivně zapojeni všichni zúčastnění - poskytovate-

lé, uživatelé, zadavatel i široká veřejnost. Pravidelným se-

tkáváním pracovních skupin, spoluprací s organizacemi

i veřejností, vzájemným nasloucháním a diskusemi, bude

Střednědobý plán žij ícím dokumentem, který bude reagovat

na potřeby a možnosti. To je naším současným cílem.“

Samotné tvorbě plánu předcházel vznik tří pracovních

skupin, které byly orientovány na seniory, osoby se zdravot-

ním postižením, děti, rodinu, mládež, osoby ohrožené soci-

álním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a

národnostní menšiny. Poté byla sestavena Řídící skupina

komunitního plánování Městské části Praha 5. Dalšími ak-

tivitami byla realizace dotazníkového šetření u uživatelů a

široké veřejnosti s cílem zmapování potřeb občanů. Pra-

covníci sociálního odboru provedli SWOT analýzy vy-

cházející z potřeb a požadavků poskytovatelů, uživatelů a

zadavatele, zaměřené na oblasti všech tří pracovních skupin.

Výsledky analýz byly použity jako základ pro směřování

plánování sociálních služeb a služeb souvisej ících, pro for-

mulaci priorit, opatření a plánovaných aktivit. V průběhu

procesu se pravidelně setkávaly pracovní skupiny, které vy-

tvářely podklady pro jednání řídící skupiny.

Na základě požadavků pracovních skupin, uživatelů a

poskytovatelů sociálních služeb byly zprovozněny interne-

tové stránky komunitního plánování MČ Praha 5

(www.kpss5.info) s katalogem poskytovatelů sociálních slu-

žeb. Návštěvníci portálu jsou průběžně informováni o pro-

cesu komunitního plánování, o akcích, které se pro ně

připravují, včetně možnosti interaktivně komunikovat mezi

sebou, ale také s úředníky úřadu Městské části Praha 5. Na

tomto webovém portálu se veřejnost může seznámit

nejen s procesem tvorby tohoto Střednědobého plánu.

NADAČNÍ FOND PRAGAE QUINTAREGIONE
Podporou projektů zaměřených na sociální problematiku a

pomoc seniorům se zabývá v roce 2012 zřízený Nadační

fond Pragae quinta regione (tzn. Pátý pražský obvod), jehož

založení iniciovalo vedení radnice Prahy 5. První společná

schůze správní a dozorčí rady se konala v květnu 2012.

„K myšlence založit nadační fond nás přivedl napjatý

rozpočet. Proto chceme pomocí nashromážděných na-

dačních prostředků podporovat především návrhy zlepšující

životní prostředí našich občanů, předně v sociální oblasti,

v kultuře a sportu,“ uvedl starosta Prahy 5 MUDr. Radek

Klíma.

MČ Praha 5 záhy vložila do nadačního fondu částku 500

000 korun a následně radnice zahájila jednání s prvními

sponzory. „Na Západě bývá zvykem, že společnosti podni-

kající na daném území se o něj i staraj í. Doufám, že tento

vstřícný přístup rovněž potvrdí soukromé subjekty, působící

v naší městské části,“ dodal MUDr. Klíma.

O podpoře konkrétního projektu a dalším rozdělení zís-

kaných finančních prostředků rozhoduje podle schválených
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stanov předně správní rada, do jej íhož čela byla uvedena

Ing. Kateřina Helikarová. Dalšími členy jsou podnikatelka

Simona Chytrová a živnostník Mgr. Jan Smetana. „Jsem

obyvatelkou Prahy 5 od narození a moc se mi líbí, že z pů-

vodní okrajové špinavé čtvrti se stala místem pulsující živo-

tem. Chtěla bych podpořit především projekty vztahující se

ke kultuře, k práci se seniory a k vylepšení vzhledu veřejné-

ho prostranství,“ uvedla své priority Ing. Kateřina Helika-

rová.

Vedle j iných akcí přispěl NF Pragae quinta regione např.

na podzimní akci nazvanou Proudy na vodě, při které se za-

končení letního ročního období oslavilo hudbou a digitální

projekcí na vltavské hladině. Už v červnu přitom fond obdr-

žel finanční příspěvek vybraný při charitativní cykloj íz-

dě s názvem Jihem Prahy, která se udála za účasti mistra

světa v jízdě na vysokém kole Josefa Zimovčáka.

28. Předání šeku pro NF Pragae quinta regione od hnutí

UNP-Středočeši

V prosinci pak nadační fond získal finanční částku 50 ti-

síc Kč. Pod vánočním stromem na Smíchově ji odevzdali

Olga a Jiří Menzelovi společně s Martinem Dejdarem, a to

jménem politického hnutí UNP-Středočeši 2012. Částka by

měla být základem na vybudování nového dětského hřiště.

Slavnostní šek byl předán v úterý 18. prosince před

vánočním stromem proti kostelu sv. Václava na Smíchově.

PEČOVATELKAROKU
Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 se konalo na Novoměstské

radnici v Praze slavnostní vyhlášení jubilejního již X.

ročníku ocenění Pečovatelka roku společně s udělením Ná-

rodní ceny APSS ČR – Pracovník sociálních služeb. Akci

pořádala j iž tradičně Diakonie ČCE ve spolupráci s Asociací

poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Cílem ocenění „Pečovatel/ka roku“ je podpořit ty,

jej ichž významným každodenním úkolem je pečovat a po-

máhat potřebným. Toto celorepublikové ocenění bylo

v uplynulém roce 2012 prvně spojeno s vyhlášením Národní

ceny APSS ČR, která zahrnuje širší škálu profesí pečovatelů

a pečovatelek, sociálních pracovníků či pracovníků v soci-

álních službách. Nominace do soutěže měli příležitost od

června zasílat za „svého“ pracovníka samotní klienti, rodiny

a přátelé klientů, jakož i spolupracovníci či vedoucí služeb

vysílaj ících pomáhajících organizací.

Odborná komise vybrala 10 pracovnic, které převzaly

titul „Pečovatel/ka roku“, a udělila dalších 18 čestných

uznání. Šest vítězek na 1 . až 3. místě bylo dále oceněno

v druhé části programu, který patřil Národní ceně v katego-

riích „Sociální pracovník“ a „Pracovník v sociálních služ-

bách“. Celá akce byla pojímána zejména jako příležitost

poděkovat a veřejně ocenit jej ich usilovnou a tolik cennou

práci.

Za naši městskou část byla už počátkem června 2012

vybrána nominačním výborem, který zasedal v prostorách

Centra sociální a pečovatelské pomoci Praha 5, Dana Jáchy-

mová, která postoupila do celostátního kola a nakonec se

dočkala Čestného uznání.

Vyhlášení bylo v roce 2012 opět spojeno s řadou vý-

znamných osobností. Celou akci zaštítila manželka prezi-

denta ČR Livie Klausové, předsedkyně PSP ČR Miroslava

Němcové (zastoupena poslankyní Lenkou Kohoutovou),

ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová a sta-

rostka Městské části Praha 2 Jana Černochová. Tyto dámy

oceněným předaly Diplomy, plakety a věcné ceny. Vyhlášení

hudebně doprovodila Chorea Bohemica a celým programem

provázel účastníky moderátor Petr J. Svoboda.

29. Dana Jáchymová s první dámou Livií Klausovou

na vyhlašovacím večeru

ZE ŽIVOTASENIORŮ NAPRAZE 5
„Můžeme se pochlubit, že chudoba starších osob stoj í

v České republice na jedné z nejnižších úrovní ze všech ze-

mí Evropské unie. S ostatními členskými státy jsme se také

zavázali plnit priority Strategie Evropa 2020, a tedy sociální

chudobu nadále snižovat.“ Těmito slovy uvedl náměstek

ministerstva práce a sociálních věcí Jan Dobeš zahájení Ev-
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ropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

EY2012.

Také vedení MČ Praha 5 se aktivně zabývá otázkou na-

šich starších občanů a realizuje, nebo přímo podporuje

projekty s touto problematikou spojené. Mezi akce vě-

nované výhradně seniorů patří j iž tradičně pořádaný Jarní

den seniorů, který se v roce 2012 konal 25. dubna v repre-

zentativních prostorách Paspova sálu v areálu pivovaru Sta-

ropramen. Záštitu nad akcí přijal zástupce starosty JUDr.

Petr Lachnit a účastníci si kulturně-společenské setkání

řádně užili. V průběhu dne zde zazněl hudební přednes

v podání oblíbené dvojice Evy a Vaška a zlatým hřebem ce-

lého odpoledne se stalo vystoupení téměř 80 letého pana

Josefa Zímy, který za svůj obdivuhodný výkon sklidil

dlouhý a zasloužený potlesk.

Vedle oficiálních představitelů Prahy 5 nebo komerčních

podnikatelských subjektů se starším spoluobčanům sou-

stavně věnují i různá občanská sdružení, mezi které patří

i Základní organizace Poštovka – Pegas, která např.

v prosinci 2012 uspořádala v Kulturním klubu Poštovka vý-

stavu fotografií pod názvem „Senioři na výletě“.

Na pravidelných schůzkách se v Poštovce připravují

i různé další programy, z nichž si každý senior vybere podle

svého zájmu. „Nejprve se vzájemně informujeme

o společných vycházkách po Praze a okolí. Těch je nejméně

deset do roka a patří k nim i cestování veřejnou dopravou po

Středočeském kraji,“ řekla redaktoru Pětky pro Vás před-

sedkyně organizace M. Bartošová. „K tomu pořádáme kaž-

doročně čtyři výlety autobusem po Čechách, ozdravné

pobyty na Slovensku a Vánoce na Šumavě. Navštěvujeme

nejzaj ímavější výstavy v Praze, chodíme na generálky kon-

certů a také jsme navštívili seniory v Telči, Jablonci a v Lysé

nad Labem. Za dvacet jedna let jsme nezvýšili příspěvky, či-

ní 50 Kč ročně. Jsme velmi rádi, že nacházíme podporu

u městské části Praha 5 a v příjemném prostředí KK Poš-

tovka, kde se scházíme téměř 40krát ročně.“ Z iniciativy

členů probíhala v roce 2012 na Poštovce také individuální

výuka práce na počítači, kdy se zájemcům věnují lektoři-se-

nioři. Vyučování tak probíhá v klidu a s trpělivostí.

Se zajímavým projektem přišlo občanské sdružení

HESTIA, které se inspirovalo delší čas probíhající diskuzí

o prohloubení mezigenerační komunikace a vzájemné pod-

poře mezi občany různých věkových kategorií. Program 3G

má rozhodně seniorům co nabídnout, a to od aktivního trá-

vení volného času, rozšíření kontaktů s dalšími lidmi,

možnost seberealizace, náhled na různé formy trávení ča-

su s někým dalším a nové zážitky. Podmínkou k přihlášení

do programu je věk nad 50 let. Vytvoření vazeb mezi těmi

nejmladšími a postaršími lidmi je vzájemně prospěšné.

A navíc v mnoha ohledech je upevnění těchto vztahů nutnou

podmínku zdravé společnosti.

Praktické, ale také zajímavé poznatky si bylo možné

odnést z cyklu přednášek, které pro seniory uspořádala MČ

Praha 5 ve spolupráci s Útvarem prevence městské policie.

Třetí z přednášek se konala v polovině května 2012 v Centru

sociální a ošetřovatelské pomoci na Andělu. Týkala se

problematiky požární ochrany a protipožární prevence a

účastníci se mohli dozvědět o tom, jak eliminovat hrozbu

požáru, nebo jak se správně zachovat v případě požárů či

povodní. Příslušníci městské politice podali návody a odpo-

vědi na otázky typu jak správně vyhodnotit situaci, kdy vo-

lat hasiče nebo jednat samostatně, a pokud vyžadovat

pomoc, tak na kterých telefonních linkách. Akcí se zúčastni-

la také celá řada zástupců organizací pracujících s občany

důchodového věku a potřebné poznatky pak předávaly dál

těm seniorům, kterým pro zdraví či z j iných příčin nebylo

možné se na cyklus přednášek dostavit.
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Na papírnách Södra je zajímavé složení jej ich majitelů,

drobných akcionářů. Těch bylo v loňském roce přibližně 51

tisíc a z valné většiny to jsou majitelé lesů, kteří si tak ve

svém závodě na papír zpracovávají vlastní vytěžené dřevo.

POŽÁRYAUTOMOBILŮ NAPRAZE 5
Shodou okolností pouze pár dní před konáním výše zmíněné

přednášky rozrušil kolemjdoucí i kolem projíždějící občany

požár automobilu značky Škoda Favorit, který vzplál na kři-

žovatce ulic Plzeňská a Radlická na Smíchově. Na místě za-

sahoval hasičský sbor, zatímco policisté odkláněli dopravu.

Naštěstí nebyl nikdo ze zasahujících hasičů zraněn a bez po-

pálenin vyvázl také řidič hořícího vozu.

Vyšetřovatel hasičů sdělil, že k požárům aut dochází vel-

mi často a to hlavně u starých ojetých aut, přičemž nej-

častější příčinnou jsou technické závady jako prosakující

nádrž, nebo špatná elektrika. Podobný počátek měl nejspíš

také požár Mercedesu koncem ledna 2012. K požáru

osobního vozu tehdy vyjížděli kolem deváté hodiny večer

do Holečkovy ulice pražští hasiči z Jinonic. Oheň zachvátil

stříbrný Mercedes S class a vůz zcela zničil. Hořet začalo

v motorové části automobilu a při příjezdu hasičů byl požár

j iž v plném rozsahu. Podle slov vyšetřovatele hasičů byla

škoda na vozidle odhadnuta na 150 tisíc korun, majitel je ale

neměl pojištěné, a tak mohl vůz, vzhledem k rozsahu poško-

zení, fakticky odepsat.

Nicméně kromě technických závad způsobila v roce

2012 požár automobilů také příčina rázu zcela j iného - totiž

úmyslný lidský čin. Kolem čtvrté hodiny ranní občané hlási-

li plameny blízko křižovatky ulic Kořenského a Preslova. Po

příjezdu hasičů bylo zjištěno, že zaparkovaná auta vzplála

od hořícího plastového kontejneru, který představoval pri-

mární cíl neznámého žháře. Po krátké době se plameny

rozšířily na tři v blízkosti stoj ící osobní vozy a přes rychlý

zásah hasičů byly přední části vozidel značně poničené. Na

dvou octaviích a oplu tak vznikla, alespoň podle předběžné-

ho odhadu hasičského vyšetřovatele, škoda milion korun.

Z plastových popelnic pak zbyl na chodníku jen neforemný

škvarek.

HASIČSKÁ STANICE ČÍSLO 7
Následující řádky věnujeme hasičské stanici HZS hl. m.

Prahy s číslem 7, která sídlí na území městské části Praha 5,

na konci Jinonické ulice nedaleko areálu bývalé Waltrovy

továrny. Ta láká zejména moderním provedením a špič-

kovým vybavením. V Praze se jedná se o jednu

z nejnovějšího hasičských stanic. Jej í slavnostní otevření se

konalo v roce 2001 , kdy nahradila provizorní stavbu z druhé

světové války, která stávala nedaleko Peroutkovi ulice. Na

stanici č. 7 působí 3 družstva hasičů, ale nalezneme zde také

služebnu městské policie nebo výjezdové stanoviště pražské

záchranky

30. Hasičská stanice v Jinonicích

Podle statistické ročenky HZS hl. m. Praha se v průběhu

celého roku 2012 na území MČ Praha 5 vyskytlo přes dvě

stovky požárů a škoda jimi způsobená měla dosáhnout

částky téměř pěti a půl milionu korun. Zraněny byly tři oso-

by. U většiny těchto požárů zasahovala právě družstva z ji-

nonické stanice. Už v únoru zasahovali hasiči na sídlišti

Barrandov, kde se vzňala kotelna v rozestavěném bytovém

domě a bylo nutné evakuovat zhruba 25 stavebních dělníků.

Celou situaci komplikovala skutečnost, že se v objektu na-

cházelo na uskladnění přes 2000 litrů topného oleje. Kromě

hasičů ze stanice č. 7 pomáhala s hašením jednotka Radotín

a požár vyl likvidován těžkou pěnou. Poměrně rychle se

požár dostal pod kontrolu a okolo třetí hodiny odpolední už

bylo dohašeno. Objekt následně zkontrolovala termokamera

a poškozená nádrž LTO, odkud olej unikal, byla provizorně

zatmelena. Škoda dle odhadu vykonaného na místě nepře-

sáhla 500 tisíc Kč.

V. BEZPEČNOST A KRIMINALITA



Další požár, který stoj í za zaznamenání, zasáhl zchátralý

objekt z 19. století nedaleko bývalé plovárny pod terasami

Barrandov, při cestě ze Zlíchova do Malé Chuchle. Kdysi

hojně navštěvovaná oblast se díky frekventované silnici sta-

la mrtvým bodem a tak objekty užívají k přenocování lidé

bez domova.

31. Stav objektu počátkem 20. století.

Ti také pravděpodobně dubnový požár způsobili. Plame-

ny podle svědectví přítomných lidí šlehaly až do výšky

dvanácti metru.

32. Zásah hasičů pod terasami Barrandov

Podle informací, které k případu podala tisková mluvčí

pražských hasičů, byl požár nahlášen v 16:1 2 a krátce po

ohlášení vyjeli na místo hasiči ze sedmé a osmé pražské

stanice. V době příjezdu hasičů už plameny olizovaly celý

dům a k uhašení bylo potřeba nasadit 5 C proudů vody.

Krátce před pátou hodinou večerní dostaly přítomné hasič-

ské jednotky požár pod kontrolu, ale pro rozsáhlost ohně

byly k zásahu povolány též sbory dobrovolných hasičů

z Lochkova a z Velké Chuchle.

Vedle požárů měli hasiči z Jinonic v průběhu roku 2012

mnoho práce s autonehodami, o kterých opět nebyla nouze.

Podle údajů statistické ročenky se těch, které vyžadovaly

zásah hasičský jednotek, jen na území MČ Praha 5 odehrálo

téměř 80. K velmi vážné nehodě došlo v listopadu na rado-

tínském mostu mezi komořanským a lochkovským tunelem,

kde ke střetu dvou kamionů a jedné dodávky, přičemž k vy-

proštění dvou zraněných osob bylo potřeba užít hydrau-

lického zařízení. Tato nehoda také vedla k úniku údajně až

500 litrů nafty do dešťové kanalizace ještě před příjezdem

hasičů. Nepříjemná byla i nehoda z 27. září ve zlíchovském

tunelu, při níž se střetlo celkem pět vozidel, a ani tunel

Mrázovka se v roce 2012 nevyhnul několika karambolům.

Jednotky ale nezasahovaly pouze u silničních nehod, jak

dokládá výjezd ze dne 24. února, kdy v odpoledních hodi-

nách na smíchovské železniční stanici došlo k nehodě vla-

kové soupravy. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se

jedná o vyjetí vlaku na koncovou zarážku nástupiště, a dále

že k incidentu došlo při posunu soupravy. Hasiči provedli ve

spolupráci s železničním oddělením Policie ČR zajištění

místa a po ukončení šetření za pomoci nářadí a páčidel od-

stranili z vykolejeného vagónu vzpříčené nárazníky, za-

klesnuté pod zarážkou tak, aby bylo možné osobní vůz

stáhnout zpět na koleje. Škoda byla vyčíslena na 10 tisíc ko-

run a za příčinu označeno selhání lidského faktoru. Při udá-

losti nedošlo k žádnému zranění, ale vlak směřující na

Slovensko do Žiliny měl kvůli nehodě dvouhodinové zpož-

dění, takže dopravce vrátil lidem polovinu jízdného.

33. Nehoda vlaku firmy RegioJet na Smíchově

Protože ale vlak patřil soukromému dopravci Radimu

Jančurovi a jeho firmě RegioJet, zatímco výhybku vlastnila

státem kontrolovaná firma Správa železniční a dopravní

cesty, bylo tentokrát vyšetřování nehody jiné než při před-

chozích podobných incidentech státních vlaků. Výsledek

vyšetřování určí, zda Jančurova firma bude moci žádat od-

škodnění.

Na stejném nádraží Praha-Smíchov řešila v únoru 2012

jednotka z jinonické stanice ještě docela j iný případ poté, co

bylo anonymem ohlášeno uložení nástražných zařízení

někde v areálu železniční stanice. Na místo kromě policistů

a pyrotechniků dorazili také hasiči právě ze sedmé pražské

stanice, ale jelikož na místě k žádnému podezřelému nálezu

nedošlo, vrátily se po čase jednotky zpět na základnu. Tento

případ ovšem tehdy v Praze nebyl jediným. U podobné udá-
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losti zasahovali policisté j iž o den dřív, neboť anonymní

ženský hlas informoval ve čtvrtek 2. února 2012 dvě minuty

po jednadvacáté hodině o tom, že měla údajně bomba na

Hlavním nádraží vybouchnout do třiceti minut. Byť byla ze

strany odborníků tato výhrůžka vyhodnocena jako poměrně

nevěrohodná, bylo i tak na místě provést ze strany pražské

policie adekvátní opatření. Prohlídku haly provedli policisté

společně s pyrotechnikem za plného provozu. Ta trvala při-

bližně hodinu a skončila negativním výsledkem. Po dobu

prohlídky ale musel být omezen provoz metra, kdy jeho

soupravy stanicí Hlavní nádraží pouze projížděly. Po auto-

rech anonymních ohlášení policie bezúspěšně pátrala.

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVAHASIČŮ ZE SEVERU
Na začátku června 2012 navštívili moderní hasičskou stanici

číslo 7 kolegové hasiči z papíren Södra, která se nachází

v obci Tofte v jižním Norsku. Požárníci ze severu si v Jino-

nicích mj. prohlédli vozový park, vybavení jednotlivých au-

tomobilů včetně technického kontejneru s rozmanitým

záchranářským příslušenstvím nebo lezeckou tréninkovou

věž. U příležitosti návštěvy České republiky se norští ko-

legové podívali také do závodu firmy Dräger v Chomutově,

kde probíhá výroba hasičských a záchranářských přileb.

Profesionální hasiči papíren Södra jsou klasickými před-

staviteli podnikového sboru, ve kterém jich slouží celkem

25 a týdenní službu si rozdělují do několika směn. Vedle

požární ochrany zajišťují také zdravotnickou záchrannou

službu.

Na papírnách Södra je zajímavé složení jej ich majitelů,

drobných akcionářů. Těch bylo v loňském roce přibližně

51 tisíc a z valné většiny to jsou majitelé lesů, kteří si tak ve

svém závodě na papír zpracovávají vlastní vytěžené dřevo.

PRAHASI PŘIPOMNĚLADESET LET OD POVODNÍ 2002
Srpen, druhý měsíc letních prázdnin, se v roce 2002 pro

celou řadu obcí České republiky stal osudným. Už dne

6. srpna 2002 začala počasí v Česku ovlivňovat tlaková

níže, která se svým frontálním systémem pozvolna postupo-

vala k východu. Do 7. a 8. srpna vytrvalé silné srážky na-

plnily většinu jihočeských a západočeských řek a již

8. srpna na některých místech dosáhla povodeň 50leté vody.

Situace se však pozvolna uklidňovala a 9. srpna přestalo

pršet. Zdálo se, že to nejhorší je zažehnáno. Vltava v Praze

dosáhla průtoku 1500 m³/s a začala pozvolna klesat. Ale

11 . a 12. srpna začalo opět pršet. Nad jihozápadem Čech se

střetly dva výrazné frontální systémy, které se jenom pomalu

posunovaly k severovýchodu. Půda přesycená vodou z pře-

dešlých srážek nedokázala zadržet přívaly vody, která stéka-

la do již přeplněných toků. V týdnu od 12. do 18. srpna tak

část Česka postihla pětisetletá, někde tisíciletá povodeň, kte-

rá navždy změnila osudy desetitisícům obyvatel. Nejvíce

postižena byla Vltava se svým povodím, později dolní tok

Labe a okrajově také toky v povodí Ohře a povodí Dyje.

Škody dosáhly 80 miliard korun a 17 osob tehdy zahynulo.

Praha si povodně připomněla přednáškami a celou řadou

výstav. K nim náležela také fotografická výstava v Czech

Photo Gallery, která se konala od 26. července do 7. října

2012. Dramatické historické okamžiky pod názvem Praha

pod vodou představilo v malostranské galerii jedenatřicet

fotografů na devadesáti snímcích.

34. Pohled na zatopenou část Smíchova od Vyšehradu

Jednalo se o neopakovatelné, nezvyklé, často až surrea-

listické záběry, které diváky provedly hlavním městem od

míst, kde do něho z jihu pětisetletá voda vstoupila, přes

Smíchov, Malou Stranu, Staré a Nové Město, Karlín, Tróju,

Holešovice, až po severní okraj , kde ho opustila. Příběh,

který fotografie vyprávěly, byl plný napětí, citů, ale i lidské

touhy ochránit nejen životy a majetky své a ostatních, ale

i starobylé pražské památky.

Pokud jde o Smíchov, zasažena byla zejména část od

Zlíchova směrem k Palackému mostu a zábrany z pytlů pís-

ku se nacházely ve většině ulic kolmých na levý břeh Vl-

tavy. Ale významnějším způsobem naší městskou část

povodeň nezasáhla. Pokud jde o škody, pod Štítkovským je-

zem vznikly četné výmoly a došlo i k poškození technologie

plavební komory Smíchov, přičemž blízký provozní objekt

byl poškozen tak, že musel být zdemolován.

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NAPRAZE 5
Když během června 2012 proběhl výzkum veřejného mínění

obyvatel páté městské části, kdy lidé mohli projevit svou

spokojenost, nebo naopak nelibost s jednáním radnice, za-

znamenal výstup převažující uspokojení občanů s kroky po-

litických představitelů MČ Praha 5, zejména v případě

problematiky zvyšování bezpečnosti v ulicích. K jej ímu co

nejúplnějšímu dosažení napomáhají preventivní opatření a

právě vytvoření koncepce, z které vycházejí jednotlivé

praktické kroky, je úzce spojeno s plánem a programem pre-

vence kriminality.

Už v únoru 2012 schválila Rada MČ Praha 5 Plán pre-

vence kriminality pro období 2012‒2015, tedy jakýsi zá-

37 KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 5 / ZÁPISY ZA ROK 201 2



kladní koncepční dokument pro další směřování a napl-

ňování strategie prevence kriminality na území MČ Prahy 5

ve vymezeném časovém období. Vedení městské části tímto

dokumentem deklarovalo odhodlání vytvářet bezpečné

prostředí pro život občanů Prahy 5 a chránit jej í obyvatele

před kriminálními a protiprávními jevy. Místostarosta

JUDr. Petr Lachnit ke schválení plánu uvedl, že základními

dokumenty, z kterých předkládaný Plán prevence kriminali-

ty Městské části Praha 5 vycházel, byly Strategie prevence

kriminality v České republice na léta 2012 a 2015 a Kon-

cepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009‒2012.

Z Plánu PK vycházel a jej konkretizoval Program pre-

vence kriminality MČ Praha 5 na rok 2012. Ten také za-

hrnoval opatření na snížení majetkové kriminality, omezení

negativních dopadů přítomnosti sociálně nepřizpůsobivých a

drogově závislých v místech se zvýšenou koncentrací

obyvatel, dále prevenci rizikového chování dětí a mládeže,

zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech ochrany

osobního zdraví a majetku, či vytvoření pracovní skupiny

prevence kriminality.

Pracovní skupina prevence kriminality byla sestavena

tak, aby v ní byly zastoupeny všechny hlavní subjekty pre-

ventivní politiky, působící na MČ Praha 5 ‒ zastupitelé

MČ Praha 5, odpovědní pracovníci za oblast prevence kri-

minality Úřadu MČ Praha 5, zástupci policie ČR a Městské

policie, Probační a mediační služby, představitelé ne-

ziskových organizací zaměřených na práci s oběťmi trestné

činnosti a marginalizovanými skupinami apod.

Protože se jedná o problematiku, která se týká všech ob-

čanů, přiblížíme si koncept PK podrobněji, aby jednou naši

potomci byli schopni pochopit naše motivace a způsob myš-

lení. Prevence kriminality je definována jako ofenzivní stra-

tegie boje s trestnou činností. Na rozdíl od represivních

metod, koncipovaných zejména v rámci trestní politiky, vy-

užívá především metod nerepresivních, na nichž se podílí

celá škála ať už veřejných institucí, nebo soukromých sub-

jektů. Cílem preventivní politiky je snížení míry a zá-

važnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečnosti

občanů. Prioritou programu se stalo komplexní řešení pre-

vence kriminality na Praze 5 a vytváření specificky zamě-

řených preventivních programů. V tomto ohledu se pojem

prevence kriminality člení do několika kategorií a to na so-

ciální prevenci, situační prevenci, prevenci viktimnosti a po-

moc obětem trestných činů, včetně informování veřejnosti

o možnostech ochrany před trestnou činností. Protože se

jedná a důležitou oblast, která se týká všech obyvatel

MČ Praha 5, je na místě připomenout si, co se pod jednot-

livými kategoriemi skrývá. Začneme u sociální prevence,

která představuje činnost ovlivňující proces socializace a so-

ciální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých

společenských a ekonomických podmínek, které jsou pova-

žovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Efektivi-

ta sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky

měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů so-

ciálních perspektiv jedinců, tj . objektů preventivního půso-

bení.

Další kategorie, tzv. situační prevence, staví na zku-

šenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době,

na určitých místech a za určitých okolností. Pomocí reži-

mového opatření, fyzické nebo technické ochrany se tato

varianta snaží podmínky pro kriminální dění minimalizovat.

Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné

činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, ale zůstává

podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a perso-

nálními prostředky do ní vložených.

Prevence viktimnosti a trestných činů je založena na

konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohle-

dem na různé kriminální situace a psychickou připravenost

ohrožených osob. V praxi jde o skupinové a individuální

zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink

v obranných strategiích a propagaci technických možností

ochrany před trestnou činností. Nyní zbývá představit tři

poslední kategorie kriminální prevence, zaměřené na různě

typizované osoby.

Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdě-

lávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zamě-

řené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je

zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména dětí a mládeže

(využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Tě-

žiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a

v lokálních společenstvích. Sekundární prevence se zabývá

rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž máme

zvýšenou pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo

oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy

(např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví,

gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflik-

ty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních

situací. A poslední, tzv. terciární prevence spočívá v resoci-

alizaci kriminálně narušených osob. Cílem je udržet dosa-

žené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce

nefunkčního sociálního prostředí.

TRESTNÁ ČINNOST NAPRAZE 5
Jakkoli snaha po prevenci kriminality přináší své ovoce a

vyžaduje si od nás značnou dávku pozornosti, bohužel ani

v roce 2012 jsme četných kriminálních deliktů na území

MČ Praha 5 nebyli uchráněni. V následujících zápisech si

proto připomene alespoň některé z nich, které otřásly

poklidným životem obyvatel naší městské část. V celostát-

ním měřítku se stal rok 2012 výstražným zejména vysokým

počtem vražd a pokusů o ně, kterých bylo za posledních pět

let nejvíc. Bohužel také na Praze 5 k těmto trestným činům

v loňském roce docházelo. Asi nejvíce veřejnost šokovalo
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chladnokrevné zavraždění 44. letého podnikatele v Hlubo-

čepých, ke kterému došlo v druhé polovině května.

Zkrvavené tělo našla sousedka zhruba v půl třetí od-

poledne. Všimla si otevřené garáže a ležícího muže. Podle

informací televize Nova byl zavražděný muž právník se

specializací na obchodní právo. Tehdy neznámý pachatel na

něj vystřelil hned čtyřikrát, přičemž dvě kulky poranily ruce,

jedna hrudník a čtvrtá zasáhla hlavu. Poslední střela byla

nakonec osudná. Po příjezdu policie a zdravotní služby byl

muž převezen do nemocnice, odkud krátce po půl sedmé ve-

čer přišla smutná zpráva, že postřelený muž zraněním pod-

lehl. "Muž nepřežil, jeho stav byl skutečně kritický,"

doplnila informace mluvčí střešovické nemocnice Jitka

Zinke.

Kriminalisté na místě prohledávali garáž, ve které byl

muž postřelen, a zajišťovali stopy. Případ začali vyšetřovat

jako vraždu a v srpnu získala veřejnost další zprávy o prů-

běhu vyšetřování, přičemž byl obviněn i hlavní podezřelý.

Motiv činu ještě nebyl znám, ale jedna z vyšetřovacích verzí

byla, že si vrah svou oběť spletl. Kriminalisté muže již

jednou zadrželi, kvůli nedostatku důkazů jej však museli

propustit. Stíhaný byl dán do vazby a hrozí mu až 20 let vě-

zení. Obviněný nebyl dosud trestně stíhán a k vraždě se ne-

přiznal. Také vražedná zbraň zatím nebyla nalezena.

Podle mluvčího policie zadržela podezřelého padesátile-

tého česky hovořícího muže zásahová jednotka v jedné

z obcí v okrese Praha-východ. Speciální útvar kriminalisté

využili kvůli podezření, že muž může být ozbrojen, což se

nakonec potvrdilo. "Při prohlídce policisté zajistili hned tři

zbraně. Jednalo se o brokovnici, kulovnici, samopal vzor 58

a velké množství nábojů," dodal mluvčí.

Údajnému pachateli se kriminalisté dostali na stopu také

díky informacím lidí, kteří se ozvali po policejní tiskové

konferenci počátkem srpna. Zhruba týden po zveřejnění vý-

zvy zadrželi podezřelého muže, museli ho ale kvůli nedo-

statku důkazů pustit na svobodu bez obvinění. Podle šéfa

oddělení vražd Josefa Mareše ale policisté později shromáž-

dili dostatek poznatků. Zjistili například, že tentýž muž

údajně umístil do zmíněného domu v době od 4. do 11 .

května záznamové zařízení. Pak jej prý odmontoval a vy-

hodil. Při příští návštěvě rovnou střílel.

35. Obraz s motivem vraždy od Jakuba Schikanedera

MRTVÝ MUŽ NABARRANDOVĚ
Vražda podnikatele v Hlubočepých ale podle původních

předpokladů nebyla prvním trestným činem tohoto rázu na

území Prahy 5. Už v dubnu 2012 totiž bylo nalezeno tělo

mrtvého muže, v jehož hrudníku byl zabodnutý nůž. Nález

byl učiněn na Barrandově v suterénu panelového domu

v ulici Lohniského. Prošetřováním kriminalisté zj istili, že se

jedná o osmadvacetiletého bělorusky hovořícího muže, který

byl zřejmě nájemníkem jednoho z tamních bytů. Ze zmi-

ňovaného bytu byly následně do budovy krajského ředitel-

ství převezeny k výslechu tři osoby, dva muži a jedna žena.

Na základě dalšího vyšetřování a provedené soudní pitvy

byl případ nakonec překvalifikován na sebevraždu.

NAPADENÍ NASMÍCHOVĚ
Aprílový měsíc roku 2012 přispěl ale i k dalším zápisům do

černé kroniky páté městské části. Mezi ně náleží také

brutální napadení na Smíchově. Krátce před třináctou hodi-

nou odpolední dne 12. dubna přijali policisté oznámení

o události na Smíchově, kde třiapadesátiletý muž po před-

chozí hádce s třiatřicetiletou ženou vytáhl nůž a bodl j ím

svou společnici do břicha. Ta z dřevěného přístřešku, kde

došlo k útoku, utekla do nedaleké restaurace, odkud si při-

volala pomoc. Žena byla následně převezena do nemocnice

a policisté z Pohotovostní motorizované jednotky během

velmi krátké chvíle muže vypátrali a zadrželi pro podezření

z trestného činu ublížení na zdraví. U muže byla záhy

provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alko-

holu v dechu s výsledkem více než 2,6 promile. Muži za

tento jeho čin hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

DALŠÍ PŘÍPADY STŘELBY NAPRAZE 5
Další dubnový delikt se odehrál v pražských Košířích v ulici

Nad Zámečkem, kde se v noci ze 4. na 5. 4. 2012 střílelo.

Policisté přijali před 02:00 zprávu o zadržení muže, který se

prý chtěl vloupat do vozidla, řekl následující den mluvčí

pražské policie Jan Daněk. Zpočátku nebylo jasné, zda stří-

lel majitel auta nebo pachatel nebo někdo jiný. Ale mi-

nimálně jedna osoba byla zraněna. Do motolské nemocnice

převezla záchranná služba jedenačtyřicetiletého muže, který

utrpěl průstřel dolní končetiny. Případ ihned začali prošet-
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řovat pražští kriminalisté, přičemž se zaměřili na analýzu lé-

kařských zpráv, vyslýchání svědků a provádění dalších úko-

nů.

A střelba v ulicích Prahy 5 zaznívala i v dalších měsících

roku 2012. V listopadu se tak stalo v nejmenovaném baru

v nočních hodinách. V okamžiku, když policisté přijeli před

bar, se na místě j iž nikdo nenacházel. Policisté z Poho-

tovostní motorizované jednotky začali propátrávat okolí a

následně nalezli pětici mužů, kteří se účastnili incidentu

v baru. Po přibližně půl hodině policisté z cizinecké policie

nalezli další tři muže. Podle dosavadního šetření v baru do-

šlo k slovní potyčce, která vygradovala až ke rvačce, při níž

dosud nezjištěná osoba přímo v baru několikrát vystřelila.

Přestože devětadvacetiletý cizinec na místě utrpěl střelné

poranění a devětatřicetiletý cizinec tržnou ránu na hlavě,

oba muži z baru odešli a až poté, co je spolu s dalšími poli-

cisté vypátrali, byli převezeni k ošetření do motolské

nemocnice. Ostatní cizince policisté předvedli na místně

příslušné oddělení policie k podání vysvětlení.

Střelbou s tragickým koncem skončila také dramatická

honička, která se odehrála na počátku února ve Strakonické

ulici. Policisté při pronásledování řidiče, který svou jízdou

ohrožoval veřejnou bezpečnost, použili střelné zbraně, ale

ujíždějícího řidiče nedopadli. Na místě zato zůstala mrtvá

spolujezdkyně. Policie záhy zjistila, že ujíždějícím byl j istý

Václav Hlinovský, který byl v minulosti j iž dvacetkrát stí-

hán za závažné majetkové a násilné trestné činy.

Celý incident začal už okolo sedmé hodiny ranní, kdy

policisté zaznamenali vozidlo, po kterém bylo vyhlášeno ce-

lostátní pátrání. Když se ho pokusili zastavit, řidič prudce

změnil směr a narazil do policejního vozu. Když potom je-

den z policistů vystoupil a za pomoci donucovacích

prostředků a hrozby zbraní se pokoušel podezřelé auto za-

stavit, řidič na něj najel a přímo ho ohrožoval na životě. Po-

licista proto několikrát vystřelil na spodní část vozu. Řidič

dál ujížděl ulicí ještě několik set metrů v protisměru, čímž

ohrozil další desítky lidí. Nakonec z auta vystoupil a dal se

na útěk. V autě, které bylo ukradeno o den dříve v Praze 6,

zůstala ležet mrtvá spolujezdkyně. Policie následně vyzvala

občany, aby se hledaného muže nesnažili v žádném případě

sami zadržet, jelikož je velmi nebezpečný a může být oz-

brojený.

Dramatická honička i pozdější vyšetřování místa činu

zkomplikovaly provoz v Praze. Dopravní omezení v souvis-

losti se zásahem se projevila hlavně na Radlické, smí-

chovské části okruhu a dalších navazujících ulicích.

Komplikace se ráno objevily v Břevnově před vjezdem do

Strahovského tunelu. Tvořily se tam kolony a semafory ve

směru na Smíchov pouštěly jen po třech autech.

POBODÁNÍ TŘÍ MUŽŮ NASMÍCHOVĚ
Poslední zápisek z černé kroniky se týká krvavého inciden-

tu, kterému přihlížely desítky lidí v centru Prahy 5 koncem

srpna 2012. Tehdy, krátce po půl třetí odpoledne, došlo po

prudké hádce k pobodání tří mužů mezi šestadvaceti až

čtyřiceti lety v Nádražní ulici nedaleko tramvajové zastávky

Anděl. Policistům z Pohotovostní motorizované jednotky a

strážníkům městské policie se podařilo po pár metrech za-

držet podezřelého muže, který navíc na jednoho ze zakroču-

j ících policistů vytáhl nůž. Policisté použili donucovacích

prostředků, hrozby namířenou střelnou zbraní a sedmačtyři-

cetiletého útočníka pomocí hmatů a chvatů zadrželi.

36. Incident na Andělu

Podezřelého muže následně převezli na blízkou služebnu

k dalším policejním úkonům, kde mu naměřili více než 2,4

promile alkoholu v dechu. Záchranná služba mezitím

převezla dva mladé muže se středně těžkým zraněním a

jednoho s lehkým zraněním do nemocnice. Na místo vyjela

následně výjezdová skupina kriminalistů, která ohledala

místo a okolí incidentu, zj išťovala svědky události a pří-

padné kamerové záznamy.

VYZNAMENÁNÍ POLICISTŮ A HASIČŮ VEDENÍM
RADNICE
Po výčtu vybraných kritických situací, kterým museli čelit

hasiči, policisté a strážníci v páté městské části, je na místě

zaznamenat také událost, která symbolizuje vděk místních

občanů a jej ich politických zástupců. Touto událostí se stalo

vyznamenání těchto vpravdě hrdinů, které se uskutečnilo

v druhé polovině října 2012.

Zástupci trojkoalice TOP 09, ČSSD a VV ve vedení

Prahy 5 vyznamenali nejprve dne 17. října 2012 příslušníky

Městské policie, kteří se podíleli na zajišťování bezpečnosti

v páté městské části. Ocenění za vzornou službu si převzalo

celkem pět příslušníků sboru a to vrchní inspektor Vít Lazar,

inspektoři Ladislav Novotný a Alexandr Bedeč, dále stráž-

mistry Petra Felgrová a rotný Jaroslav Houdek. O pár dní

později pak vyznamenalo policisty a příslušníky Hasičského

záchranného sboru.
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Vedení radnice vyzdvihlo předně zodpovědnost vyzna-

menaných a jej ich každodenní odvahu, pozitivní příklad a

vzor skutečných hrdinů, a to nejen pro mladou generaci.

„Jste akční hrdinové současné reality. Vaše profese je po-

sláním a přinášíte do naší společnosti skutečné hodnoty:

spravedlnost, bezpečí, připravenost být tu pro druhé a ris-

kovat za jej ich životy. Neumím zařídit, aby se více psalo

o vás než o zločincích, které umíte odhalit, nebo o kata-

strofách, které dokážete oddálit či zmírnit. Mohu však za

celou městkou část vyjádřit velké díky vaší práci a sta-

tečnosti a podpořit vás ve vašem dalším konání,“ zahájil

slavnostní ceremonii předávání ocenění JUDr. Petr Lachnit.

37. Ocenění Alexandra Bečky, strážníka z Prahy 5

Mezi oceněné patřili jak strážníci, kteří se věnují udr-

žování veřejného pořádku v problémových lokalitách a jsou

denně v kontaktu s občany, tak i zkušení inspektoři.

Radnice Prahy 5 vyznamenala například strážmistryni

Petru Felgrovou, která projevila odvahu a bystrost při výše

zaznamenaném zákroku na pěší zóně Anděl, kde došlo k po-

bodání tří osob. Dle slov ředitele Obvodního ředitelství MP

Praha 5 Mgr. Zdeňka Hejny si počínala velmi profesionálně.

Ihned po svém příjezdu přivolala záchranné složky a po-

skytla pomocí auto-lékárny zraněným první pomoc, jej íž

provedení ocenil i na místo dorazivší lékař.

Za profesionální přístup a odvahu při stejném incidentu

na smíchovském Andělu si už koncem srpna odnesl od ná-

městka ředitele Městské policie hl. m. Prahy ocenění a

věcný dar strážník Alexandr Bedeč, příslušej ící k Obvodní-

mu ředitelství Praha 5.
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Počet těch nejmladších, v poměru k celkovému počtu

obyvatel naší městské části, se pohybuje okolo 1 3%, a děti

tak představují o něco více než osminu populace. V po-

sledních deseti letech míval přírůstek a úbytek počtu naro-

zených dětí prudké výkyvy, které pak způsobily značné

problémy při utváření školské koncepce s ohledem na mění-

cí se počet dětí školou povinných ve vztahu ke kapacitě sou-

časných 13 základních, a celé řady mateřských škol, které se

na Praze 5 nacházejí. Proto už v roce 2007 vnikla studie,

která měla predikovat budoucí vývoj . Závěrečná shrnutí pak

ukázala, že sice v daném období zůstává nevyužita téměř

polovina kapacity škol městské části Praha 5, ale že okolo

roku 2020 toto číslo klesne na pouhých 7%. I tyto prognózy

jistě přispěly k situaci, kdy k zásadnímu rušení škol u nás,

k radosti místních rodičů, nedošlo, a to ani v případě ZŠ

Grafická, o jej ímž uzavření se po delší čas vede velmi živá

diskuze mezi radnicí na straně jedné, a vedením školy a ro-

diči na straně druhé.

Přesto se v naší městské části udála celá řada změn a za-

j ímavých situací, které spadají do oblasti školství a života

dětí obecně, a které si zaslouží být zaznamenány v kronice

Prahy 5. Věnovat se j im budeme v právě započaté VI. kapi-

tole.

VÝBĚR ŘEDITELŮ ŠKOL NAPRAZE 5
Ještě než se zcela ponoříme do světa dětí, je na místě přiblí-

žit si některé okamžiky ze života těch, kteří jsou povoláni

k jej ich vyučování a k řízení školních institucí jako ta-

kových. Výběr ředitelů pro školy zřizované městskou částí

má na starosti vedení radnice, a tak v březnu 2012 vypsala

Rada MČ Praha 5 výběrové řízení na pracovní místa ředitele

u 7 základních škol a u 10 škol mateřských. Ze základních

škol šlo konkrétně o Základní školu a mateřskou ško-

lu Chaplinovo náměstí, Základní školu a mateřskou ško-

lu Grafická, Základní školu Nepomucká, Základní školu

Podbělohorská, dále o Základní školu a mateřskou školu

Radlická, Základní školu a mateřskou školu U Santošky

a Základní školu Weberova.

Zájemci o pozici ředitele vyjmenovaných škol museli

zaslat přihlášku s požadovanými doklady nejpozději do

23. března 2012 na odbor školství, kultury a sportu při

ÚMČ Praha 5. Radní Michal Šesták tehdy prozradil motiva-

ci vedení městské části pro přísná kritéria výběru: „Smyslem

volné soutěže o ředitelská místa není personální výměna, ale

především prověření kompetencí současných ředitelů a ředi-

telek. Účastníci výběrového řízení například představí své

vize a plány rozvoje jednotlivých škol. Nemůžeme si dovo-

lit, aby vzdělávání v Praze 5 stagnovalo. Tento krok nám

pomůže najít nové směry pro rozvoj vzdělání našich dětí.

Důležité budou také návrhy změn v hospodaření škol zři-

zovaných městskou částí, do kterých se promítá současná

ekonomická situace ve školství.“

Výsledek výběrových řízení byl oznámen v letních mě-

sících. V kategorii základních škol obhájilo svoji pozici 6 ze

7 ředitelů a ředitelek. Výjimkou se stala pouze ZŠ Chapli-

novo náměstí, kde nebyl vybrán nikdo a konkurz se musel

opakovat. V něm pozici nakonec získala současná ředitelka

Mgr. Jana Fričová.

V konkurzech na ředitele 10 mateřských škol zři-

zovaných Městskou částí Praha 5 obhájilo funkci 6 ředitelů

a ředitelek, ve dvou případech – MŠ Peškova a nám. 14. říj -

na - nebyl při výběrovém řízení vybrán nikdo, což vedlo

k rozhodnutí o sloučení obou mateřských škol s příslušnými

základními školami. U zbývajících dvou mateřských škol

navrhla výběrová komise j iné kandidáty, než byli původní

ředitelé. V MŠ Kroupova Rada městské části Praha 5

jmenovala novou ředitelku, v případě MŠ Lohniského radní

neschválili návrh komise a bylo rozhodnuto konkurz odložit

do doby, než bude věc přezkoumána. Nakonec došlo

k jmenování dosavadní ředitelky Olgy Brůčkové koncem

července 2012, kterou svým dopisem na radnici Prahy 5

podpořilo i mnoho rodičů.

UČITEL Z JINONIC BĚŽEL DO LONDÝNA ZA ZÁCHRANU
PITNÉ VODY
Oproti zlopověstnému Krupkovi zazářil v létě 2012 hvězdný

příklad jiného pedagoga z Prahy 5, Davida Chrištofa, který

se rozhodl upozornit na problematiku nedostatku pitné vody

ve světě. Učinil tak během na trati 1 200 km z Prahy do

Londýna.

Na charitativní běh Prague to London RUN FOR SAFE

DRINKING WATER se učitel angličtiny v Německé škole

v Jinonicích vydal v polovině června s cílem upozornit

VI. ŠKOLSTVÍ A AKCE PRO DĚTI



na nutnost záchrany pitné vody. „Přístup k nezávadné pitné

vodě nemá na světě přes miliardu lidí. Chci získat dosta-

tečné množství peněz na to, aby bylo možno zajistit ne-

závadnou vodu pro 333 lidí“, řekl 33 letý David Chrištof,

který má za sebou 21 maratónů a 13 ultramaratónů, včetně

dvou 100 mílových (160km) běhů. V roce 2007 se zúčastnil

běhu kolem světa Blue Planet Run, kde 20 světových běžců

během 95 dní v nepřetržité štafetě přeběhlo 16 zemí, aby

upozornili na světový problém s pitnou vodou.

38. Start Davida Chrištof od Německé školy v Jinonicích

do Londýna

Běh se mohl uskutečnit díky finanční pomoci Německé

školy v Praze a jej ího partnera společnosti Bayer s. r.o. , kteří

převzali náklady na Davidův projekt v rámci spolupráce

v oblasti vzdělávání a ekologie a společného ekologicky

vzdělávacího projektu Vltava.

39. V cíli…

Na startu se na prvních 5 kilometrů běhu přidal také ře-

ditel firmy Bayer Antonio Payano, který k projektu řekl, že

není problém tzv. vypsat šek a sponzorovat tyto či podobné

aktivity. Podle Payana je jeho firma nakloněna pomoci mo-

tivovat především mladé lidi, aby přemýšleli o ekologii,

ochraně vody a zodpovědném přístupu.

Nakonec David uběhl 1 314 kilometrů a cesta z Prahy

do Londýna mu trvala 5 týdnů. Odhodlaný pedagog přitom

neměl k dispozici žádné doprovodné vozidlo. Vystačil si

pouze se skladným kočárkem, který během cesty přes 6 stá-

tů tlačil před sebou. V něm měl nejnutnější věci, včetně

dvou párů běžeckých bot.

V průběhu cesty se dokonce zastavil na základní škole

v Plzni a dětem zde přednášel o nedostatku pitné vody, zej-

ména v rozvojových oblastech. „Ve světě umírá denně šest

tisíc lidí kvůli tomu, že se nemohou dostat ke zdroji ne-

závadné pitné vody. Mladí lidé o tom vůbec nevědí, a proto

jsem se rozhodl šířit o této znepokojivé situaci informace“,

vyložil Chrištof svou motivaci.

David Chrištof se narodil v České republice a v 18 le-

tech odešel do USA. V Čechách se věnoval j ízdě

na horském kole a na střední škole se stal členem běžeckého

týmu. V USA absolvoval magisterské studium na St. Cloud

State University v Minnesotě a po nějaký čas pracoval

na amerických universitách jako akademický poradce stu-

dentů.

Doufejme, že se tento běh stane příkladem pro ostatní

a přiláká dostatečnou pozornost veřejnosti k dané problema-

tice.

OPRAVY ŠKOL BĚHEM LÉTA 2012
Vedení městské části Praha 5 využilo letní prázdniny k celé

řadě potřebných oprav základních škol i mateřských školek.

Ty se týkaly například opravy části střechy na FZŠ v Drti-

nově ulici, výměny elektrických bojlerů na Barrandově při

objektu Renoirova a v MŠ v Tréglově ulici. Mateřská škola

na Náměstí 1 4. října na Smíchově se zase dočkala nové ku-

chyně a to včetně výměny technologických zařízení. V další

ze škol, ZŠ Kořenského, proběhly stavební úpravy fasády

včetně výměny oken. Právě instalace nových oken a

kompletní rekonstrukce fasády ovlivnila provoz školy Ko-

řenského v září a výuka musela v úvodním školním měsíci

probíhat v uvolněných prostorách v ZŠ a MŠ Barrandov

na Chaplinově náměstí. Žáci se tak do nově opravené školy

vrátili až v říjnu.

„Jsme rádi, že se nám podařilo provést například výmě-

nu části střešní krytiny v FZŠ v Drtinově ulici, kterou

do školy zatékalo, včetně výměny a chemického ošetření

krovu. V ZŠ na Chaplinově náměstí v pavilonu S proběhla

zase výměna původních rozvodů vody včetně výměny

osvětlení s úspornými zdroji v sociálních zařízeních pro

školní j ídelnu. ZŠ v Kořenského ulici je nyní po výměně

všech rozvaděčů včetně silnoproudých rozvodů pro užitkové

místnosti a bude zde probíhat také výmalba stěn a stropů.

Co se týká náhradní výuky, jde o provizorní chod pouze

v září, od října bude na děti čekat rekonstruovaná škola

včetně nových oken a fasády,“ doplnil v srpnu zprávu

o opravách Michal Šesták, radní pro školství, kulturu

a sport.
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Některé školy také čerpají dotace z Magistrá-

tu hl. m. Prahy, pomocí kterých mohou financovat další po-

třebné investice do sportovních hřišť a tělocvičen.

Takovýmto způsobem získali finanční prostředky obě zá-

kladní školy na Barrandově, tedy FZŠ V Remízku, která je

použila na úpravu podlahy, a ZŠ a MŠ na Chaplinově ná-

městí, která zase rekonstruovala své víceúčelové školní hři-

ště.

Už začátkem roku 2012 přitom městská část Praha 5

podpořila modernizace místních škol, když darovala ZŠ Ko-

řenského několik interaktivních tabulí. Od té chvíle jsou

učebny školy, ale dokonce i místnost družiny vybaveny

novou interaktivní tabulí s dataprojektorem a počítačem při-

pojeným na internet. Učitelé mají možnost využívat mnohé

výukové programy při svých hodinách a žáci se tak interak-

tivně zapojuj í do výuky. Navíc obě počítačové učebny

dostaly část nového vybavení a došlo k rozšíření jej ich

kapacity o 14 pracovních míst.

Škola se nově zapojuje i do vzdělávání dospělých. Už

v únoru navázala spolupráci se společností „PC lektor“, kte-

rá pořádá kurzy na zvýšení ICT gramotnosti dospělých. Ta-

ké učitelé intenzivně zdokonalují své dovednosti v oblasti

aplikačního softwaru.

PLÁNUJE SE PŘESUN WALDORFSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKO-
LY DO HLUBOČEP
Zastupitelé Prahy 5 na zasedání dne 11 . září 2012 vyhověli

přání obyvatel Hlubočep, kteří se dožadovali obnovení

v minulosti zrušené základní školy. V roce 2013 by se do

areálu Žvahov měla dle rozhodnutí zastupitelstva přestě-

hovat Základní škola Waldorfská, která sídlí v nevyhovují-

cích prostorách v Jinonicích.

„Základní stupeň vzdělávání byl v Hlubočepech zrušen

minulým vedením radnice, což mělo za následek nevoli ob-

čanů a dokonce i petici. Jsme rádi, že se nyní podařilo vzdě-

lávání na Žvahov vrátit a mohli jsme občanům vyjít vstříc,“

řekl starosta MUDr. Radek Klíma. Zásadním podnětem pro

možnost přestěhování ZŠ Waldorfská do areálu bylo, že už

potřetí soudy potvrdily rozsudek o neplatnosti fiktivní ná-

jemní smlouvy, kvůli které si současný nájemce nárokoval

budovu v ulici Pod Žvahovem, která je ve správě městské

části Praha 5. Společnost, která tuto smlouvu uzavřela za

předminulého vedení radnice v čele s bývalým starostou

Milanem Jančíkem, tedy čeká vystěhování.

„Od počátku sporu o platnosti nájemní smlouvy se

společností sídlící v areálu tvrdíme, že budova Pod

Žvahovem 5 zůstane v každém případě využitá pro vzdě-

lávací účely i do budoucna. Jsme rádi, že i veřejnost dnes

vidí, že tomu tak opravdu je,“ doplnil MUDr. Klíma.

Nejvyšší soud České republiky zamítl dovolání

společnosti Tanečního centra Praha – Konzervatoř, o. p. s. ,

které se týkalo nařízení k vyklizení prostor budovy v ulici

Pod Žvahovem 5, jenž vydal Obvodní soud pro Prahu 5.

Proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR se soukromá

společnost j iž nemůže odvolat a čeká ji tak vyklizení

prostor, na které dle rozhodnutí všech tří instancí soudního

systému nemá žádný smluvní nárok.

Nejvyšší soud rozhodnutím potvrdil původní rozsudek

obvodního soudu z února 2011 i rozsudek Městského soudu

v Praze ze dne 9. 11 . 2011 , ke kterému se společnost odvo-

lala. Všechny soudy shodně potvrdily původní rozsudek

o neplatnosti nájemní smlouvy, kterou taneční centrum

uzavřelo j iž za předminulého vedení Městské části Praha 5.

Taneční centrum má ovšem možnost podat stížnost

k Ústavnímu soudu, což celou situaci může posunout j iným

směrem.

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2012 NAPRAZE 5
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1 . června. U pří-

ležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a

sportovní akce, které mají pobavit naše nejmladší spoluob-

čany a zároveň upozornit světovou veřejnost na jej ich práva

a potřeby. Svátek se slaví v mnoha zemích světa včetně

České republiky. Aby den dětí býval oslavován, navrhla už

v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezi-

národní odborové sdružení učitelů a Světová federace

demokratické mládeže. Slavil se pak poprvé 1 . června 1950

ve více než 50 zemích celého světa. Pevné datum, tedy

1 . červen, bylo stanoveno až na mezinárodní konferenci pro

ochranu dětí v roce 1952.

U příležitosti Mezinárodního dne dětí se konala řada ak-

cí také na území naší městské části. Jedním z míst se stala

smíchovská náplavka, kde byl pro děti i jej ich rodiče připra-

ven velmi pestrý program a možnost navštívit přítomné ob-

čany využil také tehdejší starosta MUDr. Klíma. Ten

následně zavítal také na Barrandov do ZŠ V Remízku, kde

se také konaly bohaté oslavy.

40. Dětský den na Barrandově
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Ty zde k Mezinárodnímu dni dětí mají j iž tříletou tradici.

Na Barrandově tentokrát probíhaly jednak v areálu školy, ale

také v blízkém aquaparku. Na programu byly zábavné sou-

těže, hrál se fotbal a florbal, městská policie předvedla

skoky na koních a na programu byla vystoupení dětí z ma-

teřských a základních škol. Nechybělo ani hudební vystou-

pení a dětská diskotéka.

V aquaparku se zase děti rázem proměnily v malé plav-

číky, obdržely námořní knížky a postupně navštívily osm

stanovišť, kde je očekávaly nejrůznější námořní úkoly. Po

splnění každého úkolu získaly do své námořní knížky razít-

ko a po získání alespoň sedmi razítek měly právo na po-

výšení a na část zlatého pokladu, za který si mohly nakoupit

různé zboží v místní námořnické prodejně.

Oslavy Mezinárodního dětského dne se na území Prahy

5 prodloužily až do pondělí 4. června, kdy se na Dětském

ostrově sešly davy natěšených školáků. Konala se zde totiž

akce s názvem Kašpárkův ostrov, pod záštitou Michala

Šestáka, radního MČ Praha 5 pro oblast školství, kultury a

sportu. Pro děti byla připravena celá řada atrakcí, mezi nimi

skákací postel, horolezecká stěna, bublinová show,

trampolíny a mnoho dalších lákadel. Vrcholem dne byl pak

koncert kapely Kašpárek v rohlíku. Samozřejmě nechyběla

ani soutěž, kdy radní Michal Šesták vylosoval 20 dětí, které

si odnesly tašky plné dárků od Prahy 5

Ani v následujících měsících nechyběla řada kulturních

a zábavných akcí určených pro děti a rodiče. Kromě městské

části Praha 5, neziskovek a jiných občanských sdružení se

roku 2012 chopily iniciativy také místní církve. V říjnu na-

příklad uspořádal dětský den na Farkáně Sbor Jednoty bratr-

ské. Na louce poblíž lokality Farkáň, která je známá

zejména devastujícími následky, které utržila během spo-

jeneckých náletů na Prahu v roce 1945, se děti dočkaly celé

řady atrakcí, od trampolín, přes výrobu dřevěných hraček a

malbu, až po airsoftovou střelbu, kterou si vyzkoušeli i ně-

kteří z rodičů.

TYRŠOVA ŠKOLA OSLAVILA 80. VÝROČÍ SVÉHO ZA-
LOŽENÍ
V první polovině října roku 2012 proběhly v areálu Tyršovy

školy v Jinonicích vzpomínkové oslavy k 80. výročí jej ího

založení. Dvoudenní akce byla určena jak žákům a dětem

Tyršovy základní a mateřské školy, tak jej ich rodičům. Zú-

častnili se ale i absolventi a dokonce několik pamětníků.

41. Budova Tyršovy školy a přilehlá hřiště

Program zahrnoval projektový den na téma mezigene-

račních vztahů, kulturní pořady s vystoupením místních

školáků, dále projekci filmů a výstavu fotografií k sou-

časnosti, ale též k historii Tyršovy školy. Vystaveny zde byly

i nejrůznější předměty jako kronika, staré učební pomůcky a

jiné artefakty. Návštěvníci mohli využít tento den k návštěvě

a prohlídce školních objektů, ve kterých byly k vidění

střípky z umělecké tvorby místních žáků.

Mimo interiér školy oslavy pokračovaly i v blízkém

okolí, kde zájemci z řad dětí měli možnost navštívit vý-

tvarné dílny, zasoutěžit si ve sportovní disciplíně, kterou

představoval mezigenerační turnaj v malé kopané, nebo se

procházet a kochat pohledem na různé předměty nabízené

na jinonickém jarmarku. Aby se na oslavy nezapomnělo,

byla už první den zasazena na pozemku školy památná lípa

a druhý den oslav zakončila prezentace společně vytvořené-

ho obrazu.

42. Podobizna Miroslava Tyrše

Tyršovo jméno a založení školy roku 1932 byly ve vzá-

jemném vztahu, neboť se tak dělo právě při oslavě 100. vý-

ročí od narození tohoto známého českého kunsthistorika,

který stál u založení národní tělovýchovné organizace

Sokol. Spolu se svým přítelem a otcem své ženy, J. Fügne-

rem, j i založili 1 6. února 1862, a Tyrš byl nejen spolutvůr-

cem sokolských idejí, ale i duší praktické činnosti Sokola.

Věnoval obrovské úsilí získávání i výchově cvičitelského

sboru, vypracoval sokolské řády, vytvořil české tělocvičné

názvosloví, v podstatě užívané dodnes, a v díle Základové

tělocviku formuloval odborné zásady pro sokolskou činnost.

Podařilo se mu spojit tělovýchovu s antickým ideálem

kalokagathie (krásy a dobra) i s bojem českého národa za

svobodu.

Rušný politický život, který zachvátil Čechy v roce

1867, strhl také Tyrše. Patřil k demokratickému proudu čes-

ké politiky. Měl vřelý vztah k lidovým vrstvám a účastnil se

i dělnických táborů. Od roku 1869 byl poslancem českého

sněmu a v roce 1873 byl zvolen do říšské rady. Bližší než

politika ale byla Tyršovi činnost na poli estetiky a výtvarné-

ho umění. Svými články a statěmi položil základy novodobé

české výtvarné kritiky. Byl zasvěceným průvodcem českého

čtenáře po říši výtvarného umění.

45 KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 5 / ZÁPISY ZA ROK 201 2



V roce 1881 byl Tyrš jmenován docentem na české tech-

nice a v následujícím roce mimořádným profesorem na čes-

ké universitě pod podmínkou, že zanechá činnosti v Sokole.

Byl oblíbeným profesorem a pracoval na rozsáhlém díle

o dějinách výtvarných umění. K jeho vydání však nedošlo.

Nemocný Tyrš odjel v létě 1 884 na léčení do horské vesnič-

ky Ötzu v Tyrolských Alpách. Ze své vycházky 8. srpna se

j iž nevrátil. Jeho mrtvola byla nalezena v horské říčce Aaše.

TŘETÍ ČESKO-NĚMECKÝ OKTOBERFEST
Na den 22. září loňského roku si Německá škola v Praze,

sídlící v Jinonicích, připravila j iž třetí ročník česko-ně-

meckého Oktoberfestu, který se uskutečnil v odpoledních a

večerních hodinách ve školním areálu v ulici Schwarzenber-

ská na Praze 5.

Program byl tentokrát opravdu velmi bohatý. Jen hu-

debních stylů, které tvořily kulisu téměř po celý čas

festivalu, se vystřídalo hned několik, od dechovky, přes sbo-

rový zpěv až po pop - rockové studentské kapely, včetně

jedné kapely z Bavorska (Die drei Muhagln). Vedle hudby

se návštěvníci mohli zapojit do celé řady zábavných her a

soutěží. Zejména děti čekala na místě celá řada atrakcí, od

různých prolézaček, nafukovacích hradů nebo lezecké stěny,

ale také oblíbené řemeslné a umělecké dílničky. Děti měly

také příležitost zastřílet si balonem na bránu, nebo vyzkou-

šet svou mušku v lukostřelbě.

Komu po nabitém programu vyhládlo, mohl se do plno

syta občerstvit, ale protože se jednalo o Oktoberfest, u větši-

ny dospělých návštěvníků se nakonec, podle známého pří-

sloví, hlad ukázal být pouze převlečenou žízní a pivo tak

teklo proudem.

43. Obří fotbálek na Oktoberfestu v Jinonicích

Německá škola v Praze funguje od roku 2001 jako škola

česko-německého setkávání a z tohoto titulu je uznávanou

německou zahraniční školou, kterou podporuje jednak Spol-

ková republika Německo, ale také Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy České republiky.

Jedná se o soukromou školu s právní formou „s. r. o.“

podle platného právního řádu ČR. Zřizovatelem je Občanské

sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze.

Pod školou se nachází jak mateřská, tak základní škola

(1 .‒4. třída), ale nabízí též pokračování na gymnáziu

od 5. třídy v německé sekci a školu setkávání s českou sekcí

(sekce B) od 6. třídy. České děti přicházejí do 6. třídy české

sekce po přij ímacích zkouškách a fakultativní návštěvě pří-

pravného kurzu němčiny během 5. třídy.

V roce 2009 byla škola vyznamenána německým Ústře-

dím pro zahraniční školství jako „Vynikající Německá za-

hraniční škola“.

ŽÁCI Z PRAHY 5 NAVÝLETĚ V KARIBIKU
Barrandovská škola FZŠ V Remízku v rámci projektu Co-

menius – Partnerství škol navštívila francouzský ostrov

Réunion a nedávno i holandský ostrov Curacao v Karibiku.

Na ostrově o rozloze pouhých 440 km2 panuje suché a vel-

mi teplé počasí, z vegetace jsou nejvíce k vidění kaktusy,

agáve a suchomilné křoviny. Většina ovoce a zeleniny se

proto dováží z nedaleké Venezuely. Ze zvířat stoj í za zmínku

hojně se vyskytující, až metr dlouzí leguáni. Historické

centrum hlavního města Willemstadu je zapsáno do seznamu

organizace UNESCO a patří k nejhezčím v karibské oblasti.

Kromě koloniálních staveb zde naleznete i jednu z nejstar-

ších synagog na americkém kontinentu.

Partnery českých delegátů byli učitelé a děti z katolické

školy Kolegio Annie Koenraad v Tera Kora. Tato církevní

škola vychovává děti v duchu evropských tradic a zároveň

se snaží respektovat jej ich národní specifika. Hned první den

si pro místní děti pro své české protějšky připravily pestrý

program. Ukuchtily tradiční pokrmy své země, zpívaly, tan-

čily a hrály hry.

Příjemné uvítání pak české děti oplatily návštěvníkům

z ostrovů Curacao a Reunion v listopadu 2012, kdy se se-

tkání skupin v rámci projektu konalo v Praze.

44. Tradiční české uvítání pro návštěvu z ostrovů
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Cílem projektu Comenius je motivovat žáky k aktivní

komunikaci s ostatními národy, přimět je k zamyšlení nad

významem kulturního dědictví jednotlivých zemí, podnítit

v nich respekt k ostatním kulturám a posílit význam studia

cizích jazyků.

TANEČNÍ SOUBOR PŘI ZUŠ NA POPELCE V ABERDE-
ENU
Na přelomu července a srpna 2012 vyrazilo 25 mladších

i starších studentů, společně se svým pedagogickým do-

provodem, na cestu do Velké Británie, kde reprezentovali

Českou republiku na prestižní přehlídce umění. Projek-

tu s názvem Mezinárodní festival mladých v Aberdeenu

2012 se Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce zúčastnilo

poté, co jej organizátoři vybrali i přes celosvětovou konku-

renci.

Tento výjimečný taneční soubor se zabývá hledáním al-

ternativní pedagogické metody, využívající umění jako

prostředku výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Tvoří a

reprízuje komunitní divadlo a integruje profesionální umě-

leckou tvorbu s pedagogickým působením.

Festival mladých ve skotském Aberdeenu patří k nej-

větším světovým oslavám umění mladých a každoročně

představuje to nejlepší a nejzaj ímavější z kultury a

múzických umění celého světa. Přednesy se konaly

v prostorách honosného Divadla Jeho Veličenstva.

45. Taneční studio Light v Aberdeenu

Česká reprezentace zde představila soubor drobných

tanců trvajících celkem 20 minut a nesoucích název Ke ko-

řenům, přičemž se vycházelo z hudebních a tanečních mo-

tivů české lidové kultury. Vysoká taneční úroveň všech

členů souboru, j iskřivá síla, srozumitelný humor i poetika

choreografií si získaly ohromný ohlas diváků a uměleckého

vedení festivalu.

Další představení, které české Taneční studio Light pre-

zentovalo, bylo taneční divadlo Hodně malá čarodějnice,

které získalo dvě nominace (taneční a divadelní) na dětské

Národní přehlídky MK ČR. Třetí z představení neslo název

Velké vyhlídky. Příběh inspirovaný dílem Woodyho Allena

se nesl v rytmu swingu a byl skvělou tečkou za vystoupením

souboru, který pravidelně nacvičuje svou tvorbu na území

páté městské části.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ADISKUZE O SITUACI ROMŮ
Úž v únoru 2012 obnovilo vedení radnice MČ Praha 5 funk-

ci romského poradce, který se od té doby zabývá otázkami

nejen této specifické kulturně-etnické skupiny, ale proble-

matikou menšin páté městské části obecně. Poradcem se stal

Bc. Igor Surmaj , který spolupracuje s Domem národnostních

menšin o.p.s. , jenž sleduje obdobné cíle a v roce 2012 se

v této oblasti podílel na celé řadě akcí.

K nim patřila mj. výtvarná soutěž, která proběhla počát-

kem léta a byla určena pro žáky druhého stupně základních

škol. Zapojilo se do ní 83 dětí z pěti pražských základních

škol: ZŠ praktická a speciální Pod radnicí (Praha 5), ZŠ a

MŠ Grafická (Praha 5), ZŠ Kořenského (Praha 5), ZŠ Le-

tohradská (Praha 7) a ZŠ Křimická (Praha 15). Vítězné ob-

rázky poté byly vystaveny právě v Domě národnostních

menšin.

46. Soutěžní obrázek

Soutěž vyhlásila Evropská rozvojová agentura, s.r.o. ,

v návaznosti na vzdělávací dny projektu I AM ROMA, s ur-

čením pro žáky základních škol. Dny se konaly 14. března

2012 a 17. dubna 2012 a žáci diskutovali o postavení rom-

ské menšiny v České republice a důležitosti vzdělávání.

Druhým vzdělávacím okruhem se stala romská historie, tra-

dice a umění a životní podmínky romské menšiny v pová-

lečném období a současnosti. Diskuze vedl Ladislav Goral

z neziskové organizace ROM Praha a Iveta Demeterová,

šéfredaktorka romského vysílání v Českém rozhlasu. Projekt

I AM ROMA: Changing Mindsets je financován z grantu

Evropské komise a cílem projektu je bourat stereotypy ve

společnosti a podporovat etnickou toleranci.
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Ještě v moderních dějinách historických obcí, které dnes vy-

tvářej í základ naší Městské části, bývaly doby, kdy se po-

chybovalo o kulturnosti místních obyvatel, kterým

každodenní tvrdá práce v průmyslových podnicích, tělesné

vyčerpání i nedostatek finančních prostředků bránily po-

vznášet ducha aktivitami, které si vybavíme pod pojmem

kultura. Ale že se opravdu jedná pouze o minulost, o tom

nás přesvědčí následující kronikářské zápisy, ve kterých jsou

zaznamenány počiny, které povznášely lidského ducha a jež

mají potenciál uchovávat důležité hodnoty, stejně jako vy-

chovávat občany žij ící dnes, ale také generace budoucí.

ZÁSLUŽNÉ MEDAILE
Jednou z možných cest, která občanům pomáhá uvědomit si,

jaké hodnoty by měli uchovávat, je ohodnotit činnosti těch,

kteří jdou ostatním příkladem. A právě tuto formu využilo

vedení radnice, když v druhé polovině října 2012 odevzdalo

záslužné medaile vybraným osobnostem, jej ichž osudy se

pojí s prostorem páté městské části. Podle slov Ing. Mi-

roslava Zeleného, tehdy 1 . zástupce starosty, byly tyto me-

daile vyjádřením vděčnosti a díku těm spoluobčanům, kteří

se o prospěch Prahy 5 v různých oblastech lidské činnosti

zasloužili.

47. Představitelé radnice s vyznamenanými osobnostmi

Mezi občany, kteří obdrželi Záslužnou medaili Prahy 5,

patřili chirurg Prof. MUDr. Pavel Pafko, sportovkyně Mi-

roslava Knapková, herečka Nina Divišková a herec a režisér

Jan Kačer. In memoriam pak MČ Praha 5 vyznamenala

PhDr. Jana Kefera, významného českého astrologa, spisova-

tele a bojovníka proti nacismu a PhDr. Bohumíra Lifku,

známého heraldika.

NOVÁ PAMĚTNÍ DESKANAPRAZE 5
Hrdinství a obětavá práce Jana Kefera připadaly zástupcům

radnice natolik záslužnými, že se nakonec rozhodli tomuto

vpravdě renesančnímu člověku meziválečného období zřídit

na svůj náklad pamětní desku na domě č. 7 v ulici Pavla

Švandy ze Semčic. Tam Jan Kefer pobýval od roku 1936 až

do června 1941 , kdy byl zatčen říšským gestapem poté, co

se pokusil pomocí nadpřirozených sil oslabit moc Adolfa

Hitlera. Jan Kefer nakonec skončil v koncentračním táboře

ve Flossenbürgu, kde v prosinci 1 941 umírá.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V ROCE 2012
Na území městské části Praha 5 se v roce 2012 nacházely tři

známé herecké soubory. Každý z nich má přitom zacíleno na

typově odlišné diváky. Cestu do Divadla Orfeus si najde

především ten, kdo hledá alternativní a na underground

navázaný repertoár. Rodiče s dětmi zase mohli navštívit he-

recký soubor Buchty a loutky, který sídlí pod střechou nej-

známějšího divadla Prahy 5, divadla Švandova.

INSCENACE DIVADLAORFEUS
Přestože Divadlo Orfeus má už šestačtyřicetiletou tradici,

v ulici Plzeňská na Praze 5 v roce 2012 ukončovalo teprve

svou 18. a začínalo 19. sezonu. Divadlo uvedlo mj. premiéru

hry Detektiv Tom Šark s podtitulem Sociálně detektivní

drama o 17 obrazech podle dvou povídek Jana Mošťka.

Protože principál divadla Radim Vašinka se studiu a popula-

rizaci malíře a spisovatele Jana Mošťka věnuje j iž dlouhou

dobu, rozhodl se spojit dvě povídky v jeden detektivní pří-

běh.

Moštěk vytvořil postavu detektiva Toma Šarka v na-

prosté izolaci od světa, na faře ve Volfířově u Dačic, kde žil

posledních dvacet pět let svého života. Dle slov Radima

Vašinky patří právě tyto jeho povídky k tomu nejkurióz-

nějšímu, co ve svém opuštění vytvořil. Jde o cyklus, který

představuje drobnou a úsměvnou parodii na detektivní žánr.

Vyšetřovatel Šark se nalézá ve službách hrdiny – milionáře,

který ale ke konci odchází zruinován do ústraní a živí se

hrou na flašinet. Zde je možné číst paralelu s životní situací

Jana Mošťka. I z tohoto důvodu dal režisér hře podtitul So-

ciálně detektivní drama. Ohlasy diváků po premiéře byly

velmi pozitivní.
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Hra měla premiéru dne 30. listopadu 2012 a v hlavních

rolích se nedočkavým divákům představili Tomáš Rychlý,

Kamil Kessler, Štěpán Smolík, Petr Veselý, Michala Souč-

ková, Lucie Vašinková, Irena Hýsková, Jiří Sládeček, Miloš

Rotter, Veronika Chruščová, Kamila Trnková a také

samotný Radim Vašinka.

ŠVANDOVO DIVADLO
Švandovo divadlo odehrálo v první polovině roku 2012

dokonce dvě premiéry. První z nich nesla název podle

(u nás) zakázané knihy Mein Kampf. Hra George Taboriho,

v režii Anny Petželkové, představuje Adolfa Hitlera (Tomáš

Pavelka) jako mladíka, který přij íždí do Vídně s touhou stu-

dovat akademii výtvarných umění. Jelikož se v prostředí

města pohybuje spíše jako outsider a jeho plány mu nevy-

chází, vezme ho pod svá ochranná křídla Žid Šlomo (Filip

Čapka) a snaží se jeho nenávist přeměnit ve zcela opačný

typ chování a tím odvrátit největší katastrofu 20. století. Au-

tor hry Georgie Tabori je původem maďarský Žid a sám

měl s nacismem osobní, nijak příjemnou zkušenost, což jeho

dílo činí pro diváka o to více náročné, zejména když balan-

cuje na okraji několika žánrů a nálad. Hra byla odborníky

i veřejností přijata kladně. Takto například hodnotil Mein

KampfZdeněk Hořínek na stránkách divadelních novin:

„V Taboriho způsobu zpodobení skutečnosti se kříží na-

turalismus s fantastikou, věcný popis a výklad s klauniádou.

Různá inscenační pojetí pak umožňují posuny výrazových

poloh. Autor předepisuje jako dějiště hry noclehárnu

v Krvavé ulici a stručnými poznámkami naznačuje reálnost

prostředí. Režisérka spolu s výtvarníkem Tomem Cillerem

dali přednost abstraktnímu stupňovitému prostoru s kulisou

sloupů v pozadí. Toto řešení umožňuje nejen plynulé

situační proměny, ale i přechody od reálu k rituálu (…).

Herzl připravuje Hitlera k přijetí na Akademii. Tabori si to

představuje ve stylu filmových grotesek: Herzl upravuje

vous kartáčem, ale knír je pořád převislý, a tak zastříhne je-

den konec, potom druhý, konce odmítaj í stát rovně, obličej

tak dostane sešikmenou podobu, Herzl postupně křovisko

zredukuje na úctyhodný kartáček na zuby, který spočine pod

nosem. (Jako když V + W stříhají živý plot.) Petrželková si

je vědoma symbolické závažnosti tohoto aktu a stylizuje jej

jako velkolepý obřad s doprovodem Wagnerovy hudby,

v němž se prostoduchý chasník proměňuje ve Vůd-

ce s velkým „V“.“

Druhou premiérou byla hra dvojice autorů Dodo Gom-

bára a Martiny Kinské Crash u potoka. Přestože mělo jít

o volnou adaptaci románu Karolíny Světlé Kříž u potoka,

spojitost zde byla přítomna spíše náznakově, než přímo. Pří-

běh se odehrává na svatební hostině, kdesi na venkově. Sva-

tební hosté tvoří mozaiku charakterů, které mohou divákům

připadat velmi povědomé.

Rodiny novomanželů Evy (Martina Krátká) a Štěpána

(Patrik Děrgel) se setkávají při společném večerním pose-

zení a se z veselí přecházejí k dosud nevyřešeným problé-

mům a sporům. Divácky byla tato hra velmi dobře přijata,

dle divadelního serveru www.i-divadlo.cz j í diváci udělili

75%. Nadšení vzbudila hra také u mladší generace, zejména

u studentů, jak o tom přesvědčivě vypovídá pozitivní kritika

na webových stránkách www.studentpoint.cz:

„V první chvíli může být divák trochu zmaten. Po jevišti

pobíhají různé postavy, neví se, kdo je kdo, ale po deseti

minutách už je jasné, že tohle je ten vševědoucí strýček, co

má známosti na ministerstvu, toto je maminka, která touží

po luxusním domě s italskými dlaždicemi, ale za muže má

zedníka a támhle sedí ti upjatí rodiče, kteří by se alkoholu

ani netkli. Přijdou vám tyto popisy povědomé? Poznáváte

v nich někoho? To je totiž to, co je na inscenaci skvělé – po-

stavy jsou typické a je snadné je zařadit. Jsou to zkrátka ta-

koví lidé, kteří by se našli na téměř každé svatbě.

A co víc, tyto postavy jsou navíc i skvěle ztvárněné! He-

recky vyniká předně Petra Hřebíčková, jej íž koketní matička

pobíhá v minišatech po jevišti se stejnou samozřejmos-

tí, s jakou se pak válí na schodech a opilecky pospává. Cha-

rismatický Tomáš Pavelka si zase jako správný strýček

všechno natáčí na mobil, vtípky sype z rukávu a v roli půso-

bí přirozeně. David Punčochář je nádherně autentický, když

řve, tak je brunátný, až se divák bojí, aby to s ním neseklo,

když se tulí k Jozefíně, člověk by ho snad i politoval.

48. Martina Krátká a Štěpán Děrgel

Hercům v hlavních rolích (Krátká, Děrgel) se jej ich sna-

ha také vyplácí, společně tvoří romantickou dvojici, i když

Evička v podání Krátké by mohla být méně éterická, aby do

celého zpracování více zapadla.“
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LOUTKOVÝ DIVADELNÍ SOUBOR BUCHTYALOUTKY
V prostorách Švandova divadla opět vystupoval i loutkový

divadelní soubor Buchty a loutky, jehož představení sice by-

la určena v první řadě dětským návštěvníkům, ale některé

inscenace ušily tvůrci na míru i divákům již odrostlým.

Na podzim 2012 měla premiéru hra Perníková

chaloupka, která pobavila ty nejmladší. Pro rodiče si zase

soubor připravil hru s názvem Cesta na Sibiř, jej íž předlo-

hou se stala kniha Martina Ryšavého. Soubor také uspořádal

jednodenní rodinný festival s názvem Buchty a loutky dě-

tem, který se konal 1 5. září 2012 v Kinského zahradě. Vedle

divadelních představení byl na programu také koncert, dět-

ské dílny nebo výměnný bazar hraček a knížek.

49. Buchty a loutky v Kinského zahradě

FEBIOFEST 2012
Zajisté nejvýznamnější filmovou událostí se pro Prahu 5

v roce 2012 stal j iž tradiční Febiofest, jenž se konal v roz-

mezí dnů 22. - 30. března 2012. V centru Prahy se konal

v kině Ponrepo, ale jeho stěžejní část se konala v smí-

chovském Cinestar Anděl. Dvanáct kinosálů hostilo diváky

z celé republiky a v každém kinosále se promítali filmy od-

lišné buď žánrově, nebo na základě regionální provenience.

K vidění tak byly snímky např. z Latinské Ameriky,

Balkánu, Turecka, ale i nezávislá dílka z filmové velmoci

Spojených států amerických.

Organizátoři akce se nezaměřili pouze na milovníky stří-

brného plátna, ale vytvořili také bohatý doprovodný

program. Vystoupily takové kapely jako Toxique, Please The

Trees, Vltava, Lanugo, Takin'Off, Sunflower Karavan. Hu-

dební festival zpestřily i další kulturní akce. Po celou dobu

byla ve festivalových prostorách k vidění atraktivní komik-

sová výstava Ronaldův svět. Úvodní večer patřil předním

českým ilustrátorům, kteří tvořili živé obrazy na téma lid-

ských práv. Na festivalu byla i možnost si v klidu odpoči-

nout v relaxační zóně nebo si zasportovat na cyklistickém

trenažeru.

Na piazzettě Cinestaru Anděl po celou dobu festivalu

ozdobil prostor nejen červený koberec, ale také výstava

kované plastiky kovářského a sochařského umění Ilj i a Vla-

dana Běhalových. Ilja Běhal je umělecký kovář – restaurá-

tor, provozující umělecko-kovářskou a restaurátorskou

dílnu. Vladan Běhal zase vyrábí kovové abstraktní plastiky

větších rozměrů (např. cyklus „STROMY“), anebo ko-

mornější figurální díla, kterými obohacuje j ím navržené in-

teriéry. V těchto dílech uplatňuje především spojení

odlévaného bronzu s patinovaným železem.

Celkem navštívilo pražskou část festivalu 61 000 divá-

ků. Závěrečný večer Febiofestu se uskutečnil večer 30.

března v Cinestaru Anděl. Promítaly se snímky Lov lososů

v Jemenu, dále snímek Tady to musí být nebo snímek

V temnotách. Poslední jmenovaný snímek uvedla režisérka

Agnieszka Holland, která z rukou Dagram Havlové obdržela

Kristiána za přínos světové kinematografii. Finská režisérka

Zaida Bergroth převzala od Miroslava Ondříčka. Grand Prix

za film Hodný syn, se kterým zvítězila v soutěžní sekci

Nová Evropa.

Městská část Praha 5 se společně s Erou, hl. m. Prahou,

Ministerstvem kultury ČR a Státním fondem na podporu a

rozvoj české kinematografie stala klíčový finančním partne-

rem filmového festivalu.

HUDEBNÍ VEČERY V NÁRODNÍM DOMĚ
Jedním z největších pořadatelů koncertů klasické a dechové

hudby na Praze 5 je j iž před více jak sto lety vystavěný Ná-

rodní dům Na Smíchově. V lednu 2012 se zde konalo mezi-

národní soutěžní setkání velkých dechových orchestrů ve

třech kategoriích – komorní sbory, velké sbory a dětské sbo-

ry. Cenu vítězů si nakonec odnesla Harmonie Šternberk

z České republiky a německá Manheimer Bläserphilharmo-

nie e.V.

Poslední dubnovou středu v prostorách Národního domu

uspořádal benefiční koncert Nadační fond Slunce. Celá akce

se uskutečnila pod záštitou generálních partnerů fondu firem

Alpiq Generation a stavební společnosti MAO. Dalšími

partnery byly společnosti Vyšehrad 2000 Group, Carolli-

num, Ryor, Hospodářská komora České republiky a samo-

zřejmě Národní dům na Smíchově, který zdarma propůjčil

své nádherné prostory. V rámci pestrého hudebního progra-

mu se bez nároku na honorář představila řada umělců,

z nichž mnozí pro fond Slunce hrají a zpívají už řadu let.

Ředitel Pražské konzervatoře a výborný muzikálový zpěvák

Josef Štágr byl při této příležitosti jmenován patronem na-

dačního fondu a tentokrát krom sólových skladeb zpíval

i duety s herečkou a zpěvačkou Kateřinou Brožovou.

Ostatně duetů bylo víc – Dáša Zázvůrková a Petr Macháček

za doprovodu Jakub Šafr Tria rozezvučeli sál svými se-

maforskými hity. Nadšený aplaus sklidil také oblíbený To-

máš Savka, smyčcové dívčí trio INFLAGRANTI, operní
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zpěvačka Lucie Fišer Sillkenová, mladičká talentovaná stu-

dentka gymnázia Karolína Shrbená s klavírním doprovodem

paní Anny Huječkové a zaměstnankyně fondu zpěvačka

Ivanka Lojková. Tu na klavír doprovázel klient z Domova

dobré vůle na Nouzově, obdivuhodný nevidomý pianista

Vladimír Albrecht.

KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY PRO PRAHU 5
V roce 2012 se také pokračovalo v oblíbených cyklech kon-

certů pro Prahu 5. Koncerty vážné hudby se staly oblíbený-

mi nejen mezi obyvateli Prahy 5, ale také mezi posluchači

z ostatních městských částí, nebo dokonce z mimopražských

oblastí. Záštitu nad akcí převzal radní pro kulturu Michal

Šesták. Dne 9. října byl na programu Wolfgang Amadeus

Mozart, Camille Saint-Saens, Pablo de Sarasate, Joseph

Haydn v podání Pražské komorní filharmonie (dirigent –

Leoš Svárovský, housle – Jan Fišer). Prosincový koncert pro

Prahu 5 se pak konal dne 3. prosince a zazněly na něm

skladby Antonína Dvořáka, Luigi Boccheriniho a George

Bizeta (dirigent – Leoš Svárovský, violoncello – Lukáš Po-

spíšil).

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY
Jen o dva dny dříve, tedy 1 . prosince, se v Obecním domě

konal j iž 22. ročník významného festivalu ve sborovém zpě-

vu – Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby, který je

spojený s prestižní cenou Petra Ebena. Záštitu nad akcí po-

skytlo hlavní město Praha. Na festivalu se prezentovaly

amatérské pěvecké sbory a součástí festivalu byla také

hodnocená soutěžní přehlídka. Festival zůstává jediným

v České republice, na kterém bývá udělována Cena Petra

Ebena, přičemž výkony soutěžících hodnotí mezinárodní

porota složená z předních hudebních odborníků. Cenu Petra

Ebena si v roce 2012 odnesl sbor Kvítek Dačice z České

republiky a laureátem festivalu se stal též domácí soubor

Cantica Iaetitia.

HVĚZDY PRAHY 5
Výhradně pro dětské amatérské zpěváky z řad žáků mateř-

ských a základních škol se radnice páté městské části roz-

hodla zorganizovat pěveckou soutěž s názvem Hvězdy

Prahy 5. Jakkoli se jednalo o první ročník, byla účast pě-

veckých sborů hojná a dne 8. listopadu 2012 se konalo první

kolo v divadelním sále ZŠ V Remízku na Barrandově. Nejú-

spěšnější pěvci se následně setkali v napínavém finále dne

22. listopadu, ze kterého si vítězné první místo v kategorii

škol mateřských odnesl pěvecký sbor Veverky z MŠ Ku-

randové, vedený Miloslavou Veverkovou a za klavírního do-

provodu Michaely Kovářové.

O výkonu soutěžících rozhodovala pětičlenná komise

složená jak ze zástupců Prahy 5, tak z hudebních odborníků.

V čele komise předsedal operní zpěvák Vratislav Kříž, který

je absolventem pražské konzervatoře, několik let strávil na

prknech opery Státního divadla v Ústí nad Labem a později

byl angažován jako sólista opery Národního divadla. Za MČ

Praha 5 v komisi zasedla Mgr. Diana Bubníková a

Mgr. Martina Atlasová.

TALENT PRAHY 5
Ve smíchovském Národním domě se sešli 8. února finalisté

j iž pátého ročníku soutěže Talent Prahy 5.

50. Ze soutěže Talent Prahy 5

Nadaní žáci si zahráli s Pražskou komorní filharmonií

pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského a v zaplněném

sálu předvedli díla nejznámějších hudebních skladatelů, jako

jsou A. Dvořák, J. S. Bach, W. A. Mozart nebo

L. van Beethoven. Celá akce se konala pod záštitou radního

MČ Praha 5 Michala Šestáka.

Zajímavostí celého večera se stala ta skutečnost, že tři

tuzemští účastníci – houslista Jakub Hlávka, klarinetistka

Tereza Kurimaiová a zpěvák Matěj Slezák – mají j iž nastar-

továnu jinou profesní dráhu a hraní na hudební nástroj a

zpěv tak posunuli jen do role osobního koníčka. O to pozo-

ruhodnější byla čistota a kvalita jej ich vystoupení.

Miláčkem publika se ovšem stal nejmladší interpret,

devítiletý mladík Eduard Kollert, který přítomnému audito-

riu zahrál dokonce na dva nástroje: „Na závěr první polovi-

ny večera hrál na housličky první větu z koncertu pro housle

a orchestr J. S. Bacha a druhou polovinu otevřel třetí větou

z koncertu pro klavír a orchestr L. van Beethovena. Držme

mu palce, ať jeho píle vytrvá a zúročí se i v dospělosti,“

shrnula přednes muzikálně nadaného hocha PhDr. Marie

Ulrichová - Hakenová, zastupitelka MČ Praha 5.

KONCERTY VE ŠVANDOVĚ DIVADLE
Další významnou institucí, která se vedle divadla zaměřuje

na pořádání hudebních koncertů, tentokrát ovšem moderní

hudby, je Švandovo divadlo. Poslední lednový den roku

2012 zde vystoupili Vladimír Mišík a Ivan Hlas a to v rámci

svého turné s názvem Jedinečné společné turné rockových

básníků. Rockoví klasici československé hudební scény se

rozhodli na jaře 2012 spojit síly a vyrazit společně po

městech České a Slovenské republiky.
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Vladimíra Mišíka na smíchovském koncertě doprovázela

jeho domovská kapela ETC. Auditoriu zde představil, vedle

průřezu dosavadní tvorbou, také hity a písně z posledního

alba Ztracený podzim (2010). Ivan Hlas se zase navrátil ke

svým rockovým kořenům a na koncertě jej vedle dlouhodo-

bých hudebních partnerů ze sestavy Ivan Hlas Trio (kytarista

Norbi Kovacs a violoncellistka Olina Nejezchleby) do-

provodili j iž jmenovaní muzikanti z ETC.

ANETALANGEROVÁ NAPRAZE 5
V měsíci květnu zase v divadle zazpívala vítězka Superstar

2004 Aneta Langerová. V rámci akustického turné PÁR

MÍST 2012 vystoupila za doprovodu smyčcového tria

(housle, viola, violoncello). Turné bylo pojmenováno na zá-

kladě okolnosti, že probíhalo ve velmi skromném počtu

měst a vzhledem k věhlasu zpěvačky patřilo vůbec k těm

nejkratším.

Sama Aneta Langerová o něm předem prohlásila násle-

dující: „Pár míst je výjimečných hlavně svojí atmosférou,

která vyplývá z aranží písní. Tím, že jsem si vysnila hrát se

smyčcovým triem, musela jsem najít ještě dva nové mu-

zikanty, kteří by ho dotvořili. To se povedlo dle mých před-

stav a na pódiu se se mnou objeví violoncellistka Dorota

Barová a violista Vladan Malinjak. Kromě nich mám za zá-

dy část své kapely, houslistku Veroniku Vališovou a pianistu

Jakuba Zitka.“

Ve velkém sále Švandova divadla měli hosté jedinečnou

příležitost vychutnat si tento zajímavý koncert v pohodlí se-

daček. V nových úpravách zazněla například píseň Vzpo-

mínka z posledního alba Jsem, dále skladba Vysoké napětí,

Malá mořská víla, ale také písně, které Aneta na koncertech

tak často nehraje jako třeba Poplach nebo Němá. A samo-

zřejmě hity jako V bezvětří, Voda živá nebo Hříšná těla, kří-

dla motýlí.

KONCERT V KLUBU FUTURUM
Pokud jde o rockovou scénu, tu na Praze 5 zastupuje už po

desetiletí klub Futurum, ve kterém v prosinci 2012 vystou-

pila v pozměněné sestavě a s novým koncertním repertoá-

rem legendární klubová kapela Kurtizány z 25. avenue.

Skupina, kterou před třemi lety opustil zpěvák Simon, se na-

konec rozhodla, že za něj nebude hledat náhradu. Za mik-

rofon se postavil kytarista kapely Tomáš Vartecký, známý

také z Lucie nebo Wanastových Vjecí. V létě (14. června)

v klubu také vystupovala známá rocková kapela Trabant.

Mezi zajímavé zahraniční návštěvy patřily večery s názvem

Balkan & Fiesta. Bylo možné zažít jedinečnou atmosféru

divoké balkánské svatby, španělské fiesty a swingové tan-

čírny během jedné noci a na jednom místě.

BALKAN & FIESTA představuje originální hudební směs

napříč hudebními žánry a s mezinárodním obsazením.

UMĚNÍ V AREÁLU MEETFACTORY
Posledním klubem pořádajícím hudební koncerty v naší

městské části, který zde zmíníme, je MeetFactory, nacháze-

j ící se nedaleko zlíchovského Lihovaru. Klub Meetfactory

reprezentuje mezinárodní centrum pro současné umění, kte-

ré se snaží popularizovat ty nejnovější hudební trendy

z České republiky i z ostatních evropských zemí. Četné hu-

dební aj . kulturní instituce využívají tento prostor k pořádání

vlastních akcí, jak se stalo tak v lednu 2012, kdy zde Radio

Wave oslavilo výročí šesti let své existence pod názvem Ra-

dio Wave Stimul festival. V duchu narozeninové oslavy se

zde tehdy představilo hned několik ikon elektronické scény

poslední dekády. Poprvé v Česku vystoupil uznávaný bri-

tský DJ a producent Hudson Mohawke nebo beatový vete-

rán Machinedrum. Zmíněné interprety doplnila česká

hiphopová skupina WWW a brněnští Fiordmoss.

Ihned vyprodaný byl březnový koncert Monkey Busi-

ness & PSH. Monkey Business v loňském roce intenzivně

pracovali na nastudování hudebního materiálu PSH, a tak

připravili jednu kompaktní, dvouhodinovou show, kde se

navzájem prolínaly repertoáry obou kapel. Propojili se nejen

muzikanti samotní, ale především dvě obrovské fa-

nouškovské základny.

Koncem května 2012 se pak v MeetFactory odehrál

benefiční koncert Davida Kollera a Emy Brabcové pro Pink

Crocodile. Před koncertem proběhla projekce krátkého

dokumentu Alice Nellis o projektech organizace Pink Cro-

codile a o dětech, kterých se tyto projekty týkají. Součástí

dokumentu je i záznam z muzikálu Červená karkulka, který

si děti nacvičily. Celou akci moderoval Dan Kohout (mu-

zikant a moderátor rádia Beat) a výtěžek z koncertu (a též

z rodinného odpoledne, které se konalo tentýž den na Císař-

ské louce) byl celý věnován na podporu projektu organizace

Pink Crocodile o.p.s. , konkrétně na vybudování školy pro

děti s těžkým kombinovaným postižením.

Pokud jde o další umělecké aktivity, přišla roku 2012

Meetfactory s projektem Design & Art akademie, v které se

tvůrci formou workshopu snažili představit mládeži ze

středních škol různé umělecké techniky. V měsíci listopadu

se např. projekt věnoval zajímavé grafické technice síťotis-

ku. Zájemci se mohli setkat s Jiřím Čivným, který jim při-

blížil, v čem tvorba siťotisku spočívá a jak se j í naučit. Čivý

se uměleckému síťotisku dlouhodobě věnuje a svoji dílnu a

zázemí má přímo v areálu Meetfactory.

VÝTVARNÉ ASOCHAŘSKÉ VÝSTAVY NAPRAZE 5
Nejvýznamnější galerií Prahy 5, zaj išťující kontinuální vý-

stavní program, stále zůstává Městskou částí Praha 5

spravovaná Galerie Portheimka, která sídlí v samém histo-

rickém jádru Smíchova. Dlouhodobě jsou zde pořádány

vždy jeden měsíc trvající výstavy, které jsou blízké obyva-

telům páté městské části, nebo jej ichž autoři žili, nebo ještě
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stále žij í na Praze 5.

VÝSTAVA JOSEF LADA
Velmi populární se stala prosincová výstava Josef Lada –

malíř a spisovatel. Ladův originální výtvarný projev, který je

založen na pozorování a vynikající paměti, je svérázný a

uklidňující zároveň. Snad každý pozná na první pohled La-

dovu tvorbu. V jeho kresbách ožívá malířovo dětství a rodná

vesnice se skromným životem řemeslníků a domkařů, kde

čas plyne od jara do zimy mezi prací a drobnými radostmi.

Z výtvarných technik používal nejraději kresbu, kvaš a

temperu. Jeho doménou byla dětská ilustrace, ale nebránil se

ani ilustrovat knihy pro dospělé. Umělcův všestranný talent

se projevil i v písemné podobě. Sám napsal a ilustroval řadu

knih, z nichž nejznámější je Kocour Mikeš. Návštěvníci si

tak mohli v adventním čase prohlédnout malebná díla

jednoho z nejvýznamnějších českých umělců minulého

století.

JIŘÍ TRNKAV PORTHEIMCE
V říjnu si MČ Praha 5 v galerii Portheimka připomněla

dalšího známého ilustrátora dětských knih, který navíc po

dlouhý čas bydlel v Košířích, Jiřího Trnku. Výstava s ná-

zvem V Čechách vyrostl strom vznikla k 100. výročí uměl-

cova narození a kladla důraz v prvé řadě na Trnkovu

ilustrační tvorbu, za kterou také obdržel cenu Hanse Christi-

ana Andersena, jež je považována za vůbec nejprestižnější

mezinárodní ocenění pro autory působící v oblasti literatury

určené dětským čtenářům. Nejznámější Trnkovou knížkou,

kterou napsal a ilustroval zároveň, je j istě Zahrada, která po-

prvé vyšla v roce 1962 a dodnes je mezi dětmi velmi oblí-

bená.

Knihy ilustrované Jiřím Trnkou opakovaně vycházejí

nejen u nás, ale také ve světě, kde mají stále velmi dobrý

ohlas. V rámci expozice si návštěvníci mohli zakoupit po-

hled nebo knížku s Trnkovými ilustracemi. Osobní život Ji-

řího Trnky připomněl soubor fotografií, na kterých je známý

ilustrátor zachycen při práci, ve společnosti rodiny, nebo ně-

kterého ze svých přátel, jako například fotografie

Trnky s Janem Werichem.

Zajímavá pro návštěvníky byla také přítomnost potomků

Jiřího Trnky na výstavě, kteří ráz celé výstavy koncipovali.

Lidé si tak s nimi mohli promluvit o tom, jaký byl Jiří Trnka

v soukromém životě, jaké měl názory na člověka a

společnost, náboženství a vůbec na otázky, o kterých nebylo

docela možné před rokem 1989 otevřeně mluvit.

Úvodního slova se při vernisáži, stejně jako záštity nad

celou výstavou, ujala PhDr. Marie Ulrichová - Hakenová,

zastupitelka a předsedkyně kulturní komise. Ve svém

projevu se zmínila též o vlastních zážitcích a dětských vzpo-

mínkách na pana Jiřího Trnku, poněvadž po jistý čas byli

sousedy.

51. Jiří Trnka při práci

TVORBAEDITY PICKOVÉ
Že v roce 2012 „vládly“ výstavnímu prostoru Portheimka

dětské ilustrace, dokazuje také další z výstav, která proběhla

v červnu a při níž měla veřejnost možnost prohlédnout si

uměleckou tvorbu Edity Plickové.

Expozice byla průřezem děl vytvořených v posledním

tvůrčím období a návštěvníci se zde mohli seznámit s origi-

nálními kresbami, s užitím ilustrací spolu s textem, ne-

bo s ukázkou hned několika různých druhů tiskovin.

Obrázky byly obdivuhodně jednoduché, ale zároveň plné

pohybu a tedy dětským čtenářům velmi dobře čitelné. Vý-

stava byla určena hlavně pro malé čtenáře ze škol a školek

na území Prahy 5, čemuž pomohlo i červnové načasování,

kdy že bývá přeci jen víc času k vycházkám za kulturou.

Součástí expozice byl také pracovní kout pro hravé ná-

vštěvníky.

ČESKÝ DIVADELNÍ PLAKÁT
Zajímavou výstavu mohli návštěvníci shlédnout i v průběhu

května 2012. Expozici nazvanou Český divadelní plakát

v proměnách času uspořádala Galerie Portheimka

spolu s Institutem Umění – Divadelním ústavem (IDU). Tak

jak klasické plakátové plochy, nedílná součást velkoměsta,

byly vytlačeny billboardy či zlikvidovány zástavbou, tak

divadelní plakát pomalu ztratil svou funkci a ocitnul se na

okraji zájmu divadelních podnikatelů a tím i profesionálních

grafiků.

Tato výstava chtěla připomenout některé autory plakátů

z posledních 50 let a ukázat jej ich tvorbu. Mezi českými

umělci, kteří působili nejen v Čechách a na Moravě, ale také

na Slovensku, jej ichž díla návštěvníci shlédli, patří vý-

znamní divadelníci, malíři, scénografové a grafici, jako

např. Jaroslav Malina, Libor Fára, Pavel Brom, AdolfBrom,

Pavel Teissig a řada dalších.
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52. Plakát vystavený v Portheimce

Pro výstavu bylo vybráno zhruba 50 kusů plakátů,

vesměs originální výtvarná díla, bez zásahu (nebo jen s mi-

nimálním použitím) počítačové grafiky a typografie.

OBRAZY – SOCHY
Kromě malby zavítala do Portheimky i tvorba sochařská,

reprezentovaná výstavou dua umělců Nenada Djapić a Jiří

Kašpar s podnázvem Obrazy – Sochy, která představila prů-

řez dílem obou zúčastněných autorů. Práce Jiřího Kašpara

měla návštěvníkům představit činnost umělce schopného

nahlížet z perspektivy objevitele svět kolem nás, ale i svět

vnitřní. Jeho doménou jsou plastiky komorního charakteru,

ale i plastiky v otevřeném prostoru (například v pražském

Proseku či Braníku nebo v reliéfech na architektuře v Po-

děbradech a v Horních Počernicích).

53. Z tvorby Nenada Djapić

Druhý z vystavujících, Nenad Djapić, je profesionální

filmový, televizní a divadelní režisér, ale také spisovatel a

malíř, který pochází z oblasti bývalé Jugoslávie. Na přelomu

60. a 70. let studoval divadelní a filmovou vědu na FF UK

v Praze, poté dějiny umění na Frei Universität v Berlíně a od

poloviny 70. let je aktivním autorem, scenáristou, dramatur-

gem a režisérem. Od roku 1972 žije v Berlíně (dříve zá-

padním), po roce 1989 střídavě v Berlíně a v Praze.

Součástí výstavního programu galerie Portheimka se bě-

hem roku 2012 stala také díla Martina Kocourka (leden),

malířská tvorba Valdemara Sokola (únor), kresba

spolu s malbou od Michaela Marčáka (červenec) a černobílé

fotografie Dany Kyndrové (září). V listopadu pak představil

fotografické akty Emil Bratršovský.

MARTIN HORÁK V GALERII FUTURA
Centrum pro současné umění FUTURA patří k menším

galeriím, které sídlí na území Prahy 5. V září a říjnu 2012

zde byla k vidění výstava olomouckého umělce Martina

Horáka nazvaná Kdybych byl někdo jiný, žil bych nějak

jinak. Jak o výstavě napsal časopis A2, Horák ve svém díle

vnímá skrze svůj pohled outsidera ubíhající čas, ať už sou-

kromý, nebo profesní.

Téměř obsedantně se přitom soustředí na svou identitu

provinčního výtvarníka. To mu umožnilo vyvinout prá-

ci s aktuální, avšak těžko zařaditelnou estetickou formou a

někdy až radikální povahou sdělení. Díla však zároveň ne-

ztratila j istou nesmělost a uklidňující jemnost. Překračují

svou předurčenost místem a tématem. Umělecké činnosti se

Martin Horák začal věnovat až kolem třicítky, ale před-

cházely jí zkušenosti studia kunsthistorie a kurátorské

činnosti, které se souběžně věnuje do současnosti. Před-

stavuje tedy jeden z mála příkladů autorů, kteří se k umě-

lecké tvorbě dostali od teoretického působení.

VÝSTAVARODINNÉ PROMLUVY
V červnu 2012 byla v centru FUTURA, které sídlí v Holeč-

kově ulici, uspořádána mezinárodní expozice Rodinné

promluvy. Během posledních několika let mnoho umělců

poukazuje ve své tvorbě, která tematizuje osobní prožitky

v rámci kruhu rodiny, na nesnadnost vzniku a udržení ro-

dinných pout.

Možná právě kvůli individualizovanému fungování

dnešní společnosti, která nenabízí prostor pro trvalé vztahy

oddanosti, představovala vystavená díla určitou fascinaci

tradičními rodinnými strukturami a rituály. Byla vyjádřením

upřímné touhy po mezilidských vztazích, intimních výmě-

nách a identifikaci s něčím, co je nám dobře známé. Přístup

umělců k tématu však zůstává různorodý.

Ve svých dílech vystavující Guy Ben-Ner, Justine Kur-

land, Catherine Opie, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Moira

Ricci, Irgin Sena, Patrick Tuttofuoco, Gillian Wearing a Bri-

an Zanisnik různými způsoby prezentují rodinu buď jako

stabilní přístav, svatyni hyper reality, nebo jako neformální

komunitu rodinných příslušníků. Rodina se mnohdy stává

materiálem pro svobodnou tvorbu umělce. I přesto, že za-

stoupení umělci patří k různým generacím a ve své práci se

zabývají odlišnými tématy a problematikou, spojuje je zá-

jem o fungování znaků a kódů, které se objevují u samotné-

ho základu rodiny.
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54. Ukázka z výstavy Rodinné promluvy

DVOJICE UMĚLCŮ V GALERII JELENÍ
Galerie Jelení vznikla už v roce 1999 a dnes je součástí

Centra pro současné umění Praha. Ve svém programu se za-

měřuje na prezentaci současných mladých umělců, mnohdy

stále ještě studentů uměleckých škol.

V roce 2012 uspořádala galerie celkem třináct výstav.

Od 10. července do 2. srpna zde vystavovala dílo Jana Mar-

tince a Filipa Dvořáka. Společný projekt dvou mladých

umělců, který se rozhodli pojmenovat Manifest, nenavrhuje

žádné nové postupy, naopak se značnou dávkou ironie de-

klaruje to, co sami autoři v současném umění vnímají jako

všudypřítomné, vyčerpané a vytěžené. Teatrální prohlášení

na krátkém videu z úst plavovlasého mladíka, kterého si

divák okamžitě spojí s konstruovanou identitou Jana Filipa

z podnázvu výstavy, nejen záměrně potlačuje autorství, ale

předně navozuje pocit absurdity a únavy z perspektiv, které

nabízí petrifikované konceptuální formy.

NOC LITERATURY NAPRAZE 5
V rámci šestého ročníku projektu Noc literatury představila

Česká centra ve spolupráci se sítí kulturních institutů zemí

Evropské unie EUNIC to nejlepší z české literatury v di-

alogu s literaturou světovou. Noc se konala v Praze a

v mnoha dalších evropských městech.

Literatura malých i velkých zemí se měla možnost před-

stavit v několika atraktivních formách. Na projektu aktivně

participovala i MČ Praha 5, na jej íž území se nacházela

většina pražských čítáren. Mezi nejzaj ímavější místa patřil

nepochybně vagón z vlakové soupravy ČD, umístěný

v lokalitě Na Knížecí. Originální prostředí 35 let starého

motorového vozu, který postupně mizí z našich kolej í na-

hrazován novými modely, bylo j istě atraktivním místem pro

poslech umělecky psaného slova. Umístění vagónu na za-

stávce, kde pravidelně projíždí vlakové soupravy, se stalo

zajímavou ukázkou možnosti prolnutí veřejné dopravy a

kultury. Prostředí okolo zastávky je unikátní tím, že se téměř

před očima mění jeho podoba, stejně tak, jako celé okolí

dříve průmyslového srdce Smíchova.

Dalším zajímavým místem byla kavárna a vinárna Symbiosa

na Smíchově, kousek od stanice metra Anděl. Spojuje totiž

příjemné posezení u šálku kávy nebo sklenky dobrého ví-

na s literárním zážitkem. V Symbiose bylo možné zapůjčit

si, nebo rovnou koupit díla známých i začínajících autorů.

Celkem bylo pro Noc literatury připraveno 15 lokalit.

Kromě dvou výše zmíněných se projekt konal ve Foglarově

věži VRV na Písečném ostrově, ve Francouzském lyceu,

Futurum Music Bar, HUB – coworking, JazzDocku, v tis-

kárně Libertas, v oblíbeném podniku Lokál blok, v Městské

knihovně, Paláci Křižík, Portheimce, v návštěvnickém cent-

ru Staropramen, ve Studiu Švandova divadla a ve Wine Fo-

od Market.

PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC
V sobotu 9. června 2012 od sedmi hodin večer až do jedné

hodiny ráno se obyvatelům Prahy i všem jej ím ná-

vštěvníkům zdarma zpřístupnila muzea a galerie, ale také

řada dalších kulturních institucí, které se do Pražské muzejní

noci zapojily. Tradiční akci pořádalo Národní muzeum, Do-

pravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a

galerií ČR ve spolupráci s dalšími institucemi. Finančně

podpořilo projekt Ministerstva kultury ČR a Magistrát hl. m.

Prahy.

V Praze 5, kde nad akcí převzal záštitu tehdejší starosta

MUDr. Radek Klíma, se veřejnosti otevřelo například Ná-

rodopisné muzeum - Musaion, nebo galerie MeetFactory na

Smíchově. Stejně jako v minulých letech, byla i letos za-

j ištěna městská hromadná doprava zcela zdarma.

Galerie MeetFactory měla na programu dvě výstavy. Na

výstavě Opak je pravdou byl v souvislosti s tvorbou mla-

dých autorů z Čech a Nizozemí představen soubor One Mi-

nute Sculptures významného rakouského umělce Erwina

Wurma. Sochy, instalace, či záznamy performancí a neob-

vyklých prostorových pozic člověka spojuje nezměrná touha

překlenout banalitu všedních předmětů a hledat rovnováhu

v situacích, které by se na první pohled mohly zdát nestabi-

lní nebo pomíjivé.

Druhou výstavou byla videoinstalace Homeperformance,

kterou tvořil cyklus tří videí. Každé video představovalo

samostatně vystavěný mikropříběh z reálného života, za-

chycující osobu, která vykonává specifickou, zdánlivě ab-

surdní činnost. Autor je vítězem Ceny EXIT 2011 , soutěže

pro studenty českých vysokých uměleckých škol. Na akci

nechyběl doprovodný program, na kterém spolu s MeetFac-

tory spolupracovalo Sdružení Tereza (projekt o správném

recyklování odpadů a postoj i k našemu životnímu prostředí)

a občanské sdružení Výtopna Zlíchov (prohlídka histo-

rických vlaků).
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Národopisné muzeum - Musaion, které má sídlo v le-

tohrádku Kinských a organizačně spadá pod Národní muze-

um, široké veřejnosti zpřístupnilo stálou expozici, která se

zaměřuje na tradiční lidovou kulturu v Čechách, na Moravě

a ve Slezsku. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout sbírkový

materiál z každodenního, ale také svátečního života na ven-

kově v 19. a první polovině 20. století. Dále zde byla k vidě-

ní výstava Bulharský lidový šperk, která zase návštěvníkům

přiblížila bohatství a historický vývoj bulharského šperku

v tradičním prostředí a poukázala na jeho propojení s li-

dovým krojem.

Při doprovodném programu během muzejní noci

v Musaionu zazněla folklorní hudba souboru Velička z Velké

nad Veličkou nebo cimbálová muzika Martina Hrbáče, před-

stavující folklor slováckého Horňácka. Plnoletí pak měli

možnost ochutnat slivovici ze slováckého Horňácka.

55. Bulharský šperk vystavený v Musaionu

NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ
V Kinského zahradě, obklopující sídlo Musaionu, se konala

v jarních dnech 19. a 20. května 2012 Národopisná slavnost,

která náleží k tradičním kulturním projektům prezentujícím

širší veřejnosti tematiku lidové tradice, folkloru a kulturních

aktivit v oblasti lidové tvorby.

V roce 2012 byl program zaměřen na téma Obraz a tra-

dice. Jeho základem, j iž proto, že se akce konala v prosto-

rách etnografického muzea v letohrádku Kinských, byla

připomínka zachovaných fondů významných českých ma-

lířů, kteří si jako vůbec jedni první dali za úkol dokumen-

tovat mizející svět českých lidových tradic.

Vybráni byli skuteční velikáni a uměleckého osobnosti

tohoto oboru – Josef Mánes, Jaroslav Špillar nebo Joža

Uprka. Každý ve svém regionu a svým malířským stylem

podal obraz hlavních etnografických regionů dnešní České

republiky – Mánes a Haná, Špillar a Chodsko, Uprka a

Slovácko. Po uplynutí více než jednoho století měli or-

ganizátoři v úmyslu připomenout živou formou tradice zmí-

něných oblastí, kde díky mnohaleté folklorní práci

posledních dvou generací zůstala tradice folkloru a zob-

razených krojů živá.

Zahájení Národopisné slavnosti proběhlo v sobotu 19.

května v dopoledních hodinách v hale Musaionu, kde se

bezprostředně poté uskutečnila komponovaná přehlídka li-

dových krojů, inspirovaná tvorbou malířů Josefa Mánesa,

Karla Špillara a Joži Uprky. Následně na terase za Národo-

pisným muzeem, v pořadu nazvaném Slavnosti léta, před-

vedli scény tradičních obřadů svých regionů nadšenci

z Národopisného souboru z Mrákova na Chodsku, Klas

z Kralic na Hané a Vlčnovjan z Vlčnova na Uherskobrod-

sku.

56. Oslavy v Kinského zahradě

V neděli pak slavnost vyvrcholila slavnostním koncer-

tem Setkání v zahradě Kinských. Zpěváci, tanečníci a známé

muziky vystoupili se sólisty výše zmíněných souborů.

V rámci doprovodného programu návštěvníci měli možnost

spatřit ukázku lidové řemeslné výroby a rukodělné tvorby.

TANEČNÍ SOUBOR JARO V MAKAU
Taneční soubor Jaro, který pravidelně nacvičuje při ZUŠ

Štefánikova na Praze 5, si vyrazil v létě 2012 na zahraniční

cestu. Cílem se mu stal mezinárodní taneční festival pořá-

daný od 20. do 26. července 2012 v Makau, a na který se

vypravilo 18 tanečníků folklorního souboru, pod vedením

paní profesorky Živany Vajsarové.

Vrcholem festivalu bylo dvoudenní vystoupení v mul-

tifunkční hale Makau Forum, kde každá taneční skupina

mohla naplno ukázat svůj krátký program a potěšit oko

diváka. Jednak velkolepé pojetí, ale také profesionální pří-

stup a obrovský potenciál byl diváky odměňován nekončící-

mi ovacemi.

Nedílnou součást festivalu představovaly workshopy, na

kterých se tanečníci skupiny Jaro naučili základům někte-

rých exotických tanců, jako např. thajských, korejských,

čínských ad. Také hodina českých tanců byla naplněna

dychtivými tanečníky, kteří byli zvědaví na techniky našich

tanců a dokonce se naučili i několik českých lidových písní.
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NOC KOSTELŮ
Během Noci kostelů, která se konala 1 . června 2012, se

v celé republice otevřelo přes 1100 sakrálních památek. Bo-

hatý program, který má přiblížit křesťanskou víru a tradici,

připravily nejen ty kostely a farnosti, které se zúčastnily mi-

nulých ročníků, ale také mnohé další. K Noci kostelů vyšla

rovněž informační brožurka se seznamem kostelů, jej ich

programem, adresou, dopravním spojením a mapou s popi-

sem, jak se ke kterému kostelu dostat.

Noc kostelů představila křesťanskou spiritualitu, modlit-

bu a službu potřebným. Byla rovněž znamením živé spolu-

práce různých křesťanských církví, která zaceluje rány

vzniklé v minulých staletích. Noc kostelů se letos uskutečni-

la nejen v celé České republice, ale také v Rakousku, na

Slovensku, v Německu či Nizozemí. O mimořádném zájmu

veřejnosti svědčí i více než 300 000 návštěvnických vstupů,

zaznamenaných během večera a noci.

V Praze 5 otevřelo své dveře celkem 10 kostelů a

farností, každá se svým jedinečným programem. Na Zlí-

chově čekal návštěvníky kostela sv. Filipa a Jakuba varhanní

koncert, dále prohlídka kostela anebo biblické čtení. V jino-

nickém kostele sv. Vavřince největší úspěch sklidilo zvonění

na zvony, kterého se účastnily zejména děti. Jej ich rodiče

uvítali v pozdějších hodinách možnost večerní modlitby

v kostele osvíceném pouze svíčkami. Komentovanými pro-

hlídkami obohatil svůj program kostel sv. Václava na Smí-

chově, který se nachází naproti radnici a který většina

obyvatel Prahy 5 denně míjí při cestách do centra ve směru

na Malou Stranu. Zpřístupněny nebyly jen katolické sva-

tostánky, ale také kostel Českobratrské církve evangelické

nebo modlitebna Církve bratrské.
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Tímto jsme započali poslední kapitolu kronikářských zápis-

ků za rok 2012, kde se zaměříme na události spojené se svě-

tem sportu, které se odehrály na území páté městské části.

Ukážeme si celou škálu akcí se sportovní tematikou, ale

i způsoby, jakými radnice Prahy 5 motivuje své občany ke

sportovním výkonům a tyto výkony umožňuje. Sportovní

rok 2012 zahájily jako obvykle zimní sporty a už počátkem

února se uskutečnil velký závod v běhu na lyžích.

VELKÁ CENAPRAHY 5 V BĚHU NALYŽÍCH
První ročník Velké ceny Prahy 5 zorganizovala pod záštitou

tehdejšího starosty MUDr. Klímy městská část a navázala

tak po 70. letech na přetrženou tradici v běhu na lyžích. Dne

8. února 2012 se závod konal na Dostihovém závodišti ve

Velké Chuchli a zájem o něj byl skutečně veliký. Na osvět-

leném okruhu dlouhém 800 metrů závodila přes 1 30 spor-

tovců v celkem 14 kategoriích. Pro muže byl organizován na

5 km, ale předcházely mu tradičně mladší ročníky a ženy.

Před začátkem obdrželi přihlášení závodníci číslo a k tomu

navíc čip, určený sice pro koně, ale to rozhodně nevadilo.

Většina závodníků měla velmi dobrou techniku a bylo

poznat, že i mazání a fyzické přípravě věnovali dostatečnou

péči. Na startu byla i známá běžecká jména jako Jiří Ročá-

rek a Radek Šretr, ale také výborní sportovci z j iných sportů,

kajakem počínaje a triatlonem konče.

57. Ocenění vítězných běžců

„Okruh je placka placatější než palačinka. Naštěstí byla

trať lehce zpestřena drobnou šikanou a kopečkem nahoru a

dolů. V průběhu kola jsem se vždy těšil na tuto jedinou

technickou pasáž, která byla velmi příjemným zpestřením, a

díky nedostatku světla také lehce adrenalinovou záležitostí“,

charakterizoval závodiště jeden z účastníků.

Dle předpokladů vyhrál Ročárek, těsně za ním se

umístili mladíci z Liberecka. Ženy vyhrála s těsným ná-

skokem Karolína Bicová. Ceny vítězům v závěru dne pře-

dali radní JUDr. Petr Lachnit a Jaroslav Nedvěd.

Ski Park Velká Chuchle nabídl sportovcům po celou zi-

mu plně vybavený areál, včetně parkovacích míst pro 600

vozidel, šatny či občerstvení v místní restauraci. Zájemci si

v areálu mohli vypůjčit lyžařské vybavení nebo přihlásit své

děti do lyžařské školy běžkařky Kateřiny Neumannové.

LODĚ NAVODĚ
Již čtvrtý ročník výstavy lodí, lodního příslušenství a

vodních sportů si připravila Asociace lodního průmyslu a

prvně se tak stalo ve spolupráci s MČ Praha 5. Cílem, tak

jako v minulých ročnících, bylo posílit rozvoj této podnika-

telské oblasti. Představování řady vodních plavidel se ko-

nalo od 12. do 15. dubna 2012 a tentokrát poprvé na obou

březích Vltavy, přičemž účast byla veliká.

Spojení mezi oběma břehy zajišťovaly přívozy a na

Rašínově a na Hořejším nábřeží čekaly na návštěvníky nej-

různější modely vystavovaných lodí. Mnohé zaujal ale též

atraktivní doprovodný program, během kterého se veřejnost

pokochala pohledem na barvami hrající dračí lodě, na os-

miveslice nebo na závody dětských jachtiček. K vidění bylo

přes dvě stovky lodí a velkým lákadlem se pro mnohé stala

možnost si některé z vystavených lodí přímo na místě vy-

zkoušet.

BĚŽECKÉ ZÁVODY NAPRAZE 5
Jakmile sníh konečně roztál a ohlásilo se jaro, běžci sundali

lyže a započala klasická běžecká sezóna suchou nohou.

Jednou z prvních takových akcí se stal běžecký kros Skalka,

který se konal v neděli 1 5. dubna 2012. Nové tratě v pří-

rodní rezervaci Skalka byly připraveny jak pro náročné, tak

občasné sportovce a děti.

Nová trasa pojmenovaná „Sport“ byla určena zejména

pro sportovní nadšence. Měřila 1200 metrů a maximálně
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využívala výškový potenciál členité lokality. Běžela se v 5

okruzích. Kdo se při závodním běhu na Skalce nechtěl vysí-

lit, mohl zkusit méně obtížnou trať nazvanou „Hobby“, kte-

rá měla trasu dlouhou 1000 metrů a kterou museli běžci

absolvovat natřikrát. Rozšíření se v roce 2012 dočkal i do-

provodný program pro děti a dospělé. Účastníci zhlédli mj .

ukázky první pomoci, hasičskou techniku a děti si mohli za-

řádit na trampolíně. Po závodě zazněla unaveným sportov-

cům pro zpestření kapela Kycelo.

Jakkoli se nejvíc běhalo v létě, také na podzim Praha 5

přichystala zajímavý běžecký závod, který se konal 1 8. září.

První ročník závodu Běh přes motolské jamky už svým ná-

zvem dává tušit, v které části Motola se běhalo. Ano, je to

tak, běhalo se po golfovém hřišti a organizace se také ujal

GolfClub Praha v Motole s podporou MČ Praha 5.

Běžecký závod byl určen pro všechny příchozí od devíti

let, neboť dle věku byly přizpůsobeny délky tras a to od 200

do 6 000 metrů. Kategorie se dělily také dle pohlaví na zá-

vody kluků a holek a díky příjemnému počasí si všichni pří-

tomní závod náležitě užili.

58. Běžecký závod na golfovém hřišti

Nejrychlejší čas na 6000 metrů zaběhl Roman Skalský

za 21 minut a 36 s. Závodu se zúčastnili také některé ce-

lebrity, jako např. herečka Šárka Ullrichová.

POCHOD PŘES MOTOLSKÉ VRCHY
Kdo preferuje sportovní chůzí před běháním, mohl se 21 .

května zúčastnit třináctého ročníku pochodu Přes motolské

vrchy. Jako v předchozích letech nabídl pochod trasy na pět

a deset kilometrů a účastníci na nich mohli navštívit známé

krajinné dominanty jako vrch Homolku, vyhlídku Skalka

nebo romantickou rozhlednu v lesoparku Cibulka.

Tyto lokality se staly součástí kratší z tras a navazující

část navíc nabídla podívanou na jedinečnou zajímavost

v podobě jednokolejky pražského Semmeringu a to až po

nádraží Praha-Stodůlky. Právem je tato železniční trať pova-

žována za nejkrásnější na území hlavního města. Vlaky po

ní jezdí od roku 1872 a kvůli svému profilu a okolním pří-

rodním scenériím si železnice záhy vysloužila označení

pražský Semmering – podle rakouské horské železnice za-

psané na seznamu UNESCO. Trať dlouhá 15 km byla vybu-

dována v rekordním čase dvou let, včetně výstavby dvou

25 m vysokých viaduktů v Hlubočepých a dvou stanic v Ře-

pích a Jinonicích. Vraťme se ale k našemu pochodu.

Ten odstartoval už v dopoledních hodinách a to od Kul-

turního klubu Poštovka. Každý ze zúčastněných přitom

dostal na startu účastenský list, do kterého jim hlídky na

kontrolních stanovištích vytiskly průchozí razítka. Aktivní

turisté věděli, že tato razítka jsou velmi ceněná a proto si

někteří vzali také svůj turistický záznamník a razítka si dali

vtisknout i do něho.

Aby nikdo nebloudil, dostali účastníci na startu vytištěný

itinerář celé cesty a navíc se mohly orientovat podle ba-

revných fáborků rozvěšených podél trasy. Cestu zpříjemnilo

i malé občerstvení, které účastníci pochodu obdrželi do vý-

bavy hned při startu.

59. Jedna z partií pražského Semmeringu

Celý pochod opět končil u Kulturního klubu Poštovka,

kde turisty očekával zástupce starosty JUDr. Petr Lachnit,

který přicházejícím blahopřál k sportovnímu výkonu.

CYKLISTICKÉ ZÁŘÍ NAPRAZE 5
Kromě běhu a chůze se na území naší městské částí v loň-

ském roce velmi často uplatnila také další forma dopravy,

zábavy a sportovního vyžití, totiž cyklistika. Jen v zářiových

dnech se na Praze 5 mohli milovníci kol všech věkových

kategorií zúčastnit celé řady akcí.

Už v první polovině měsíce se děti a mládežnici zú-

častnili akce Kola a kolečka, která se konala v jedné z nej-

malebnějších částí Prahy 5, v Prokopském údolí. Celodenní

akce měla za cíl podporu a propagaci cyklistického odvětví

a trvalého rozvoje cyklostezek „greenways“ v páté městské

části.

Opravdovým svátkem cyklistů se ale stala sobota 15.

září, kde se konal v pořadí šestý ročník Pražského cyklo-
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zvonění. Oddechová louka U Soutoku na břehu Vltavy se

tehdy opět po roce rozzářila žlutými tričky. Okolo tisícovky

Pražanů sem během celého dne dorazilo na kolech, na in-li-

ne bruslích i pěšky, aby se zúčastnili j iž tradiční akce. Cyk-

listické pelotony odstartovaly ráno z několika míst, těsně

před polednem pak zvoněním oslavily příjezd do cíle trasy.

Na Praze 5 se startovalo u bývalého koupaliště u Klukovic.

Akci, která předznamenala Evropský týden mobility,

uspořádala loňský rok Praha 12 společně s devíti dalšími

městskými částmi, hlavním městem Prahou a Nadací

Partnerství. „I když během posledních pěti let se z Pražské-

ho cyklozvonění stala velká akce celopražského významu,

jsme rádi, že si zachovala stále svoji původní myšlenku. Šlo

nám o to ukázat, že po Praze se dá jezdit na kole,“ řekla

bezprostředně po akci zástupkyně pořádající městské části

Praha 12 paní Hana Jandová. Hlavní město má podle ní

stejný potenciál jako například Berlín nebo Drážďany,

v kopcovitém terénu mohou přitom lidé využít výhod elek-

trokola.

60. Symbolem cyklozvonění se stala žlutá trika účastníků

Celou akci zahájila j ízda po pražských cyklostezkách.

Skupiny cyklistů odstartovaly ze všech deseti městských

částí, které se na organizaci Pražského cyklozvonění spolu-

podílely. Účastníci měli příležitost projet si také některé

nové úseky cyklostezek, například na trase z Velké Chuchle

k Barrandovskému mostu. Od 11 hodin pak odstartoval na

rekreační louce U Soutoku odpolední program, který před-

stavil nejen novinky v pražské cyklodopravě, ale také nabídl

sportovní vyžití v zájmových kroužcích a centrech.

„Jsem ráda, že městské části tímto způsobem nabízej í

inspiraci rodinám, jak společně trávit volný čas,“ řekla paní

Helena Chudomelová, radní hlavního města Prahy pro škol-

ství, sport a volný čas, která se na akci přijela podívat. Podle

ní trpí české děti obecně nedostatkem pohybu a nedávno

zveřejněné statistiky označila j iž za alarmující. Rodiče, kteří

vyrazí s dětmi na kole, j im dávají nejen dobrý příklad, ale

společně strávený čas zároveň rodinu stmeluje.

V rámci programu děti využily mj. možnost projet se na

dopravním hřišti pod vedením Městské policie a po splnění

testu dopravních znalostí si odnášely čerstvé řidičské průka-

zy pro jízdu na kole nebo koloběžce. Zaujaly též cyklistické

trenažery, na kterých si mohl každý vyrobit džus pomocí

šlapání do pedálů. Velký úspěch měly pramice vodáckého

oddílu Bošán, které celé odpoledne kroužily po Vltavě a na-

bízely možnost svezení dětem i dospělým.

KOLO-BĚH Z DĚVÍNA
Krásné počasí, které nám přichystala sobota 15. září 2012,

využili kromě „cyklozvonařů“ také „cykloběžci“, kteří star-

tovali kolem desáté hodiny dopolední u vodárenské věže

v lokalitě Děvín na Praze 5. Sportovně-rekreační závod

Kolo-běh Prahou 5 v rámci grantové politiky finančně pod-

pořila naše městská část a akce byla otevřená každému zá-

jemci.

Okruh měl celkem 27 kilometrů, které musel účastník

zdolat střídavě na kole, během a pešky. Zajímavostí závodu

se stala ta skutečnost, že nezáleželo na sportovním výkonu –

vítěz byl totiž na závěr vylosován. Trasu pak zpestřilo prak-

tikování geocachingu, tj vyhledávání pokladů ukrytých

v zemi podle navigačních souřadnic systému GPS.

Kolo-běh je především technika pohybu spočívající

v kombinaci j ízdy na kole a běhu vedle kola (popřípadě

chůze vedle kola). Zvládnout tuto techniku je přitom velmi

jednoduché.

Kolo-běh můžeme chápat i jako specifický životní styl,

založený na všestranném a celoročním využívání střídavé

techniky jízdy na kole a běhu vedle kola a to k přesunu do

míst, kde a kdy je to alespoň trochu technicky možné (např.

na pracoviště, do obchodů, na chalupu apod.). Komplexní

uplatňování této techniky se tak stává životním stylem, ne-

boť vyžaduje upravit některé životní návyky a časový roz-

vrh dne.

Po skončení závodu bylo možné pokračovat na party,

kterou pořádal spoluorganizátor závodu: Lezecké centrum

SmíchOFF. Tam si účastníci zvedli adrenalin na lezecké

stěně, kdy jak výbava, tak profesionální instruktáž byly

zdarma k dispozici.

PODPORASPORTOVNÍCH AKTIVIT NAPRAZE 5
Z dosud nastíněných sportovních akcí je patrné, že to měst-

ská část s motivací svých občanů k pohybu míní vážně, a

dokazují to i některá další opatření radnice. Ta už koncem

dubna 2012 spustila novou webovou službu v podobě mapy

sportovišť nacházejících se na území Prahy 5 a v jej ím blíz-

kém okolí. Občané i návštěvníci tak dostali k dispozici

grafický přehled většiny míst a zařízení k provozování spor-

tovních aktivit. Sportoviště lze třídit i podle více než 40 ka-

tegorií sportů, mnohá jsou navíc multifunkční.
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Projekt mimo jiné nabízí přehled i méně známých spor-

tovních klubů a spolků, které si nemohou dovolit plošnou

reklamu kvůli nemalým finančním nákladům. Přitom sport

společně s dalšími volnočasovými aktivitami patří k nejú-

činnějším prvkům prevence kriminality u dětí a mládeže.

„Hlavním cílem této služby je zviditelnění sportovních

zařízení a klubů, které působí na území Prahy 5 a v jej ím

okolí. Od našeho příchodu do vedení radnice deklarujeme

podporu sportu, a proto mě velmi těší, že se Mapa Prahy 5

zrealizovala. Webový portál doplňuje také tištěná verze

mapy. Projekt je v současnosti na svém začátku, ale j iž nyní

plánujeme přidání kulturních míst, památek a dalších zá-

jmových bodů,“ nastínil při spuštění sužby další záměry

radnice tehdejší starosta MUDr. Radek Klíma.

Právě za účelem motivace k sportovním výkonům

uspořádala MČ Praha 5 dne 7. září 2012 již 6. ročník krásné

sportovně-vědomostní soutěže Sportovní den Prahy 5, aneb

O pohár MČ Prahy 5. Akce se konala v barrandovském

aquaparku a účastnila se j í osmičlenná smíšená družstva

složená ze žáků základních škol z Prahy 5. Soutěžilo se

v šesti disciplínách, za které se sbíraly důležité body.

Ke každému družstvu byl přidělen jako kapitán strážník

městské policie z Obvodního ředitelství MP Praha 5, jehož

úkolem bylo jak zajistit bezpečný průběh sportovních soutě-

ží, tak poučit děti o bezpečném chování v provozu na po-

zemních komunikacích a o bezpečném chování u vody. Po

ukončení soutěží proběhla v bazénu ukázka záchrany tonou-

cího, kterou předvedli strážníci z Poříčního útvaru městské

policie.

GOLFOVÉ RADOVÁNKY
K jiným formám podpory sportovních aktivit občanů patří

např. výstavba sportovišť, a i v této aktivitě rok 2012 před-

stavoval posun k lepšímu. Už v květnu radnice zprovoznila

pro občany dvě nová minigolfová sportoviště, kde si malí

i velcí mohli zdarma vyzkoušet svou trpělivost a přesnost

pod širým nebem.

První z hřišť najdeme na Dětském ostrově, zatímco

druhé mohou zájemci o minigolf navštívit v sídlištním vnit-

robloku v ulici Pivcova na Barrandově. Hřiště byla v loň-

ském roce veřejnosti přístupná od května do října

v následujícím režimu: Dětský ostrov denně od 9.00 – 20.00

hod., na Barrandově v týdnu od 13.00 – 19.00 hod., o víken-

dech a státem uznaných svátcích od 10.00 – 19.00 hod.

„Městská část Praha 5 zvolila minigolf především proto,

že obě lokality vybízej í k relaxaci a klidu. Nechtěli jsme,

aby například v lokalitě na Barrandově byli nově zřízeným

sportovištěm rušeni občané žij ící v sousedství. Minigolf je

klidná hra, kde rozhoduje trpělivost, přesnost a rozvaha,“

uvedl k výběru tehdejší starosta MUDr. Radek Klíma.

61. Turnaj v minigolfu na Barrandově

Zmíněná sportoviště jsou dozorována správci, u kterých

si zájemci mohou vyzvednout potřebné náčiní a Score Card

pro záznam počtu úderů. S herními pravidly se lidé sezna-

mují na vyvěšených informačních tabulích.

Na Barrandovském minigolfovém hřišti v Pivcově ulici

připravila MČ Praha 5 dne 16. září turnaj pro rodiče s dětmi

v minigolfu. Akce se konala pod záštitou starosti a pod-

mínkou účastni bylo, aby alespoň jeden člen týmu měl byd-

liště na území Prahy 5. Kromě samotného turnaje byla pro

děti připravena řada soutěží o hodnotné ceny a také ruko-

dělný stan, kde si děti mohly např. nabarvit a domů si pak

odnést vlastní keramickou dekoraci.

Další cyklus golfových akcí byl uspořádán v průběhu

celého roku na hřišti v Motole. Už v květnu 2012 zde Golf

Club Praha uspořádal turnaj k 86. výročí založení klubu a

věnoval jej svým nejstarším členům. První flight měl dohro-

mady úctyhodných 323 let a nacházeli se v něm pánové

Václav Voves (90 let), Zdeněk Karabec (80), Josef Symon

(80) a nejmladší člen Václav Bočan (73).

Další golfovou akcí představoval j iž druhý ročník chari-

tativního golfového turnaje za podpory Městské části Praha

5, který se konal na hřišti Golf Clubu Praha v Motole 20.

září. Turnaje se zúčastnilo se okolo 70 hráčů a charitativní

akci podpořil svou účastí i tehdejší starosta páté městské

části MUDr. Radek Klíma. Celková vybraná částka z celého

dne činila 86.400 korun a byla určena na pomoc Nadačnímu

fondu Prahy 5.

Golf Club Praha brzy oslaví 90. let od svého založení a

představuje páteř golfových aktivit naší městské části. Jako

nejstarší klub v České republice patří k hlavním ochráncům

golfových hodnot a věnuje energii na formování golfové

konvence.

„Hodláme podstatně více dbát na slušnost chování a eti-

ketu na hřišti, včetně dress codu a rychlosti hry,” řekl jeden

z členů výboru Miloslav Bouček. „Školíme maršály, aby

dohled na hřišti byl co nejkvalitnější a co nejméně obtěžoval
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hráče. Nabádáme vlastní členy, aby špatné chování na hřišti

netolerovali. Hodláme dosáhnout toho, aby v Motole bylo to

správné golfové prostředí. (…) Jsme nejstarší klub v Česku

a tradice nás zavazují,“ doplnil.

Golf Club Praha má bohatou společenskou a soutěžní

tradici. Významnými členy a reprezentanty zde byli prezi-

denti T. G. Masaryk a E. Beneš, dále první prezident ČGF

Hanuš Goldscheider, Josef Charvát, Miloslav Plodek, Duna

Křenková a Míša Fuchs. GolfClub Praha dal českému golfu

více než sedmdesát individuálních mistrů republiky a druž-

stva GCP zvítězila více jak desetkrát v republikových soutě-

žích.

ŠACHY NASMÍCHOVĚ
Svou mnohaletou tradici má na Praze 5 také jiný, velmi spe-

cifický sport, u kterého si víc než své svaly a kosti namáháte

hlavu. Smíchovský šachový klub zde pravidelné turnaje

pořádá už přes 35 let. Také v roce 2012 uspořádala řadu ak-

cí, které mediálně a finančně podpořila naše městská část.

Pravidelně se hrálo v suterénních prostorách Centra so-

ciální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, kde např. v září loň-

ského roku proběhl speciální turnaj s názvem Seniorka pro

starší ročníky šachistů. Nad akcí převzal záštitu JUDr. Petr

Lachnit, zástupce starosty MČ Praha 5, a za odbor sociální

problematiky a prevence kriminality se turnaje dokonce zú-

častnila PhDr. Helena Volechová.

Co do účasti velkolepou šachovou akci pak přichystala

MČ Praha 5 v prvním říjnovém týdnu, pro kterou také

radnice zapůjčila sál zastupitelů.

SK MOTORLET JINONICE OSLAVIL 100. VÝROČÍ
Důkazem tradice sportovních aktivit na území MČ Praha 5

se staly i oslavy kulatých výročí sportovních klubů, které

vyšly právě na rok 2012. Jednou z těchto oslav se stalo

století trvání SK Motorlet Jinonice a oslavy kulatin, které se

odehrály 16. června na jinonickém stadionu, podpořila také

MČ Praha 5.

Oslavy se pochopitelně děly formou fotbalových zápasů

a vzhledem k jej ich velkému počtu a pro doprovodné akce,

probíhaly oslavy na obou hřištích Motorletu, tedy na

hlavním travnatém a na umělé trávě. Program začal už v do-

poledních hodinách a během celého dne se uskutečnilo oko-

lo deseti fotbalových zápasů. Vše nakonec zakončil

ohňostroj .

Současný Motorlet byl založen 14. září roku 1912, kdy

byl v Jinonicích-Butovicích ustaven první kroužek kopané.

Už o rok později vznikl klub s názvem SK Butovice, později

přejmenovaný na SK Praha XVII. Po roce 1948 nesl oddíl

název Sokol Šverma Jinonice a až v roce 1952, tedy před

šedesáti lety, došlo ke změně názvu na Spartak Motorlet.

V pozdějším období pak tým bojoval s úspěchem o postup

do II. ligy. Na přelomu 50. a 60. let zde vyrůstali nebo hráli

fotbalisté velmi zvučných jmen, jako např. Zdeněk Zikán či

Ota Hemele. V sezoně 1961 -1962 skončil Motorlet ve II.

lize čtvrtý a už o rok později si vybojoval historickou účast

v nejvyšší soutěži. V rozhodujícím utkání o postup zdolal na

stadionu Slavie před 12 tisíci diváky Kovo Děčín 3:1 .

Euforie j inonických příznivců však trvala jen jeden rok.

I když mužstvo prohrávalo s předními celky jen těsně, na

udržení to nestačilo. I. ligu hrál tehdy za Motorlet mj . i jeho

pozdější trenér a nynější vedoucí mužstva pan František Re-

ichl, jenž loni na podzim oslavil 70. narozeniny. Hned po

sestupu Jinonických z I. ligy přišla reorganizace soutěží a

další pád Motorletu. Do II. ligy se pak v čele s kanonýrem

Františkem Adamíčkem vrátil ještě na sezonu 1983/84. Ná-

sledující roky odehrál ve třetí nejvyšší soutěži a poté

i v divizi. V ročníku 2002/03 spadli Jinoničtí dokonce až do

pražského přeboru, hned se ale vrátili a postupně obsadili

v divizi 1 0., 4. , 7. , 1 3 . a 2. místo. To jim v červnu 2010 sta-

čilo na postup do ČFL.

SOKOL RADLICE OSLAVIL 120. LET OD ZALOŽENÍ
Vedle Motorletu se ještě o dvě desetiletí starší tradicí mohou

pyšnit sokolové z Radlic. Ti si svou sportovní organizaci TJ

Sokol Radlice založili už v roce 1892 a to v Hostinci U Ma-

rešů. Článek o historii napsal do časopisu páté městské části

jej í současný předseda Petr Svoboda a zachytil zde velmi

zajímavé poznatky, které mají v kronice své místo.

Původně jednoúčelové zařízení, zaměřené na základní

tělovýchovnou a vzdělávací a kulturní činnost, se začalo po

první světové válce a po zřízení letního cvičiště obohacovat

o různá sportovní odvětví. Po první světové válce nastává

rozmach sportu a Sokola, přicházejí noví členové. Koncem

roku 1918 měl 300 členů. V roce 1920 pak rozmach tělový-

chovy v Radlicích předznamenala stavba tělocvičny. Ná-

sledně byly založeny hudební odbor a odbory plavání,

atletiky, ale také odbory zábavní, dramatický a loutkářský.

V roce 1931 byly zřízeny na letním cvičišti tenisové dvorce

a také kuželník a připraveny plány nové sokolovny, se stav-

bou se ovšem již nezačalo.

V roce 1932–1933 vrcholí rozmach tělovýchovy

v Radlicích a toto období je možné považovat vůbec za do-

savadní vrchol v historii organizace. Sokol se zúčastňuje

IX. Všesokolského sletu a oslavuje 40. výročí založení ve

stejném roce, ve kterém by zakladatel Sokola Miroslav Tyrš

oslavil 1 00 let. Postupně se začala rozbíhat lehká atletika,

volejbal, basketbal, v zimě pak rekreační bruslení, lední

hokej a lyžování. Po roce 1948 se spojil Sokol v Radli-

cích s Dělnickou tělocvičnou jednotou a radlickým fot-

balovým klubem, takže se počet sportovních oddílů

v jednotě rozrostl o českou a později mezinárodní házenou a

fotbal. Také počet sportovních zařízení vzrostl o letní cvi-
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čiště DTJ a fotbalové hřiště na Císařské louce. Po krátký čas

vyvíjel svou činnost v radlické jednotě i oddíl mladých ju-

náků vedený Jaroslavem Foglarem. V roce 1949 vstupuje

v platnost zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport,

který „reguluje“ sportovní činnost. V roce 1951 je změněn

název na TJ Sokol Autorenova, v roce 1952 změnou zákona,

který stanovil, že provádění tělesné výchovy a sportu se or-

ganizuje zásadně podle pracovišť, došlo k narušení do-

savadní organizační struktury. Většina členstva byla

zaměstnána v jiných částech Prahy a organizována

v tamních závodních útvarech ROH. Název se ještě v roce

1954 změnil na Dynamo Smíchov ČSAO a v roce 1955 na

TJ Dynamo Radlice.

V 50. letech k velkému rozvoji jednoty nedochází, za

zmínku ovšem stojí aktivní účast na přípravě spartakiád a

rovněž snaha o výstavbu tělocvičny a bazénu. V roce 1962

je název naposledy změněn na Tělovýchovnou jednotu

Radlice, v té době bylo členem celkem 467 sportovců. 1 7. 2.

1 976 došlo k dokončení dlouho plánované tělocvičny a

bazénu. Tato nejenom pro Radlice a Smíchov, ale také další

části Prahy a okolí velice užitečná sportoviště byla ovšem

předána tehdy jak ekonomicky a personálně, tak hlavně po-

litiky lépe zavedené TJ Motorlet Praha, která byla založena

v roce 1912 jako Sportovní kroužek Butovice. V 80. letech

další tělovýchovnou činnost v Radlicích narušila výstavba

metra a rekonstrukce ulice Radlická. V té době byly některé

pozemky využívány jako zařízení staveniště. Byla zbourána

sokolovna a prakticky zmizely původní Radlice. Postavit

novou tělocvičnu se j iž před rokem 1989 nepodařilo, v této

době bylo sportování v Radlicích zúženo prakticky jen na

všeobecnou tělesnou výchovu, házenou a volejbal, na

jednom kurtě se hrál tenis.

V počátku 90. let po dostavbě metra přeci jen došlo

k nápravě některých křivd a TJ Radlice byl předán do pro-

nájmu od DP hl. m. Prahy tzv. horní areál, který byl dobu-

dován do dnešní podoby, kdy je v areálu šest tenisových

kurtů a hřiště na florbal. V dolním areálu vedle radlického

bazénu byly v roce 1996 postaveny nové tenisové kurty a

upraveny okolní prostory pro další drobné sporty, například

stolní tenis nebo nohejbal. V současné době je radlická tě-

lovýchovná jednota po stodvacetileté nepřetržité a obětavé

službě radlické veřejnosti konsolidovaným zařízením s od-

borem základní a rekreační výchovy (Sport pro všechny) a

čtyřmi sportovními oddíly – házenou, kuželkami, basket-

balem a tenisem. Sporty jsou provozovány celoročně ve

vlastních nafukovacích halách nebo v pronajatých prosto-

rách. Všechny sportovní oddíly reprezentují tělovýchovnou

jednotu v pražských soutěžích, družstva žen basketbalu a

házené hrají pravidelně pražský přebor, družstvo kuželkářů

2. pražskou třídu. Nejaktivnější je oddíl tenisu, který repre-

zentuje celkem 15 družstev od minitenistů po veterány. „A“

tým dospělých hraje 1 . pražskou třídu, žákovská družstva

hrají nejvyšší soutěže. Mezi největší úspěchy je možné zařa-

dit letošní 4. místo v Praze v kategorii mladších žáků, 2.

místo v Praze v roce 2009 v kategorii do 9 let nebo 3. místo

v celorepublikovém mistrovství u nejmenší kategorie do 7

let v roce 2007.

Oslava 120 let založení TJ Radlice proběhla pod záštitou

tehdejšího starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy 19. října

v nově rekonstruovaném Paspově sále smíchovského

pivovaru Staropramen. Programem provázel herec a mode-

rátor Jan Čenský, který současné členy a přátele TJ Radlice

seznámil s historií a plány do budoucna.

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI NAVODĚ
Nyní se přesuneme ze sportů suchozemských na sportovní

události odehrávající se na vodě. A díky svému umístění po-

dél vltavského břehu se Praha 5 ani v této kategorie během

roku 2012 rozhodně nenudila. Hlavní událostí se přitom, ja-

ko každý rok, staly tradiční Primátorky, které v červnu

uskutečnily svůj 99. ročník a už potřicáté zvítězila favo-

rizovaná osmiveslice pražské Dukly. Na vltavské trati

v Praze vyhrála před svými klubovými kolegy a společnou

posádkou Slavie a Lokomotivy Beroun.

Skifařské závody při absenci domácích jedniček O.

Synka a M. Knapkové ovládli D. Jirka a Jitka Antošová. Za-

tímco stříbrný olympijský medailista z Atén na párové čtyř-

ce Jirka vyhrál Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského

poprvé, členka úspěšného reprezentačního dvojskifu An-

tošová si dojela pro třetí vítězství. Úspěch slavila i mistryně

světa na skifu Knapková, která se představila ve vítězné os-

miveslici.

62. Primátorek se zúčastnili také sportovci z VK Smíchov

Elitní osma Dukly, složená z nepárových veslařů, v pře-

dešlých dvou letech prohrála s oddílovými kolegy zamě-

řenými na párové disciplíny, tentokrát ale o jej ím vítězství

nebylo pochyb již před závodem. Jirka a spol. se totiž na

start vůbec nepostavili. Posádka ve složení Matyáš Klang,

Milan Bruncvík, Michal Horváth, Jan Gruber, Jakub Koloc,

Petr Melichar, Milan Doleček, Jan Pilc a kormidelník Martin

Šuma nakonec porazili druhou loď o plných pět sekund.
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Veslovod Klang i trenér Blecha přitom předpokládali, že

jej ich odstup bude mnohem větší. „Trošku jsme to přehna-

li,“ přiznal Klang, který tipoval, že jeho posádka vyhraje

alespoň o deset sekund. „Na konci nám už docházely síly,

navíc za posledním mostem jsme nemohli j ít do pořádného

závěru,“ poukázal jeden z pěti premiérových vítězů Primá-

torek na velké vlny v závěru trati.

Mezi ženskými osmami slavila úspěch také mistryně

světa na skifu Knapková, která usedla do posádky složené

většinou ze svěřenkyň trenéra Tomáše Kacovského. Nebyla

tak členkou hlavní osmiveslice „své“ Slavie. „Bylo to super.

V minulosti jsme vždy stavěli nejsilnější osmu, ale letos

jsme postavili osmu s holkami z naší tréninkové skupiny.

Byly to dvě vyrovnané osmy a byl to velký souboj , jak se

čekalo,“ usmívala se Knapková v cíli. Podobné vyrovnané

duely na domácí scéně často nezažívá. „Málokdy musím

bojovat až do cíle a ze všech sil,“ řekla světová šampionka.

Primátorky v Praze patří ke každoročně nejvíce sle-

dovaným „mokrým“ závodům a též v roce 2012 se vltavské

břehy naplnily zvědavými fanoušky, kteří s napětím sle-

dovali, kdo si dojede pro první místo.

DRAČÍ LODĚ
Poslední sportovní akci, kterou v kronikářských zápisech za

rok 2012 zmíníme, představuje disciplína velmi zajímavá,

přímo exotická, která si ale v naší městské části v po-

sledních letech vytvořila své pevné místo v harmonogramu

sportovních událostí.

Míněn je další ročník Pražského festivalu dračích lodí,

který se konal na Smíchovské náplavce v září 2012.

Tuto nezvyklou sportovní podívanou, uspořádanou pod

záštitou radního MČ Praha 5 Michala Šestáka, absolvovaly

děti hned několika základních škol z Prahy 5, ale i ostatních

městských částí hl. m. Prahy.

63. Dračí lodě ovládly Vltavu

Mezi sebou soupeřily týmy žáků reprezentující pražské

školy jako ZŠ Bítovská (Praha 4), Weberova, Chaplinovo

náměstí, V Remízku, Drtinova, Radlice a mnohé jiné, při-

čemž konečným vítězem se po urputném boji stala prvně

jmenovaná základní škola. V průběhu celé akce vládlo

krásné počasí a zúčastnění i diváci mohli využít přítomného

občerstvení nebo si poslechnou dívčí skupinu K2. Ozdobené

lodě, daleko se rozléhající zvuk bubnů a obrovské nasazení

týmů dodaly akci velmi nezvyklou atmosféru. A doufejme,

že i v roce 2013 si touto podívanou budeme moci zpestřit

náš každodenní život v páté městské části.
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