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KC Prádelna vystavuje
díla Pavla Kantorka.
Uvidíte 40 velkoformátových
tisků.
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Na vznikající strategii
rozvoje páté městské
části se budou podílet
její občané.
str. 12

Lukáš Kalivoda, Jakub Jansa
Museum skla Portheimka 5. 9.–29. 11. 2020

Museum skla Portheimka představuje společnou výstavou
dvou umělců: Lukáše Kalivody a Jakuba Jansy.
Lukáš Kalivoda na výstavě představuje sérii devíti maleb
zhotovených autorskou technikou – snímáním barevného filmu
z hladiny vody. Postupuje tak, že na vnitřní stranu poměrně
velkého válce připevní fólii. Válec poté naplní vodou a na
její hladinu nalije barvy předtím rozmíchané v terpentýnu
či různých ředidlech. Jejich směs vytvoří povrchový film.
Poté vodu postupně odčerpává. Jak hladina klesá, pigmenty
se zachycují na povrchu fólie. Vznikají tak jemné barevné
přechody i charakteristické „řádkování“ obrazu. Díla označuje
daty podle jejich vzniku. Součástí výstavy je i jeho instalace
nazvaná Chvění hladiny. Jde o skleněný válec po okraj
naplněný vodou. Vidíme, jak se její hladina chvěje a drobně čeří.
Záchvěvy hladiny můžeme vnímat jako nenápadný a latentní
obraz plující na hranici materiality i našeho vnímání.
Jakub Jansa pracuje často s příběhem. Používá při tom
postupy, které známe z médií a sociálních sítí. Jejich vizuální
a informační strategie však narušuje a významově posouvá.
Uvnitř aktuálních mediálních rozprav tak objevuje (a ovšem
někdy i konstruuje či podsouvá) struktury, jež v sobě mají
až jisté mytopoetické prvky. Do tohoto souboru děl patří
i jeho instalace Occult table, který je součástí rozsáhlejší
série instalací, performancí a videoprojekcí nazvané Club
of Opportunities. Protože však odkazy ke kontextu tohoto
rozsáhlého projektu nelze v rámci poměrně komorní společné
výstavy rozvinout, setkáváme se zde s dílem, jež funguje jako
fragment, odkaz k nepřítomnému celku.
Součástí expozice je i video pojaté jako specifický vizuálněrétorický komentář, v němž vystupuje kurátor výstavy. Žánrově
se jedná o volně koncipovaný „videoesej“ spojující jednotlivé
artefakty. Role videa je dvojí: má díla obou zúčastněných
umělců významově provazovat a vysvětlovat, přitom je však
lehce komplikuje. Je to dáno tím, že kurátor tu vystupuje
v podvojné úloze, jednak ze své „nezávislé“ pozice, jednak
je součástí hry, a tím tedy i svou „nezávislou roli“ hraje.
© Foto Martin Polák

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Museum skla Portheimka, Štefánikova 68/12, Praha 5, Otevírací doba: úterý–neděle 10–18 hodin
www.museumportheimka.cz

17. 9. | 17:00 | Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Lukáše Kalivody
a Jakuba Jansy za účasti autora Lukáše Kalivody
19. 9. | 15:00 | Komentovaná prohlídka stálé expozice Sklo jako umění
a krátkodobé výstavy Lukáše Kalivody a Jakuba Jansy s lektorkou musea
29. 10. | 17:00 | Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Lukáše Kalivody
a Jakuba Jansy
14. 11. | 13:00 – 17:00 | Workshop LampiÓn
18. 11. | 17:00 | Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Lukáše Kalivody
a Jakuba Jansy za účasti autorů
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ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
kromě osobních setkání při různých příležitostech často využíváte pro komunikaci
se mnou webové stránky naší městské části,
kde prostřednictvím záložky „Napište starostce“ píšete své podněty, názory, pochvaly
i stížnosti. Snažím se na ně včas a srozumitelně reagovat, ale jsem si vědoma toho, že
ne vždy jste s mými odpověďmi spokojení.
Je to dáno především tím, že správa
našeho hlavního města je rozdělená mezi
hlavní město Prahu a městské části a pro
občana často nesrozumitelně. Pravda je
taková, že za více věcí, které vás trápí,
odpovídá „velká“ Praha. Například celou
oblast dopravy a veřejných komunikací,
větší část údržby zeleně a čistoty. Proto
městská část nemůže posilovat dopravní
spoje, opravovat většinu chodníků nebo nemůže sekat přerostlý plevel na chodnících
a uklízet okolí popelnic.
Chci vás ubezpečit, že všechny vaše
podněty, které spadají do naší kompetence,
okamžitě řešíme. To se týká například chodu našeho úřadu nebo našich mateřských
a základních škol, údržby parků, dětských
hřišť, sportovišť nebo úklidu náměstí.
Přesto i podněty, které nemůžeme z povahy
věci sami řešit, uplatňujeme u odpovědných
institucí a žádáme je o nápravu. Sama nejsem spokojena s tím, jak na některá řešení
dlouho čekáme, a byla bych raději, kdyby
městské části měly větší prostor pro správu
a péči o své území.
V závěru mi dovolte požádat vás
o spolupráci. V říjnové Pětce se dočtete, že
radnice páté městské části tvoří zásadní
dokument, a tím je Strategický plán rozvoje
Prahy 5. Jeho cílem je popsat směr, kterým
se má naše městská část v nejbližších deseti

letech ubírat například v oblasti sociálních
služeb, chodu úřadu, komunikace, kultury,
sportu, základního a předškolního vzdělávání nebo veřejné vybavenosti. Považuji
tento dokument za klíčový, neboť jakýkoliv
rozvoj by měl být promyšlený a plánovaný
a příštím politickým reprezentacím by
měl zjednodušit rozhodování vztahující se
k budoucnosti Prahy 5. A protože Praha 5
patří vám, je důležité vědět, jak její prostředí vnímáte a hodnotíte.
Z tohoto důvodu chystáme několik
setkání, na kterých bychom s vámi rádi
hovořili o možnostech rozvoje naší městské
části. Využíváme také dotazníkové šetření.
To proběhne elektronickou i tištěnou formou. Velmi mi záleží na názorech každého
z vás, a proto prosím, abyste se do debaty
zapojili a vybrali si způsob, jaký považujete
pro sebe za nejvhodnější. Rádi se s vámi
setkáme na workshopech – ten nejbližší je
naplánovaný na 15. října. Ale budeme rádi
i za vyplnění dotazníku. Více informací se
dozvíte na dalších stránkách. Předem děkuji za součinnost a váš zájem o Prahu 5.
Přeji všem příjemný říjen,
a především pevné zdraví!
Vaše starostka
Renáta Zajíčková

Kde nás najdete...
www.praha5.cz

www.ipetka.cz

@mcpraha5

@mestska_cast_praha_5

@Prazska5

Praha 5

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

Podpora sportu mládeže nekončí
Na základě pozitivních
ohlasů, se kterými
se u obyvatel páté
městské části setkal
letní mimořádný projekt
Aktivní město – příspěvky
na tábory, příměstské
tábory a sportovní
soustředění dětí do 18 let,
se vedení radnice rozhodlo
pokračovat i v tomto
školním roce.

R

adní Prahy 5 David Dušek
(STAN) svým kolegům
předložil ke schválení
pravidla, za kterých radnice
bude v rámci projektu Aktivní
město v následujícím období
fungovat. „Cílem schváleného
projektu je finančně podpořit
aktivní trávení volného času dětí
a mládeže a přispět na činnost
subjektům, které takové aktivity
nabízejí. Podpora je určena dětem, které během školního roku
vykonávají alespoň jedenkrát

Projekt finančně podpoří aktivní trávení volného času dětí

týdně sportovní činnost. Nárok
na finanční příspěvek mají děti
(jejich zákonní zástupci) do 18
let s trvalým pobytem na území
pátého obvodu,“ vysvětlil radní
Dušek, který zodpovídá za sportovní aktivity.
Celková alokovaná částka
pro přerozdělení mezi příjemce

SPOLEČNOST

Reprezentační ples
se letos nekoná

V

edení páté městské části
se rozhodlo s definitivní
platností pro letošní rok
zrušit konání 3. reprezentačního plesu Prahy 5. Důvodem k tomuto kroku je stále
nepřehledná situace související
s pandemií nemoci Covid-19.
Ples se měl konat 16. října
2020 jako náhradní termín
za původní březnový. Tehdy
se městská část přiklonila
k variantě ples z důvodu šíření
koronaviru posunout.
„Když jsme v březnu
v souladu s vydanými vládními
opatřeními spojenými s šířením
nemoci Covid-19 byli nuceni
konání našeho plesu přesunout
na říjen, věřili jsme, že situace
se zlepší natolik, že uspořádání

4

pro nás prestižní akce nebude
nic bránit. Bohužel jsme všichni smutnými svědky toho, že
ani po bezmála půl roce se situace nijak zásadně nezměnila.
Epidemiologická pravidla pro
pořádání akcí obdobného charakteru se mění každým dnem,
proto jsme se rozhodli ples
zrušit,“ konstatovala starostka
Renáta Zajíčková (ODS) s tím,
že doufá, že v příštím roce se
ples podaří bez jakýchkoliv
omezení uspořádat.
Vrácení vstupného oproti zakoupené vstupence bude možné
do konce října letošního roku na
hlavní pokladně Úřadu městské
části Praha 5, náměstí 14. října
1381/4, ve 2. patře, a to denně
dle úředních hodin. n red

příspěvků je dva miliony korun
a bude hrazena z finančních prostředků získaných z obdrženého
odvodu z výherních hracích
přístrojů.
„Příspěvek, který městská část poskytne nepeněžní
formou v podobě kreditů
rodičům dětí a dospívající

mládeže, koncipujeme jako
jistý druh ekonomické motivace. V praxi to znamená, že se
spolupodílíme na nákladech
za úhradu sportovních aktivit
dětí. Každému dítěti, jehož rodiče požádají prostřednictvím
webových stránek o příspěvek,
poukážeme částku 600 korun.
Díky Aktivnímu městu budeme
moci podpořit široké spektrum
sportovních aktivit občanů
Prahy 5,“ informoval.
Podobně jako řada firem
motivuje svoje zaměstnance
poukázkami na masáže či sport,
je i Aktivní město založené
na distribuci voucherů, které
občané získají od své radnice
a následně je mohou využít na
uhrazení části nákladů za kurzovné nebo členský příspěvek
u registrovaných poskytovatelů. Na rozdíl od klasických
poukázek se vlastní distribuce
i transakce realizují elektronicky
na webu www.aktivnimesto.cz.
Žadatelům je k dispozici rovněž
telefonická podpora na čísle
241 043 230. n tok

KORONAVIRUS

Úřad je připraven

Ú

řad páté městské části
je připraven na příchod další vlny šíření
koronaviru. Zaměstnanci jsou
v dostatečném množství vybaveni zdravotnickými rouškami, respirátory třídy PPF 2,
gumovými ochrannými rukavicemi a dostatečným množstvím dezinfekce. Ta je i pro
občany a klienty umístěna
v automatických dávkovačích
u vstupů do budov, na každém
podlaží u výtahu a k dispozici
je i na jednotlivých pracovištích ve formě sprejů či gelů.
Dále úřad disponuje vlastními
generátory ozónu, germicidními lampami, kdy v pravidelných intervalech nebo
dle požadavků jednotlivých
odborů provádí dezinfekce

určeného prostoru. V případě,
že by nastala situace výrazného pandemického zhoršení,
radnice má smluvně zajištěn
odborný specializovaný postřik, aby bylo v krátkém čase
možno dezinfikovat rozsáhlejší prostory úřadu.
Při vstupu do budov úřadu
a pohybu po něm platí pro
všechny (občany i zaměstnance) povinnost mít nasazenou
ochranu dýchacího ústrojí, dle
nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. V současnosti
také platí mimořádná úřední
doba podatelny. Pracoviště
na náměstí 14. října 1391/4 je
k dispozici v pondělí od 8 do
14 hodin, ve středu od 8 do
18 hodin a v úterý, čtvrtek či
pátek od 8 do 12 hodin. n red
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SE STAROSTKOU OKOLO PĚTKY

Nový projekt zjišťuje, co dál s dopravou
S originálním dopravním projektem přichází radnice
pátého obvodu. Dostal jméno „Se starostkou Okolo Pětky“
a má zjistit možnosti a rezervy dopravní situace Prahy 5.

J

ejím cílem je rozvířit debatu
s odborníky a laickou veřejností na téma dopravní
obslužnosti a možností s cílem
zvýšit komfort a bezpečnost
obyvatel. A to ať už se rozhodnou
pro cestování autem, hromadnou dopravou, pěšky či na kole.
Kampaň začala asi patnáctikilometrovou vyjížďkou na kole po

Plzeňské ulici, která je jak známo
nejdelší komunikací hlavního
města.
Mezi nejméně příjemná
místa podle starostky Renáty Zajíčkové (ODS) patřila
Kartouzská ulice, kde se musela
dostat přes dva pruhy, aby
mohla pokračovat správným
směrem. „To bylo pro mě asi

nejhorší, nejste si jistí, zda
řidič, který se za vámi blíží, vás
registruje,“ popsala starostka, které se nevyhnul pád na
mokrých „kočičích hlavách“.
Cyklistům dle této zkušenosti
také vadí schodiště, před nimiž
je třeba sesednout a bicykl nést.
Starostka má za to, že v některých místech by pomohly
cyklopruhy. Cyklodoprava do
města podle ní patří, ovšem musí
být rozumná a bezpečná pro
všechny. To je věčné téma, zda
do Prahy zavádět ve větší míře

cyklodopravu, zda zužovat současné silnice o pruhy pro kola.
Z tohoto důvodu je dalším cílem
projektu zlepšení komunikace na
toto téma mezi hlavním městem
a radnicí.
Se starostkou Okolo Prahy 5
zahrnuje asi sedm aktivit rozdělených do jednoho roku. Na
podzim se chystá například i běh
a pěší výlet po městské části.
Zajíčková chce zamířit do škol,
zejména 4. a 5. tříd, a diskutovat
s dětmi o dopravní výchově,
bezpečnosti na silnici. n red

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Betonové květináče mizí

R

adnice Prahy 5 se několik let snaží
najít plnohodnotné využití pro své
nechvalně proslavené betonové květináče. Nyní se na základě výzvy rozhodla
darovat celkem 71 těchto nádob. Zastupitelé
rozhodli, že se o betonové bloky podělí
společnosti Výstaviště Praha a Technické
služby Radotín.
„Vydali jsme prostřednictvím úřední
desky oznámení, že darujeme více než sedm
desítek betonových květináčů. Stejně jako
v minulosti, kdy jsme jako městská část
k podobnému oznámení přistoupili, jsme se
setkali s nebývalým zájmem,“ říká místostarosta Lubomír Brož (ANO).
Darování květináčů je podmíněné zajištěním dopravy, specializované těžké techniky
a odborného technického dozoru.
„Náklady spojené s převozem betonových květináčů představuje finanční
prostředky v takové výši, které není městská
část schopna nést sama. Jsme schopni
poskytnout součinnost v otázce záboru komunikace, který je pro nakládku a vykládku
nutný,“ informoval Brož.
Městská část Praha 5 květináče buď darovala, nebo prodávala již v minulosti. Vždy
tak činila na základě znaleckého posudku,
který stanovil ceny, které jsou výchozí pro
určení hodnoty daru. Aktuální hodnota
daru je vyčíslená podle zbytkové hodnoty
v účetnictví městské části Praha 5. K letošnímu červnu činila více než tři miliony korun
včetně DPH.
Praha 5 byla vázána dotací poskytnutou
Státním fondem životního prostředí mít
květináče ve vlastnictví minimálně po dobu
pěti let. Tato lhůta uplynula na konci roku

2017. Od roku 2012 do konce roku 2017
květináče v rámci Prahy 5 několikrát změnily místo. Nejčastěji to bylo v důvodu oprav
inženýrských sítí z dotčených lokalitách.
Jejich přesun byl velmi nákladný. n tok

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Hlasujte
o návrzích,
které se vám líbí

A

Desítky betonových květináčů putovaly
Výstavišti Praha a Technickým službám Radotín

ž do 14. října budou moci
občané rozhodnout, které
projekty nakonec uspějí
v rámci letošního Participativního
rozpočtu. Stačí navštívit stránky
https://participativnirozpocet.
praha5.cz. Na hlasovací stránce
budete nejprve vyzváni k zadání
telefonního čísla, na které vám prostřednictvím SMS přijde ověřovací
kód (SMS není nijak zpoplatněna).
Na základě tohoto kódu je možné
jednou odhlasovat. Po zadání kódu
se zobrazí návrhy, kterým můžete
udělit plusové i minusové hlasy.
Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do
rozhodování o rozvoji své městské
části či obce. Radnice vyčlení část
peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak posílají své návrhy, co by
se za tyto peníze v městské části
mělo zrealizovat nebo zrekonstruovat. Letos na tento projekt pátá
městská část vyčlenila 15 milionů
korun. n red
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ZPRAVODAJSTVÍ
DOPRAVA

Motolská část Plzeňské se opravuje
Na motoristy jedoucí po Plzeňské ulici v Motole čekají
komplikace. Technická správa komunikací (TSK)
odstartovala rozsáhlou rekonstrukci komunikace
v úseku od muzea Trabant po křižovatku s ulicí
Bucharova, a to z centra i do centra.

O

prava by měla být
dokončena v listopadu 2020, následně dle
klimatických podmínek bude
pokračovat i příští rok. Vše začne výměnou přípojek uličních
vpustí, kdy ve směru z centra se
vymění dvě přípojky a následně ve směru do centra čtyři.
Ostatní přípojky uličních vpustí
budou opraveny bezvýkopovou
metodou.
Práce na vozovce a autobusových zastávkách se uskuteční v obou jízdních směrech

zároveň, doprava bude svedena
vždy do jednoho jízdního pruhu
v každém směru.
V rámci akce bude ve
směru do centra provedena
výměna konstrukčních vrstev
vozovky v tloušťce 40 mm.
Ve směru z centra dojde na
frézování v tloušťce deset mm
(mikrokoberec) a částečně
i 100 mm pro provedení nové
ložné a obrusné vrstvy. Vozovku pokryje asfalt, povrch autobusových zastávek pak ozdobí
kamenná dlažba. n red

V části Plzeňské se bude jezdit jen jedním jízdním pruhem

POJĎTE
S NÁMI
VYLEPŠOVAT
PRAHU 5
Setkání zástupců radnice
páté městské části s občany
KDY: 22. října od 17.30 hodin
KDE: Štefánikova 13,15 (zasedací sál radnice, 6. patro)
CÍL: 	zapojení občanů do tvorby Strategie rozvoje
městské části Praha 5 2030+
K dispozici bude šestice tematických kulatých stolů,
u kterých se budou řešit otázky nejrůznějších oblastí
života v Praze 5 (školství, kultura, volný čas, doprava,
zeleň, sociální problematika...)
Organizace setkání vyplyne z aktuálních
hygienických nařízení.
Prosíme o jejich respektování.

6

Nemocnice Na Homolce
30 let špičkové medicíny
Volně přístupná výstava velkoformátových fotografií hlavních
medicínských programů Nemocnice Na Homolce.
Výstavu si můžete prohlédnout před kostelem svatého Václava
ve Štefánikově ulici v Praze 5 od 15. do 29. října 2020.
Záštitu nad výstavou převzal místostarosta Městské části Praha 5
Bc. Lukáš Herold.

Pětka
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PŘEDSTAVUJEME...

Komise bezpečnostní
a protidrogová
Komise je iniciativním a poradním
orgánem Rady městské
části Praha 5. Na základě
Statutu Komise bezpečnostní
a protidrogové má jasně
dané oblasti a kompetence
v bezpečnostní a protidrogové
politice páté městské části.

RNDr. RADOMÍR
PALOVSKÝ, CSc.
předseda
zastupitel MČ Praha 5
(TOP 09)

S

edmičlenná komise se schází na veřejných zasedáních zpravidla jednou
za dva měsíce. Postavení, jednání,
způsob usnášení komise a další otázky
související s činností komise stanoví
Jednací řád komisí Rady městské části
Praha 5.
Komise v rámci své činnosti zejména
projednává strategii v bezpečnostní, protidrogové a preventivní oblasti. Rovněž
zaujímá stanovisko k dokumentům
předkládaným RMČ, které zpracovává
Odbor sociální problematiky a prevence
kriminality.
Sleduje a vyhodnocuje efektivitu
vynakládaných prostředků z rozpočtu
na aktivity a projekty v oblastech. Dále
monitoruje soulad politik v oblastech na
úrovni městské části a magistrátu hlavního města a vydává případná doporučení
pro potřeby vedení radnice. V neposlední
řadě reaguje na podněty z řad občanů
a monitoruje jejich plnění.
„Pravidelně komunikujeme se zástupci
státní i městské policie. Mimo jiné řešíme
například bezpečnostně problémové
lokality na území městské části, často
vycházíme z podnětů občanů,“ sdělil místopředseda komise Vladan Brenčič.
Na jednáních se projednávají i zprávy
o vývoji bezpečnosti obou „policií“, které
každoročně zveřejňujeme i v časopise
Pětka.
„Chtěl bych nejen touto cestou opět
poděkovat policistům i hasičům za jejich
obětavou a společensky prospěšnou činnost,“ dodal místopředseda. n red

i

Jak kontaktovat Komisi bezpečnostní
a protidrogovou?
Tajemnice Lenka Nahodilová:

Tel. č.: 257 000 504
E-mail: lenka.nahodilova@praha5.cz

KRÁTKÉ ZPRÁVY
POHÁDKOVÝ LES NEBUDE. Na základě
mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví z 23. září se ruší plánovaná
akce Pohádkový les. Ta se měla konat
v Kinského zahradách 3. října. Pokud to
epidemiologická situace dovolí, další se
uskuteční v červnu příštího roku.
OMBUDSMAN POMÁHÁ DÉLE. Úřední
hodiny ombudsmana páté městské části
Jiřího Vejmelky (SNOP 5 a nezávislí) se
rozšířily. Občanům nyní nabízí své služby
každou středu od 13 do 18 hodiny, a to
v budově radnice ve Štefánikově ulici
13,15. Měl by pomoci napravovat eventuální pochybení úředníků a přispívat tak
ke zlepšení práce úřadu.

VLADAN BRENČIČ
místopředseda
zastupitel MČ Praha 5
(ODS)
Členové:

Ing. PETR BERVID, MBA
zastupitel MČ Praha 5
(SNOP 5 a nezávislí)

MgA. DAVID DUŠEK
radní MČ Praha 5 (STAN)

JIŘÍ HÁJEK
(nom. ODS)

PETR KŘIČENSKÝ
zastupitel MČ Praha 5
(Piráti)

Ing. TOMÁŠ MYSLIVEČEK
zastupitel MČ Praha 5
(ANO)

BUDOUCNOST PETŘÍNA. O Petřín je
potřeba vhodně pečovat, zachovat jeho
krásy a hodnoty a rozvíjet jeho potenciál.
K tomu je zapotřebí mít plán, koncepci,
kterou bude nově připravovat IPR Praha.
Než vznikne, musí být jasné její zadání,
do kterého by se měli zapojit i občané.
Proto se přidejte 15. října v 17 hodin
k plánovací vycházce, kde se seznámíte
s připravovaným zadáním studie a kde
o něm budete moci diskutovat. Sraz je
u vstupu na Petřín v ulici Na Hřebenkách.
Vycházka bude zakončena na nádvoří
Strahovského kláštera okolo 19. hodiny.
RAGBISTKY USPĚLY. První titul v ženském turnaji o mistra ČR v ragby o sedmi
hráčkách získaly hráčky Tatry Smíchov.
Celým turnajem prošly bez porážky.
Ženské ragby o sedmi hráčkách je novým
olympijským sportem.
ZAWADSKÁ V LIDICKÉ. V Lampárně
v Lidické ulici 31 v rámci pořadu „Křeslo
pro hosta“ vystoupí herečka a dabérka
Valérie Zawadská. Akce se koná
13. října v 18 hodin, a to za finanční podpory páté městské části. Spoluúčinkují
Pavel Skalický a Dana Klásková. Vstupné
dobrovolné. n red
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KULTURA
KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁDELNA

Pavel Kantorek
opět míří
na Smíchov
Stalo se již trakřka tradicí, že na podzim nechybí
v programu Galerie Prádelna, která je součástí KC
Prádelna v Holečkově ulici, expozice kreslíře Pavla
Kantorka.

I

letos spolek InGarden ve
spolupráci a za finanční podpory MČ Praha 5 připravil
třetí ročník výstavy kreslíře Pavla
Kantorka – Babí léto s humorem
III. Tu mohou zájemci navštívit
od 1. října do 31. října 2020
v době otevření komunitního
centra.
Expozice představí 40 velkoformátových tisků, které jsou výběrem z autorovy tvorby. Samozřejmou součástí výstavy bude

také životopisný panel o autorovi
s kontaktními údaji na spolek
InGarden, který autora zastupuje
již od roku 2010 a propaguje
jeho tvorbu zejména pomocí
výstav a dále prodejem tisků či
originálních kreseb a dalších
předmětů spojených s autorovou
tvorbou, a také životopisný panel
připravený speciálně pro dětské
návštěvníky.
Pavel Kantorek byl český přírodovědec a profesor fyzikálních

Návštěvníci výstavy si prohlédnou čtyřicítku velkoformátových tisků

věd. Svůj život zasvětil teoretické
fyzice a výzkumu času, kterému se věnoval na Rayendsově
univerzitě v Kanadě. V Česku
je znám hlavně jako vynikající
autor kreslených vtipů a povídek,
zejména se zvířecí a vědeckou
tematikou. Mnohé z nich vydal
knižně, řada pak byla publikována na stránkách časopisu Vesmír.
Jeho svérázné myši, kočky,
slepice, ptáky či žáby, za kterými
schovával i politický podtext,
znali mj. také čtenáři humoristického týdeníku Dikobraz,
kde od roku 1965 do roku 1968
publikoval. Kreslené vtipy Pavla
Kantorka vycházely časopisecky
či knižně i v cizině.

„Tvorba Pavla Kantorka je
přímočará, zachycuje absurdní
situace s takovou samozřejmostí,
že pochybujete spíše o realitě
kolem sebe než o surrealitě na
obrázku, navíc je humor jeho
kreslených vtipů dokonale
nadčasový. Už dvakrát si mohli
návštěvníci našeho komunitního
centra výběr z tvorby tohoto
autora prohlédnout a zájem
byl vždy velký. Sám si výstavu
rozhodně nenechám ujít, neboť
v dnešní nelehké době může být
i odlehčením a inspirací, jak na
to, neboť když se lidé mohou
něčemu upřímně zasmát, tak
jsou nad věcí,“ dodal radní Petr
Lachnit (ANO). n mč

ANDĚLSKÁ MATINÉ

Cyklus nabídne fagoty i hoboj

L

etošní rok představuje
pro všechny kulturní akce
velkou výzvu. Bez živého
umění je ale život mnohem
chudší, a tak je i přes všechny
komplikace o koncerty stále velký zájem. I cyklus pro seniory
Andělská matiné se snaží nezklamat své příznivce a zachovat
nabídku podzimních koncertů,
jak bylo slíbeno. Bylo ovšem
třeba zajistit náhradní prostory,
aby byly zachovány dostatečné rozestupy a všechny další
hygienické požadavky. Rouška
se na koncertech už od jara stala
samozřejmostí, naopak lidé na
čas musí oželet obvyklé drobné
občerstvení.
Zahájení řady proběhlo 16.
září v barrandovském Kulturním
a rodinném centru, kde se plnému sálu představilo kytarové duo
Martin Cába a Vít Dvořáček. Za
zvuku skladeb kytarových velikánů vnesli mezi posluchače vlnu
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Zaplněnému sálu v září předvedlo své umění kytarové duo
Martin Cába a Vít Dvořáček

středomořského temperamentu
i napětí. Mistrně zvládnuté pasáže publikum ocenilo nadšeným
potleskem. Akci uvedla organizátorka Tereza Dudková a mís-

tostarosta Lukáš Herold (ODS),
který celý cyklus zaštiťuje.
Díky vstřícnosti radnice se
také může konat další z plánovaných koncertů, na němž dne

8. října v 11 hodin vystoupí
kvartet fagotů Affogato pod vedením Martina Petráka z České
filharmonie, tentokrát v zasedacím sále městské části Praha 5 na
adrese Štefánikova 246/15.
V říjnu se pak můžete těšit
ještě na další krásný program
Chvála hoboje. Ten se uskuteční
v Českém muzeu hudby, které
najdete přímo u tramvajové zastávky Hellichova – 20. října od
11 hodin tam vystoupí Divertimento Quartett s hobojistou
Vladislavem Borovkou. Koncert
připomene výročí úmrtí českého
skladatele Františka Xavera Thuriho. Kromě jeho skladeb filharmonici zahrají také díla W. A.
Mozarta, E. Elgara a B. Brittena.
Koncerty jsou pro seniory
zdarma, je ale třeba si místo
předem rezervovat, a to buď na
e-mailu: andelskamatine@gmail.
com, nebo telefonicky na čísle
723 117 050. n td
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MALVAZINKY

Koncert podpoří Archu pomoci Praha
Na komponovaném
programu „Albert
Schweitzer – muž, na
kterého bychom neměli
zapomenout“ vystoupí
i herec Jan Potměšil
a přední český varhaník
Aleš Bárta.

A

rcha pomoci Praha
poskytuje sociální pomoc
seniorům a osobám se
zdravotním postižením. Pomáhá
jim zůstat žít co nejdéle v prostředí vlastního domova a řešit
jejich sociální situaci. Svými
aktivitami podporuje také
jejich kontakt s dalšími lidmi,
ať už v rámci dobrovolnického
programu nebo volnočasových
aktivit.
Pořadatelé nabízejí koncert,
který může každého z návštěvní-

Koncert se uskuteční v modlitebně Církve adventistů sedmého dne

ků obohatit krásou hudby a slovem naděje. Připomene Alberta
Schweitzera – lékaře, teologa,
hudebníka, filozofa, pacifistu,
nositele Nobelovy ceny míru. Zanechal nesmazatelnou stopu. Svůj
život bezezbytku využil k neúnavné práci pro druhé. Proč někdo

jako on, se třemi doktorskými
tituly, vynikající varhaník a znalec
díla Johanna Sebastiana Bacha
se rozhodl postavit v pralesích
nemocnici na kůlech se střechou
z vlnitého plechu?
Koncert se uskuteční v sobotu 10. října 2020 v 17 hodin

v modlitebně Církve adventistů
sedmého dne, Peroutkova ulice
57. Vstup je volný. Zároveň bude
příležitostí podpořit Archu pomoci Praha. Ideální je využít bus
číslo 137 ze stanice Anděl (Na
Knížecí) a vystoupit v zastávce
Urbanova. n red

i

Více informací na:

www.archapomoci.eu

17. ŘÍJNA – 7. LISTOPADU 2020
13 – 16:00 HODIN

MUSEUMPORTHEIMKA.CZ
ŠTEFÁNIKOVA 12, PRAHA 5

300 Kč / termín / materiál a lektorské vedení / 180 minut

MASTER CLASS:

BIŽUTERIE

17. 10.
Milleori

24. 10.
Palle

31. 10.
Merletto

7. 11.
Ragnatela

Rezervace termínů na emailu: programy@museumportheimka.cz nebo na
telefonu: +420 776 036 111
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ROZHOVOR
HUDEBNÍK VILÉM VEVERKA:

Hoboj je možná ten
nejzpěvnější nástroj
V roce 2003 zvítězil v prestižní soutěži Sony Music Foundation
a od té doby si vybudoval pozici mezinárodně respektovaného
sólisty a komorního hráče. Hobojista Vilém Veverka je zakládajícím
členem elitních hudebních souborů Ensemble Berlin-Prag
a PhilHarmonia Octet. Vystoupil s mnoha významnými orchestry
doma, v Evropě, Americe i Asii.

S

e svým Ultimate W Band se Vilém Veverka specializuje na žánrovou fúzi. Vystudoval HAMU
v Praze a prestižní Hochschule für
Musik Hanns Eisler Berlin, působil
také v Berlínské filharmonii. V české
či světové premiéře provedl mnoho
technicky náročných koncertantních
skladeb druhé poloviny 20. století
a současnosti. Letos v říjnu vydává
album Next Horizon.
n Čím vás hoboj okouzlil?

Zdánlivě jednoduchá otázka, na kterou se však neodpovídá úplně snadno.
Je to zřejmě ten nejzpěvnější nástroj.
Má rozhodně nejblíž k lidskému hlasu. Skrze tu barvu, která má s lidským
hlasem určitou příbuznost, můžeme
mluvit o mimořádně kantabilním
potenciálu.
n Rozhodl jste se pro něj jako dítě?

Hraju od dvanácti let. Na začátku jsem
však neměl o hoboji žádné ponětí,
začal jsem bez toho, aniž bych věděl,
jaká má specifika, respektive co vše to
bude obnášet.
n Kdo vás k hoboji přivedl?

Moje máma se znala s mým budoucím
profesorem na konzervatoři, legendárním F. X. Thuri, nejlepším českým
kantorem všech dob, který bydlel tady
v Košířích. Skrze tuto „konexi“ mně
byl hoboj, možná trochu překvapivě,
vybrán.
n A co jste tomu říkal?

Já jsem tomu neříkal vlastně vůbec
nic. Nebyl jsem ten případ dítěte –
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muzikanta, který by za každou cenu
chtěl hrát na to či ono. A nebyl jsem
ani tím dítětem, které chce sedět
hodiny a hodiny u nástroje. Radši
jsem běhal venku. V rodině panovalo
vysoké povědomí o hudbě, respektive
o umění, dědeček Rudolf Veverka, kterého jsem bohužel nezažil, byl malíř,
babička učila zpěv, rovněž v Praze 5,
máma hudební vědec, a tak mi logicky, či možná automaticky dali nějaký
nástroj do ruky. Ve výtvarném umění,
dá-li se takto hovořit v mém případě
o fotografii, mě podporoval otec.

případě se jedná o třífázový trénink.
Později dopoledne, odpoledne a později večer. Například dneska se budu
dopoledne připravovat, pak mám jiné
– s hudbou související – povinnosti, večer mě čeká koncert v České Třebové.
n Jak vás jako muzikanta zasáhl
koronavirus?

Ta pomyslná hudební akcelerace nastala někdy kolem šestnácti, sedmnácti let.
Až tehdy jsem tak nějak začínal chápat,
co asi vůbec chci, kudy se chci ubírat.

Během nouzového stavu padlo či se
přesouvalo de facto úplně všechno,
přes léto jsem však hrál již relativně
hodně. Přál bych si, aby bylo možné
dělat během podzimu akce alespoň do
500 lidí. Je však podstatné, aby nám
publikum zachovalo přízeň, aby se
lidé nebáli přijít. Doufám, že scénář
nebude tak dramatický, jak by se teď
mohlo zdát, byt' aktuální situace není
úplně optimistická.

n Je těžké naučit se na něj hrát?

n Máte nějaké oblíbené skladby?

n Nakonec jste hoboji podlehl...

Hoboj je považován za jeden z nejtěžších hudebních nástrojů, snad je jmenován dokonce v Guinnessově knize
rekordů. Je tam ironický či humorný
argument, že na ten nástroj v podstatě
ještě nikdo pořádně neumí. Jistěže je
to s určitou mírou nadsázky.
n A jak hoboj ovládáte vy?

Sám sebe nechci posuzovat. Za mě
necht' mluví třeba mé nahrávky...
n Kolik času nástroji věnujete?

Příprava je v některých ohledech
podobná jako u profesionálního
sportovce, každý den musíte velmi
poctivě trénovat. Nespecifikoval bych
to na hodiny, souvisí to s tím, zda mám
v ten den koncert nebo ne. V ideálním

Během nouzového stavu jsem nahrál
novou desku Next Horizon, která
vychází 9. října. Z mého pohledu je to
„best of “ ve smyslu mých preferencí.
Jinak samozřejmě každý muzikant
má své vzory, které jsou minimálně
zdrojem inspirace. Mohl bych však
odpovědět i tak, že oblíbené skladby
jsou ty, které právě hraju. Mám rád
hudbu, která něco sděluje, kde nacházím hloubku a skrze kterou můžu pak
něco dalšího sdělit a předat publiku i já.
Může to být jak hudba Ennia Morricone, tak hudba Gustava Mahlera.
n Na který svůj umělecký počin jste
pyšný?

Určitě na tu letošní desku. To byl pro
mě projekt letošního roku, navíc jsem

Hoboj vyžaduje
člověka, který
je fit po všech
stránkách. Proto
rád jezdím na
kole, hraju tenis,
příležitostně plavu,
jezdím na hory.
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Fotografie skutečně ožije
de facto jen na papíře. Za
ideální výsledek považuji
precizní velkoformátový
obraz, který následně
korunuje prostor, do
kterého je zasazen.

n Nejen s ním.

Tak samozřejmě, mými hosty na albu
jsou Pavel Šporcl a Zdenek Merta.
Intenzivněji jsme letos začali spolupracovat s Michalem Pavlíčkem.
n Existuje dost skladeb pro hoboj?

Repertoár je bohatý. Já se však snažím,
aby navíc vznikaly skladby přímo pro
mě. Mám „své“ skladatele, kteří pro
mě píšou „přímo na tělo“. Nakonec
i tato moderní hudba je na desce
a myslím, že patří k tomu nejlepšímu.
n Skládáte?

Mým tématem je především krajina
– hory, v uplynulých letech se pak
soustředím na sever, Island a polární
oblasti Norska.
n Zůstávají vám snímky ve fotoaparátu, či je svědomitě vyvoláváte?

Fotografii vnímám jako médium,
které skutečně ožije de facto jen na
papíře. Za ideální výsledek považuji
maximálně precizní obraz – velkoformátový, který následně korunuje
prostor, do kterého je zasazen. Mám
za sebou několik samostatných výstav,
u nás a na Slovensku. Tu nejbližší, Můj
arktický rok, chystám po Novém roce
v Litvínově.

n Kam byste se kvůli fotkám rád
vypravil?

Uvidíme, jaká bude panovat ve světě
situace. Tou příští destinací a mým
snem jsou Špicberky. Pak jsou to
i další podobné, mnohdy zaledněné
oblasti planety.
n Kde se vzala tahle vášeň?

n Je mezi hobojisty konkurence?

n Jak dlouho v pátém obvodu žijete?

n Jaká je historie hudebního nástroje?

Vilém Veverka
na hoboj hraje
od dvanácti let.
Začínal
u legendárního
F. X. Thuriho.

n Co fotíte?

Necítím potřebu a mám pocit, že
jsou zde povolanější. Třeba Martin
Hybler. S oblibou říkám, že on je pro
mě tím, čím byl pro Karla Gotta Karel
Svoboda. Já jsem pouze ten, kdo může
dávat určité impulzy ve smyslu, jak
by to mělo vypadat, co od skladby
očekávám.
Je jich relativně dost, absolutní většina
se profiluje jako orchestrální hráči
a pedagogové.

nové album připravoval několik let.
Tím, že deska vznikla za nouzového
stavu, pro mě jaro nakonec nevyznělo
tak plonkově, byť panovala nejistota, jestli bude realizace možná. Na
projektu jsem se podílel částečně
i producentsky. Myslím, že výsledek se
nám povedl. Z mého pohledu je to určitě nejatraktivnější deska, kterou jsme
doposud se Supraphonem udělali.
Nakonec, necht' to následně posoudí
především publikum. Teď je důležité,
aby projekt žil na koncertech. Křest
by měl být 26. listopadu v Pražské křižovatce a kmotrem by měl být Meky
Žbirka, se kterým chystáme možnou
spolupráci.

na kole, hraju tenis, příležitostně
plavu, jezdím na hory. Ty jsou spjaté
s mou velkou vášní, jíž je fotografování.

Jde o jeden z nejstarších nástrojů. Prapůvod sahá dokonce až do
starého Egypta. Velmi oblíbeným byl
především v první polovině 18. století
během vrcholného a pozdního baroka.
Renesance hoboje jako sólového
nástroje pak nastala po druhé světové
válce.
n Z čeho je vyroben?

Je to dřevo, ale mám hoboj, který
je ze směsi dřeva a kompozitu. I na
tomto poli se experimentuje s novými
materiály. Ale dřevo se nadále jeví, co
do zvuku, jako ideální materiál.
n Dáváte si pozor na ruce třeba při
výběru koníčků?

Určitě. Hoboj vyžaduje člověka, který
je fit po všech stránkách. Rád jezdím

Můj otec byl velký fotografický entuziasta, a byť trochu později, přivedl
mě k fotografii právě on. Sám mám
to krédo, cokoliv dělám, snažím se
dělat maximálně dobře. Na druhou
stranu, jak dobře vidíte, zas tolik toho
nedělám.
Bydlím v Košířích v relativně klidné
části města přes deset let. Právě ten
klid, na straně jedné, a na straně
druhé to, že sednu na kolo a jsem
během pěti deseti minut v centru, mi
absolutně vyhovuje. Kolo vnímám
jako ideální dopravní prostředek.
n Co byste v Praze 5 změnil?

To je otázka. Praha 5 funguje dobře,
co se dopravní i jiné obslužnosti týče.
Byť říkám, že MHD moc nepoužívám.
Ale třeba Plzeňská a přilehlé ulice
zatím podle mě úplně neodpovídají
standardům 21. století, mění se trochu
pomaleji, než bychom chtěli. Nesourodé je to mnohdy od Anděla směrem
k Vltavě. Situace se však mění a nedá
se porovnat dnešní stav se situací před
deseti dvaceti lety. Praha 5 nemá sice
pověst či půvab Vinohrad či Dejvic,
ale tím spíš je to městská část, která
je řekněme autentičtější, lépe řečeno
životaschopná. n
Lucie Černá

11

Pětka

ŘÍJEN /2020

ROZVOJ

DOKUMENT

Radnice připravuje dlouhodobou
strategii. Občané vyplní dotazníky
S mottem „Pojďte s námi
vylepšovat Prahu 5“
zahájila radnice přípravu
strategie rozvoje páté
městské části na období
2020 až 2030 s výhledem
na další léta. Do její tvorby
se zapojí i občané.

K

vytvoření Strategie rozvoje městské části Praha 5
2030+ se vedení městské
části rozhodlo na základě svého
programového prohlášení. Aby
však chystaný dokument byl
co nejlépe zpracován, nelze ho
připravit bez spolupráce občanů
Prahy 5.
Nutnost zapojit občany
Stěžejním základem pro tvorbu
strategie bude dotazníkové šetření. „Život každé městské části,
Prahu 5 nevyjímaje, tvoří především její obyvatelé a ti, kteří s danou městskou částí spojí svou
práci a podnikání. Vedle toho
se na životě každé městské části
podílejí též zvolení komunální
politici. Oběma těmto skupinám

12

by nemělo být lhostejné, jak
jejich nejbližší okolí vypadá, kam
jejich městská část směřuje, jaké
má vize do budoucna,“ uvedla
starostka MČ Praha 5 Renáta
Zajíčková (ODS). Podle ní se
jedná o unikátní možnost, jak
mohou jednotliví občané ovlivnit
budoucí podobu svého životního
prostoru.
Společná politická vůle
Aby měl průzkum opravdu váhu,
musí být od počátku realizován
nejen ve veřejném, ale i v širokém politickém zastoupení.
„Strategie rozvoje je plánovací
nástroj, který přesahuje meze
volebních období. Infrastruktura
roste pomalu, je třeba město
připravovat na nové výzvy. Staví
se obytné komplexy, potřebujeme plánovat školy a ostatní
vybavenost. Vážíme si svého
zdraví, chceme snižovat znečištění z dopravy. Roste nebezpečí
sucha a potřebujeme zlepšovat
nakládání s vodou. Přes metodické mezery v přípravě se Piráti
na jeho přípravě podílejí, hájí
racionalitu a co největší zapojení
názorů obyvatel do jeho tvorby,“

okomentoval přípravy „referenda“ zastupitel Daniel Mazur
(Piráti).
Radnice se od občanů Prahy
5 snaží získat odpovědi na to, jak
se lidem v naší páté městské části
žije, co by se mělo zlepšit, co
vybudovat nebo naopak omezit.
Připravený dotazník nemůže
odpovídat na konkrétní otázky,
které je třeba řešit jednotlivě, ale
je naopak nastaven pocitově. Lze
označit jednu z variant ve škále
od „rozhodně nespokojen“ až po
„rozhodně spokojen“.
Jak s dotazníky?
Kde lze dotazník sehnat a odevzdat? Rovnou dva exempláře najdete na následujících
stránkách Pětky. Další si můžete

23. ŘÍJEN
je posledním dnem
pro odevzdání
vyplněných dotazníků.

obstarat a vyplnit elektronicky na
internetových stránkách www.
praha5.cz/strategie. Na nich lidé
naleznou i kompletní seznam
takzvaných sběrných míst,
na kterých si občané mohou
formulář jak vzít, tak i odevzdat.
Jde například o budovy radnice
ve Štefánikově ulici či na náměstí
14. října, Komunitní centra
Prádelna a Louka, Polikliniku
Barrandov či Galerii Portheimka.
Velmi jednoduché bude vyplnění
dotazníku pro ty, co půjdou
k nadcházejícím senátním
volbám. Sběrná místa se totiž
objeví v budovách základních
či mateřských škol, kde jsou
volební místnosti. Respondent
si tam může dotazník vzít buď
domů, nebo ho na místě vyplnit
a ihned vhodit do přistaveného
speciálního boxu.
Vystřižené listy dotazníků
z tohoto čísla Pětky prosíme
před odevzdání určitým způsobem spojte (sešitím, slepením,
obálkou...). Vyplněné anketní
formuláře odevzdejte do
23. října. Zároveň radnice apeluje
na občany, aby anketu šířili mezi
své sousedy. n red

DOTAZNÍK
Pojďte s námi vylepšovat Prahu 5
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
k budoucímu rozvoji naší městské části přistupujeme zodpovědně, a to je důvodem, proč připravujeme Strategii
rozvoje městské části Praha 5 2030+. Chceme realizovat
rozvoj koncepční a promyšlený. Obracíme se na vás proto
s žádostí o vyplnění dotazníku, jehož součástí jsou otázky
na oblasti bezprostředně související s kvalitou života v Praze 5. Je pro nás důležité vědět, jak se vám tu žije a co byste
chtěli zlepšit, a na vašich odpovědích nám velmi záleží.

Dotazník mohou vyplnit občané s trvalým bydlištěm (rezidenti) i občané bez trvalého bydliště, tedy i obyvatelé,
kteří v Praze 5 dlouhodobě žijí. Věková hranice také není
omezena, rozhodující je rozumová vyzrálost respondenta.
Předem vám všem děkujeme za spolupráci.
Za Řídicí skupinu Strategie
Renáta Zajíčková, starostka Prahy 5

1. Ve které lokalitě městské části bydlíte?
Barrandov

Jinonice

Malá Strana

Radlice

Hlubočepy

Košíře

Motol

Smíchov

2. Uveďte, zda jste spokojený/á se současným stavem Prahy 5 v následujících oblastech?
U každé oblasti, prosíme, vyberte
z nabídky jednu možnost hodnocení.

rozhodně
ANO

spíše
ANO

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

dostupnost a kvalita mateřských škol
dostupnost a kvalita základních škol
nabídka sportovních aktivit
nabídka kulturních a společenských aktivit
dostupnost a kvalita sociálních služeb
dostupnost a kvalita odpočinkových a volnočasových ploch
úroveň bezpečnosti
dostupnost městské hromadné dopravy
dostatek parkovacích míst
stav komunikací (chodníky, schodiště, ...)

3. Uveďte, zda je pro vás kvalita vybavenosti Prahy 5 vyhovující v následujících oblastech:
U každé oblasti, prosíme, vyberte
z nabídky jednu možnost hodnocení.

rozhodně
ANO

mateřské školy
základní školy
sociální služby
veřejná prostranství
infrastruktura pro cyklisty
dětská hřiště
sportoviště
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spíše
ANO

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

4. Pokud se vás týká (či týkal) výběr mateřské školy zřizované MČ Praha 5, uveďte,
zda jsou pro vás při rozhodování důležitá následující kritéria:
U každého kritéria vyberte z nabídky jednu možnost,
pokud se vás otázka netýká, prosíme, nevyplňujte.

rozhodně
ANO

spíše
ANO

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

vzdálenost od bydliště
vzdálenost od místa zaměstnání
kvalita a zaměření školního vzdělávacího programu
dobré reference o úrovni školky (atmosféra, pedagogický sbor, …)
věkové složení dětí ve třídách
vybavenost a zázemí školky

5. Navštěvují vaše děti základní školu v Praze 5?
ANO, veřejnou ZŠ

ANO, soukromou ZŠ

NE

Otázka se mě netýká

Pokud vaše děti nenavštěvují základní školu zřízenou MČ Praha 5, prosíme, uveďte důvody,
které vás vedly k výběru soukromé školy nebo školy mimo MČ Praha 5:
zaměření školy

rodinné důvody

životní prostředí

prestiž školy

dopravní výhodnost

nabídka volnočasových aktivit

jiné, prosíme, uveďte:

6. Pokud se vás týká (či týkal) výběr základní školy zřizované MČ Praha 5, uveďte,
zda jsou pro vás při rozhodování důležitá následující kritéria:
U každého kritéria vyberte z nabídky jednu možnost,
pokud se vás otázka netýká, prosíme, nevyplňujte.

rozhodně
ANO

spíše
ANO

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

vzdálenost od bydliště
vzdálenost od místa zaměstnání
kvalita a zaměření školního vzdělávacího programu
dobré reference o úrovni školy (atmosféra, pedagogický sbor, …)
vybavenost a zázemí školy

7. Uveďte, zda jste spokojený/á s úrovní životního prostředí Prahy 5
z pohledu následujících kritérií:
U každého kritéria, prosíme, vyberte z nabídky jednu možnost.

kvalita ovzduší
intenzita hluku
údržba zeleně
čistota veřejného prostranství (ulice, parky, fasády apod.)
úklid veřejného prostoru
dostupnost nádob na tříděný odpad
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rozhodně
ANO

spíše
ANO

8. Uveďte, zda jste spokojený/á s fungováním radnice z pohledu následujících kritérií:
U každého kritéria, prosíme, vyberte
z nabídky jednu možnost.

rozhodně
ANO

spíše
ANO

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

spíše
ANO

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

rozsah úředních hodin
informovanost o chodu úřadu
profesionalita a vstřícnost úředníků
informační a navigační systém v budovách radnice
kvalita webových stránek
kvalita časopisu Pětka
kvalita sociálních sítí

9. Uveďte, zda při získávání aktuálních informací z radnice
využíváte následující komunikační kanály:
U každého kritéria, prosíme, vyberte
z nabídky jednu možnost.

rozhodně
ANO

časopis Pětka
webové stránky (www.praha5.cz)
Facebook Prahy 5
YouTube Prahy 5
aplikace „Praha 5 v mobilu“
Instagram Prahy 5
Twitter Prahy 5
radniční výlepové plochy (vývěskové tabule)

10. Jak jste spokojený/á s městskou částí Praha 5 jako s místem pro život?
1 = zcela nespokojen; 10 = zcela spokojen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11. Označte, jak proměny Prahy 5 v posledních deseti letech ovlivnily kvalitu vašeho života.
Prosíme, vyberte jednu z následujících možností.

určitě vzrostla

s píše vzrostla

nezměnila se

spíše poklesla

12. Označte, které oblasti považujete pro rozvoj Prahy 5 za nejdůležitější.
Prosíme, vyberte maximálně tři z následujících možností.

bydlení

sociální služby

školství
(mateřské školy a základní školy)

bezpečnost

prostor pro volnočasové aktivity
(parky, hřiště, …)
kultura
sport

 opravní infrastruktura
d
(parkování a infrastruktura
pro cyklistiku)
 ákupní služby
n
(obchodní centra, prodejny, …)

cestovní ruch
životní prostředí
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určitě poklesla

Na závěr bychom vás rádi požádali
o odpovědi na otázky vztahující se
k vám jako respondentovi.
Tyto odpovědi nám pomohou lépe
a přesněji vyhodnotit informace
získané dotazníkovým šetřením.
1. Můj vztah k Praze 5:

Děkujeme vám za vyplnění dotazníku
a za čas, který jste odpovědím na
otázky věnovali.
Prosíme, pokud máte nějaké další
poznámky či přání související
s tímto dotazníkem, napište je
do následujících řádek jako
vzkaz radnici. Za vaše podněty
předem děkujeme.
................................................................................

mám zde trvalé bydliště (rezident)
dlouhodobě zde žiji

................................................................................

2. V Praze 5 žiji:

................................................................................

méně než 5 let
................................................................................

více než 5 let
více než 10 let

................................................................................

více než 20 let
................................................................................

3. Využil/a jste jako starousedlík některý
z developerských projektů postanevých
v Praze 5 v posledních deseti letech?
ANO

................................................................................

................................................................................

NE

................................................................................

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
................................................................................

bez vzdělání

Vyplněné dotazníky odevzdávejte
do 23. října 2020 do sběrných
boxů. Jejich seznam najdete na
www.praha5.cz/strategie. K dispozici
budou na radnici, ve vybraných
školských budovách a dalších objektech
Prahy 5. Vystřižené listy dotazníků
spojte (sešitím, slepením, odevzdáním
v obálce, ...). Prosíme, šiřte anketu mezi
své příbuzné či známé. Formuláře
lze získat nejen v tomto čísle Pětky,
ale i na uvedených webových stránkách
či přímo u sběrných boxů.

základní
střední odborné bez maturity
střední s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské
nepřeji si uvádět

5. Jaký je váš věk?
méně než 18 let
19 až 29 let
30 až 39 let
40 až 59 let
60 a více let
nepřeji si uvádět

6. Jsem:
muž

žena

nepřeji si uvádět
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DOTAZNÍK
Pojďte s námi vylepšovat Prahu 5
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
k budoucímu rozvoji naší městské části přistupujeme zodpovědně, a to je důvodem, proč připravujeme Strategii
rozvoje městské části Praha 5 2030+. Chceme realizovat
rozvoj koncepční a promyšlený. Obracíme se na vás proto
s žádostí o vyplnění dotazníku, jehož součástí jsou otázky
na oblasti bezprostředně související s kvalitou života v Praze 5. Je pro nás důležité vědět, jak se vám tu žije a co byste
chtěli zlepšit, a na vašich odpovědích nám velmi záleží.

Dotazník mohou vyplnit občané s trvalým bydlištěm (rezidenti) i občané bez trvalého bydliště, tedy i obyvatelé,
kteří v Praze 5 dlouhodobě žijí. Věková hranice také není
omezena, rozhodující je rozumová vyzrálost respondenta.
Předem vám všem děkujeme za spolupráci.
Za Řídicí skupinu Strategie
Renáta Zajíčková, starostka Prahy 5

1. Ve které lokalitě městské části bydlíte?
Barrandov

Jinonice

Malá Strana

Radlice

Hlubočepy

Košíře

Motol

Smíchov

2. Uveďte, zda jste spokojený/á se současným stavem Prahy 5 v následujících oblastech?
U každé oblasti, prosíme, vyberte
z nabídky jednu možnost hodnocení.

rozhodně
ANO

spíše
ANO

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

dostupnost a kvalita mateřských škol
dostupnost a kvalita základních škol
nabídka sportovních aktivit
nabídka kulturních a společenských aktivit
dostupnost a kvalita sociálních služeb
dostupnost a kvalita odpočinkových a volnočasových ploch
úroveň bezpečnosti
dostupnost městské hromadné dopravy
dostatek parkovacích míst
stav komunikací (chodníky, schodiště, ...)

3. Uveďte, zda je pro vás kvalita vybavenosti Prahy 5 vyhovující v následujících oblastech:
U každé oblasti, prosíme, vyberte
z nabídky jednu možnost hodnocení.

rozhodně
ANO

mateřské školy
základní školy
sociální služby
veřejná prostranství
infrastruktura pro cyklisty
dětská hřiště
sportoviště
DOTAZNÍK s. 1/4

spíše
ANO

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

4. Pokud se vás týká (či týkal) výběr mateřské školy zřizované MČ Praha 5, uveďte,
zda jsou pro vás při rozhodování důležitá následující kritéria:
U každého kritéria vyberte z nabídky jednu možnost,
pokud se vás otázka netýká, prosíme, nevyplňujte.

rozhodně
ANO

spíše
ANO

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

vzdálenost od bydliště
vzdálenost od místa zaměstnání
kvalita a zaměření školního vzdělávacího programu
dobré reference o úrovni školky (atmosféra, pedagogický sbor, …)
věkové složení dětí ve třídách
vybavenost a zázemí školky

5. Navštěvují vaše děti základní školu v Praze 5?
ANO, veřejnou ZŠ

ANO, soukromou ZŠ

NE

Otázka se mě netýká

Pokud vaše děti nenavštěvují základní školu zřízenou MČ Praha 5, prosíme, uveďte důvody,
které vás vedly k výběru soukromé školy nebo školy mimo MČ Praha 5:
zaměření školy

rodinné důvody

životní prostředí

prestiž školy

dopravní výhodnost

nabídka volnočasových aktivit

jiné, prosíme, uveďte:

6. Pokud se vás týká (či týkal) výběr základní školy zřizované MČ Praha 5, uveďte,
zda jsou pro vás při rozhodování důležitá následující kritéria:
U každého kritéria vyberte z nabídky jednu možnost,
pokud se vás otázka netýká, prosíme, nevyplňujte.

rozhodně
ANO

spíše
ANO

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

vzdálenost od bydliště
vzdálenost od místa zaměstnání
kvalita a zaměření školního vzdělávacího programu
dobré reference o úrovni školy (atmosféra, pedagogický sbor, …)
vybavenost a zázemí školy

7. Uveďte, zda jste spokojený/á s úrovní životního prostředí Prahy 5
z pohledu následujících kritérií:
U každého kritéria, prosíme, vyberte z nabídky jednu možnost.

kvalita ovzduší
intenzita hluku
údržba zeleně
čistota veřejného prostranství (ulice, parky, fasády apod.)
úklid veřejného prostoru
dostupnost nádob na tříděný odpad
DOTAZNÍK s. 2/4

rozhodně
ANO

spíše
ANO

8. Uveďte, zda jste spokojený/á s fungováním radnice z pohledu následujících kritérií:
U každého kritéria, prosíme, vyberte
z nabídky jednu možnost.

rozhodně
ANO

spíše
ANO

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

spíše
ANO

spíše
NE

rozhodně
NE
nevím

rozsah úředních hodin
informovanost o chodu úřadu
profesionalita a vstřícnost úředníků
informační a navigační systém v budovách radnice
kvalita webových stránek
kvalita časopisu Pětka
kvalita sociálních sítí

9. Uveďte, zda při získávání aktuálních informací z radnice
využíváte následující komunikační kanály:
U každého kritéria, prosíme, vyberte
z nabídky jednu možnost.

rozhodně
ANO

časopis Pětka
webové stránky (www.praha5.cz)
Facebook Prahy 5
YouTube Prahy 5
aplikace „Praha 5 v mobilu“
Instagram Prahy 5
Twitter Prahy 5
radniční výlepové plochy (vývěskové tabule)

10. Jak jste spokojený/á s městskou částí Praha 5 jako s místem pro život?
1 = zcela nespokojen; 10 = zcela spokojen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11. Označte, jak proměny Prahy 5 v posledních deseti letech ovlivnily kvalitu vašeho života.
Prosíme, vyberte jednu z následujících možností.

určitě vzrostla

s píše vzrostla

nezměnila se

spíše poklesla

12. Označte, které oblasti považujete pro rozvoj Prahy 5 za nejdůležitější.
Prosíme, vyberte maximálně tři z následujících možností.

bydlení

sociální služby

školství
(mateřské školy a základní školy)

bezpečnost

prostor pro volnočasové aktivity
(parky, hřiště, …)
kultura
sport

 opravní infrastruktura
d
(parkování a infrastruktura
pro cyklistiku)
 ákupní služby
n
(obchodní centra, prodejny, …)

cestovní ruch
životní prostředí

DOTAZNÍK s. 3/4

určitě poklesla

Na závěr bychom vás rádi požádali
o odpovědi na otázky vztahující se
k vám jako respondentovi.
Tyto odpovědi nám pomohou lépe
a přesněji vyhodnotit informace
získané dotazníkovým šetřením.
1. Můj vztah k Praze 5:

Děkujeme vám za vyplnění dotazníku
a za čas, který jste odpovědím na
otázky věnovali.
Prosíme, pokud máte nějaké další
poznámky či přání související
s tímto dotazníkem, napište je
do následujících řádek jako
vzkaz radnici. Za vaše podněty
předem děkujeme.
................................................................................

mám zde trvalé bydliště (rezident)
dlouhodobě zde žiji

................................................................................

2. V Praze 5 žiji:

................................................................................

méně než 5 let
................................................................................

více než 5 let
více než 10 let

................................................................................

více než 20 let
................................................................................

3. Využil/a jste jako starousedlík některý
z developerských projektů postanevých
v Praze 5 v posledních deseti letech?
ANO

................................................................................

................................................................................

NE

................................................................................

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
................................................................................

bez vzdělání

Vyplněné dotazníky odevzdávejte
do 23. října 2020 do sběrných
boxů. Jejich seznam najdete na
www.praha5.cz/strategie. K dispozici
budou na radnici, ve vybraných
školských budovách a dalších objektech
Prahy 5. Vystřižené listy dotazníků
spojte (sešitím, slepením, odevzdáním
v obálce, ...). Prosíme, šiřte anketu mezi
své příbuzné či známé. Formuláře
lze získat nejen v tomto čísle Pětky,
ale i na uvedených webových stránkách
či přímo u sběrných boxů.

základní
střední odborné bez maturity
střední s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské
nepřeji si uvádět

5. Jaký je váš věk?
méně než 18 let
19 až 29 let
30 až 39 let
40 až 59 let
60 a více let
nepřeji si uvádět

6. Jsem:
muž

žena

nepřeji si uvádět
DOTAZNÍK s. 4/4
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ŠKOLSTVÍ
REKONSTRUKCE ZŠ NEPOMUCKÁ

Rodiče se sešli s vedením radnice
Rozsáhlá rekonstrukce budovy Základní školy
Nepomucká je v plném proudu. Jde o jednu z největších
letošních investic radnice páté městské části.

Z

načný rozsah oprav
neumožnil jejich provedení v průběhu letních
prázdnin tak, jak tomu často
bývá u jiných školských zařízení.
Chod školy rekonstrukce nezastavila, přirozeně ale přináší
jistý diskomfort. Několik rodičů
žáků v této souvislosti zaslalo
na radnici Prahy 5 dopis, kde se
především ptají, jak bude celá
akce ošetřena z bezpečnostních
a hygienických hledisek. A také
jaký je časový harmonogram
jednotlivých prací v souvislosti
s jejich zahájením až v srpnu.
„Píšeme tento dopis i proto,
že máme být partnery školy při

vzdělávání našich dětí. Právě
vzhledem k tomu, jak jsme
společně zvládli období distanční
výuky, považujeme za správné
a samozřejmé být o všech těchto
záležitostech včas, zevrubně
a rovnocenně informováni,“
uvádí se v dopise.
Místostarosta Prahy 5 Tomáš
Homola (STAN) ve své odpovědi
podotkl, že zakázka byla soutěžena v režimu zákona o veřejných zakázkách a ten definuje
některé nepřekročitelné lhůty,
které ovlivňují celý proces zadání
zakázky. „Věc jsem převzal loni
na podzim, kdy probíhalo dopracování projektové dokumentace

podle připomínek zadaných
mým předchůdcem Štěpánem
Rattayem,“ sdělil Homola.
Podle něj bylo celé rozhodné
období ovlivněno mimořádným
stavem kvůli pandemii Covid
19 a také vznikem samostatného Odboru přípravy a realizace
investic. „Nicméně přesto v celém
procesu není jakékoli pochybení
nebo průtahy. Předmětné zakázce
se jak vedení radnice, tak příslušné
odbory a oddělení věnovaly
s náležitou péčí. Zcela chápu
obavy rodičů o průběh výuky
v následujícím období, kdy výuka
bude omezována tak, jak bylo
sděleno vedením školy. Vzhledem
k rozsahu prováděných stavebních
prací však nelze řešit situaci jinak,“
prohlásil místostarosta. Stavební
práce by měly skončit pravděpodobně v červnu příštího roku.

Vzhledem k rozsahu
prováděných
stavebních prací
nelze řešit situaci
jinak.
Tomáš Homola,
místostarosta Prahy 5

Rodiče ve svém dopise nepřímo vyzvali zástupce radnice
ke schůzce. Ta se uskutečnila 24.
září v budově školy a řadu otázek
souvisejících s rekonstrukcí
vyjasnila. n red

Múzy dětem v Portheimce 2020
1. 10. – 2. 11. 2020
Galerie D – Portheimka
Matoušova, 150 00 Praha 5

30. 9. v 17:45 hod vernisáž s aukcí, kouzly a kouzelnou hudbou Saši Niklíčkové
15. 10. v 17:45 hod a/u/kce hravá s čáry a akčním Petrem Niklem
28. 10. v 17:45 hod Sváteční dernisáž s magií, písněmi Jany Rychterové
a překvapením

Výtěžek akce bude použit na spolufinancování projektů Múz dětem
účinně pomáhajících dětem z dětských domovů.
Pod záštitou Lukáše Herolda, místostarosty Prahy 5.

www.muzydetem.cz

Facebook: Múzy dětem z.s.
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SENIOŘI
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Pohodové bydlení
i v pokročilém věku
Můj dům, můj hrad. Toto pravidlo platí od nepaměti samozřejmě o bydlení
jako takovém. Byt je cenné zázemí, kde trávíme více než polovinu života,
a obzvláště to platí ve věku, kdy člověk stárne a byt se teprve tehdy
stává doceněnou oázou klidu, bezpečí a pohody.

D

ůležitou roli hrají i sousedské
vztahy. Mít sousedy a možnost
si popřát hezký den, společně
si posedět a popovídat třeba i u dobré
kávy a vědět, že okolo jsou lidé nablízku, to je výhoda. Ne všichni však tuto
devizu mají ve věku, kdy by to nejvíce
potřebovali. A proto vám představíme
trochu jinou formu bydlení, kde mají
možnost senioři žít tak, jak chtějí,
a ještě něco více.
Krátkým historickým exkurzem se
přeneseme do oblasti Smíchova, do
jednoho z nejkrásnějších domů či spíše
paláce v ulici Zubatého 10, který je
opředený bohatou historií. Na přelomu
16. a 17. století se tam nalézal panský
dvůr se zahradami a s usedlostmi Prstenka a Maxmiliánka. Na místě, kde
se nachází právě Dům s pečovatelskou
službou (DPS), bylo pravděpodobně
hliniště cihelny. Do poloviny 19. století
vlivem industrializace začaly vznikat
první cihelny. V roce 1891 se právě
lokalita ulic Zubatého a Arbesova
náměstí stala nejhezčím náměstím
Smíchova a dodnes je na dvoře DPS
zachována malá zahrada. A teď se zde
zastavme a vraťme se zpět do současnosti přímo do DPS.
Služby na jednom místě
Městské části Praha 5 se ve spolupráci
s Centrem sociální a ošetřovatelské
pomoci Praha 5 p.o. (CSOP) povedlo
v roce 2014 získat celý dům Zuba
tého 10 pro ucelený komplex bytů
zvláštního určení pro seniory. Jedná se
o dům s poskytováním pečovatelských
služeb, které jsou k dispozici nájemníkům. Bydlí zde senioři, kteří jsou
schopni samostatného bydlení, ale
mohou si vybrat z nabídky pečovatelských služeb, které z důvodu často
zhoršujícího se zdravotního stavu
a částečného omezení soběstačnosti
právě potřebují. Tato forma bydlení se
stává pro seniorskou veřejnost velmi
žádanou, oblíbenou a potřebnou. Jak
nájemníci-senioři sami z vlastních
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zkušeností říkají, je to senzační bydlení s bonusem dalších služeb, které rádi
využívají.
Cítí zde pocit bezpečí, sounáležitosti, nejsou opuštění a nezůstávají
na nic sami, mají si s kým popovídat.
Přitom však mají zachované své soukromí, na které jsou zvyklí a které je
samozřejmě respektováno. Výhodou
tohoto typu bydlení je, že senioři si
zařizují byty sami i vlastním nábytkem podle svého. Každý nájemník má
na byt zvláštního určení uzavřenou
s městskou částí Praha 5 nájemní
smlouvu. Pokud mají domácího
mazlíčka, psa nebo kočičku aj., mohou
si je vzít s sebou, což je pro ně velmi
důležité. A i o ně je zde postaráno. Senioři mají zajištěnou denní profesionální službu pečovatelek z CSOP, které
jsou jim k dispozici v přízemí domu,

Senioři mohou
posedět v komunitní
zahradě přímo
v přízemí domu.

pravidelně sem dochází za svými
klienty i sociální pracovnice.

Nájemníci
si mohou
zařizovat byty
podle svého.

Desítky vybavených bytů
Městská část Praha 5 však ještě zřídila
13 bytů s pečovatelskou službou v bytových domech, které svým vybavením
odpovídají bytu v DPS. Tyto byty jsou
v ulici Štefánikova 259/51, Praha 5
(devět bytů), Štefánikova 248/28,
Praha 5 (tři byty), Štefanikova 249/30
(jeden byt).
V DPS Zubatého 10, Praha 5 je
celkem 34 bytů, z toho 20 garsoniér
a 14 bytů 1+1. Byty jsou 1. kategorie,
vybavené kuchyňskou linkou a vestavěnou skříní. Přidělování bytů v DPS,
ale i bytů s pečovatelskou službou
upravují Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v DPS a najdete je
na stránkách www.csop5.cz. Žádosti
o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou vydává CSOP, nám. 14.
října 11, Praha 5.
Oblíbené wellness centrum
A aby bydlení seniorů bylo ještě komfortnější a služby zejména
pro seniorskou veřejnost z Prahy 5
byly komplexnější, je v suterénních
prostorách DPS k dispozici Wellness
centrum pro seniory. Z nabídky si
může vybrat opravdu každý, nabízíme využití koupání ve speciální vaně
s bočním vstupem a hydromasážní,
samostatně, ale i s asistencí. Velmi
oblíbenými službami jsou masáže,
pedikúra, manikúra, parafínové zábaly
rukou. Provoz wellness centra pro
seniory zajišťuje vedoucí DPS Simona
Vápeníková, telefon: 257 319 198,
nebo 775 613 519, e-mail: vapenikova@csop5.cz.

Pětka
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Malebná příroda v Louce
Komunitní centrum Louka hostí výstavu
obrazů s názvem Krajiny v Louce. Jak název
napovídá, své oko potěšíte pohledem na
obrazy malebné přírody. Autory děl jsou
účastníci kurzu kresby a malby, který v komunitním centru probíhal necelý rok, a i když
na jaře byl přerušen a fungoval „pouze“
on-line, vznikla nakonec více než desítka
větších formátů krajin. Někteří kurzisté
s kresbou už zkušenost měli, ale mnozí
se s technikou pastelu, akvarelu či větším

formátem papíru setkali úplně poprvé.
Během kurzů bylo důležité nejen zvládnutí
kresebných technik, ale i tvůrčí setkání, kde
se potkávali lidé, aby si vzájemně popovídali,
inspirovali se či se dozvěděli něco ze světa
umění či výstav. Kurzy kresby a malby na vás
čekají i v dalším roce, senioři z Prahy 5 jsou
srdečně zváni. A kdo se bude chtít podívat na
výsledky současných kurzistů, může přijít na
komorní vernisáž, která se koná 13. října od
13 hodin. n red

Masáže se provádí na základě přání
klienta, od klasických masáží celého
těla nebo dle domluvy s profesionální
masérkou lze kombinovat masáže
různých částí těla. Pedikúra pro seniory z Prahy 5 se poskytuje na základě
předchozího objednání.
Pedikérky dochází buď přímo do
domácností klientů, nebo klienti se
mohou objednat přímo ve wellness
centru. Nabídka pedikúry se rozšířila
i pro seniory a klienty pečovatelské
služby, kteří jsou hospitalizovaní v nemocničních zařízeních.
Ve wellness centru mohou jak nájemníci domu, tak seniorská veřejnost
využít vedle péče o tělo samozřejmě
i další nabídky „péče o duši“. Vybírat
mohou z aktivizačních programů,
tréninků paměti, které začínají v říjnu.
Připravuje se reminiscenční posezení,
výtvarná dílna, k dipozici je pro seniory PC a internet.
A ti, kdo mají rádi zahradu a zahradničení, mohou si posedět, sázet
nebo relaxovat v komunitní zahradě,
která je otevřená celoročně přímo
v přízemí domu.
Neúprosná demografie
Demografický vývoj mluví jasně,
populace stárne a realitou se stává
fenomén stárnutí. Naše století je prokazatelně stoletím seniorů. Městská
část Praha 5 reaguje na tuto situaci
podporou rozvoje seniorského bydlení
právě formou realizace výstavby domů
s pečovatelskou službou.
Pokud uvažujete o možnosti bydlet
trochu jinak, přijďte se podívat nebo
zrelaxovat. Další informace najdete na
webových stránkách www.csop5.cz
a na Facebooku. n hv
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FÓRUM
Otázka měsíce

Co vnímáte
jako prioritu rozvoje
páté městské části?

24

Strategický plán 2030+ očima ekonoma
Jako ekonom, zabývající se inovacemi a aplikovaným výzkumem
v soukromém výrobním sektoru, si nedovedu představit další
koncepční rozvoj naší městské části bez Strategického plánu.
Vůbec tím nemyslím různé jednorázové audity, snahy o koncepční materiály či jiné mnohasetstránkové dokumenty, které
na radnici v minulosti vznikaly a následně skončily ve skříni, aby
se na ně raději zapomnělo. Píšu o koncepčním, strukturovaném
a na základě kvalitních dat zpracovaném materiálu. Taková naše
vize pro lepší a bezpečnější život. Strategický plán bude mít
svou přípravnou, analytickou a implementační část. Bohatství
plyne z práce a investic. Proto jsme povinni našim podnikatelům,
investorům, ale i občanům a veřejným institucím poskytnout
střednědobý výhled, jakým způsobem chceme Prahu 5 rozvíjet.
Mohou tak plánovat své aktivity, které v budoucnu ovlivní náš
život. Dobře investovat vyžaduje mnohaleté přípravy a jasně definované cíle, nástroje jak cílů dosáhnout a politickou vůli. Chceme
být aktivní městská část, chceme být městská
část jasně čitelná a přitažlivá pro podnikatele,
chceme být městská část vzorem pro rozvoj,
chytrá řešení, zdravý život. Pojďte do toho,
vážení spoluobčané, s námi. n
Martin Frélich, zastupitel MČ Praha 5
a předseda Komise pro podporu podnikání
E-mail: martin.frelich@praha5.cz

Prostá odpověď: aby byli občané spokojení

Rozvoj není jen nová výstavba

Prioritou naší městské části rozhodně musí být uspokojování
oprávněných potřeb občanů, obyvatel Prahy 5. Těmi základními jsou zejména bezpečnost, dostatek míst ve školách
a školkách, dostatečná a dostupná péče o seniory, dostatek
zeleně a míst pro odpočinek a relaxaci, čisté životní prostředí,
kulturní vyžití a prostor pro komunitní život, stejně jako dostatek parkovacích míst a klidná a pohodlná doprava. Bohužel na
ty poslední věci má radnice Prahy 5 minimální vliv.
V mé gesci je veřejné prostranství a životní prostředí, proto
jsou mi priority v těchto oblastech nejbližší. Jsem aktivně
a plnohodnotně v politice teprve půl roku, ale snažím se
při přípravě všech nových projektů uvažovat jako lidé, kteří
nakonec budou řešení využívat. Například při rozhodování
o rekonstrukcích a úpravách parků je nutné zvážit, komu
mají nejvíce sloužit. Přemýšlím o tom, jestli si maminka
s kočárkem bude mít kam sednout, jestli na ty starší nečeká
příkrá cesta do kopce. Jestli budou stačit
odpadkové koše, když se o krásném víkendu
park zaplní. Závěrem bych to shrnul stejnou
větou jako na začátku – prioritou rozvoje
naší městské části je uspokojování potřeb
jejích obyvatel. n

Jednou z hlavních funkcí a úloh obce (městská část) je zajištění základního školství. V naší městské části probíhá masivní
bytová výstavba, která znamená také nové nároky na kapacity
základních škol tak, abychom mohli dostatečně uspokojit
narůstající počet žáků. Městská část by proto měla především
náležitě využít vlastní školské budovy, investovat do jejich
údržby, rekonstrukce, vybavení a modernizace. Ani to však
nemusí do budoucna stačit. Proto se bude stavět nová škola
ve Smíchov City, na jejíž realizaci by se finančně mělo podílet
Hl. m. Praha.
Obecně by městská část měla usilovat o to, aby byla
příjemným a přívětivým místem pro život svých obyvatel, aby
v ní rádi trávili také svůj volný čas a cítili se bezpečně. Proto
bychom se chtěli zaměřit na kultivaci veřejného prostoru,
podporu komunitního života, kultury, zvýšení bezpečnosti
a čistoty. n

Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5

Nadežda Priečinská, zastupitelka MČ Praha 5

E-mail: lubomir.broz@praha5.cz

E-mail: nadezda.priecinska@praha5.cz
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Školy, školky a byty s dostupným
bydlením jsou hlavním cílem
Demografická studie, kterou si Praha 5 nechala zpracovat,
jasně potvrzuje, že nás čeká nárůst počtu obyvatel, a to
zejména v rozvojových oblastech jižního Smíchova, sídliště
Barrandov a také v Radlicích. Přibude tak v celkem dohledné
době 10 až 20 tisíc nových obyvatel. Co to bude znamenat?
Již nyní víme, že musíme vybudovat dvě až tři nové
základní školy a mateřinky. Již nyní se pracuje na projektové
dokumentaci nové Smíchovské školy pro 600 dětí. Projekt připravuje konsorcium architektů z Kanady a Polska, kteří uspěli
v mezinárodní anonymní dvoukolové architektonické soutěži.
Školní kapacity chybí v Košířích a na řadu přijde i Barrandov.
Dlouhodobě také víme, že naše populace stárne a že
nemáme dostatek dostupného bydlení pro seniory a chybí
i startovací byty pro mladé. V oblasti seniorního bydlení již
nyní připravujeme tři nové domy s pečovatelskou službou v Hlubočepech a v Motole.
Raudnitzův dům bude dokončen v polovině
příštího roku. I to však nestačí, a proto tipujeme vhodné pozemky pro možnou výstavbu
nových bytů. n

Byty pro seniory
Naše městská část nemá dostatečně pokrytou potřebu bytů
pro sociálně potřebné a seniory, jejichž počet neustále roste.
Proto považuji za hlavní prioritu rozvoje dokončit rekonstrukce Raudnitzova domu v Hlubočepech a kulturního centra
Poštovka v Motole, které jsou právě určené převážně seniorům a budou poskytovat pro ubytované i dostatečné zázemí
pro zajištění jejich potřeb. Také je nezbytné zahájit výstavbu
vývařovny a komunitního centra, která se již plánuje. Souhrn priorit by měl vyplynout z připravovaného plánu rozvoje
městské části do roku 2030 + , který vychází z již zpracované
demografická studie.
Již jen s povzdechem můžeme vzpomínat na Ženské
domovy na Smíchově, které velmi neuváženě prodala radnice
v roce 2002 soukromé firmě. Přitom v Ženských domovech
našlo dříve ubytování až 1800 žen najednou a byly zde například i tři sály, divadlo a restaurační zařízení. Navzdory proklamacím, že se využití budovy po prodeji
nezmění, nezůstala zde ubytovaná do pár let
ani jedna žena. Setrvání Ženských domovů
v majetku radnice by rozhodujícím způsobem usnadnilo řešení sociální problematiky
v celé Praze 5. n

Tomáš Homola, místostarosta MČ Praha 5

Jiří Vejmelka, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: tomas.homola@praha5.cz

E-mail: jiri.vejmelka@praha5.cz

Klíčové jsou doprava
a občanská vybavenost
Praha 5 se vyznačuje především svojí členitostí. Máme hodně
zeleně a je zde stále velký potenciál pro rozvoj výstavby. Při povolování staveb se již tradičně zapomíná na budování občanské
vybavenosti. Výsledkem je, že nám na některých místech chybí
školy, lékaři, nebo dokonce obchody. A přes kopec je škola zpola
zaplněná a lékař má prázdnou ordinaci. Developeři mezi tím
po komunikacích vozí velkotonážní vany betonu na místo, kde
se dílu daří. Silnice je na cimprcampr rozsekaná, ale na kopci
se leskne viladům, kam se zítra stěhují noví sousedé. Ti jsou po
vydařené investici zaskočeni a lámou si hlavu s tím, že budou
muset děti vozit autem do školy vlastně jinam, že je ráno hustá
doprava a zda u školy vůbec zaparkují. Škola, lékař, obchod mají
jedno společné, potřebujeme je a musíme se k nim snadno dostat. Automobilová doprava na Praze 5 je dlouhodobě přetížená.
Zatěžují nás přespolní, kteří do města dojíždějí
za prací a rádi u nás parkují. Cílem proto nesmí být nechat Prahou 5 projíždět stále více
aut, ale zavádět taková opatření a rozvoj, která
automobilovou dopravu zklidní a chodcům
a cyklistům na ulici poskytnou více bezpečí. n

Budoucnost se staví na důvěře
Zmatené tápání, kterým v současnosti Česká republika prochází, není primárně zaviněno Covidem. Ten jenom nastavil
zrcadlo. Původ je v oslabení důvěry, na které lidské společenství stojí. Lidé nedůvěřují státu, ani politikům a politici si
nedůvěřují navzájem.
Perspektiva společné cesty se vytrácí. Vrátíme-li se do
Prahy 5, pozorujeme totéž. K volbám přijde zhruba 40 procent
voličů. Pro zbytek je to zbytečná námaha. Panuje většinové
přesvědčení, že ať bude na radnici kdokoli, v zájmu voličů
jednat nebude.
Naopak politicky aktivní občané jsou stále ve střehu,
činnost radnice pozorují automaticky s podezřením. Cítí se
v defenzivě, jakoby trvale o krok pozadu. Nedůvěru cítíme
prakticky ze všech vystoupení veřejnosti při jednání zastupitelstva. Řešení je v rukách politiků. Dát najevo, že účast
občanů na jednání zastupitelstva a výborů je vítána, že existují
společné cíle.
Programy a zápisy poskytovat včas
a srozumitelně. Prioritou je tedy obnova
důvěry v politiku i mezi politiky. Vše ostatní
nám pak bude přidáno. n

Štěpán Rattay, zastupitel MČ Praha 5

Josef Cuhra, předseda zastupitelského klubu

E-mail: stepan.rattay@praha5.cz

E-mail: josef.cuhra@praha5.cz

25

Pětka

ŘÍJEN /2020

KULTURNÍ SERVIS
KC PRÁDELNA
www.kcpradelna.cz
tel.: 775 788 098
n 2. 10., 14 až 22 hodin, 3. 10.,

od 8 do 14 hodin
Volby do Senátu PČR - I. kolo
n 9. 10., 14 až 22 hodin,

10. 10., 8 až 14 hodin
Volby do senátu PČR – II. kolo
(případně)
n 19. 10., 17 hodin

Staropražské písničky
Účinkují Dana Klásková
a Pavel Skalický. Akce se koná
za finanční podpory MČ Praha 5.
Vstup zdarma.
n 23. 10., 9 hodin

Halloweenská dílna pro děti
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
PRO SENIORY Z MČ PRAHA 5
(ZDARMA)

KOMUNITNÍ CENTRUM LOUKA
Na všechny kurzy je nutné
přihlášení na kclouka@seznam.cz
nebo na tel. 775 788 006

n Německá konverzace

(volná místa)
n Pá 2. 10., 10 hodin

3. skupina (10.30–11.30)

„Luční“ procházka Strahov, Petřín

Pá 2., 9., 16., 23. a 30. 10.

Relaxační procházka pražskou
přírodou. Koná se za každého
počasí.

Pokročilí (14–15)

(obsazeno)
Středa od 13 do 15 h
n Anglická konverzace I

(obsazeno)
Středa od 10 do 12 h
n Anglická konverzace II

(obsazeno)
Čtvrtek od 10 do 11.30 h
n Anglická konverzace III

(obsazeno)
Čtvrtek od 10 do 12 h
POHYBOVÉ AKTIVITY:
n Jóga I-III (volná místa v I. kurzu)

Sraz na autobusové zastávce
Stadion Strahov (směr od Anděla).
n Po 5. 10., 9 hodin

n Angličtina

Floristický kurz,
výroba podzimních věnců
z přírodních materiálů.

IT KURZY:

Úterý od 12 do 14 h

(volná místa)
Úterý od 12 do 14 h
n Kurz základů práce

s digitální fotografií a grafikou
(volná místa)
Středa od 13 do 15 h
JAZYKOVÉ KURZY
A KONVERZACE:
n Španělština (obsazeno)

Pondělí od 9 do 10.30 h
n Angličtina I-II (obsazeno)

Úterý od 9 do 11 h
n Angličtina III (obsazeno)

Úterý od 11 do 12.30 h

Úterý/čtvrtek od 9 do 12 h
n Stabilizační cvičení/jóga I-II

(obsazeno)
n Zdravotní cvičení (obsazeno)

Nadšený horolezec
Karel Vitoušek nejen
o Českém ráji. Vstup volný.

Šicí a loutková dílna.
Příprava loutkové pohádky.
n Po 12. a 26. 10., 9.30 hodin

n Út 13. 10., 13 hodin

n Orientální tanec pro ženy (volná

Komorní zahájení výstavy
obrazů krajin. Autory jsou
návštěvníci kurzů kresby
Komunitního centra Louka.

n iKavárna pro seniory

Středa od 14 do 15 h
n Galerie Prádelna

Pavel Kantorek – Babí léto
s humorem III (od 1. 10. do 31. 10.)

Mírně pokročilí (12.35–13.35)
n Trénování paměti

1. skupina (8.45–9.45)
2. skupina (10–11, obsazeno)
3. skupina (11.15–12.15)

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA
Štefánikova 68/12
www.museumportheimka.cz
n 4. 10., 15 hodin

Vernisáž: Krajiny v Louce

OSTATNÍ:

Začátečníci (11.30–12.30)

Portheimka aneb jedna budova,
mnoho proměn, funkcí a majitelů

n Cvičení s Luckou (volná místa)

Středa od 19 do 20 h

n Němčina

Po 5., 12., 19. a 26. 10.

Dílna řemesel a kutilství

Středa od 12 do 13 h
místa)

Konverzace (14–15)

St 7., 14., 21. 10.

Loutky v Louce

n Tai-chi I-II (volná místa)

Pokročilí (10.15–11.15)

Přednáška: Český ráj očima
horolezce

n Zdravotní gymnastika I-III

Středa od 13 do 15.30 h

Mírně pokročilí (9–10)

Konverzace (13.40–14.40)

n Pá 16. a 23. 10., 9 hodin

Středa od 10 do 12 h/
pátek od 10 do 11 h

Začátečníci (11.30–12.30)

n St 14. 10., 13 hodin

Úterý od 14 do 15 h
(obsazeno)

n Digitální fotografie (od 12 h)

Út 6. a 20. 10.
Čt 1., 8., 15., 22. a 29. 10.

Pondělí od 12 do 15 h/
čtvrtek od 12 do 15 h
soubor (obsazeno)

n Kurz kresby (od 12 h)

Út 13. a 27. 10.

Každé první pondělí v měsíci si
můžete přijít popovídat třeba nad
háčkováním, pletením, šitím či
jinou rukodělnou tvůrčí činností
a vyrobíme si hliněné šperky.

Na všechny pravidelné kurzy
kromě iKavárny je nutno být
přihlášen, kapacita omezena.
Bližší informace a přihlášení
do volných kurzů na e-mailu:
kcpradelna@seznam.cz
nebo tel.: 775 788 098

n Marietta – seniorský taneční

2. skupina (9.30–10.30, obsazeno)

Inspirativní kavárnička

Podzimní dekorace 3.

n Kurz ovládání smartphonu I-II

1. skupina (8.30–9.30)

n Angličtina procvičování

n Stolní tenis I-II (obsazeno)

Pondělí od 12 do 15 h/středa
od 11 do 14 h

n Počítačové kurzy

Út 6., 13., 20. a 27. 10.

PRO SENIORY

n St 7. 10., 13 hodin

(obsazeno)

PRAVIDELNÉ KURZY
PRO SENIORY

Úterý od 10.30 do 12 h

Pondělí od 8.30 do 12 h

n Kurzy práce s PC I-III/IV-VI
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n Němčina I (volná místa)

Úterý od 11 do 12 h mírně
pokročilí

n Pá 16. 10., 13 hodin

Setkání s dekoratérkou
(kurz je navazující)
n St 21. 10., 13 hodin

Podzimní setkání – výroba svíček

(V rámci akce
Den Architektury 2020)
Komentovaná prohlídka
s následným workshopem.
Zajímavosti, historii a současnost
Portheimky přiblíží lektoři
musea. Návštěvníci si poté
mohou zahrát na architekty
a vyzkoušet Portheimku „dostavit“
či „přestavět“ do fotografií
(historických i současných). Vstup
zdarma.
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TIP MĚSÍCE
Winternitzova
vila
n Soboty
(10, 12, 14 a 16 hodin)
n Neděle
(12, 14 a 16 hodin)

Komentované prohlídky vám
poskytnou dostatek oficiálních
i soukromých informací
přímo z rodiny původních
majitelů. Nahlédnete do
autentické pracovny pana
Winternitze, odhalíte, co se
skrývá za zamčenými dveřmi,
najdete mezuzu se svitky
tóry a vychutnáte si interiér
i krásnou zahradu v pozdněletní atmosféře.

n 7. 10., 16 hodin
Portheimka od baroka
po současnost
(V rámci akce
Den Architektury 2020)
Komentovaná prohlídka
o proměnách a přeměnách
letohrádku Portheimka od baroka
po současnost. Vstup zdarma.
n 10. 10., 10 až 18 hodin
Speciální akce Designbloku 2020:
Artist’s touch
Museum na osm hodin ožije
tvůrčí atmosférou při tvorbě
jedinečných děl od různých autorů.
Východiskem pro finální dílo bude
jakýkoliv skleněný předmět, jenž
si přinese samotný návštěvník.
Výzva pro umělce, překvapení pro
návštěvníka. Akce zdarma.

KURZY VÝROBY ŠPERKŮ
MASTER CLASS
Chcete si odpočinout po pracovním
týdnu, mít chvíli čas jen pro sebe
a naučit se něco nového? Master
class jsou kurzy pro dospělé či
děti od 10 let, které vás blíže
seznámí s určitou technikou.
Kurzy Master class: Výroba
bižuterie povede výtvarnice
Jana Šourková, zabývající se
návrhářstvím bižuterie.
Minimální počet účastníků pro
otevření kurzu je deset. Kapacita
dílen je omezená, prosíme
proto o rezervaci do
29. 10. 2020 na e-mailu:
programy@museumportheimka.cz
nebo na telefonu: 776 036 111

Cena: 300 Kč/materiál
a lektorské vedení/180 minut.
17. 10., 13 až 16 hodin
Master class: Výroba bižuterie –
Náramek a náhrdelník MILLEFIORI
24. 10., 13 až 16 hodin
Master class: Výroba bižuterie –
Náhrdelník PALLE
31. 10., 13 až 16 hodin
Master class: Výroba bižuterie –
Náramek MERLETTO
n 29. 10., 17 hodin
Kurátorská komentovaná
prohlídka výstavy Lukáš
Kalivoda, Jakub Jansa:
Matter of sensitivity
s kurátorem Kamilem Nábělkem
Rezervace prohlídky na e-mailu:
programy@museumportheimka.cz
nebo na telefonu 776 036 111.
Cena: cena vstupenky + 40 Kč/
komentovaná prohlídka/60 minut.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

n St 14. 10., 16 hodin

n 13. 9. až 29. 11.,

Tvoření s Markétou
Výtvarné dílny pro dospělé.
Seznámení s různými rukodělnými
technikami pod vedením zkušené
lektorky.

neděle–středa 12 až 18 hodin
Není noci tak tmavé
Výstava Post Bellum o žáku Adolfa
Loose, architektu Rudolfu Welsovi
a jeho rodině.

n St 7., 14. a 21. 10., 16.30 hodin

n Cyklus přednášek

Legoklub a angličtina
Program pro děti od 6 do 12 let.
Děti budou tvořit lego-stavby, pro
menší děti je k dispozici i sada
Dupla. Souběžně probíhá zdarma
kurz angličtiny pro mírně až
středně pokročilé (B1-B2).

WINTERNITZOVA VILA
n 3., 15., 18. a 31. 10., 19.30 hodin

Dům v jabloních
Představení divadelního souboru
POMEZÍ vytvořené speciálně pro
Winternitzovu vilu.
n 4. 10., od 10, 12 a 14 hodin

Festival „Den architektury“

POBOČKA BARRANDOV
WASSERMANNOVA 926/16

Prohlídky nutno objednat přes
GoOut.

n Po 5., 12., 19. a 26. 10., 17 hodin
Pohádky na Barrandově
Papírová pimprlata hrají oblíbené
pohádky.

Koncert Kristiny a Martina
Kasíkových

n St 7. 10. a 21. 10., 16 hodin
Tvořeníčko s Markétou
Čtení a vyrábění pro nejmenší od
dvou let.

n 7. 10., 19 hodin

Klavírní duet. Večer plný klasické
hudby, který se ponese v duchu
salonů 30. let můžete ukončit
rozhovorem s umělci u sklenky
vína na některé ze tří teras nebo
v dalších prostorách vily.

z dějin a umění
Winternitzova vila uvádí
oblíbené kurzy dějin umění od
pravěku až do současnosti.
Žádná nuda školních lavic. Zažijte
atmosféru elegantních salónů
a inspirujte se během poutavých
bloků přednášek od erudovaných
lektorek Elišky Zlatohlávkové,
Máši Černé Pivovarové a Kristýny
Jirátové.
5. 10., 19 hodin:
Umění jako oslava panovníka
6. 10., 19 hodin: Design
12. 10., 19 hodin: Strom, jenž
bleskem zasažen, po věky hořel
19. 10., 19 hodin:
Ideál krásy a harmonie
26. 10., 19 hodin:
Klec dravých šelem
n 21. 10., 19.30 hodin
Festival věčná naděje –
Přednáška na téma „Život
s hudbou v Terezíně“
Přednáška Vojtěcha Blodiga,
náměstka ředitele Památníku
Terezín, a Zuzany Peterové
o ghettu Terezín v době 2. světové
války a o každodenním životě
v této nelehké době a nelidských
podmínkách.
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KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery

i

Rozpis na říjen
2020 sledujte na

www.praha5.cz

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

Datum
2. 10.–3. 10.
		
9. 10.–10. 10.
		
16. 10.–17. 10.
		
23. 10.–24. 10.
		
30. 10.–31. 10.
		

Stanoviště
Svornosti x Pod Tratí
Pod Hájem x U Pernikářky
Zahradníčkova x Brdlíkova
Na Hřebenkách – proti č. 12
Na Farkáně x Od Vysoké
U Nikolajky x Na Březince
Na Homolce – u č. 17
U Šalamounky x K Měchurce
U Vojanky – u č. 30
Podbělohorská x Plzeňská
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Čas
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00

Na území MČ Prahy 5 je to sběrný dvůr v ulici Puchmajerova (tel.: 731 142 348).
Provozní doba: pondělí–pátek 8.30–18.00 hodin (8.30–17.00 hod. v zimním období),
sobota 8.30–15.00 hodin.
Další informace vám poskytne Milan Tikal z ÚMČ Praha 5, Odbor správy veřejného
prostranství a zeleně, tel.: 257 000 307, e-mail: milan.tikal@praha5.cz.

Na každém stanovišti bude kontejner přistavený pouze ve vymezeném časovém úseku
podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha, která bude koordinovat
ukládání odpadů a zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat
k dalšímu využití. Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo
nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské policii.

Stanoviště
U Malvazinky č. 24 – u separace
Borského – parkoviště u supermarketu
Pražského č. 608
U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu
Hlubočepská x K Dalejím
Smrčinská x Na Císařce
Butovická x Mezi Lány
Trojdílná x U Cibulky
V Klukovicích x Bublavská
U Železničního mostu x Nádražní
U Dívčích hradů x Tetínská
V Remízku x Voskovcova
Kroupova x Kutvirtova

Stanoviště
Štěpařská x Šejbalové – parkoviště
Geologická – mezi č. 13 a 15
U Nesypky x U Plátenice
Třístoličná x Pod Lipkami
Prachnerova x Hlaváčkova
Vrchlického x Starokošířská
U Nikolajky – za stadionem u separace
Ke Kotlářce č. 14
Novoveská x Pod Vavřincem
Janáčkovo nábřeží – proti č. 19
Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště
Pod Kotlářkou – u fotbalového hřiště
Renoirova – vedle domu č. 2a (u separace)
V Břízkách – proti č. 11
Nad Buďánkami II č. 9
Hlubočepská x Na Srpečku
(u bývalého zdrav. střed.)
Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská
Pod Vidoulí x Butovická
Gabinova – slepá část

Kontejnery budou přistaveny vždy ve stanovenou dobu.
Objemné odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hl. m. Prahy.

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

Datum
29. 9.
		
30. 9.
1. 10.
		
2. 10.
5. 10.
		
6. 10.
7. 10.
8. 10.
		
9. 10.

Datum
12. 10.
		
13. 10.
14. 10.
		
15. 10.
16. 10.
		
19. 10.
		
20. 10.
21. 10.
		
22. 10.
23. 10.
26. 10.
		
27. 10.
29. 10.
30. 10.

Čas
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00

ŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU
PROBÍHÁ BEZPLATNĚ A CELOROČNĚ

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

Pro více informací volejte 257 000 121.
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SPOLEČNOST
Velkoobjemové kontejnery
pro sběr bioodpadu
CO DO BIOODPADU PATŘÍ?
Rozhodně ANO: pouze bioodpad (listí, tráva, větve, zemina,
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).

Slavíte výročí svatby, významné
životní jubileum nebo narození
potomka? Napište nám o tom!
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který
nám neumožňuje získávat informace o jubilantech
z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás na významné výročí
svých blízkých upozornili sami. Děkujeme.

Rozhodně NE: živočišné zbytky.
Kontejnery jsou určeny pouze na bioodpad (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky). Po celou dobu přistavení bude
u kontejneru odborná obsluha, která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu.

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

Pokud dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, bude přistaven
kontejner nový.

Datum
4. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.

Stanoviště
U Malvazinky č. 24
U Palaty x Na Hřebenkách
U Šalamounky x K Měchurce
Urbanova – parkoviště pod č. 20

Datum
3. 10.
10. 10.
11. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10.

Stanoviště
Musílkova x Schodová
Holyňská x Švábova
Pod Hybšmankou – proti č. 12
U Nesypky x U Plátenice
Nad Klikovkou – proti č. 11
Nad Husovými sady x Fráni Šrámka

Čas
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
Čas
13.00–16.00
13.00–16.00
9.00–12.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00

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

MĚSTSKÁ POLICIE
PRAHA 5 A 16
n Obvodní ředitelství
Smíchov, Kobrova 1366,
tel.: 222 025 360, 361

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

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

▲ ČTENÍ V PARKU
Milovníci literatury si nenechali ujít zajímavou akci s názvem Literatura pod širým
nebem. Koná se před letohrádkem Portheimka, pořadatelem je Pražský literární
dům. Projekt zaštítili místostarostové Tomáš Homola (STAN) a Lukáš Herold (ODS, na
snímku vlevo). Čtení bude na stejném místě pokračovat 30. září a 6. a 13. října.

▲ LADISLAV HOJNÝ V PRÁDELNĚ
Galerie Prádelna v září nabídla výstavu děl malíře Ladislava Hojného
s názvem „Jó, ty paměti“. Kromě charakteristické kresby se zájemci
mohli zamyslet i pobavit i nad autorovými texty. Vernisáž si nenechal ujít
ani radní Petr Lachnit (ANO).

▲ OLYMPIJSKÝ BĚH
V Kinského zahradě odstartoval tradiční T-mobile olympijský běh, jehož trasa vede po svazích
Petřína. Na účastníky čekaly nejen tamní pamětihodnosti, ale i pohled na celou metropoli.

▲ ZAŽÍT BARRANDOV JINAK
Na plácku před Základní školou V Remízku a před barrandovskou pobočkou
městské knihovny se opět sešli tamní občané, aby si užili zábavy a potkali
své známé či kamarády. Nechyběly ani akce pro děti či občerstvení.
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◄ RESTART
POD ŽVAHOVEM
Základní škola Pod
Žvahovem uspořádala
oslavu ke svému
znovuotevření.
Nechyběly tvořivé
a sportovní aktivity,
představily se i některé
kroužky, které si děti
mohly vyzkoušet.
Místostarosta Prahy
5 Martin Damašek
(TOP 09) návštevníky
seznámil s dalším
rozvojem školy, ta se
bude dále rozšiřovat,
v areálu se počítá
například s jídelnou
či vývařovnou. Řešit
se budou i venkovní
prostory.

▲ PRIMÁTORKY
Stovky diváků si opět nenechaly ujít již 107. ročník Primátorek. V kategorii
osmiveslic starších žáků zvítězila posádka Českého veslařského klubu Praha,
které předala pohár starostka páté městské části Renáta Zajíčková (ODS).
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Tajenku zasílejte do 15. října 2020 buď e-mailem na:
redakce@praha5.cz s předmětem Křížovka,
nebo písemně na adresu:
MČ Praha 5, Pětka, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
(na obálku uveďte „Křížovka“).
Tři výherci získají dárek od MČ Praha 5, který si mohou vyzvednout
na Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15, 150 00 Praha 5,
Samostatné oddělení PR a tiskové, kancelář č. 433.

Výherci křížovky
ze zářijového čísla:
Ladislav Šmíd, Tereza Fričová,
Marie Kohoutová
Správné znění tajenky:
Park Santoška v novém
Blahopřejeme!

Pokud není uvedeno jinak,
jsou fotografie ilustrační.

NEDOSTALI JSTE PĚTKU
DO SCHRÁNKY?
Napište nám na:
redakce@praha5.cz
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Starostka Prahy 5 Mgr. Renáta Zajíčková
a radní Mgr. Zdeněk Doležal
si Vás dovolují pozvat na

výstavu o územní studii

Barrandov

nový

6. 10. – 31. 12. 2020
út–pá: 13–18 h
Galerie G ÚMČ Praha 5
A

Štefánikova 246/15

