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ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
prožíváme období, které je pro nás všechny
nové a zároveň z mnoha důvodů velmi
náročné. Virus, který mezi nás na jaře
vpadnul bez varování, nás nutí přehodnotit
naše dosavadní priority, plány, návyky
a možná i hodnoty. Pandemie změnila náš
život a aktuální otázkou je, zda se nám
vůbec v původní podobě někdy vrátí. Abychom současné změny zvládli, potřebujeme
v sobě najít především klid, rozvahu, sebedůvěru, trpělivost a disciplínu, ale potřebujeme také mnoho optimismu a víry v to,
že pandemii překonáme a že z ní vyjdeme
bohatší o zkušenosti, kterých v budoucnu
rozumně využijeme. Jsme silný národ,
a to je důležitá podmínka pro překonání
obtížného období.
I přesto, že nyní všichni řešíme vážné
problémy, měli bychom myslet na budoucnost. Coby starostka mám konkrétně na
mysli budoucnost Prahy 5. Jistě víte, že
v říjnu proběhla velká anketa, která vám
dávala možnost vyjádřit se k úrovni života
v naší městské části. Mě nesmírně těší, že
svůj názor vyjádřilo mnoho z vás, zhruba
2300 občanů. Toto číslo je důkazem, že
místo, kde žijete, vám není lhostejné a že
vám na jeho podobě záleží. Za všechny zastupitele vám za vyplnění dotazníku velice
děkuji. Váš zájem je pro nás trvalým závazkem a motivací naši Prahu 5 společně
s vámi zlepšovat. Výsledky dotazníku v tuto
chvíli zpracováváme a vyhodnocujeme.
V prosincovém čísle je představíme.
Tím ale práce nekončí. Na základě
výsledků pojmenujeme silné a slabé stránky
Prahy 5 a zohledníme je při tvorbě strategického dokumentu. K tomu byla plánována setkání s vámi, občany naší městské čás-

ti, která jsme ale kvůli epidemiologickým
opatřením museli bohužel zrušit. Protože
považujeme za důležité s vámi o výsledcích
aktivně hovořit, zvolili jsme alternativní
způsob participace, konkrétně prostřednictvím radničních komunikačních kanálů.
Na nich budou v prosinci prezentovány
výsledky odborných skupin a vy se k těmto
výsledkům budete moci vyjádřit.
Podzim je vždy ve znamení státních
svátků, které nám připomínají klíčové
okamžiky naší historie. Kvůli pandemii se
letošní oslavy 28. září a 28. října nekonaly.
Přesto věřím, že si všichni plně uvědomujeme jejich nesporný význam. Před sebou
máme ještě 17. listopad, který doplňuje
trojlístek významných výročí spjatých
s naší státností. Díky tehdejší odvaze nás

všech vyjít do ulic a postavit se razantně
komunistickému režimu jsme se stali svobodnou společností.
Milí spoluobčané,
z celého srdce vám přeji, abyste současnou
nelehkou situaci dobře zvládali, abyste se
těšili pevnému zdraví a abyste stále měli
nejeden důvod pro úsměv a radost ze života. Právě ta krásně vybarvená listopadová
příroda pro nás tou radostí může být.
A pokud okolnosti dovolí, třeba se koncem
listopadu potkáme u rozsvěcení dvou
vánočních stromů.

Kde nás najdete...
www.praha5.cz

www.ipetka.cz

@mcpraha5

@mestska_cast_praha_5

@Prazska5

Praha 5

S úctou
Vaše starostka
Renáta Zajíčková

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
FINANCE

Rada vyhlásila
dotační programy
Vedení pátého obvodu schválilo vyhlášení dotačních
programů pro rok 2021. Stejně jako v letech minulých
podpoří účelovou dotací projekty v oblasti kultury,
životního prostředí, sportu, školství a rozvoje občanské
společnosti. Tento krok ještě musí potvrdit zastupitelstvo.

N

a dotační programy
plánuje radnice Prahy 5
v příštím roce věnovat
částku přesahující deset milionů
korun.
„Především v dnešní složité
době je třeba podpořit oblasti,
které jsou aktuální situací nejvíce
zasažené. Musíme také myslet
i na nejbližší budoucnost, tedy
na dobu takzvaně pokovidovou. Proto jsem ráda, že jsme
našli shodu v tom, které oblasti
z peněz městské části podpoříme
a v jaké výši,“ sdělila starostka
Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS).
Ta předkládala návrh na podporu dotačních programů v oblastech školství a rozvoje občanské
společnosti. Domnívá se, že právě občanská společnost a její angažovanost je nedílnou součástí
života každé městské části. „Sami
jsme v těchto dnech svědky
toho, jak se občané žijící v naší
městské části aktivně zapojili do
dotazníkového šetření zaměřeného na kvalitu života v Praze 5. Na
podporu programů cílících na
rozvoj občanské společnosti se
v příštím roce chystáme vyčlenit

bezmála milion korun. Aby
Praha 5 byla vyspělou občanskou
společností, nesmí zapomínat
na podporu dětí a mládeže.
Proto na programy zaměřené na
pořádání volnočasových aktivit,
jako jsou tábory, sportovní akce
a podobné, půjde v roce 2021
jeden a půl milionu korun,“ řekla
starostka.
Přes šest milionů do sportu
Jednu z největších částek, více
než šest milionů korun, plánuje
pátá městská část v příštím roce
vyčlenit na podporu projektů
v oblasti sportu. „Dotace bude
směřovat především na neziskové organizace působící na území
Prahy 5, které se dlouhodobě
věnují organizaci sportovní
výchovy mládeže,“ informoval
radní pro sport, zahraniční vztahy a podporu podnikání David
Dušek (STAN).
Zhruba desetina zmíněné
částky půjde do péče o životní
prostředí a městskou zeleň.
„Oblast životního prostředí je
pro nás jednou z nejzásadnějších.
Alokovanou částku udělíme vý-

VOLBY

Senátorem
je opět
Václav Láska

S

taronovým senátorem pro
volební obvod 21 (zahrnující
i MČ Praha 5) se stal Václav
Láska. Ve druhém kole svedl souboj s Michaelem Žantovským, kterého porazil o 2305 hlasů. Volební účast v prvním
kole dosáhla skoro 39 procent, kola druhého se účastnila
více než čtvrtina voličů. n red
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Dotace půjdou hlavně těm, kteří se věnují sportovní výchově mládeže

hradně programům a projektům,
které budou akcentovat ochranu
veřejného prostoru, péči o zeleň,
environmentální výchovu, péči
o nemocné či odložené živočichy
a rozvoj komunitních zahrad na
území pátého obvodu,“ prohlásil
místostarosta Lubomír Brož
(ANO), v jehož gesci jsou oblasti
veřejného prostoru a životního
prostředí.
Ano kulturním aktivitám
Více než čtyři miliony korun
plánuje Praha 5 rozdělit na
podporu kulturních aktivit a na
zachování a obnovu nemovitých
památek na území městské části.
„O dotaci na obnovu a zachování
nemovitého kulturního dědictví
mohou zažádat subjekty, které se
z hlediska projektového, restaurátorského a stavebního zabývají
přímo zachováním a obnovou

autentické památkové hodnoty.
Pro takové programy a projekty jsme připraveni vyčlenit
z rozpočtu částku bezmála jeden
a čtvrt milionu korun,“ říká
místostarosta a radní pro kulturu
a obnovu památek Lukáš Herold
(ODS).
Zbylými třemi miliony korun
se městská část v příštím roce
chystá podpořit kulturní aktivity
konané na svém území. „Peníze
určené na oblast kultury plánujeme v roce 2021 rozdělovat na tři
typy projektů. Většina finančních prostředků bude určena na
jednorázové a celoroční kulturní
aktivity konané na území páté
městské části. Bez podpory
nechceme nechat ani kulturní
aktivity související s prezentací
Prahy 5 v zahraničí prostřednictvím soutěžních akcí,“ konstatoval místostarosta. n red

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
n 1. kolo
Michael Žantovský
Václav Láska
Miloslav Ludvík
Mansoor Maitah
Milan Wünsche
Roman Blaško
Jan Kubín

15 929
15 047
5 425
1 408
1 328
686
365

n 2. kolo
Václav Láska
Michael Žantovský

14 333
12 028

Víte, že městská
část Praha 5
komunikuje
i na Facebooku?
Připojte se na Facebook
www.facebook.com/mcpraha5

Jsme tu pro vás
a váš názor nás zajímá
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AKTUÁLNĚ

KORONAVIRUS

Na úřad jděte
jen v krajní nouzi
V návaznosti na prodloužení nouzového stavu
radnice Prahy 5 žádá občany, aby ve styku s Úřadem
městské části Praha 5 využívali především
elektronickou a telefonickou formu komunikace
a on-line rezervační systém (na www.praha5.cz).

Z

ejména Odbor osobních dokladů, evidence
obyvatel a voleb se neustále ocitá v návalu návštěv
o žádosti, které by snesly odklad, například žádost o cestovní pas pro nemluvně. Již
v několika obcích a městech
došlo, z důvodu nařízené karantény, k přerušení provozu
na úseku osobních dokladů
a evidence obyvatel. ÚMČ
Praha 5 se snaží i v této nelehké době vyhovět a uspokojit
vaše potřeby. Zaměstnanci
pracují v povinném režimu,
který nám ukládá nařízení
v nouzovém stavu. Zdvořile

vás žádáme, buďte ohleduplní
k sobě, ale i k našim zaměstnancům. V těchto dnech
nejde jen o to mít platné
osobní doklady, ale jde především o zachování dobrého
zdraví všech. Společně nám
jde přece o to, abychom se
vypořádali s kritickou situací,
která s sebou nese masivní
šíření nemoci COVID-19.
Znovu na vás apelujeme
a prosíme, abyste své návštěvy
omezili k vyřízení výhradně
nezbytně nutných záležitostí.
Ještě jednou všem děkujeme
za pochopení a vstřícnost. n

Vaše radnice Prahy 5

PRAŽSKÝ MOBILIÁŘ

Design se sjednotí

R

adní městské části Praha 5
schválili možnost využívat
prvky pražského mobiliáře. Od dohody s magistrátem si
slibují především úsporu finančních prostředků, kterou jednotný
systém uličního vybavení nabízí.
Důležitým aspektem tohoto
kroku je i nový design, který
má do budoucna za cíl nahradit
různorodou směs laviček, košů
a stojanů na kola.
„Praha 5 byla teprve na začátku
září vyzvána hlavním městem, aby
se zapojila do systému centralizovaných dodávek prvků mobiliáře.
Díky schválenému záměru bude
i pátý obvod využívat možnosti
vybavovat veřejný prostor prvky
mobiliáře z jednotného systému.
Jedním z důvodů je i prokazatelná
úspora pořizovacích nákladů.
Dosud otázku prvků mobiliáře
radnice řešila v souladu s architekty konkrétního veřejného prostoru

tak, aby umístěné mobiliářové
prvky odpovídaly rázu daného
prostranství,“ říká ke schválení
záměru místostarosta Prahy 5
Lubomír Brož (ANO).
Díky centralizovanému
zadávání veřejných zakázek
tak magistrát umožní Praze 5
odebírat prvky mobiliáře přímo
od dodavatele. Rámcové dohody
s vybranými dodavateli budou
uzavřeny na období čtyř let.
„Vzhledem k přípravě a realizaci obnovy nebo vybudování
různých parků a hřišť na území
Prahy 5 je tato smlouva optimálním řešením v rámci úspory
finančních prostředků. Je nutné
říci, že podpisem smlouvy se jako
městská část nezavazujeme ke
konkrétnímu počtu odebraných
mobiliářových prvků. Ty lze odebírat dle aktuálních potřeb v průběhu trvání rámcové dohody,“
dodal místostarosta Brož. n red

Vítání občánků se ruší
Slavnostní vítání občánků se v návaznosti na usnesení vlády
z 30. září 2020 až do odvolání ruší. Rodiče, kteří již obdrželi
pozvánky, budou opět matrikou manželství písemně informováni,
kdy se tohoto slavnostního obřadu mohou zúčastnit.

Skalničková
zahrada
uzavřena
V důsledku vládních nařízení
přijatých v souvislosti se šířením
nákazy nemoci COVID-19 je od
poloviny října do odvolání pro
veřejnost uzavřena Skalničková
zahrada v Hlubočepích.

Prodloužení hlasování
Radnice Prahy 5 prodloužila dobu, po kterou
máte možnost hlasovat
v rámci Participativního rozpočtu. Vybírat
projekty můžete až do
15. listopadu 2020. Pátá
městská část na vámi
zvolené projekty vyčlenila 15 milionů korun. Občané měli během
léta možnost zaslat svůj návrh na změnu názvu Participativního
rozpočtu. Sešlo se deset návrhů, o kterých se bude v listopadu hlasovat na facebookových stránkách Prahy 5. Sledujte naše webové
stránky a FB a zapojte se do hlasování o lepší název této formy
participace, vyzývá radnice.

Rozsvěcení
stromu
Na dvou místech Prahy 5 se
se začátkem adventu rozsvítí
vánoční stromy. Na Tilleho
náměstí na Barrandově
se uskuteční 28. listopadu
v 16.30 hodin, o den později
ve stejný čas před kostelem
sv. Václava na náměstí
14. října. Pokud to epidemiologická situace umožní, bude
připraven i malý program.
Sledujte stránky www.praha5.cz a Facebook Prahy 5. n
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZÁSLUŽNÉ MEDAILE

Radnice ocenila práci
bezpečnostních složek

Z

áslužné medaile RMČ Praha 5 letos
získala dvacítka zástupců bezpečnostních složek, a to za vzorné plnění
služebních povinností. Tím může být
například čin, který se vymyká rámci běžné
služby, nebo osobní aktivity mimo službu,
které šíří dobré jméno policistů, hasičů
a nově i zdravotníků. Letos se kvůli koronaviru slavnostní akt na radnici Prahy 5
nekonal. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se předání medailí uskuteční
individuálně po dohodě s řediteli policií,
hasičů a záchranné služby. Akci zaštítila starostka Renáta Zajíčková (ODS) a radní Petr
Lachnit (ANO). Každé ocenění zástupců
bezpečnostních a záchranných sborů musí
být vedením těchto složek náležitě zdůvodněno. n red

Detail medaile udělované hasičům,
policistům a zdravotníkům

Slavnostní akt předávání ocenění se kvůli koronaviru letos nekonal

SEZNAM OCENĚNÝCH
n H
 asičský záchranný sbor hl. m. Prahy
(stanice č. 7 – Smíchov)

n P
 olicie ČR (oblast Praha 5)

n Městská policie hl. m. Prahy (OŘ Praha 5)

nprap. Marek Steiner: V současnosti pracuje
v náročné funkci velitele družstva. V Praze 5 se
významným způsobem podílí na řízení jednotky
požární ochrany při mimořádných událostech. Je
zkušeným, spolehlivým příslušníkem s výbornými
pracovními výsledky.

npor. Jiří Hynek: Vedoucí místního oddělení
Barrandov. Prošel celým výkonem služby od hlídkového policisty až po dozorčí službu. Aktivně se
zajímá o dění ve služebním obvodě. Jde o svědomitého, pracovitého a respektovaného policistu, který
dlouhodobě pracuje na dobrém jménu policie, a to
i na úkor svého volného času.

inspektor František Němeček: U městské
policie pracuje již 21 let. Na obvodním ředitelství
vykonává funkci zástupce vedoucího směny. Jeho
pracovní aktivita a zkušenosti mnohokrát přispěly
k zadržení pachatelů přestupků i trestných činů.
Dlouhodobě dohlíží na veřejný pořádek na Barrandově a u smíchovského nádraží.

nstržm. Zbyněk Pochman: Již 14 let slouží na
smíchovské stanici. Na území Prahy 5 uplatnil
své zkušenosti u mnoha záchranných akcí, jichž
se účastnil. Nyní zastává funkci zástupce velitele
družstva a aktivně se podílí na řízení činností při
mimořádných událostech.

prap. Jan Punda: Inspektor místního oddělení
Smíchov. Jeho odborné znalosti jsou na velmi
vysoké úrovni. Je pečlivý a spisy, které zpracovává,
předává v nadstandardní kvalitě. Svým nasazením a přístupem ke služebním úkolům jde svým
kolegům příkladem.

inspektor Jan Dragoun: Operátor kamerového
systému. Jeho pracovní aktivita a nasazení při
práci s kamerami mnohokrát znamenaly zadržení
pachatelů přestupků i trestných činů. Podílí se
na zajišťování veřejného pořádku na Smíchově
a Barrandově.

nprap. Pavel Valeš: U pražských hasičů slouží již
31 let. Účastnil se velkého množství náročných
zásahů a záchranných akcí. Kromě náročné funkce
velitele působí i jako instruktor lezeckého družstva
a leteckých záchranářů. Své zkušenosti a znalosti
ochotně předává ostatním.

nprap. Jaroslav Krejsa: Vrchní inspektor místního
oddělení Košíře. Řeší nejsložitější a nejnáročnější
případy spadající do věcné kompetence základního organizačního článku policie, a to hlavně v oblasti majetkové kriminality. Úspěšný byl například při objasnění
vykrádání poštovních zásilek na poště v Praze 5.

stržm. Tomáš Trampota: Pracuje jako strážník
specialista v hlídkové službě. Jeho aktivní přístup
k řešení problémů a velmi dobrá místní znalost
jsou velmi dobře hodnoceny i ze strany občanů.
Letos v dubnu resuscitoval silně opilého muže,
který znenadání upadl do bezvědomí.

kpt. Vladimíra Kvapilová: Dlouholetá příslušnice
sboru pracuje jako psycholožka. Kromě psychologických vyšetření příslušníků zajišťuje poskytování
posttraumatické péče a první psychologické pomoci při mimořádných událostech s velkým počtem
raněných, u osob se sebevražednými sklony
a dalších složitých případů.

por. Jiří Novák: Komisař 2. oddělení odboru hospodářské kriminality. Věnuje se složitým a závažným
kauzám. Během své kariéry vyřešil řadu případů,
které vedly k odsouzení pachatele. Svými znalostmi ochotně napomáhá i méně zkušeným kolegům.

komisař Eva Petráková: U městské policie pracuje
26 let, nyní na pozici dozorčí obvodu. Řídí hlídky
na celém území Prahy 5. Její pracovní aktivita
a spolehlivost jsou příkladem ostatním strážníkům,
kterým předává své zkušenosti.

npor. Klára Kunzová: Zástupce vedoucího
2. oddělení odboru obecné kriminality. Zabývá se
problematikou loupeží, jedné z nejzávažnějších
trestných činností. Nad rámec svých služebních
povinností působí jako vedoucí oddílu na zimních
a letních táborech pro děti a mládež.

inspektor Pavel Božek: Specialista okrskář. Aktivně se podílí na zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku včetně řešení krizových situací,
a to hlavně na barrandovském sídlišti. Jeho pracovní nasezeni je kladně vnímáno občany. Aktivně
se věnuje problematice bezdomovectví.

nstržm. Pavel Fronc: Zkušený, spolehlivý příslušník
s výbornými pracovními výsledky. Zastává funkci
strojníka a během své služby se v Praze 5 účastnil
mnoha náročných zásahů a mimořádných událostí.
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Foto: archiv

PŘEDSTAVUJEME...

Výbor
životního
prostředí
Výbor je poradním orgánem
Zastupitelstva MČ Praha 5
v oblasti životního prostředí. Dle
svého statutu má velký rozsah
i náplň činnosti. Zasedá zpravidla
jednou měsíčně.

O
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Jakub Doškář: Jako zdravotnický záchranář slouží
už 15. rok. Za pacienty vyjíždí z Nádražní ulice.
Kolegové i ti, kterým poskytuje péči, na jeho práci
oceňují hlavně empatii a ochotu pomáhat. Je pověstný tím, že si dříve vozil vlastní psací stroj, na
kterém psal zdravotnickou dokumentaci.
Martin Hruboň: V lednu oslaví 25. rok na pražské
záchrance. Za tu dobu už pomohl tisícům pacientů,
nejen v Praze 5, kde slouží na základně v Jinonicích. Patří k nejspolehlivějším a nejzkušenějším
záchranářům, je vynikající i po odborné stránce.
Jiří Ludvík: Před 18 lety začínal jako řidič sanitního vozu, později si rozšířil odbornost a stal se
záchranářem. Je nejen spolehlivý za volantem, ale
také mimořádně manuálně šikovný, nejednomu
z kolegů poradil nebo přímo pomohl s rekonstrukcí bytu.
Radek Čipera: Jako lékař sloužící na výjezdové
základně v Praze 5 vyjíždí už deset let k těm
nejvážnějším případům na území metropole, kdy je
nezřídka ohrožen život pacientů. Jde o zkušeného
doktora, který se dokáže rychle rozhodovat, aby
pacienti dostali tu nejlepší možnou péči.
František Ouředník: Slouží už 21 let a prošel několika pracovními pozicemi na zemi i ve vzduchu.
Není mnoho zdravotníků, kteří působili u letecké
záchranky, jezdili v záchranářské posádce i sloužili
na dispečinku jako operátoři. Kromě toho, že je
spolehlivým a zkušeným zdravotníkem, hraje
skvěle na kytaru a skládá vlastní písně.

rgán například umožňuje participaci občanů na ochraně a rozvoji
životního prostředí. Shromažďuje podněty lidí i občanských iniciativ,
které rovněž zve na svá jednání.
Rovněž projednává ochranu a rozvoj
velkých území s potenciálem ochrany
přírody a krajiny. Ve spolupráci s příslušnými odbory radnice shromažďuje
podklady či studie, na jejich základě pak
členové výboru navrhují další postup.
Důležitou součástí práce výboru je
i ochrana drobné zeleně a nevyužitých
ploch. V této souvislosti jde o sestavování
přehledů nevyužitých ploch vhodných
ke kultivaci a výsadbě zeleně. Mezi další
náplň činnosti patří třeba řešení stavu
veřejných prostranství, dětských hřišť,
rozvoj cyklostezek a turistických tras.
„Výbor životního prostředí je velmi
dobře složen. U jeho členů oceňuji
zejména jejich odbornost a trpělivost
při zvládání obtíží spojených s virusem
COVID-19. V minulém období se výbor
zabýval mimo jiné revitalizací parků,
skládkou EkoMotolu, studiemi na ochlazování veřejného prostoru a energetickými úsporami při zateplování školských
objektů. V příštím období se zaměříme
na spolupráci při stanovení cílů v rámci
připravovaného plánu rozvoje Prahy 5
do roku 2030+ a předpokládám i užší
spolupráci s výborem územního rozvoje.
Samozřejmě budeme i nadále otevření ke
spolupráci s občany a občanskými spolky,“
sdělil předseda výboru Jiří Vejmelka. n red

i

Jak kontaktovat
Výbor životního prostředí?
Tajemnice Kristýna Kejmarová:
Tel. č.: 257 000 165
E-mail: kristyna.kejmarova@praha5.cz

Ing. JIŘÍ VEJMELKA
předseda
zastupitel MČ Praha 5
(SNOP 5 + nezávislí)

JUDr. JAKUB BLAŽEK
místopředseda
zastupitel MČ Praha 5 (ODS)
Členové:

MICHAEL BELAŠKA
(nom. ANO)

Ing. JOSEF CUHRA
zastupitel MČ Praha 5
(KDU-ČSL)

Mgr. ZDENĚK DOLEŽAL
radní MČ Praha 5 (ODS)

Ing. arch. ZUZANA
HAMANOVÁ
zastupitelka MČ Praha 5
(STAN)

LINDA NEUBERGOVÁ
zastupitelka MČ Praha 5
(Piráti)

Bc. MARTIN SLABÝ
zastupitel MČ Praha 5 (ANO)

Ing. JARMILA SVOBODOVÁ
zastupitelka MČ Praha 5
(TOP 09)
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Studie: Za deset let
nás přibude 22 tisíc
Růst kapacity pečovatelských služeb v důsledku
zvýšení počtu seniorů nebo významný nárůst
kapacity zdravotních služeb, bydlení a školství.
To můžeme očekávat během příštích deseti let.
Městská část Praha 5 má výsledky rozsáhlé
predikce vývoje počtu obyvatel. Demografická
studie do roku 2030 počítá ve střízlivých
variantách s růstem populace zhruba o čtvrtinu
(více než 22 tisíc obyvatel).

P

ředpověď počtu obyvatel vítá
každý, kdo má jakékoli rozhodovací pravomoci. „Studie je
nesmírně cenná v tom, jak precizně
statisticky pokrývá strukturu jednotlivých katastrálních území naší městské
části a srovnává tato data se současným
stavem,“ oceňuje práci demografů
starostka Renáta Zajíčková (ODS).
Podle ní se současná koalice pustila do
ambiciózního projektu, a tím je zpracování strategického dokumentu. Ten
znalost o vývoji počtu obyvatel vyžaduje. Dokument vzniká za účasti celého
politického spektra v zastupitelstvu.
Demografická studie obsahuje podle společnosti Moore Czech republic
predikce vývoje počtu obyvatel v šesti
variantách, z nichž první tři (nízká,
střední a vysoká ve verzi 1) vychází
z výchozí velikosti populace MČ
Praha 5 dle oficiálních statistik ČSÚ
(tj. 88 225 obyvatel). Tato data pokrývají osoby s trvalým bydlištěm, cizince
s povolením k dlouhodobému pobytu
i občany EU s přechodným pobytem.
Počty cizinců bývají neznámou
Zbylé tři varianty (nízká, střední
a vysoká ve verzi 2) vychází z větší
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Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel
MČ Praha 5 do roku 2030
VARIANTA ČÍSLO 1
vychází z údajů Českého statistického úřadu
127 500
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117 500
115 000
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100 000
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90 000
87 500
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100 606
94 382
88 225

2019
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2027
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2030

VARIANTA ČÍSLO 2
počítá s odhadem počtu skutečně žijících obyvatel

populační základny o přibližně 2760
osob, která představuje odhad počtu
obyvatel MČ Praha 5 dle obvyklého
pobytu. „Nelze však vyloučit opačnou
možnost, a to, že skutečný počet osob
žijících na území MČ Praha 5 je nižší
než evidovaných 88 225. Při posledním Sčítání lidu, domů a bytů (v roce
2011) došlo ke korekci počtu obyvatel
o více než tři tisíce směrem dolů a je
možné, že se v roce 2021 bude situace
opakovat,“ uvádějí autoři studie.
Jedním z faktorů může být výrazně
nadhodnocený počet cizinců (těch
bylo podle statistik Ministerstva vnitra
ČR i Českého statistického úřadu na
území MČ Praha 5 evidováno k 1. 1.
2020 zhruba 17 tisíc), jelikož tito cizinci si při návratu do své rodné země
obvykle ponechají povolení k pobytu
platné. Nicméně nebylo možné tuto

135 000
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104 974
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97 852
90 983

2019
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nízká varianta

2023

2024

2025

2026

střední varianta

tezi z dostupných dat ověřit a kvantifikovat. Bude proto potřeba počkat
na výsledky Sčítání lidu, domů a bytů
2021 a v případě zaznamenání výraznějšího rozdílu ve výchozí velikosti
populace bude tato demografická
studie firmou Moore aktualizována.
Čeká nás skokový nárůst
Nejpravděpodobnější scénáře budoucího populačního vývoje MČ Praha 5
(tj. střední varianty) v obou verzích
předpokládají růst celkového počtu
obyvatel do roku 2030 o zhruba čtvrtinu (o více než 22 tisíc). „Z pohledu

2027

2028

2029

vysoká varianta
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služeb lze také uvažovat o zvýšení
počtu bytů pro vybrané profese,“
naznačuje studie přímý důsledek
predikce.
Růst počtu obyvatel MČ Praha 5
o zmíněných 22 tisíc s sebou může
přinést další praktické náměty,
konkrétně zvýšené vytížení zaměstnanců, zejména trojice odborů Úřadu
městské části Praha 5: Odboru živnostenského a občanskosprávních agend,
Odboru matrik a státního občanství
a Odboru osobních dokladů, evidence
obyvatel a voleb. V rámci připravované Strategie rozvoje městské částí
Praha 5 2030+ tedy bude vhodné blíže
zhodnotit vytíženost těchto odborů
a případně včas reagovat na demografický vývoj změnami kumulovaných
funkcí, náborem nových zaměstnanců
nebo optimalizací či elektronizací
vybraných procesů a agend.

bližšího územního členění Prahy 5 by
nejvíce měla vzrůst velikost populace
v katastrálním území Radlice
(o 57 %), v lokalitě Sídliště Barrandov
(o 44 %) a v katastrálním území Košíře (o 27 %). V kontextu sledovaných
věkových skupin přesáhne do roku
2030 zvýšení počtu seniorů ve věkové
skupině 75 a více let 50 procent,“
uvádí studie stěžejní závěry své práce.
Tyto hlavní změny budou nejvíce
patrné v Jinonicích, Hlubočepích a na
Malé Straně, z pohledu věkové skupiny 75 a více let také v Motole.
U dětské populace pak lze podle
autorů očekávat její nadprůměrný
růst (oproti celkovému růstu počtu
obyvatel) zejména v katastrálních
územích Radlice a Smíchov, a dále pak
i na Sídlišti Barrandov a v Košířích.
Oproti tomu v Motole a Hlubočepích
se Starým Barrandovem počet dětí
poklesne, v Jinonicích bude stagnovat.
Rozsáhlá tabulková část mimo jiné
zachycuje hlavní výstupy predikce za
všechna sledovaná katastrální území.
Barevně jsou zde zvýrazněné významné odchylky změny velikosti dané
věkové skupiny od průměru za celou
populaci daného území.
Potřeba obecních bytů
V souvislosti s růstem populace lze
očekávat i vyšší potřebu obecních
bytů. „Vzhledem k tomu, že se ale

Předpokládaný
vývoj populace
dle lokalit

v poslední době zvyšuje počet nevyužitých obecních bytů, pak zřejmě
nebude nutné na demografický vývoj
reagovat rozšiřováním celkového
počtu těchto bytů v majetku města.
Spíše bude potřeba systematicky
upravovat využití stávajícího bytového fondu a za účelem zajištění větší
míry využití obecních bytů například zvyšovat počty bytů pro seniory
a bytů zvláštního určení (vzhledem
k postupnému stárnutí populace)
a rozšířit portfolio také o několik
startovacích bytů. V oblasti podpory
zajištění zdravotních a sociálních

Vyšší nároky na sociální služby
Vzhledem k výraznému růstu počtu
seniorů (o 30 % ve věkové skupině 65
a více let; o 40 % ve věkové skupině 85
a více let) na úrovni celé MČ Praha 5
lze očekávat vyšší poptávku po pečovatelské službě, odlehčovací službě,
osobní asistenci a možná také i po
domovech pro seniory.
Nicméně i velikost ostatních cílových skupin poroste. „Studie správně
konstatuje, že bude nutné systematicky reagovat na demografický vývoj,
aby nepoklesla kvalita a nezhoršila se
dostupnost poskytovaných sociálních
služeb na území MČ Praha 5,“ komentuje výsledky starostka Zajíčková.
Z pohledu sledovaných území v příštích deseti letech relativně nejrychleji
poroste velikost nejpotřebnější věkové
skupiny 85 a více let v Radlicích a na
Barrandově.
V absolutním vyjádření ale seniorů
ve věkové kategorii 85 a více let nejcitelněji přibude na Smíchově, Barrandově a v Košířích. Na celkovém růstu
počtu obyvatel v této nejstarší věkové
skupině se budou tři výše zmíněné
lokality podílet téměř 80 %.
Růst počtu obyvatel bude logicky
zvyšovat také nároky na kapacity zdravotních služeb. Nicméně MČ Praha 5
má v této oblasti velice omezené kompetence a danou oblast je potřeba řešit
na krajské úrovni. Z hlediska územní
vyváženosti nabídky zdravotních služeb lze uvažovat o snaze přivést více
praktických lékařů do oblasti Jinonic,
Radlic a Košíř. S demografickou studií
se můžete seznámit na www.praha5.
cz/strategie. n tk

9

Pětka

LISTOPAD /2020

DOPRAVA
METRO

Výstup Na Knížecí se na rok zavřel
Dopravní podnik (DPP) zahájil
na začátku listopadu rozsáhlou
rekonstrukci vestibulu stanice
metra Anděl – Na Knížecí.
V rámci modernizace se ve dvou
etapách odstraní průsaky do
stanice, zrekonstruují výstupy
do uliční úrovně, vymění původní
podhledy, osvětlení či eskalátory
za nové.

C

elou dobu rekonstrukce vestibulu
bude ze stanice metra Anděl uzavřený výstup Na Knížecí. Revitalizace
potrvá zhruba 11 měsíců a provede ji
sdružení „Eskalátory Anděl/Na Knížecí –
HOCHTIEF CZ – SYNER“. Předpokládané
celkové náklady na tuto investiční akci jsou
asi 280 milionů korun, přičemž na část
„strojní zařízení“ chce DPP využít finanční
dotace z prostředků EU.
Ředitel: Počítáme s tím,
že se jedná o rozvojové území
V rámci první etapy modernizace, která
potrvá do 1. ledna 2021, bude uzavřený
eskalátorový tunel, tj. výstup ze stanice
metra Anděl směr Na Knížecí po prosklenou stěnu, resp. stavební zábor. Podchod
ale zůstane otevřený. V druhé etapě bude
DPP rekonstruovat samotný vestibul
a výstupy do uliční úrovně, bude uzavřen
i samotný podchod. Zmodernizovaný
vestibul stanice metra Anděl – Na Knížecí
by měl cestujícím opět sloužit před zahájením školního roku 2021/2022, tedy na
konci srpna 2021.
„Oblast Prahy 5 mezi ulicemi Nádražní,
Za Ženskými domovy a Radlickou je velké
rozvojové území, na kterém v následujících letech vznikne nová městská čtvrť, jak
prezentovalo hlavní město loni na podzim.
Proto s tím počítáme při našich investičních akcích, rekonstrukcích tramvajových
tratí nebo stanic metra v Praze 5. V případě
vestibulu Anděl – Na Knížecí například
u dvou výstupů do uliční úrovně, které se
mají v budoucnu zrušit, provedeme pouze
ty nejnezbytnější opravy, aby do jejich zrušení mohly pro cestující bezpečně fungovat.
Současně s touto modernizací připravíme
založení nosné stěny schodiště pro budoucí
nový výstup ze stanice do Stroupežnického
ulice, který bude formou pevného schodiště, a který už počítá s novým uspořádáním
lokality,“ řekl generální ředitel DPP Petr
Witowski.
Dále informoval, že ve střední části
podchodu zmizí všechny dosavadní stánky.
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„Při modernizaci stanic chceme dbát i na
estetickou úroveň prostoru. Všechny stavební
aktivity se snažíme koordinovat s hlavním
městem a dalšími městskými organizacemi
tak, aby na sebe co nejlépe a smysluplně
navazovaly a co nejmíň komplikovaly život
místním obyvatelům či návštěvníkům,“ sdělil
ředitel.
Nové eskalátory i vzduchotechnika
V rámci revitalizace vestibulu DPP především odstraní průsaky do stanice
a zrekonstruuje železobetonovou konstrukci
eskalátorového tunelu. Současně vymění původní eskalátory za nové, a to značky Thyssen
s dopravním zdvihem 30 680 mm, sklonem
30° a dopravní rychlostí 0,75 m/s. V eskalátorovém tunelu se dále odstraní původní nosné
konstrukce či vnitřní schodiště, vybetonují
nové podpěry pro pohyblivé schody a opraví
boční schodiště.
DPP zmodernizuje veřejný prostor
vestibulu, podchodu, dále napínací komoru,
technické i kabelové prostory, strojovnu,
výstupy do uliční úrovně. Zrekonstruuje
nákladní výtah, sdělovací techniku, vytápění
či vodovodní rozvody, vymění původní elektroinstalaci, vzduchotechniku nebo majáčky
pro slabozraké za nové. Opravou a vyčištěním projdou také kamenné obklady či dlažby

vestibulu. Ten dostane rovněž nové nerezové
obklady, protipožární dveře a u výstupů také
nové odvodňovací žlábky.
Dopravní opatření
Výstup Na Knížecí ze stanice metra Anděl
bude po celou dobu modernizace vestibulu
uzavřený. Cestujícím bude sloužit výstup
na opačné straně stanice Anděl, který DPP
zrekonstruoval v letech 2017 a 2018.
Změny v zastávkách autobusů
Nástupní zastávky Na Knížecí:
n pro linky č. 120 a 231 v autobusovém
terminálu Na Knížecí od druhé nástupní
hrany k první nástupní hraně (blíže k Ostrovského ulici)
n pro linku č. 137 z prostoru v autobusovém
terminálu Na Knížecí do Ostrovského ulice
přibližně 40 metrů za křižovatku s ulicí
Stroupežnického
Nové zastávky:
Pro linky č. 120, 137 a 231 za nástupní
zastávkou Na Knížecí:
n Anděl (v Bozděchově ulici za křižovatkou
s Nádražní ulicí)
n Na Knížecí (ve Stroupežnického ulici
před křižovatkou s ulicí Za Ženskými
domovy) n red
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TRAMVAJE

Trať na Barrandov opět funguje
Foto: Jan Šurovský

Nepříjemnou zprávou pro
cestující je zmiňované uzavření
výstupu z metra Na Knížecí.
Jistě dobrou pak obnovení
tramvajového spojení mezi
Smíchovem a Barrandovem.

P

o více než sedmi měsících
stavebních prací pražský dopravní podnik (DPP) dokončil
rekonstrukci 1443 metrů dlouhé tramvajové tratě v Nádražní ulici. Zcela
se tak obnovil provoz linek 4, 5, 12,
20 a 94 mezi Smíchovským nádražím
a Sídlištěm Barrandov. Šlo o jednu
z největších letošních investičních akcí
podniku.
Soubor investičních akcí a oprav
v Nádražní ulici (trať z roku 1985)
probíhal v úseku od výjezdu z podzemního parkoviště pod autobusovým
terminálem Smíchovské nádraží po
napojení Nádražní ulice na ulici Na
Zlíchově. Na zhruba 900metrovém
úseku DPP přesunul dosavadní tramvajovou trať západním směrem k železniční trati Praha – Plzeň, čímž od
sebe nově oddělil tramvajový provoz
od silničního. V rámci stavebních prací DPP odstranil původní velkoplošné
panely a nahradil je novou konstrukcí,
kterou z větší části tvoří otevřený svršek s kolejnicí typu 49E1 a v místech
se zákrytem kolejnicí NT1.
Opravený most
V koordinaci s Technickou správou
komunikací se také zrekonstruoval
most přes železniční trať Praha –
Plzeň, vozovky, chodníky, nástupiště
autobusových a tramvajových zastávek
Lihovar. Důležitou součástí rekonstrukce tratě byla příprava na stavbu
nového Dvoreckého mostu. DPP zde
vybudoval část kolejového trojúhelníku umožňující budoucí napojení
nového mostu bez nutnosti rozsáhlých bouracích a stavebních prací
dotýkajících se nově zrekonstruované
tramvajové tratě. Během rekonstrukce
tramvajové tratě v Nádražní ulici se
použilo například 132 tun nových
kolejnic, 2160 metrů trolejového drátu
či 259 dřevěných a 2042 kusů betonových pražců.
„Povedlo se nám tramvajovou trať
po většinu délky přeložit ke stávající železniční trati Praha – Plzeň.
Kladem této varianty je plné oddělení

Oprava Nádražní
ulice trvala přes
sedm měsíců

tramvajové dopravy od silniční na
úseku dlouhém bezmála 900 metrů. Dalším kladem je, že nemusíme
čekat na rozhodnutí, a především na
následnou realizaci všech zamýšlených
aktivit mezi Nádražní ulicí a Vltavou.
V rámci rekonstrukčních prací nastal
pokrok i u Lihovaru. Došlo zde k rozšíření úzkého hrdla Nádražní ulice,
a proto se u Lihovaru vejde vedle sebe
tramvajová trať a k tomu nezávislá
dvouproudá vozovka,“ informoval
technický ředitel DPP Jan Šurovský.
Řidiči si ještě chvíli počkají
TSK již dokončila stavební práce na
vozovkách a chodnících v místě, kde

132 tun

Tolik nových kolejnic se použilo
během rekonstrukce tramvajové tratě
v Nádražní ulici.

došlo k přeložení tramvajového tělesa
ze stávající polohy ve středu ulice do
nové polohy na západní straně. Další
práce probíhají na mostě na Zlíchově.
„Již za provozu tramvají budou
probíhat dokončovací práce na
vozovkách a příslušenství mostu.
Kompletně by měl být most dokončen ve druhé polovině prosince, kdy
se tam vrátí i automobily. Most je
také připravený pro napojení budoucího Dvoreckého mostu. Poslední
rozsáhlou stavbou, která v koordinaci
probíhá, je úprava světelné křižovatky Strakonická – Nádražní a oprava
autobusové zastávky Lihovar. Stavební práce v okolí potrvají do konce
listopadu, jen s drobným omezením
chodců, kteří budou procházet vyhrazeným koridorem,“ uvedla mluvčí
TSK Barbora Lišková.
Z majetkoprávních důvodů
zatím dopravní podnik nevybudoval
zastávky ČSAD Smíchov, protože
k nim aktuálně není možné zřídit
přístupovou cestu. DPP zde ale
zachoval prostorovou rezervu, a až
dojde k rozvoji území, zastávky doplní
a stanou se základem tamní dopravní
obsluhy. n red

11

Pětka

LISTOPAD /2020

ÚZEMNÍ ROZVOJ
SMÍCHOV CITY

Výstavba začíná, čtvrť zcela změní tvář
Zhruba dvacet hektarů moderní
městské čtvrti, pro 3300 nových
obyvatel. Administrativní
budovy a občanská vybavenost
s přibližně devíti tisíci novými
pracovními místy. Výstavba
nové čtvrti začala.

V

prostorách bývalého smíchovského nákladového nádraží
byl položen základní kámen
projektu Smíchov City. Stalo se tak
za účasti starostky Prahy 5 Renáty
Zajíčkové (ODS), náměstků primátora Petra Hlaváčka (Spojené síly pro
Prahu) a Adama Scheinherra (Praha
sobě) a zástupců společností Sekyra
Group a Strabag. Pátý obvod tak učinil
výrazný krok k tomu stát se jednou
z nejmodernějších čtvrtí u nás.
Začlenění kulturní sportovny
„Prahu 5 dlouhodobě směřujeme
k tomu, aby se stala čtvrtí 21. století.
V posledních letech se to daří díky
projektům Nový Barrandov a Waltrovka. Speciálně v případě Waltrovky
se ukazuje, jak lze ryze průmyslovou
lokalitu citlivě přeměnit na moderní
obytnou, administrativní a obchodní
zónu. Nyní jsme položili základní kámen k dalšímu, jednoznačně
nejrozsáhlejšímu projektu,“ prohlásila starostka. Ta je pyšná na to, že
se podařilo najít názorový soulad
mezi potřebami města, městské části,
Pražanů a plány investora a stavitele.
Mezi takové potřeby Prahy 5 patřilo
začlenění historicky cenné budovy
Radlické kulturní sportovny do komplexu moderních staveb s cílem co
nejvíce zachovat původní genius loci.
Podle zástupců municipalit, odborníků z řad developerů a stavitelů
metropole jako celek v sobě skrývá
obrovské plochy, které v současnosti
leží ladem a čekají na smysluplné

Pěší boulevard spojí
náměstí Na Knížecí
s novým dopravním
terminálem

využití. Vedle již zmíněné Waltrovky
je Smíchov City dalším příkladem
proměny brownfieldu v něco, co je
přirozeným krokem v rozvoji městské
části Praha 5.
60 procent pro veřejné prostory
Složení čtvrti se bude vyznačovat
funkčním mixem, kdy bytové domy
mají v parteru menší a středně velké
obchody, restaurace, kavárny a další
občanskou vybavenost. Obdobně
budou koncipovány i partery kancelářských budov, které obyvatelům
nabídnou řadu nových pracovních
příležitostí. Stávající úzká lávka mezi
ulicemi Radlická a Nádražní se přetransformuje v území, které přirozeně
spojí to, co historie plotem a kolejemi
rozdělila.
Zhruba 40 procent rozlohy území
budou představovat zastavěné plochy,
zbytek je vyhrazený pro veřejné pro-

Historická budova Radlické kulturní sportovny se začlení do komplexu moderních staveb
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story a zeleň veřejnou (parky, ulice)
a soukromou (vnitrobloky).
Hlavní osou nového území se
stane střední pěší boulevard. Formou
podélného parku s živým parterem přilehlých domů vytvoří pobytový prostor
pro všechny obyvatele Smíchova a spojí
rekultivované náměstí Na Knížecí
s novým dopravním terminálem přiléhajícím k nádraží Smíchov, situovaným
u Dobříšské ulice. Chybět nebude ani
nová škola. „Začlenění budovy základní školy bylo jednou z podmínek radnice Prahy 5, aby souhlasila s podobou
jižní části chystané čtvrti,“ připomněla
starostka Zajíčková.
Přípravy a projektování Smíchov
City trvaly patnáct let a významně
se do nich svými podněty v rámci
participace zapojila i veřejnost. Definitivně by měl být celý projekt hotový
do 12 let. n red

Další informace na str. 24
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VÝZVA

Vážení občané Starých Butovic a Jinonic,
v poslední době se vám dostal
do rukou propagační leták od
společnosti ALETA, spol. s r.o., který
vás vybízí, abyste se zapojili do
hlasování o tom, co vznikne ve vašem
bezprostředním okolí. Dovolte,
abychom za městskou část uvedli
na pravou míru informace, které se
o akci šíří.

S

polečnost ALETA vlastní ve Starých Butovicích pozemky, které dle Územního
plánu hlavního města Prahy mají sloužit
ke sportovnímu využití. ALETA představila
před časem ve výboru územního rozvoje
MČ P5 podnět na změnu územního plánu
ze sportu na obytnou plochu, se záměrem
výstavby převážně řadových rodinných domů
a několika viladomů na okraji území.
Nabídli, že v rámci záměru zrekultivují
oblast kolem rybníka včetně pozemků, které
jsou v majetku města a městské části Praha 5,
kde vybudují park, dětské hřiště a sportovní
hřiště velikosti házené.
Výbor územního rozvoje zaujal k tomuto záměru zatím spíše rezervovaný postoj
a projednání bodu odložil. Změnu územního
plánu ze sportu na obytné území totiž městská část obecně považuje za problematický
zásah, který je ospravedlnitelný pouze v tom
případě, že řešení má jednoznačný přínos pro
místní komunitu.
Společnosti ALETA bylo doporučeno,
aby záměr nejprve projednala s občany ve
Starých Butovicích. Aby se jich zeptala, jak by
záměr vnímali, jaké volnočasové či sportovní aktivity jim v obci chybí, co by případně

Místo, kterého se týká zavádějící leták developera

chtěli na městských pozemcích vedle rybníka
vybudovat.
Následně městská část souhlasila s přípravou mediace, do které se zapojila firma
AGORA. Občanům měl být rozeslán leták
a měli být osloveni s dotazníkem. Městská
část tyto materiály nepřipravovala, nicméně
vzhledem k tomu, že iniciovala projednávání,
se na letáku objevilo její logo.
Musíme s politováním konstatovat, že
text letáku není z našeho pohledu koncipován šťastně. Informace jsou místy zavádějící
a působí nátlakově. Například rozšíření

skladové činnosti na dotčených pozemcích
není možné, územní plán v ploše sportu
nové sklady neumožňuje. (Na území může
vzniknout dle současného územního plánu
jen sportovní zařízení nebo zde lze zachovat
stávající objekt kolaudovaný jako sklad –
kdysi sklad sportovních lehátek.) Naprostým nesmyslem je pak varianta skladového
areálu zakreslená i na pozemcích města
a městské části Praha 5.
Od takových informací v letáku se městská část důrazně distancuje. n
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KULTURA
GALERIE PRÁDELNA

Miroslav Pangrác vystavuje virtuálně
V listopadu představuje
výtvarník Miroslav Pangrác
ml. výběr ze své nejnovější
tvorby v Galerii Prádelna při
Komunitním centru Prádelna
v Holečkově ulici.

S

tane se tak již počtvrté, ale
poprvé si výstavu návštěvníci
budou moci prohlédnout pouze
virtuálně, neboť z důvodu vyhlášených
opatření kvůli pandemii je provoz
komunitního centra přerušený. Stejně
jako pravidelné kurzy pro seniory se
tedy i výstavní činnost přesouvá do
světa „on-line“.
Autor se narodil v Praze jako syn
sochaře Miroslava Pangráce. Od útlého věku je sžitý s otcovým ateliérem,
kde v pozdějším věku získává zkušenosti ve výtvarném umění. Díky pohybu ve společnosti výtvarníků, neboť
malíři, sochaři a grafici jsou četnými
rodinnými přáteli, si upevňuje vztah
k malbě i sochařskému stojanu. Přesto
si však při rozhodování o budoucím
zaměstnání prosazuje vlastní cestu.

Žák Heleny Slavíkové-Hruškové
V mládí navštěvoval malířskou školu
Heleny Slavíkové-Hruškové v Praze 5,
vystudoval SOU nábytkářské pro bytové
zařízení. Po absolvování vojenské služby
realizoval několik společných výstav
s otcem. Pro odlišení své a otcovy tvorby
začal používat pseudonym „Grác“.
Přestože jeho díla vznikají v ústraní,
je návštěvníkem ateliérů rodinných
přátel. Pravidelně vystavuje, je zván
ke kolektivním výstavám, jeho obrazy
jsou zastoupeny ve sbírkách v Čechách
i cizině, stává se členem Nového Sdružení pražských umělců. V roce 2011
byl zařazen do Slovníku rakovnických
výtvarníků a Artarchivu – informačního
systému pro moderní umění. V současné době je spolumajitelem malé firmy,
velikou výhodu vidí v možnosti organizovat si čas tak, aby mohl jeho velkou
část věnovat malování.
Vlastní umělecký směr
Ze sochařských děl Pangrácova otce
známe především portréty významných osobností, jen namátkou Josef
Zítek na kolonádě v Karlových Varech,
reliéfy Eduarda Basse a Jana Drdy na
Jiráskově náměstí v Praze, Bedřich
Václavek v Třebíči, Antonín Slavíček
a J. V. Rais v Kameničkách, Karel Čapek
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Miroslav Pangrác
nevystavuje
v Prádelně poprvé

Jedno z děl
nazvané Čas
Autor se s oblibou
zabývá i plastikou

v pantheonu Národního muzea, z jiných
například figurální tvorba Lidická žena
instalovaná v památníku Terezín.
Syn však prosazuje vlastní umělecký směr, od krajin a portrétů přechází
až k abstraktní malbě. Mezi používané
výtvarné techniky patří jak olejové
a akrylové barvy, tak i koláže, takzvané asambláže, zhotovené z vlastních
rozřezaných obrazů. Struktury, linie,
obrazy inspirované hieroglyfy, symboly života i smrti především zaujmou
fascinující až mystickou hrou barev
a vznikají často momentální představou, vnuknutím. Pangrác do maleb
minimálně zařazuje figury a portréty.
Nebojí se experimentovat a kombinovat, ze spontánně vzniklých struktur
a nevšedních tvarů pak dotváří obrazy
do finální podoby. Takřka všemi malbami prostupují temné barvy.
Kromě malby se zabývá také
plastikou, která bývá provedená v klasických materiálech – sádra, hlína,
bronzový odlitek.
Nerezignovat na kulturu
„Miroslav Pangrác à la Grác patří
mezi zavedené umělce, kteří pravi-

delně představují část své aktuální
tvorby kromě renomovaných galerií
také v naší Galerii Prádelna, čehož si
osobně velmi vážím. Letošní výstava
byla naplánována již počátkem roku,
přičemž nikdo v té době netušil, co
se bude nyní odehrávat. Nicméně ani
v těžkých dobách je třeba nerezignovat na kulturu, neboť přínos umění
je právě v takovýchto chvílích zvláště
významný. Proto jsem rád, že se Pangrácova výstava uskuteční, byť samozřejmě s ohledem na situaci ve zcela
jiné podobě nežli normálně. Autor si
expozici sám nainstaluje a poté ji pracovníci Komunitního centra Prádelna
zdokumentují a připraví k prezentaci
veřejnosti ve virtuálním světě internetu,“ řekl radní Petr Lachnit (ANO).
Virtuální výstavy jsou dalším
krokem po zavedení on-line kurzů pro
seniory, které zaznamenávají u svých
absolventů kladný ohlas. „Věřím, že si
i tato forma přiblížení aktuálního dění
na výtvarné scéně najde své příznivce.
Nová situace, ve které se naše společnost ocitla, nám kromě elementárního
ohrožení a řady omezení nabízí také
příležitost k novému přístupu ke světu
i sobě samým, což si můžeme mj. vyzkoušet na nezvyklém pojetí výstavy
uměleckých děl. Nicméně společným
přáním naprosto všech je co nejdřívější návrat do režimu fungování,
kde základem bude osobní setkávání,
kontakt a interakce s lidmi napřímo.
Konečně to je přece základním principem samotných komunitních center,“
konstatoval radní Lachnit. n mč
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CHRÁM SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA

Chrám svatého archanděla
Michaela, přemístěný před
bezmála sto lety do zahrady
Kinských z Ukrajiny, byl zcela
zničen. Stal se obětí požáru,
jehož příčiny se vyšetřují.

Foto: Michal Fairaizl

Vzácná památka lehla popelem

P

Přispěje i radnice Prahy 5
Požár zasáhl spodní část dřevěné
stavby i tři věže. Šindelová střecha
objektu se částečně propadla a konstrukce prohořela na trámy. Stavba
zůstala stát, ale její obnova by musela
být totální.
Akce za znovuobnovení památky se
teprve rozjíždí. „Chceme být partnerem magistrátu, protože hlavní město
již vyhlásí sbírku. Na tu bychom chtěli
jako městská část přispět částkou 50
tisíc korun. Rádi bychom tímto vyzvali
občany, aby nás následovali a přispěli
také, jde o co nejrychlejší obnovu,“
vyzval místostarosta Prahy 5
Lukáš Herold (ODS). Podle něj je
pak radnice připravená přispět až do
jednoho milionu korun.
Šlo o most mezi národy
K požáru sakrální památky se na
svém twitterovém účtu záhy vyjádřil

Podoba chrámu
před požárem

Foto: Rudolphs

Policie: Občané, pomozte nám
„Pražští kriminalisté se touto cestou
obracejí na širokou veřejnost s žádostí
o spolupráci,“ vyzval mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Podle
něj policie shání informace, fotky
či videozáznamy, které by výraznou
měrou přispěly k objasnění příčin
požáru.
Vyšetřovatelé údajně prověřují
možnost, že by za požár mohli lidé bez
domova, kteří přespávají v rozpadlém
domě nedaleko kostela. Ten v minulosti vyhořel už několikrát. Lidé bez
střechy nad hlavou způsobují v topné
sezóně, ale i mimo ni řadu požárů.

Foto: Michal Fairaizl

ražští kriminalisté do uzávěrky
našeho čísla stále hledali svědky
požáru kostela svatého Michaela
v Kinského zahradě, kteří se těsně
před požárem vyskytovali v jeho okolí.
Podle posledních informací policie
vyloučila jako příčinu technickou závadu na kostele a jako pravděpodobnou označila lidskou chybu. Památka
shořela ve státní svátek 28. října.
Škody jdou do desítek milionů korun.

Oheň způsobil škody za desítky milionů
korun. Památka je součástí sbírek
Národopisného muzea

také velvyslanec Ukrajiny v Česku
Jevhen Perebyjnis, který uvedl, že je
„šokován“. Protože kostel byl do Česka
dovezen z Ukrajiny, považuje ho za
jeden z „můstků“ mezi státy.
Není bez zajímavosti, že si Pražská
pravoslavná eparchie, která kostel
spravuje, nechala na počátku tohoto
roku vypracovat datační analýzu stavby. V lednu roku 2020 byly odebrány
vzorky z jednotlivých částí dřevěného
kostela sv. archanděla Michaela v Praze pro dendrochronologickou analýzu.
Celkem bylo odebráno 11 vzorků
z konstrukčních prvků kostela pomocí
Presslerova přírůstového nebozezu.
Některé části dubové stavby byly staré
300 let. n red

CHRÁM SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
Chrám sv. archanděla Michaela byl mimořádnou
památkou. Šlo o celodřevěný pravoslavný kostel, který
byl v sedmnáctém století postaven na Ukrajině. V roce
1929 ho rozebrali a znovu postavili v Kinského zahradě
na pražském Smíchově, aby se stal součástí sbírek
Národopisného muzea.
Kostel nazývaný někdy také karpatský stál původně
v obci Velké Loučky u Mukačeva na Ukrajině. Na
tehdejší Podkarpatské Rusi, která byla mezi světovými
válkami součástí Československa, byl rozebrán,
převezen a znovu postaven v Praze v roce 1929.
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ROZHOVOR
ŘEDITEL PIVOVARŮ STAROPRAMEN
ZDENEK HAVLENA:

Síla partnerství
se ukáže hlavně
v nelehkých
časech
Když se řekne Smíchov, leckomu z nás
se vybaví slovo Staropramen. Kdo by neznal
typickou dominantu stojící blízko Vltavy,
kde se vaří pivo již 150 let. Společnost
už řadu let spolupracuje i s radnicí pátého
obvodu. Pomáhá neziskovým organizacím
i spolkům, partnersky se již tradičně
podílí na pořádání Plesu Prahy 5.

K

oronavirus letos již dvakrát
výrazně zasáhl do pivovarské
branže, a to především uzavřením restaurací či hospod. Pocítily
to přirozeně i Pivovary Staropramen,
které musely udělat vynucené změny
ve výrobě či logistice.
n Pivovary Staropramen mají
s radnicí Prahy 5 uzavřenou smlouvu
o spolupráci. Co je jejím obsahem
a jak se „plní“?

Naše společnost a městská část podepsaly Memorandum v roce 2018.
Spolupráce se ale pochopitelně datuje
mnohem dříve. Již řadu let podporujeme projekty, které zlepšují životní
prostředí kolem nás, investujeme do
výroby, abychom v první řadě omezovali stopu, kterou za sebou naším
působením zanecháváme.
Pomáháme neziskovým organizacím a spolkům z Prahy 5, pořádáme
akce pro veřejnost – ať už přímo
v našem Smíchovském pivovaru, nebo
ve spolupráci s dalšími subjekty z této
městské části. A právě to se stalo také
přirozenou součástí a předmětem této
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smlouvy. Letošní rok je v řadě ohledů
specifický a bez nadsázky ovlivnil
životy nás všech. Zatímco v loňském
roce jsme pravidelně pořádali oblíbené
setkání pod komínem, na které jsme
zvali obyvatele Prahy 5 i ty, kteří zde
pracují, oslavili jsme 150. výročí založení našeho pivovaru a Dny českého piva,
letos je bohužel situace úplně jiná.
V souvislosti s nařízeními a ruku
v ruce s epidemiologickou situací jsme
veškeré plánované akce zrušili, a to
jak ty, které jsme měli pořádat, tak ty,
na kterých jsme se měli partnersky
podílet – jako třeba Ples Prahy 5 nebo
pravidelná jarní a podzimní setkávání
seniorů u nás v Paspově sále, která
pořádá městská část. To nás pochopitelně velmi mrzí.
Poslední společnou akcí byl tak
únorový Sportovec roku, který se také
konal v pivovaru. Na jaře jsme během
první vlny v rámci podpory složek
Integrovaného záchranného systému
rozvezli naše nealkoholické produkty
a v koordinaci s úřadem městské části
podpořili také zaměstnance v první linii, kteří pomáhali potřebným. V této

Zdenek Havlena
se stal šéfem
Pivovarů
Staropramen
letos

pomoci chceme a budeme pokračovat.
Nejen proto zůstáváme v pravidelném
kontaktu s kolegy z úřadu a věříme, že
budeme mít i nadále řadu příležitostí
ke spolupráci.
n Kooperuje vaše firma i s jinými
subjekty z páté městské části?

Museli
jsme
přeplánovat
výrobu,
logistiku
a jinak zorganizovat
práci našim
lidem.

Pomáhat tam, kde působíme, je pro
nás přirozené a dává nám to smysl.
Ani letos jsme proto nezapomněli na
naše dlouholeté partnery, které jsme
i nadále podporovali a podporovat budeme. Věříme totiž, že síla partnerství
spočívá právě v podpoře v nelehkých
časech.
V roce 2011 jsme se spojili
s organizací Helppes, která pomáhá
s výcvikem asistenčních a vodících
psů pro hendikepované. Stali jsme se
jejím generálním partnerem. Spolupracujeme vzájemně na akcích, které
pořádáme, poskytujeme naše alkoholické i nealkoholické produkty a již
14 let rovněž spolupracujeme v rámci
našeho nejstaršího dobrovolnického
projektu Dny, kdy pomáháme aneb
Community Days.
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V roce 2011 jsme se
spojili s organizací
Helppes, která pomáhá
s výcvikem asistenčních
psů pro hendikepované.
Jak všichni vidíme, Smíchov prošel za
posledních dvacet let jednou z největších proměn v rámci celé Prahy. S projektem Smíchov City a rekonstrukcí
smíchovského nádraží nabírají změny
novou dynamiku. Je důležité, aby se
zachovala rovnováha a charakter čtvrtí. Aby zde kromě business zón a zón
pro rezidenční bydlení byla i místa
pro odpočinek a trávení volného času.
Dále vidím velký potenciál v hlubší
spolupráci všech institucí sídlících
na Smíchově nebo celé Praze 5 v čele
s městskou částí. Máme na čem stavět
a možnosti jsou určitě větší, než v současnosti využíváme.
n Zmínil jsem projekt Smíchov City,
který právě startuje a za pár let lokalitu významně promění. Co to pro
Pivovary Staropramen znamená?

ZDENEK HAVLENA (49 LET)
Ředitel společnosti Pivovary Staropramen pro
Česko a Slovensko. Absolvoval Vysoké učení
technické v Brně (ekonomický obor). Je milovníkem
piva, kterému se již téměř 20 let věnuje i ve
svém profesním životě. Do společnosti Pivovary
Staropramen nastoupil v roce 2001. Mezi roky 2009
až 2016 pracoval pro bývalého majitele Staropramenu
společnost Anheuser-Busch Inbev, která je největší
pivovarnickou skupinou na světě. Do Staropramenu
se vrátil v roce 2017. Má řadu manažerských
zkušeností z velké pivovarnické společnosti, a to
jak z českého, tak i zahraničního prostředí v oblasti
obchodu, ale také financí a IT. V loňském roce
působil na pozici komerčního ředitele a jednatele
společnosti Pivovary Staropramen a také předsedy
představenstva Pardubického pivovaru.
Je ženatý, má dva syny a dva psy. K jeho zálibám
kromě piva patří sport, dříve hrál aktivně hokej, dnes
provozuje rekreačně hokej a florbal.
n Co si pod tím představit?

Pořádáme je v Praze, Ostravě
i Bratislavě a během pěti dní se 200
zaměstnanců zapojuje na lokalitách
našich dlouholetých partnerů a fyzic-

ky pomáhá zlepšovat prostředí našich
partnerských organizací, ale i veřejné
prostranství, jako jsou parky, lesoparky a tak dále.
Vedle fyzického dobrovolnictví
se věnujeme rovněž odbornému
dobrovolnictví, kdy naši zaměstnanci pomáhají v oblasti PR,
sociálních sítí a podobně. Dalšími
dlouhodobými partnery z Prahy 5
jsou Komunitní centrum Prádelna a Stanice přírodovědců. I zde
pomáháme s revitalizací vnitřních
i vnějších prostor.
V případě Prádelny pravidelně
darujeme počítače, na kterých následně probíhají kurzy pro seniory. Ti se
pak rádi zúčastní každoroční exkurze
v našem pivovaru, která probíhá
vždy na konci léta a stala se již milou
a tradiční příležitostí pro setkání.
A nesmím také opomenout Švandovo divadlo, se kterým jsme nedávno
začali spolupracovat.
n Působíte v srdci Prahy 5, na Smíchově. Co na této čtvrti oceňujete,
a co byste naopak zlepšil?

Rozhodně to zásadním způsobem
promění Smíchov. Náš pivovar
vzniknul před více než 150 lety na
okraji Prahy, nyní budeme v jejím
centru. Věřím, že nová čtvrť znamená
příležitosti jak z hlediska provozoven,
do kterých budeme moci dodávat naše
pivo, tak značkových restaurací, které
budeme moci vybudovat.

n Nelze se nezeptat, jak Staropramen zvládá nynější ekonomickou
situaci?

Již podruhé v tomto roce se nám
uzavřel jeden ze dvou prodejních
kanálů. To samozřejmě znamená
další finanční ztráty a také velký
zásah do chodu našeho pivovaru.
Museli jsme přeplánovat výrobu,
logistiku, jinak zorganizovat práci
našim lidem. Uvidíme, jak dlouho
opatření potrvají.
Zatím se snažíme nejen postarat
o naše zaměstnance a byznys, ale také
pomáhat obchodním partnerům v oblasti gastronomie, které podporujeme
při prodeji z okének dodáním PET lahví zdarma, poradenstvím a tak dále.
Podporu první linie jsem již zmínil
výše. Ale jsou i radostné události, naše
piva například zabodovala v letošním
ročníku dvou prestižních soutěží:
Pivex a České pivo. n red
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ŠKOLSTVÍ
MŠ PODBĚLOHORSKÁ

Šetřit vodou? Proč ne i v mateřince
V MŠ Podbělohorská se
před nedávnem uskutečnilo
několik zajímavých akcí. Od
sportovních aktivit až po
aplikaci protiinfekčních nátěrů.

M

ateřinka díky společnosti
ČEZ začala snižovat svoji
spotřebu vody. Škola se
zapojila do projektu, jehož ambicí je
ověřit návratnost řešení, které umožní snížit spotřebu vody ve školních
zařízeních. Za finanční pomoci firmy
ČEZ se přes léto obměnily starší
vodovodní armatury a splachovací
mechanismy za moderní, úsporné.
Při každém mytí rukou a spláchnutí
dětmi tak ve srovnání s původním
stavem škola šetří. Zapojení do
projektu by škole mělo výrazně snížit
spotřebu vody a energií na ohřev
teplé užitkové vody.
„Nyní už budeme na škole jen
měřit a těšit se na nižší účty. Po roce
se výsledky odběru vyhodnotí a zjistí
se, jak velká je úspora a jak rychlá
může být návratnost vynaložených
prostředků na obnovu vodovodní
armatury a zařízení,“ pochvaluje si
ředitelka školy Dagmar Trčková.
Sportovní den mateřských škol
V polovině září MŠ Podbělohorská
organizovala společensko-kulturní
den pod záštitou starostky Renáty
Zajíčkové a místostarosty Lukáše
Herolda (oba ODS) pro mateřské
školy z Prahy 5. Akce se nesla v duchu
sportovního klání.
Na zahradě se sešli zástupci sedmi
mateřských škol (MŠ Podbělohorská,
MŠ Duha, ZŠ a MŠ Grafická, ZŠ a MŠ
Kořenského, MŠ Nad Palatou – děti
z detašovaného pracoviště Pod Lipkami, MŠ U Krtečka a MŠ Slunéčko).
Počasí přálo a účastníci mohli prožít
v této nesnadné době společný den
plný zábavy.
V parku Klamovka za dodržování
veškerých bezpečnostních opatření
na všechny čekalo sedm disciplín.
Překážkový běh, hod na cíl, štafetový
běh, hod oštěpem, vrh koulí, skok do
dálky a sprint na 20 metrů. V průběhu
dne děti měly k dispozici občerstvení
a pitný režim.
Po sečtení všech výsledků proběhlo
očekávané vyhlášení vítězů. Třetí
místo obsadila MŠ U Krtečka, druhé
místo získala MŠ Podbělohorská
a první místo, a tím i putovní pohár
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Sportovního dne se
účastnily děti
ze sedmi mateřinek

vybojovala MŠ Nad Palatou. Děti si
celé dopoledne krásně užily a už nyní
se těší na třetí ročník, který je plánovaný na duben 2021.
Nano nátěry proti infekci
Během letních prázdnin zajistila
škola nanesení fotokatalytického
nátěru do tříd a školní jídelny, aby
tak podpořila ochranu dětí a zaměstnanců před šířením infekčních onemocnění. FN NANO je patentovaná
a dlouhodobě ověřená technologie.
Díky dotacím od páté městské části,
magistrátu a finančního příspěvku
od rodičů mohla škola tuto akci
uskutečnit.

Škola tak získala vyšší standard
ochrany dětí i personálu mateřské
školy před šířením infekcí a vznikem
odolných kmenů bakterií. Antibakteriální multifunkční nátěry FN NANO
tak zajistí škole zdravější a bezpečnější
prostředí.
Nátěry snižují riziko přenosu infekcí a brání vzniku rezistentních kmenů
bakterií. Revoluční technologie brání
usazování mikroorganismů na stěnách.
Nátěrová vrstva účinně a dlouhodobě
odstraňuje ze vzduchu škodliviny
s využitím světelné energie. „Věříme,
že nanesení těchto nátěrů zajistí dětem
méně nemocí a zdravější prostředí,“
dodala ředitelka školy. n red
Škola vyměnila
vybavení sociálních
zařízení
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ZŠ Pod Žvahovem čeká rekonstrukce areálu včetně dostavby jídelny

ZŠ POD ŽVAHOVEM

Radnice vyhrála spor s tanečním
centrem. To se vystěhuje příští rok
V roce 2017 dostalo Taneční centrum
Praha (TCP) od městské části Praha 5 výpověď
z nájmu objektu Základní školy Pod Žvahovem.
Důvod byl jasný – městská část potřebuje školní
areál pro obnovenou základní školu.

P

o třech letech soudních průtahů
je jasno. Městský soud v Praze
jako soud odvolací již dříve
rozhodl, že výpověď z nájmu je platná,
a nyní s konečnou platností potvrdil,
že TCP musí do července příštího
roku objekt opustit.
„Na poslední verdikt soudu jsme
dlouho a netrpělivě čekali. Současný
stav je neudržitelný. Již dříve se ukázalo, že soužití s TCP je velmi komplikované a městské části výrazně zhoršuje
plnohodnotné zajištění adekvátních
podmínek pro vzdělávání našich dětí.
Toto rozhodnutí soudu oceňuje nejen
radnice Prahy 5, ale též rodiče, kteří
o školu projevují mimořádný zájem,“
reagovala starostka Prahy 5 Renáta
Zajíčková (ODS).
Radnice Prahy 5 ze své zkušenosti nevylučuje, že vystěhování TCP
mohou doprovázet ze strany nájemce
obstrukce, a to přesto, že soudní
rozhodnutí mluví jasně. Je proto
připravená při případných průtazích
v neplnění rozhodnutí soudu ze strany

TCP přistoupit k dalším krokům.
„V případě, že nebudou 15. července
zástupcům odboru správy majetku
městské části předány prostory dle
rozhodnutí soudu, na nejbližším jednání Rady městské části po tomto datu
předložím exekuční návrh,“ zdůraznil
místostarosta Martin Damašek (TOP
09), v jehož gesci je správa majetku
městské části. „Jak jsem již několikrát
slíbil občanům z Hlubočep i prohlásil
na jednání zastupitelstva, hodlám do
konce tohoto volebního období školní
areál Pod Žvahovem celý navrátit
základnímu školství,“ dodal.
Poté, co objekt v plném rozsahu městská část převezme, bude
nutné přistoupit k dokončení jeho

Poté, co objekt v plném rozsahu městská
část převezme, bude nutné přistoupit
k dokončení jeho rekonstrukce. Bez ní
není podle slov zástupců městské části
možné dosáhnout toho, aby se stal areál
školy Pod Žvahovem plnohodnotným
zařízením odpovídajícím parametrům
moderního základního školství.

rekonstrukce. Bez ní není podle slov
zástupců městské části možné dosáhnout toho, aby se stal areál školy Pod
Žvahovem plnohodnotným zařízením
odpovídajícím parametrům moderního základního školství.
„Městská část v současnosti
připravuje projektovou dokumentaci
potřebnou pro rozsáhlou rekonstrukci školního areálu včetně dostavby
školní jídelny. Očekáváme, že samotná
rekonstrukce školy by mohla začít na
jaře roku 2022,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Homola (STAN), do jehož
gesce patří investice. „Zaznamenal
jsem v poslední době určité spekulace
místních obyvatel ohledně budoucího
využití školního areálu jiným školským zařízením. Nedovedu si vůbec
představit, že bychom vynakládali nemalé finanční prostředky na jiný účel,
než je naše před šesti lety obnovená
základka,“ podotkl Homola.
„Máme potvrzeno, že ročně nám
k zápisu do první třídy v ZŠ Pod
Žvahovem přijde 30 až 35 spádových
dětí. Proto musíme mít připravené
dostatečné kapacity. V souvislosti se
zmíněnou demografickou studií nás
v následujících letech čeká rovněž
změna takzvané spádovosti. A to
především s ohledem na lokalitu
Smíchov jih,“ konstatovala starostka
Zajíčková. n tok
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PODPORA PODNIKÁNÍ

Radnice pomáhá
nejen gastronomii

P

rovozovatelé restaurací, bister, kaváren
či podobných podniků, kteří rozvážejí
jídlo či mají otevřená výdejní okénka,
dostali možnost zdarma prezentovat svoji
činnost. Několik z nich tak využilo prostoru
v tomto vydání Pětky.
„Už při první jarní vlně vládních restrikcí
jsem navrhoval sadu opatření pro podnikatele. Počínaje slevou na nájmu pro podnikatele v prostorách MČ Praha 5, zvýšenou
mediální podporu podnikatelům, větší
informovanost o vládních programech, také
zřízení krizového fondu, či vouchery pro

rezidenty Prahy 5, které by občané utratili
v provozovnách na Praze 5,“ sdělil předseda komise na podporu podnikání Martin
Frélich (ODS).
Podle něj je prezentace gastronomických
zařízení v listopadovém čísle Pětky jen malá
náplast. „Je to ale velký symbol a vzkaz, že
chceme v Praze 5 prosperující restaurace, kavárny, čajovny, hospůdky či vinárny. Chceme,
abyste zvládli dobu, která nám všem změnila
život. Budeme se k vám vracet, budeme u vás
utrácet a budeme jíst skvělá jídla. Spolu to
zvládneme,“ dodal. n red

PETIT
BARRANDOV
Kavárna pro všechny generace.
Výborná káva, netradiční zákusky,
24 druhů zmrzliny. Dvě terasy, dětské
hřiště s mlhováním, dětský koutek,
klidová zóna s wi-fi. Pořádání oslav,
možnost platby kartou.
Výdejní okénko:
Po-pá 10.00 až 18.00 hodin
So-ne 13.00 až 18.00 hodin
Záhorského 886/4
petitbarrandov@gmail.com
fb.com/PetitBarrandov

NHA HAI HANH
...neboli Dům u dvou Cibulí!
Navštivte naše nově otevřené
vietnamské rodinné bistro.
Najdete nás na Drtinova 20, Praha 5.
Více informací včetně našeho menu
najdete na:
www.nhahaihanh.cz
Těšíme se na vaši návštěvu!

CRAFT BEER SPOT
Okénko a vlastní rozvoz
Obědové menu, Craftový multitap,
Burger, Hot-dog, Poké.
Vegetariánská i bezlepková jídla
Denně od 11.30 do 20.00 hodin
Krabičky, PET lahve a závoz zdarma.
Plaská 5, Újezd, Malá Strana
www.craftbeerprague.com
Tel: 257 219 855

SMÍCHOVSKÉ
VIDLIČKY A NOŽE

RESTAURACE
KAMERA
V Plzeňském restaurantu Kamera
si můžete pochutnat na klasické
české kuchyni. V současné chvíli lze
vybírat pokrmy z denních nabídek
sedm dní v týdnu, ze zvýhodněných
obědových balíčků a dětského menu,
i zkráceného stálého menu. Pokrmy
vám dodáme teplé nebo šokově
zchlazené.
Máme otevřené výdejní okénko
a rozvážíme každý den
od 11.00 do 20.00 hodin.
Více informací na:
www.restauracekamera.cz/
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Naše smíchovská restaurace
(ul. Vodní, u zastávky Švandovo
divadlo) pro vás každý den připravuje
výběr pěti jídel s polévkou na
poledním menu za příznivé ceny.
Výdejové okénko ve všední dny
11.00 až 15.00 hodin.
Tel: 725 760 125
Menu na www.smichovskevidlicky.cz,
rozvoz přes Dámejídlo.
Děkujeme moc za podporu!

RESTAURACE
VE DVOŘE
Rozvoz obědů: Na Knížecí, Anděl,
Smíchov (okolo nádraží)
www.restauracevedvore.cz
e-mail: vedvore42@email.cz
tel: 770 625 625
Nádražní 851/42

VINOTÉKA
U LACHTANA
Nabízí: stáčená i lahvová
moravská a zahraniční vína, sýry,
uzeniny a delikatesy.
Najdete nás na Smíchově,
Zborovská 8, a v Košířích,
Plzeňská 173 (Kavalírka).
Otevřeno od 14.00 do 20.00 hodin,
v sobotu od 15.00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

POTREFENÁ HUSA
NA VERANDÁCH
Tradiční pivovarská restaurace
s poctivou českou kuchyní vám nabízí
od 10. do 15. listopadu:
Svatomartinská husa, víno i pivo
po celý den s doručením až k vašim
dveřím!
Nádražní 84 (zastávka Na Knížecí)
Objednávky: Tel: 774 366 636
E-mail: manager@phnaverandach.cz
www.phnaverandach.cz
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SENIOŘI A SOCIÁLNÍ OBLAST
LOUKA A PRÁDELNA

Život v komunitních centrech
se nezastavil. Fungují distančně
Vzhledem k současné situaci
přešla komunitní centra
Prádelna a Louka od poloviny
října opět do virtuálního
režimu. Podle radního Petra
Lachnita (ANO) pravidelné
kurzy pro seniory tak pokračují
v podobě distanční výuky a již
na jaře se ukázalo, že klienti
mají o tuto formu výuky zájem
a dokážou v praxi využívat
digitální technologie.

P

okračuje se tedy stejným
systémem, kdy v den konání
kurzu dostane každý přihlášený
účastník do své e-mailové schránky
aktuální lekci (dokumenty), úkoly,
kvízy a zadání pro samostatnou práci,
odkazy na zajímavé weby a webináře, návody na cvičení i pozdravy od
lektorů a pracovníků komunitního
centra.
Jazyky, PC či videolekce jógy
V Komunitním centru Prádelna
aktuálně již od začátku plně fungují
virtuální kurzy španělského, anglického jazyka a konverzace, kurzy
práce s PC a kurz digitální fotografie/
grafiky, z pohybových aktivit nabízí
centrum videolekce jógy a zdravotní
gymnastiky, postupně se připravují
podklady pro zájemce o stabilizační
cvičení, tai-chi nebo rehabilitační cvičení v domácích podmínkách. Kromě
toho chtějí pracovníci centra virtuálně
připomenout říjnovou výstavu Pavla

Život v Komunitním
centru Prádelna
nezastavil ani
koronavirus

Na základě zkušeností z jarních
měsíců zareagovali pracovníci našich
komunitních center velmi rychle a během
krátké doby přešli do režimu distanční
výuky takřka všech pravidelných kurzů
pro seniory.
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Kantorka, případně představit novou
expozici v Galerii Prádelna.
Komunitní centrum Louka pro své
zájemce kromě jazykových kurzů navíc
připravuje návody na kreativní tvoření,
virtuální trénink paměti nebo videokurzy základů kresby. Na facebookových stránkách centra může návštěvník
také zhlédnout říjnovou vernisáž výstavy „Krajiny v Louce“. Šikovní kurzisté
z řad seniorů, kterým patří velký obdiv,
s jakou energií se do tvorby pustili,
vytvořili krásné obrazy, které zdobí
prostory komunitního centra.
Výhodou je neomezená kapacita
Na kurzy se mohou přihlásit i noví
zájemci z řad seniorů, neboť kapacita
virtuálních učeben není, na rozdíl od
těch v prostorách komunitních center,
omezená. Bližší informace a přihlášení
se nacházejí na webových stránkách
center – www.kcpradelna.cz a kc-louka.webnode.cz, případně se lze
informovat nejlépe prostřednictvím
e-mailu: kcpradelna@seznam.cz nebo
kclouka@seznam.cz.
„Na základě zkušeností z jarních měsíců zareagovali pracovníci
našich komunitních center velmi

rychle a během krátké doby přešli
do režimu distanční výuky takřka
všech pravidelných kurzů pro seniory.
Samozřejmě distanční výuka plnohodnotně nenahradí prezenční formu
kurzů, neboť důležitou součástí takřka
všech seniorských aktivit v komunitních centrech je především osobní
setkávání, poznávání sebe i ostatních,
navazování kontaktů; zkrátka přirozené vytváření komunity. Nicméně
i takovýto vzdálený kontakt je pro
seniory, pro které izolace představuje
velmi stresující a nepříjemnou situaci,
povzbuzujícím momentem a samotný
obsah zasílaných lekcí může adresátům přinést smysluplnou náplň a tipy
na uchování fyzického i psychického
zdraví,“ sdělil radní Lachnit, který se
dlouhodobě věnuje sociální problematice a také kvalitě života seniorů. n mč
Projekt s názvem „Podpora komunitního
života v Městské části Praha 5“
č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000737
je spolufinancován z Operačního
programu Praha – pól růstu.
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FOTOGRAFOVÁNÍ

KC Louka nabízí
virtuální výstavu
V Komunitním centru Louka
v listopadu proběhne
„virtuální vernisáž“
fotografií účastníků kurzu
digitální fotografie. Název
výstavy je pro podzimní
dny velmi příjemný: Úsměv
květin.

O

d jara do léta se fotografovalo, povídalo
o základních pravidlech
kompozice či působení barev
a začátek podzimu byl věnován
již úpravě fotografií v grafickém
programu – což pro někoho byla
zcela nová dovednost. Část kurzu

probíhala distanční formou,
nicméně všichni se zhostili úkolu
velmi zodpovědně a vzniklé
výsledky určitě potěší oko i duši
pozorovatele.
Zahájení výstavy se uskuteční trochu netradiční, virtuální
formou (vzhledem k aktuálnímu
dění a bezpečnostním opatřením
Vlády České republiky proti
šíření koronaviru). Nicméně
klienti centra jsou již zvyklí
i na distanční studium a většina
kurzů tak může v této formě
pokračovat, a senioři Prahy 5 tak
stále prohlubují své vzdělávání.
Zájemci o výstavu díla
najdou na youtube kanále
KC Louka. n red

Kurz digitální fotografie je u seniorů velmi populární

Oprava
a modernizace
jeslí finišuje
Příspěvková organizace
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 provozuje jesličky Na Hřebenkách 3a. Jesle jsou určené
pro děti od 15 měsíců do tří
let věku. Areál se nachází
v jedné z nejkrásnějších
pražských lokalit. Loni byl
zrekonstruován a zateplen
pavilon vlastních jesliček
a od letošního července prochází celkovou rekonstrukcí,
zateplením a modernizací
i hospodářský pavilon jesliček. Oprava hospodářského
pavilonu finišuje a během
několika dnů bude skončena.
Ve druhé polovině roku 2021
by mělo dojít ke zvýšení
kapacity jeslí o dalších
25 dětí, které najdou své
třídy v prvním patře objektu
jeslí Hřebenka. V dalších
letech je plánována i re
konstrukce dvorku a zahrady. n red

SOCIÁLNÍ SFÉRA

Radní schválili
akční plán

R

ada městské části Praha 5
schválila Akční plán rozvoje
sociálních služeb a služeb souvisejících na rok 2021. Ten představuje prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
a služeb souvisejících v městské části
Praha 5 na období 2019 až 2021.
Akční plány i Střednědobý plán jsou
zveřejněné na webových stránkách
komunitního plánování https://kpss.
praha5.cz/ v záložce Dokumenty/
Plány KPSS.
MČ Praha 5 vytváří ve své
samostatné působnosti podmínky
pro poskytování sociálních a souvisejících služeb na svém území tak,
aby odpovídaly potřebám a možnostem obyvatel MČ Praha 5. Od roku
2009 zpracovává střednědobé plány
a akční plány na jednotlivé roky.
Plánování se nezabývá jen sociálními
službami, ale i službami souvisejícími, které doplňují sociální služby
a napomáhají v řešení nepříznivé sociální situaci občanů. Jsou to i služby,
které se zabývají naplněním volného
času a jsou pro životní spokojenost
obyvatel velmi důležité. n red
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FÓRUM
Otázka měsíce

Jakým způsobem
ovlivní projekt Smíchov
City život v Praze 5?

Praze 5 chybí koncertní sál i další park
Zrod projektu Smíchov City spadá do roku 2004 a nyní se dočkal realizace, která významným způsobem posune Smíchov
směrem k moderní čtvrti. Nejen koncepcí bytového bloku se
zeleným vnitroblokem určeným výhradně pro nájemníky bytového domu, ale i administrativní budovou České spořitelny, ve
které je plánován koncertní sál, který v současné době zoufale
Praze 5 chybí. Stejně tak nový park o rozloze cca 1,5 hektaru
a zelený pěší bulvár s řadou obchodů budou jistě satisfakcí za
případné problémy při realizaci první i druhé části výstavby.
Projekt počítá také s výstavbou moderní školní budovy, na
kterou byla vypsána mezinárodní architektonická soutěž.
Lze očekávat, že tento projekt nejen odstraní současný
brownfield, ale stane se moderní součástí Prahy 5. Výstavba
Smíchov City jistě ovlivní dopravu v dané oblasti. První bude
vliv přímo při stavbě samé a poté samotný chod tohoto území.
Při výstavbě by měla být z velké části využita železniční
doprava, a proto by zatížení komunikací
nemělo být vyšší, než na jaké jsme zvyklí při
větší hustotě dopravy doposud.
Nezbývá než se těšit, že za dva roky dostaneme na otázku reálnou odpověď. Věřím,
že kladnou. n
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Nová životaschopná čtvrť Smíchovu prospěje
Odstranění nevzhledného a neprostupného území bývalého
nákladového nádraží v centru města bude přínosem pro celou
lokalitu, současný stav nemá v evropských metropolích obdoby. Za
městskou část jsme s investorem dlouhodobě jednali o tom, jak
má nová městská čtvrť vypadat a co má obsahovat, a jsem rád, že
se podařilo nalézt soulad mezi potřebami městské části a plány
investora. Stávající i budoucí obyvatelé Smíchova se tak můžou
těšit na plnohodnotnou základní školu, přiléhající nové parky
a široký bulvár s živými partery. Vznikne tak dostatečný prostor
pro setkávání, odpočinek i možnost využít nové obchody a služby.
Nakonec se podařilo do moderní výstavby zakomponovat i historicky cennou budovu Radlické kulturní sportovny, kde věřím, že
to po odeznění doby covidové opět ožije filmem, hudbou, kulturou
i sportem. Celkově považuji projekt Smíchov City za úspěch, nyní je
však potřeba vyvinout maximální úsilí, aby se podařilo zkoordinovat výstavbu Sekyra Group s výstavbou nového smíchovského
dopravního terminálu a výstavbou základní
školy, na jejíž podobu městská část uspořádala
mezinárodní architektonickou soutěž. Maximální úsilí bude třeba vyvinout i na minimalizaci
dopadu projektu na již tak špatnou dopravní
situaci v naší městské části. n
Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5
E-mail: zdenek.dolezal@praha5.cz

Smíchov City je pokračování přeměny
průmyslového Smíchova na moderní čtvrť
Proměnu průmyslového Smíchova v okolí Anděla před dvaceti
lety jsme už všichni přijali a oprávněně ji bereme jako standard současného města. V září zahájená přestavba bývalého
vlakového terminálu mezi smíchovským nádražím a lokalitou
Na Knížecí pokračuje přeměnou rozsáhlých ploch s přežitým,
zastaralým využitím území směrem k moderním čtvrtím.
Projekt se připravuje mnoho let a věřím, že se daří nalézt
kompromis mezi všemi potřebami města.
V průběhu jednání se podařilo domluvit mnoho objektů
a prvků, které vycházejí z potřeb města i jednotlivých komunit.
Vzhledem ke vstupu silného konečného uživatele je i předpoklad rychlého dokončení celé přestavby. Věřím tedy, že
Smíchov City ovlivní život celé čtvrti významně pozitivně. n

Josef Endal, zastupitel MČ Praha 5

Pavel Richter, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: josef.endal@praha5.cz

E-mail: pavel.richter@praha5.cz
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Smíchov City je hlavní krok
k budoucnosti širšího území
Zkusme si město představit za deset dvacet let a na chvíli přitom
vyhnat z mysli neutěšený obraz současného stavu. Vidíme čtvrť,
která vyrostla na brownfieldu, vyplnila hluché místo a odstranila
bariéru v území. Živé město krátkých vzdáleností, které poskytuje
bydlení, pracovní příležitosti, novou školu, parky, obchody, kavárny
a restaurace s ideální obslužností všech typů dopravy. Zkusme
si představit širší funkční celek, který začne výstavbou Smíchov
City, ale ve výsledku zahrne i novou podobu náměstí Na Knížecí
s významnou veřejnou budovou, moderní dopravní terminál na
smíchovském nádraží, novou výstavbu mezi ulicemi Nádražní
a Strakonická od Železničního mostu až po Lihovar, propojení lávkou na Císařskou louku, která nabídne kontakt s řekou a příležitosti ke sportu a rekreaci. Tato celková vize teprve představuje tu
budoucnost Smíchova, o kterou usilujeme. Cesta k ní nebude lehká a při výstavbě určitě přinese i obtíže, bez nich se neobejdeme.
Ale ve výsledku by z celého jižního Smíchova
měla vzniknout jedinečná součást hlavního
města, vytvářející důstojný rámec vjezdu do
metropole od jihu a přinášející zaslouženou
kvalitu i pro život v Praze 5. n
Zuzana Hamanová,

Záleží na úhlu pohledu
Výstavba namísto brownfieldu a kvalitní architektonické
zpracování jsou jistě významná pozitiva projektu. Zvýšená
zástavba nad okolní nejbližší zástavbu nemusí být hodnocena
kladně, ač je nezvratitelným trendem v centrech měst.
Mix bytů, kanceláří, školy a obchodních prostor by měl
Smíchov City učinit živým po celý den. Pokud se skutečně
podaří naplnit koncept města malých vzdáleností, pak z tohoto úhlu pohledu bude dopad záměru na život v Praze 5
pozitivní.
Kvůli počtu lidí, pro které je projekt navržen, vyvolá značné
dopravní zatížení. Kapacita městské hromadné dopravy se
může ukázat jako nedostatečná, přestože je plánován přesun
a rozšíření dopravního terminálu. Například tramvajová linka
Barrandov – centrum je v dopravní špičce na hranici kapacity. S obavami je potřeba si klást otázku, jaký bude stav po
dokončení výstavby projektu Smíchov City a zároveň plánované dostavby Barrandova kolem prodloužení
tramvajové linky. Rovněž lze předpokládat
významné zvýšení automobilové dopravy,
což může v centru Smíchova vést k dopravním zácpám. To vše by mělo být posouzeno
v rámci procesu EIA. n

předsedkyně Výboru pro územní rozvoj ZMČ P5

Petr Bervid, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: zuzana.hamanova@praha5.cz

E-mail: petr.bervid@praha5.cz

O úspěchu rozhodne doprava

Město ve městě (vážně jsme toto chtěli?)

Nepříjemnou odpověď na anketní otázku dal závěr zjišťovacího řízení, který vydalo Oddělení posuzování vlivů na životní
prostředí MHMP pod č. j. MHMP 1407994/2019 (37 stran).
V něm uvedené negativní dopady by snížila redukce podílu
kanceláří (přitahují dojíždějící auta) ve prospěch bytů. Dále
naplnění predikce, že vzhledem k blízkosti dopravních uzlů
a s nástupem autonomní sdílené dopravy za cca deset let
bude pro nové obyvatele výhodnější auto NEvlastnit.
Ovšem radikální požadavek na pouze řídké zastavění
s převažující zelení by měl také svá negativa. Když lidem
neumožníme bydlet blízko centra, budou denně na Smíchov
dojíždět auty z okraje Prahy. A to by bylo mnohem horší pro
celou městskou část.
Přiměřeně hustě stavět na brownfieldech v blízkosti
dopravních uzlů je z pohledu fungování města to nejlepší.
Řešme tedy nedostatek bytů spíše v území mezi Na Knížecí
a Lihovarem než zahušťováním stabilizovaných čtvrtí.
Pozitivním přínosem projektu kromě
potřebných bytů jsou parky, škola i široká
pěší zóna s živým parterem. Pokud Smíchov
nezahltí auta, bude dobrou adresou. n

Prodejem pozemků ČD v intravilánu soukromému investorovi
se Praha vzdala možnosti ovlivnit rozvoj rozsáhlého území.
Můžeme se bavit optimisticky o tom, co všechno se podařilo
vyjednat. Ve skutečnosti se jedná o jednu školu, kterou si, do
značné míry, vymohli občané a stavbu zaplatí město. To není
přehnaně mnoho. V existujících vlastnických poměrech bude
samospráva tahat za kratší konec. Můžeme se těšit na pěkný
bulvár, ale o divadlu, galerii, multifunkční budově, sportovištích
či opravdovém parku si asi necháme pouze zdát. To si postavme na svém a za své a obyvatelé Sekyrova ostrova budou tyto
služby rádi využívat, protože doma nic takového mít nebudou,
a byty, kanceláře a obchody v parterech jim živé město nenahradí. Nová čtvrť sice zprůchodní území v ose V-Z, ale přitáhne
dopravu a zároveň ji vytěsní na svůj obvod. Doprava tedy leží
na bedrech města. Uvažujme také o situaci, kdy opadne zájem
o kancelářské plochy. Tento trend je ve vzduchu. Zbude zde
město duchů? Mnohé metropole by mohly
vyprávět. Architekti odvedli svou práci, na
úrovni a precizně. Ale v celku se jedná o déjà
vu 70. let, a nikoli o odpověď na otázky moderního městského bydlení pro 21. století. n

Milan Kryl, zastupitel MČ Praha 5

Josef Cuhra, předseda zastupitelského klubu

E-mail: milan.kryl@praha5.cz

E-mail: josef.cuhra@praha5.cz
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KŘESŤANSTVÍ

Působení Tovaryšstva
Foto: Pavel Fabini

Tovaryšstvo Ježíšovo, latinsky Societas Iesu,
známé také pod označením Jezuité,
náleží dodnes k nejvýznamnějším katolickým
řeholním řádům. Vyprávění o jeho historii
je nicméně zatížené ideologickými spory.
A působení Jezuitů u nás je mnohdy
redukováno na účast při rekatolizaci. Jaké
ale bylo působení Tovaryšstva na konkrétním
místě, na území páté městské části?

Ř

ád byl založen v roce 1534 sv.
Ignácem z Loyoly a záhy byl
potvrzen papežem Pavlem III.
Působili ve vědě, kultuře či vzdělávání, ale především se zaměřovali na
pastorační a misijní činnost. Jezuité se
stali oblíbeným a rozšířeným řádem
po celém tehdy známém světě.
Do Čech přišlo dvanáct tovaryšů
v roce 1555 a usadili se ve zpustlém
dominikánském klášteře v Praze
u kostela sv. Klimenta. Odtud se řád
šířil do ostatních koutů království.
Jednou z jeho aktivit bylo zakládání
zahrad sloužících k hospodářským
účelům, k pěstování léčivých bylin
nebo jako místa tělesného a duchovního odpočinku.
Smíchovská zahrada
Zahradu založili také na Smíchově,
na pozemcích koupených v roce 1669
z dědictví po Michnech z Vacínova.
Rozprostírala se od vltavského břehu
po dnešní Preslovu ulici. Východní
část byla osázená okrasnými dřevinami, zatímco na západě byly zeleninové
zahrádky a políčka pro pěstování obilí.
K hospodářskému areálu patřil
i mlýn a dřevěný domek zahradníka.
Dodnes máme dochovány zbytky zahrady, dnešní Dientzenhoferovy sady.
Roku 1735 nechali Jezuité v zahradě
u Malostranské věže zbudovat řádový
dispenzář, tedy nemocnici. V barokním slohu ji postavil architekt Kilián I.
Dientzenhofer, majitel letohrádku
Portheimka. Dvoupatrovou budovu
s mansardovou střechou zdobily
iniciály řádu, písmena IHS, a sloužila
i jako azyl pro nemocné v časech
morové rány.
Jezuité a mor
Právě v nejtěžších časech cítili povinnost pomáhat slabým a nemocným.
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Kříž připomínající
Jezuity zemřelé
při morové ráně se
dnes nachází na
Vyšehradě

K této službě se váže i jejich další
působení na Smíchově: při první velké
morové ráně v roce 1680. Tehdy na
někdejší vinici blízko motolského
potoka směrem ke Košířům vznikl
lazaret pro nemocné a spolu s ním
i hřbitov, známý jako Malostranský,
patřící dodnes mezi významné památky páté městské části.

V Čechách byly majetky Jezuitů
zabaveny a většina připadla takzvanému
Studijnímu fondu. Některé stavby spojené
s působením Jezuitů časem zanikly, jako
smíchovský kostelík, zbořený koncem
19. století, nebo dispenzář, který zanikl
při stavbě Jiráskova mostu.

V lazaretu tehdy působila řada příslušníků Tovaryšstva Ježíšova. Starali
se o nemocné, donášeli jim léčebné
bylinné směsi. Umírajícím poskytovali
duchovní útěchu a přes obavy z černé
smrti je neopouštěli.
Lásku k bližnímu pak mnozí z Jezuitů zaplatili životem. Na jejich památku byl na hřbitově vztyčen železný
kříž se jmény zemřelých a s nápisem:
„Stůj, poutníče, a čti na desce této
oběti lásky, pravé tovaryše Ježíšovy,
morem uchvácené.“
Misijní a pastorační činnost
Důležitým úkolem byla i jejich činnost
misijní a pastorační. Christianizací
se snažili přiblížit lidem křesťanské
hodnoty, morálku Desatera Božích
přikázání a lásky k bližnímu. Současně
mezi poddanými šířili gramotnost.
Značná část obyvatel už tehdy byla
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Dispenzář stával
na Smíchově
v blízkosti
vodárenské
věže (vlevo)
Kostelík
sv. Filipa a Jakuba
na Smíchově
(vpravo)

katolického vyznání. Misijní činnost
zaměřili na odlehlé vinice.
Ústředním bodem jejich aktivit se
na Smíchově stal románský kostel sv.
Filipa a Jakuba, který stál v místech
dnešního Arbesova náměstí. Duchovní správa jim byla svěřena v roce 1702
a prvním správcem se stal Jan Pořický.
Kromě Smíchova sloužili mše také na
Zlíchově.
Jezuité měli smíchovský kostelík
ve správě až do roku 1749, kdy došlo

k obnově farnosti. Tehdy zbývaly řádu
ani ne tři desetiletí činnosti.
Zrušení Tovaryšstva Ježíšova
Jezuité patřili k nejvzdělanějším
osobám a pílí a obětavostí si získávali
sympatie. Jejich aktivity se zároveň
stávaly terčem závisti a kritiky. Někteří
pohlíželi nelibě například na jejich
„redukce“, autonomní hospodářské
a správní jednotky v Jižní Americe. Půda patřila zčásti jednotlivým

Výřez z perspektivního plánu Prahy zachycuje někdejší jezuitskou zahrady na Smíchově (J. D. Huber 1769)

Foto: Archiv kronikáře MČ Praha 5

Foto: Archiv kronikáře MČ Praha 5

Ježíšova na Smíchově

indiánům, z větší části společenství.
Na soukromém pozemku, kterému
se říkalo abamba, každý pěstoval,
co chtěl. Ale společné boží pole se
obhospodařovalo pod vedením kněží.
Výnos z nich se odevzdával do společné sýpky. Soukromé pozemky a domy
byly nezcizitelné.
Dědické právo neexistovalo, ale děti
dostávaly vše potřebné z prostředků
obce. A kdo dosáhl plnoletosti, dostal
svůj dům a své abamba. Z výnosů
božích polí měli zajištěnou obživu
i lidé nemocní, staří a práce neschopní.
Byly z nich hrazeny stavby domů nebo
hospodářských budov. Misionáři sami
z toho neměli nic, žili z malé renty udělené jim králem. Současně bojovali proti otrokářství evropských kolonizátorů
pojetím blízkým dnešní lidskoprávní
teorii. Na naléhání západoevropských
královských dvorů byl řád v roce 1773
papežem zrušen. Území redukcí si rozdělili vládcové a jejich rádcové. V portugalských částech putovali indiáni
do otroctví. V Čechách byly majetky
Jezuitů zabaveny a většina připadla
takzvanému Studijnímu fondu.
Některé stavby spojené s působením Jezuitů časem zanikly, jako
smíchovský kostelík, zbořený koncem
19. století, nebo dispenzář, který zanikl při stavbě Jiráskova mostu. Z jejich
zahrady se stala zahrada botanická
a přešla do kompetence Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy. n
Pavel Fabini,
kronikář MČ Praha 5
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SPOLEČNOST
Basketbalista, architekt a čestný
občan Prahy 5 Dušan Krásný zemřel
Hold Dušanu
Krásnému vzdali
i zastupitel
Prahy 5
Vladan Brenčič
a starostka
Renáta Zajíčková
(oba ODS)

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

P

an Dušan Krásný byl typickým příkladem osobnosti, která za sebou zanechala nepřehlédnutelnou stopu. Přednímu
hráči československé basketbalové ligové
historie a později uznávanému architektovi
bylo loni v březnu uděleno čestné občanství
MČ Prahy 5.
Dušan Krásný se narodil 10. března 1929
v Praze. Celý život zasvětil dvěma oblastem
– basketbalu a životu v Praze 5. Jako sportovec patřil k osobnostem poválečné československé basketbalové ligy. Se svým domovským klubem Spartak Sokolovo (dnes Sparta
Praha) slavil v 50. a 60. letech minulého
století řadu úspěchů. Ten největší pak v roce
1960, kdy se stal spolu s týmem československým ligovým šampionem. V lednu 2019 byl
zvolen sportovní legendou Prahy 5.
Po skončení sportovní kariéry se Dušan
Krásný věnoval architektuře. I v této etapě
svého bohatého života nezanevřel na sport.
Ve spolupráci s Útvarem hlavního architekta
se věnoval řešením sportovních ploch ve

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
Dušan Krásný loni v březnu
převzal ocenění čestný občan Prahy 5

Velká Chuchle, Radotínská 69,
tel.: 257 220 209

veřejném prostoru. Neméně podstatný je
jeho podíl na revitalizaci kulturně ceněných
objektů po celém tehdejším Československu,
například při obnově vyhořelého Veletržního
paláce v Praze. n red

Barrandov, Krškova 807, tel.: 222 025 366

Dlouholetý zastupitel
Vojtěch Zapletal odešel

S

hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 76
let zemřel pan Vojtěch Zapletal, který se významným
způsobem podílel na porevolučním vývoji naší městské části. Již v roce 1994 byl zvolen zastupitelem městské
části Praha 5. Zájmy občanů v zastupitelstvu hájil nepřetržitě až do roku 2014. Od roku 1998 do roku 2010 byl rovněž radním zodpovědným za oblast dopravy. Ing. Vojtěch
Zapletal se narodil 14. září 1944. Celoživotním profesním
osudem se mu stala stavařina. V různých technických
pozicích pracoval pro řadu renomovaných tuzemských
stavebních společností. Čest jeho památce. n

Radnice Prahy 5
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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 ŘÍJNOVÝM DĚNÍM
◄ ROZVOJ BARRANDOVA
Radní Zdeněk Doležal (ODS),
zastupitelka Zuzana Hamanová
(STAN) a zástupci zpracovatele
ateliéru A69 architekti Boris
Radčenkov a Barbora Havrlová
zahájili výstavu o územní studii
„Barrandov nový“ v Malé galerii ve
Štefánikově ulici 13,15. „Vzhledem
k nepříznivé epidemiologické
situaci a uzavření výstavních síní
jsme pro vás zajistili i on-line
výstavu. Z domova u svých počítačů
se tak můžete seznámit nejen
se schválenou podobou rozvoje
sídliště Barrandov, ale i průběhem
zpracování studie a plánováním
výstavby od roku 1971,“ informoval
radní Doležal. Prezentaci výstavy
si můžete stáhnout na adrese:
https://www.praha5.cz/udalosti/
vystava-o-uzemni-studiibarrandov-novy/

▲ DESIGNBLOK V KLÁŠTEŘE
Největší česká designérská přehlídka letos zavítala do bývalého kláštera svatého
Gabriela. Ten v posledních sto letech místo benediktinek využívaly státní poštovní
instituce. K vidění byla i futuristická obytná buňka. V jejím zrcadlovém plášti se
odráží právě klášter sv. Gabriela.

▲ NEMOCNICE NA HOMOLCE SLAVÍ
Lidé, kteří v druhé polovině října procházeli kolem kostela sv. Václava na Smíchově,
si mohli prohlédnout výstavu ke třiceti letům Nemocnice Na Homolce. Expozice
nabídla na deseti velkoformátových panelech průřez stěžejních medicínských
úspěchů a programů, které má zdravotnické zařízení za tři dekády své činnosti
za sebou. Nad výstavou převzal záštitu místostarosta Lukáš Herold (ODS).

▲ PAVEL KANTOREK V PRÁDELNĚ
Spolek InGarden i letos připravil v Galerii Prádelna výstavu kreslíře Pavla
Kantorka. Návštěvníci mohli zhlédnout 40 velkoformátových tisků, které jsou
výběrem z autorovy tvorby. Na vernisáži nechyběl ani radní Prahy 5 Petr
Lachnit (ANO).
◄ ČTENÍ
U PORTHEIMKY
Zajímavý projekt
s názvem Literatura
pod širým nebem
letos u letohrádku
Portheimka
představila
společnost Pražský
literární dům
ve spolupráci
s radnicí Prahy 5.
Projekt zaštítili
místostarostové
Lukáš Herold (ODS)
a Tomáš Homola
(STAN). Hostem
jednoho z večerů
byla i spisovatelka
Irena Dousková.
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KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery

i

Rozpis na listopad
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
13. 11.–14. 11.
		
20. 11.–21. 11.
		
27. 11.–28. 11.
		
4. 12.–5. 12.
		

Stanoviště
U Hrušky – parkoviště
Pod Hybšmankou – proti č. 12
V Botanice – za Komerční bankou
Nad Turbovou x Na Stárce
Urbanova – parkoviště pod č. 20
Holyňská x Na Srpečku
Pechlátova – u č. 16
U Mrázovky x Na Cihlářce
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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

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

Velkoobjemové kontejnery
pro sběr bioodpadu
Rozhodně ANO: pouze bioodpad (listí, tráva, větve, zemina,
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).
Rozhodně NE: živočišné zbytky.

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
Karlštejnská x U Dětského hřiště
Werichova – proti č. 17
Devonská – u separace
Baldové x Vejražkova
Pod Šmukýřkou č. 4
Nad Zlíchovem x V Násypu
Holubova x Pechlátova
Zahradníčkova – proti č. 34
Gabinova – slepá část
nám. 14. října x Preslova
Na Pomezí – proti č. 17
Pod Kotlářkou – u fotbalového hřiště
Borského – parkoviště u supermarketu
Zapova – proti č. 12

Stanoviště
Lumiérů x Barrandovská
Nový Zlíchov – u separace
Jinonická – proti č. 78
U Dívčích hradů x Tetínská
Kroupova x Kutvirtova
Slivenecká x Kosořská
Hlubočepská x K Dalejím
Vrchlického x Starokošířská

CO DO BIOODPADU PATŘÍ?

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
9. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.
		
13. 11.
16. 11.
18. 11.
19. 11.
20. 11.
23. 11.
		
24. 11.
25. 11.

Datum
26. 11.
		
27. 11.
30. 11.
1. 12.
2. 12.
3. 12.
4. 12.

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

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

Datum
15. 11.
22. 11.
29. 11.

Stanoviště
V Klukovicích x Bublavská
V Remízku x Voskovcova
Zahradníčkova x Brdlíkova

Datum
14. 11.
21. 11.
28. 11.

Stanoviště
U Dětského hřiště x Karlštejnská
Ke Smíchovu x Lipová alej
Pod Hájem x U Pernikářky

Čas
9.00–12.00
9.00–12.00
9:00–12.00
Čas
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00

BEZPLATNÉ ŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU
Štěpkování probíhá vždy 1. pátek v měsíci, 12.00–18.00 hod.
Kde: Hlubočepská – parkoviště, naproti smaltovně č. 32
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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Tajenku zasílejte do 20. listopadu 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“).
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Výherci křížovky
z říjnového čísla:
Jana Koníčková, Luboš Pávek,
Marie Vovsová
Správné znění tajenky:
Výstava kreseb
Pavla Kantorka
Blahopřejeme!

Pokud není uvedeno jinak,
jsou fotografie ilustrační.

NEDOSTALI JSTE PĚTKU
DO SCHRÁNKY?
Napište nám na:
redakce@praha5.cz
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Městská policie hl. m. Prahy prijímá nové strážníky

Stabilní práce

O nás se
můžete
oprít
nástupní plat až

40 500 Kc
náborový príspěvek

100 000 Kc
ubytování po dobu
zapracování zdarma
*Nástupní plat po absolvování
vstupního kurzu.

PRO
METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

nabor.mppraha.info

