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NOVÝ KOSTEL
Sídliště Barrandov  
získalo novou dominantu, 
její součástí je i komunitní 
centrum. str. 8

ROZŠÍŘENÍ ZÓN
Pozor. Placené stání  
bude i na sídlišti  
Podbělohorská a v další  
části Cibulky. str. 10

Všem občanům přejeme  
ničím nerušené vánoční svátky 
a do nového roku pevné zdraví,  
spokojenost a mnoho  
důvodů k radosti. 
Radnice Prahy 5
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1122..  PPRROOSSIINNCCEE  22002200
1133  ––  1177::0000  HHOODDIINN

MUSEUMPORTHEIMKA.CZ
ŠTEFÁNIKOVA 12, PRAHA 5

70 Kč / ozdoba /60 minut

Workshop pro dospělé i děti

2233..  LLEEDDNNAA  22002211
1133  ––  1177::0000  HHOODDIINN

MUSEUMPORTHEIMKA.CZ
ŠTEFÁNIKOVA 12, PRAHA 5
400 Kč / materiál a lektorské vedení / 240 minut

MASTER CLASS:

SSKKLLAA
MMAALLBBAA  

MUSEUM SKLA
PORTHEIMKA
19/12/2020 / 13–17:00

Štefánikova 12, Praha 5
museumportheimka.cz

WORKSHOP PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Rezervace termínu (13:00, 14:00, 15:00, 16:00)
na e-mailu programy@museumportheimka.cz

nebo na telefonu 776 036 111



ÚVODNÍKÚVODNÍK

rok 2020 spěje do finále a nás čekají dny 
plné výjimečných okamžiků. Advent, 
Vánoce, Nový rok jdou ruku v ruce s oblí-
benými tradicemi, mezi které patří pečení 
cukroví, zdobení stromečku nebo vítání 
nového roku. Před sebou máme pohodu 
u společného sledování pohádek i oblíbe-
ných českých filmů, ale také předvánoční 
shon i rekapitulaci uplynulého roku. 

Ale tak jako všechno v posledních 
měsících, pravděpodobně i prosinec a s ním 
spojené tradice budou vypadat poněkud 
jinak, než jsme byli zvyklí. Musíme oželet 
společná setkávání nebo návštěvy diva-
del a koncertů. Mě ale velmi těší, že vás 
mohu pozvat na naše oblíbené vánoční 
trhy u Anděla, byť proběhnou ve velmi 
omezené míře. Nejsou to jen trhy, kterými 
si můžeme adventní čas zpříjemnit. Věřím, 
že všichni najdeme i další způsoby, jak 
si udělat prosinec příjemný a láskyplný. 
Příležitostí, jak někomu pomoci nebo 
udělat radost druhému i sobě, je mnoho, 
a to i u nás „na pětce“. A protože nic netrvá 
věčně, určitě přijde doba, kdy se budeme 
moci znovu bez obav setkávat a společně se 
bavit. Nově vzniklým místem určeným pro 
společenské účely je čerstvě zasvěcený kostel 
Krista Spasitele na Barrandově. Raduji se 
z toho, že touto stavbou Praha 5 získala 
výjimečné kulturní a duchovní centrum, 
které obohatí život naší městské části 
pestrou škálou příležitostí pro společné 
i individuální zážitky. 

V minulých vydáních tohoto časopisu 
jsme vás informovali o vznikajícím strate-
gickém dokumentu. I tentokrát přinášíme 
aktuální informace o tom, jak postupuje 
jeho příprava. Ze tří naplánovaných částí 

už máme hotovou tu první – analytickou, 
které jste se zúčastnili prostřednictvím 
ankety i vy, obyvatelé Prahy 5. Na násle-
dujících stránkách se dočtete podrobnější 
informace, zvolili jsme však také další, 
a možná příjemnější způsoby prezenta-
ce. Členové pracovních skupin pro vás 
natočili videa, podívejte se na ně na našich 
webových stránkách a na Facebooku. Tím 
naše práce zdaleka nekončí. V prosinci 
jsme zahájili takzvanou návrhovou část, 
ve které opět počítáme se zapojením vás, 
občanů. Sledujte, prosím, webové stránky 
Prahy 5 i náš časopis. V zájmu přehled-
nějšího a přesnějšího informování pro vás 
chystáme také vydání speciálních novin 
s detailními výsledky ankety.

U nás na radnici svižné pracovní tempo 
nepolevuje. Snažíme se pro vás zlepšo-
vat služby, zefektivňujeme chod úřadu, 
snižujeme výdaje úřadu například rušením 
nadbytečných organizací a pracovních 

míst. V prosinci nás čeká důležité jednání 
zastupitelstva, které bude schvalovat rozpo-
čet pro rok 2021. 

Milí sousedé, vždy se můžeme rozhod-
nout, jakými brýlemi budeme na náš život 
a svět kolem nás pohlížet. Záleží jen a pouze 
na nás samotných, zda sklenice před námi 
bude poloplná, či poloprázdná. Já volím 
variantu první, variantu optimistického 
pohledu na svět, protože mi dodává sílu 
dělat pro nás všechny smysluplné a užitečné 
věci. Na druhou stranu to ale neznamená, 
že se někdy necítím zklamaná, unavená 
nebo smutná. I to k životu patří. Víra v lepší 
zítřky a lidé, kterými jsem obklopená, mi 
vždy zvednou náladu a dodají chuť jít dál. 

Přeji vám pevné zdraví, hodně sil a optimi-
smu do roku 2021. Držme si palce!

Vaše starostka
Renáta Zajíčková

Vážení spoluobčané,

www.praha5.cz @mcpraha5 @mestska_cast_praha_5 Praha 5

Kde nás najdete... 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

O dotace žádejte 
do půlky února

Zastupitelé pátého obvodu schválili vyhlá-
šení dotačních programů pro rok 2021. 
Stejně jako v letech minulých podpoří 

účelovou dotací projekty například v oblasti 
kultury, životního prostředí, sportu, školství 
a rozvoje občanské společnosti. 
Na tyto dotace plánuje radnice Prahy 5 v příš-
tím roce věnovat částku přesahující deset milio-
nů korun. Konkrétně se jedná o programy:
n  v environmentální oblasti „Místo pro život 

a ekologické programy“
n  na podporu a rozvoj občanské společnosti 

a společensky odpovědných subjektů/podni-
katelů na území MČ Praha 5

n  v oblasti školství na podporu volnočasových 
aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5

n  pro podporu kulturních aktivit na území 
MČ Praha 5

n  na podporu zachování a obnovy památek na 
území MČ Praha 5

n  pro podporu sociálních služeb poskytova-
ných občanům MČ Praha 5

n  na podporu sportu na území MČ Praha 5
n  v oblasti prevence na podporu protidrogové 

politiky
n  „Podpora volnočasových aktivit občanů“

Žádosti o dotace se podávají od 17. prosin-
ce 2020 do 16. února 2021. Programová žádost 
se podává na předepsaném formuláři – Pro-
gramová žádost o dotaci městské části Praha 5 
– na rok 2021 v jednom vyhotovení společně 
se všemi přílohami ve stanoveném termínu. 
Žádost lze podat následujícími způsoby:

n osobně v podatelně úřadu nebo prostřed-
nictvím držitele poštovní licence tak, aby byla 
doručena nejpozději poslední den lhůty pro 
podávání žádostí; žádost musí být doručena 
v zalepené obálce označené názvem vyhláše-
ného programu, názvem gesčního odboru úřa-
du, který je garantem, názvem nebo jménem 
a příjmením žadatele;

n elektronicky prostřednictvím dodání do 
datové schránky úřadu (ID yctbyzq) tak, aby 
byla dodána nejpozději poslední den lhůty pro 
podávání žádostí; žádost musí být označena 
názvem vyhlášeného programu, názvem gesč-
ního odboru úřadu, který je garantem, názvem 
nebo jménem a příjmením žadatele;

n elektronicky prostřednictvím emailu se 
zaručeným elektronickým podpisem na adresu 
elektronické podatelny úřadu (podatelna@
praha5.cz) tak, aby byla dodána nejpozději 
poslední den lhůty pro podávání žádostí; 
žádost musí být označena názvem vyhlášené-
ho programu, názvem gesčního odboru úřadu, 
který je garantem, názvem nebo jménem 
a příjmením žadatele. n red
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CHRÁM SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA

Radnice podpoří 
obnovu památky
Až jeden milion korun poskytne 
městská část Praha 5 na obnovu 
nedávno požárem zničeného 
pravoslavného kostela sv. 
archanděla Michaela. Rozhodlo 
o tom vedení pátého obvodu na 
návrh místostarosty pro kulturu 
Lukáše Herolda (ODS).  

Radní Prahy 5 rovněž rozhodli, že 
formou finančního daru ve výši  
50 tisíc korun se městská část 

připojí ke sbírce, kterou vyhlásilo hlavní 
město. Na transparentním účtu byl 
k datu uzávěrky tohoto čísla necelý jeden 
milion korun.  „Požár, který zničil kostel 
svatého Michaela v zahradě Kinských, 
napáchal z historického hlediska škodu 
nevyčíslitelných hodnot. Památka 
desítky let patřila k nejvýznamnějším 
pamětihodnostem Prahy 5, proto je naší 
povinností se přihlásit nejen ke sbírce 
vyhlášené Prahou, ale hlavně participo-
vat na následné obnově památky,“ sdělil 
místostarosta Herold. Vyzývá proto 
všechny spoluobčany, aby se i v této 
nelehké době ke kroku radnice připojili 
a podpořili městem vyhlášenou sbírku. 
„Za podporu všem již nyní děkuji.“ 

Záměr radnice Prahy 5 věnovat na 
obnovu zničené památky až milion korun 
musí ještě schválit zastupitelstvo. V přípa-
dě, že se tak stane, chystá se městská část 

oslovit Magistrát hlavního města Prahy 
a vyzvat ho k jednání o formě participace 
na obnově historicky ceněné památky. 
„Od hlavního města nyní potřebujeme, 
aby vyčíslilo škody, které požár na kostele 
svatého Michaela zanechal. Od toho se 
pak bude odvíjet konkrétní částka, kterou 
magistrátu jako naši pomoc nabídneme,“ 
vysvětlil místostarosta.

Kostel sv. archanděla Michaela byl 
dřevěný pravoslavný chrám postavený ve 
druhé polovině 17. století v obci Velké 
Loučky. Ta se dnes nachází na území 
takzvané Zakarpatské Ukrajiny. V roce 
1929 byl rozebrán a převezen do zahrady 
Kinských a stal se součástí sbírek Náro-
dopisného muzea. Kostel byl postaven 
v bojkovském stavebním slohu s prvky 
lidového baroka. Od roku 2008 kostel 
užívala Pravoslavná církev v českých 
zemích a na Slovensku, respektive Ru-
munská pravoslavná církev. n red

Rozhovor s knězem  
A. I. Danciu na str. 18

500089822/0800 
číslo transparentního účtu, 
na který můžete přispět  
na obnovu chrámu.

Kostel v Kinského zahradách vyhořel na státní svátek 28. října



Bruslení u kostela
Milovníci bruslení se opět dočkají. V sobotu 19. prosince se na náměstí 14. října  
(za kostelem sv. Václava) opět otevírá veřejné kluziště. K dispozici občanům ne-
bude jen ledová plocha, ale i občerstvení a půjčovna vybavení. Provozní podmínky 
budou samozřejmě záležet na aktuální epidemiologické situaci. Kluziště bude fun-
govat do začátku března 2021. Otevřeno bude každý den od 10 do 21 hodin. n red
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Lidé rozhodli o změně názvu projektu
Další díl Participativního 
rozpočtu Prahy 5 je za 
námi. I letos bylo na 
projekty vyčleněno  
15 milionů korun. Hlasování 
o vítězných návrzích 
skončilo v půlce listopadu. 

Jednoznačně nejvíce hlasů 
dostal Singletrack Motol, na 
druhém místě skončil projekt 

květinových luk, třetí bylo 
zadržování dešťové vody a nový 
parčík u Hennerovy ulice. Vítěz-
né návrhy detailně představíme 
v únorovém vydání Pětky. Par-
ticipativní rozpočet spočívá ve 
vyčlenění části peněz z rozpočtu 

městské části, o jejichž využití 
spolurozhodují obyvatelé společ-
ně se svými volenými zastupiteli. 

Návrhy mohli jako každý rok 
podávat občané Prahy 5 starší 
osmnácti let spolu s pěti spo-
lunavrhovateli. Přihlášeno bylo 
přes padesát projektů, které byly 
všechny posouzeny z hlediska 
možné proveditelnosti, finanční 
únosnosti či udržitelnosti. Pro 
„finálové“ hlasování byla nako-
nec vybrána osmnáctka návrhů.

Podle starostky Prahy 5 
Renáty Zajíčkové (ODS) se kvůli 
negativním dopadům epidemie 
koronaviru na veřejné finance 
budou muset hledat v rozpočtu 
městské části úspory, nicméně 
participativní rozpočet zůstane 

zachován. Přesto k několika 
změnám dojde. Pro příští ročník 
se například sníží suma, o které 
mohou lidé rozhodovat. O koneč-
né výši částky rozhodne zastupi-
telstvo při hlasování o rozpočtu 
městské části na příští rok.

„Od veřejnosti jsme měli řadu 
připomínek a návrhů na změny, 
proto společně s občany upravu-
jeme pravidla. Sníží se třeba věk 
navrhovatelů, už nebudou muset 
být plnoletí. Změn je hodně, mou 
ambicí je návrh na úpravu pravidel 
přinést do Rady městské části do 
konce roku, aby mohla platit od 
příštího ročníku,“ uvedla starostka.

Z reakcí občanů rovněž 
vyplynulo, že by uvítali změnu 
názvu rozpočtu, a to tak, aby více 

odpovídal svému účelu. „Roz-
hodli jsme se nejprve vyhlásit 
anketu o návrh jeho nového 
názvu a poté jsme na facebooko-
vé stránky umístili čtyři nejlepší 
návrhy, o kterých lidé hlasovali. 
Vítězem se stal název: ZLEPŠUJ 
PĚTKU. Tento název začne platit 
s novými pravidly, tedy od roku 
2021,“ doplnila Zajíčková. n red

STRATEGIE

Lednové noviny 
seznámí  
s anketou

Přestože v ruce držíte vydání pro pro-
sinec i leden, vedení radnice Prahy 5 
se rozhodlo počátkem příštího roku 

vydat speciální noviny. Jejich hlavní náplní  
bude detailní seznámení čtenářů s výsledky 
dotazníkového šetření, které pátá městská 
část pořádala letos v říjnu, a to po jednotli-
vých lokalitách. Zhruba dva a půl tisíce lidí 
odpovědělo na otázky související s různými 
oblastmi života v Praze 5. Sdělili, co je trápí, 
jak by si představovali budoucnost. 

Anketa s mottem „Pojďte s námi vylep-
šovat Prahu 5“ je součástí tvorby Strategie 
rozvoje městské části Praha 5 2030+. Právě 
informace z dotazníkového šetření budou 
důležitým základem při zpracování zmíněné 
strategie. n red

Více informací na:
www.participativnirozpocet.praha5.cz
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Radnice vybere 
novou úklidovou 
firmu 
Vedení radnice Prahy 5 schválilo vyhlášení nového 
výběrového řízení na poskytovatele úklidových služeb. 
Dohoda s jeho vítězem bude uzavřena na čtyři roky.

K výběrovému řízení měst-
ská část Praha 5 přistupuje 
v době, kdy končí stávající 

rámcová smlouva a je potřeba 
zachovat kontinuitu v zajiště-
ní úklidu veřejného prostoru. 
Na základě rámcové smlouvy 
uzavřené s vítězem výběrového 
řízení bude Praha 5 zadávat 
jednotlivé práce související 
s prováděním údržby zeleně 
a úklidových prací za podmínek 
stanovených zadávací dokumen-
tací. Tento způsob dohody se 
v minulosti osvědčil.

„Úklid a údržba zeleně 
a veřejných prostranství budou 
prováděny na pozemcích ve 

svěřené správě městské části. 
Práce se týkají především zajištění 
čistoty veřejných prostranství, 
parků a dětských hřišť. Součástí 
předmětu plnění veřejné zakázky 
bude jakožto nezbytná součást 
i údržba zeleně. Veřejná zakázka 
bude rovněž zahrnovat likvidaci 
odpadu vzniklého při plnění 
rámcové dohody,“ vysvětlil záměr 
vyhlášení výběrového řízení mís-
tostarosta Lubomír Brož (ANO).

Potřeba zkvalitnění úklidu 
veřejného prostoru v Praze 5 
vyplynula také z nedávno usku-
tečněného dotazníkového šetření 
mezi občany Prahy 5. Ti označili 
kvalitu úklidu a vůbec životního 

prostředí za jednu z klíčových 
priorit budoucího rozvoje měst-
ské části. 

„Každý občas vidí, že některá 
místa ,na pětce‘ si zaslouží více 
péče. A jak nám potvrdila anketa 
ke vznikající strategii Rozvoje 
Prahy 5, většina z bezmála dvou 
a půl tisíce místních považuje 
kvalitní životní prostředí pro 
svou spokojenost jako zásadní 
podmínku. Úklid veřejného 
prostoru přitom v některých 

lokalitách lidé vnímají jako 
nedostatečný. Nová smlouva je 
příležitost, jak připravit zadání 
pro dodavatele úklidu a péče 
o zeleň lépe – abychom nedostat-
ky v těchto lokalitách odstranili 
a abychom i v budoucnu mohli 
na podobná zjištění reagovat 
pružně. Mít čisté ulice, par-
ky, zeleň i dětská hřiště je pro 
obyvatele základ a pro městskou 
část vizitka,“ prohlásila starostka 
Renáta Zajíčková (ODS). n red

ZDRAVÍ

Kvalitu pitné vody sledujte on-line
Odběratelé Pražských 

vodovodů a kanalizací 
(PVK) mohou na strán-

kách www.pvk.cz nově nalézt 
„mapu kvality vody“. Po zadání 
adresy nebo zvolení příslušné-
ho místa kliknutím v mapě se 
zobrazí hodnoty základních uka-
zatelů dodávané pitné vody pro 
zvolenou oblast. Jedná se o cha-
rakteristické hodnoty ukazatelů, 
reprezentující kvalitu vody pro 
zvolené odběrné místo.

„Ze skupiny mikrobiologic-
kých a chemických ukazatelů, jež 
v pitné vodě analyzujeme a sle-
dujeme, jsme vybrali ty ukazate-
le, na které se nás naši zákazníci 
nejčastěji dotazují a které jsou 
pro ně z různých důvodů zají-
mavé,“ uvedla manažerka útvaru 
kontroly a kvality vody PVK 
Lenka Vavrušková. Na mapě 

je tak možné zjistit například 
tvrdost vody pro nastavení do-
mácích spotřebičů, obsah chloru 
nebo dusičnanů. A jak a kdy je 
kontrolována kvalita vody? Labo-

ratoř ji sleduje nepřetržitě po celý 
kalendářní rok, a to od zdroje 
vody, přes úpravnu vody, distri-
buční síť, jednotlivé vodojemy až 
po kohoutek u spotřebitele. Pro-

bíhá plánovaná kontrola kvality 
vody napříč celou vodovodní sítí 
a také kontrola kvality po událos-
tech, které by mohly kvalitu pitné 
vody ovlivnit, jedná se o havárie, 
manipulace v rámci údržby či po 
obnově vodovodní sítě.  Může se 
také stát, že u vás doma zazvoní 
pracovník PVK a požádá o mož-
nost odběru vzorků z vašeho 
kohoutku. Kvalita vody je také 
nepřetržitě sledována pomocí 
monitorovacích sond a on-line 
analyzátorů. 

Ke krátkodobému zhoršení 
může docházet například po 
odstávce či manipulacích na 
vodovodní síti, případně při její 
delší stagnaci ve vodovodních 
rozvodech. V těchto případech 
je dobré nechat vodu dostatečně 
odtéct do konstantní teploty, 
tedy dokud není studená. n red

Získat informace je jednoduché. Stačí zadat adresu nebo kliknout do mapy

Radnice si od nové úklidové firmy slibuje zlepšení čistoty na veřejných místech
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PŘEDSTAVUJEME...

Výbor pro územní rozvoj
Výbor je poradním orgánem 
Zastupitelstva MČ Praha 5 pro 
oblast výstavby na území pátého 
obvodu. Jak vyplývá z jeho statutu, 
jeho agenda je velmi bohatá. Zasedá 
někdy i dvakrát měsíčně.

Výbor vydává doporučení zastupitelům 
Prahy 5 k návrhu územně-plánovací 
dokumentace a Strategického plánu 

hlavního města Prahy, k návrhu programu 
rozvoje metropole, ke schvalování programu 
rozvoje městské části v souladu s programem 
rozvoje hlavního města či návrhům právních 
předpisů týkajících se oblasti územního rozvoje. 

Dále poskytuje stanoviska v celé řadě 
oblastí. Například k podnětům na pořízení 
a jednotlivým etapám pořizování územně-plá-
novací dokumentace, k návrhům na vyhlášení 
architektonických či urbanistických soutěží, 
k architektonickým a urbanistickým studiím, 
k návrhům, podnětům, stížnostem a připo-
mínkám občanů, institucí a zájmových spolků 
či se vyjadřuje k projektům k územnímu 
řízení. Přirozeně předkládá návrhy a podněty 
v oblasti územního rozvoje Prahy 5 a také 

podněty ke zpracování koncepcí ve smyslu 
trvale udržitelného rozvoje a sleduje jednotlivé 
parametry zatížení území. 

„Plně si uvědomujeme, že témata územ-
ního rozvoje jsou pro veřejnost důležitá, 
a proto také velmi sledovaná. Ke každému 
projednávanému záměru zveme na výbor 
jeho investora a architekta, aby svůj pro-
jekt mohli prezentovat. Jednání je veřejné. 
Program je uveden vždy týden předem na 
webu MČ na stránkách výboru, zasedání se 
zpravidla koná ve velkém sále zastupitelstva 
a každý se může přijít podívat a vznést dotazy 
nebo sdělit názor,“ informovala předsedkyně 
výboru Zuzana Hamanová. n red

KNIHOVNY FUNGUJÍ. Městská knihovna 
otevřela ve většině svých poboček takzva-
ná knihokna. Ta slouží primárně k výdeji 
splněných rezervací, nikoli k půjčování, 
ani vracení knih. Přijít si pro rezervace 
můžete, ale také nemusíte. Všechny 
výpůjčky i splněné rezervace se prodlužují 
až do týdne od 7. prosince. Platba bude 
možná ze zálohy nebo v hotovosti. Dopo-
ručení. Složte si on-line předem zálohu na 
čtenářské konto, ze které si můžete rezer-
vaci předem zaplatit. Jak na to? Stačí se 
přihlásit do Mého účtu na webu knihovny 
(www.mlp.cz) a převést peníze bezhoto-
vostním převodem nebo on-line platbou. 
Vzhledem k očekávanému náporu knihov-
na žádá čtenáře, aby byli ohleduplní 
a knihy zatím nevraceli, případně využili 
pro vracení biblioboxy, které se nacházejí 
u poboček Opatov, Lužiny a Jezerka, nebo 
navštívili Ústřední knihovnu se samoob-
služnou vracecí linkou. 

NA ÚŘAD JEN NEZBYTNĚ. Radnice žádá 
občany, aby ve styku s Úřadem městské 
části Praha 5 využívali především elektro-
nickou a telefonickou formu komunikace 
a on-line rezervační systém. Zejména od-
bor osobních dokladů, evidence obyvatel 
a voleb se neustále ocitá v návalu návštěv 
se žádostmi, které by snesly odkladu, 
například žádost o cestovní pas pro 
nemluvně. Již v několika obcích a měs-
tech došlo z důvodu nařízené karantény 
k přerušení provozu na úseku osobních 
dokladů a evidence obyvatel. Zaměstnanci 
pracují v povinném režimu, který ukládá 
nařízení v nouzovém stavu. Radnice váš 
žádá, buďte ohleduplní k sobě, ale i k jejím 
zaměstnancům. 

WINTERNITZOVA VILA. Kromě možnosti 
prohlídek Winternitzova vila od 10. prosin-
ce nabízí výstavu s názvem „Loos forever“ 
(ne–st 12 až 18 hodin). Jde o poctu Adolfu 
Loosovi ke 150. výročí narození. V progra-
mu vily nechybějí ani oblíbené přednášky 
z dějin umění, nyní též v on-line verzi. Více 
na www.loosovavila.cz.

VYSTOUPENÍ V LAMPÁRNĚ. Centrum 
Lampárna v Lidické ulici 31 nabízí  
22. prosince od 15 hodin v rámci „Křesla 
pro hosta“ setkání s Valérií Zawadskou, 
od 17 hodin pak adventní koncert nazva-
ný Alžbětinská serenáda. V neděli  
27. prosince pak od 15 hodin Staro-
pražské písničky a o dvě hodiny později 
trampské písně. Záleží na aktuálních 
epidemiologických opatřeních. Sledujte 
www.lamparnalidicka.cz. n red

KRÁTKÉ ZPRÁVY

i
Jak kontaktovat Výbor pro územní rozvoj?
Tajemnice Eva Stoklasová:
Tel. č.: 257 000 950
E-mail: eva.stoklasova@praha5.cz 
www.praha5.cz/sekce/ 
vybor-pro-uzemni-rozvoj/

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

Bc. LUKÁŠ HEROLD
místopředseda
místostarosta MČ Praha 5 
(ODS)

ČLENOVÉ:

JUDr. TOMÁŠ HOMOLA
místostarosta MČ Praha 5 

(STAN)

Ing. arch. BARBORA JOBOVÁ
(nom. Piráti)

Ing. MILAN KRYL
zastupitel MČ Praha 5 (Piráti)

Ing. ZDENĚK LACIGA
zastupitel MČ Praha 5  
(SNOP 5 + nezávislí)

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

KATEŘINA POLÁKOVÁ
zastupitelka MČ Praha 5 (ODS)

Ing. PAVEL RICHTER
zastupitel MČ Praha 5  

(TOP 09)

Bc. MARTIN SLABÝ
zastupitel MČ Praha 5 (ANO)

Ing. ARCH. LUKÁŠ VACEK, Ph.D. 
(nom. ANO)



BARRANDOV

Kostel Krista Spasitele spatřil světlo světa
V době značných 
protikřesťanských nálad 
v mnoha místech světa byl 
na svátek Krista Krále na 
Barrandově zasvěcen zcela 
nový katolický svatostánek 
Krista Spasitele. „Nádherný 
kostel,“ zajásal pražský 
arcibiskup, kardinál Dominik 
Duka.

Klíčovým důvodem pro stavbu 
zcela nového svatostánku byla 
nedostačující kapacita farního 

kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. 
Důvod byl prostý – stále rostoucí po-
čet obyvatel barrandovského sídliště.

Kostel byl vysvěcen na svátek Kris-
ta Krále 22. listopadu. Jde o stěžejní 
titul Mesiáše, neboť evangelistou 
Janem byl v klíčovém biblickém díle – 
Zjevení sv. Jana – několikrát označen 
jako Král králů nebo Pán pánů.

Kostel zasvětil kardinál Dominik 
Duka. Jeho stavba přišla na zhruba 
150 milionů korun. Třetinu finan-
covalo pražské arcibiskupství, které 
od městské části Praha 5 odkoupilo 
pozemek. Svými většími i menšími 
částkami přispívají také soukromí dár-
ci. Podle místního faráře Josefa Ptáčka 
někteří věřící obětovali celoživotní 
úspory.

Potřebné komunitní centrum
Kostel Krista Spasitele s komunitním 
centrem začne plně sloužit svému 
účelu, až to umožní epidemiolo-
gická situace. Zatím bude fungovat 
v omezeném režimu podle aktuálních 
vládních nařízení.

„Vznik kostela s komunitním cen-
trem výrazně přispěje ke kulturnímu 
životu na Barrandově. Z nedávného 
dotazníkového šetření totiž mimo jiné 
vyplynulo, že tamní občané oproti 
jiným částem Prahy 5 jistý nedostatek 
kulturní nabídky pociťují,“ prohlásil 
místostarosta Lukáš Herold (ODS). 

Minimalistická stavba vznikla 
podle návrhu architektů Jakuba Žišky 
a Pavla Šmelhause a zahrnuje i zmí-
něné komunitní centrum se sálem, 
klubovnami a kavárnou. Prostory mají 
sloužit nejen farnosti, ale všem oby-
vatelům Barrandova. Mohou se v nich 

konat koncerty, besedy, přednášky 
či výstavy, v centru jsou klubovny, 
knihovna, dětský koutek, kavárna 
a přilehlé hřiště. Základní kámen 
stavby byl položen začátkem listopadu 
před dvěma lety. 

Posvátný účel stavby
Na začátku obřadu předal zhotovitel 
symbolický klíč od dokončené stavby 
kardinálu Dukovi a ten ho pak dále 
postoupil do rukou místního duchov-
ního správce P. Josefa Ptáčka. Právě 
ten stojí za úspěšným dokončením 
stavby jako její organizátor a přede-
vším duchovní otec celého projektu.

Originální součástí mše bylo 
vložení ostatku sv. Ludmily do oltářní 

menzy, mazání oltáře a stěn kostela 
křižmem (svěcený olej), zapálení pěti 
kadidlových ohňů na oltáři a oku-
řování celého kostela kadidlem. „To 
vše vyjadřuje posvátný účel sakrální 
stavby a především oltáře. ,Kult‘ je 
jedním z nejstarších a nejdůležitějších 
projevů lidského ducha a je základem 
vší ,kultury‘, nejen v etymologickém 
smyslu,“ zdůraznil ve své promluvě 
kardinál Duka.

Téměř stoletý nápad
O stavbě kostela na Barrandově se 
uvažovalo již mezi světovými válkami, 
jak svědčí záznam ve farní kronice 
z roku 1934. Až před deseti lety však 
začaly plány dostávat reálné obry-
sy. „Postavili jste nádherný kostel 
a věřím, že bude o něj také nádherně 
postaráno,“ řekl Duka farníkům.

Faráři Ptáčkovi spolu s klíčem 
Duka předal také kalich, monstranci 
a výtisk bible, které farnosti věnovala 
pražská arcidiecéze. Duka pokropil 
svěcenou vodou oltář i vnitřní stěny 
kostela, poté vyšel ven a stejné úkony 
provedl i vně stavby.

Ptáček poděkoval farníkům, že 
kostel pomáhali postavit, dělníkům, 
kteří na něm pracovali, a na dálku 
pozdravil i Bruna Barranda, potomka 
Joachima Barranda, francouzského 
paleontologa (1799–1883), po němž 
čtvrť nese jméno. Barrandův potomek 
podle něj vznik nového kostela celou 
dobu sledoval.

Naposledy byl v Praze 5 slavnostně 
vysvěcen funkcionalistický kostel  
sv. Jana Nepomuckého v Košířích,  
a to v roce 1942. n red

Minimalistická stavba 
vznikla podle návrhu 
architektů Jakuba Žišky 
a Pavla Šmelhause.  
Zahrnuje rovněž 
komunitní centrum 
se sálem, klubovnami 
a kavárnou.
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Vlastní výstavba 
kostela Krista 
Spasitele trvala  
dva roky. Dílo  
přišlo na zhruba  
150 milionů korun



BARRANDOV

Kostel Krista Spasitele spatřil světlo světa

◄ Arcibiskup Dominik Duka požehnal kostelu 1. listopadu 2018

◄ Do otevření svatostánku chybějí už jen dny...

▲ Objekt je dílem architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause

▲ Sídliště Barrandov získalo významné společenské zázemí

▲ Takto vypadalo místo pro stavbu kostela v listopadu roku 2018

Zasvěcení kostela si nenechali ujít ani radní Zdeněk Doležal (vlevo),
 starostka Renáta Zajíčková a zastupitel Michal Bednář (všichni ODS) ►
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DOPRAVA A ROZVOJ

Výtah a nové vstupní prostory již brzy získají obyvatelé 
Vily Áda v Plzeňské ulici. V té žijí převážně senioři, kteří 
tak díky těmto úpravám budou mít přístup do domu 
a svých bytů zcela bezbariérový. V objektu nově vznikne 
také detašované pracoviště pečovatelské služby.

Jedná se dům s malými byty, 
v objektu se nachází zhruba 
čtyřicítka partají. „Spousta 

z nich jsou starší spoluobčané 
a bylo pro ně velmi složité do 
čtvrtého patra chodit pěšky,“ 
vysvětlil místostarosta Lukáš 
Herold (ODS). Po dokončení 
rekonstrukce budou mít obyvatelé 
vily k dispozici také nový vchod 
do budovy. Oprava by měla být 
dokončena do konce tohoto roku. 

O pár měsíců později vznikne 
v prvním patře vily detašované 

pracoviště pečovatelské služby 
Centra sociální a ošetřovatelské 
pomoci Praha 5. „Vybudování 
tohoto pracoviště opět přiblíží 
pečovatelskou službu a sociální 
služby blíže lidem z okolí. Ale 
šlo by to velmi obtížně, pokud 
nebyl k dispozici výtah. Takže 
se těšíme na to, že v příštím roce 
zprovozníme toto pracoviště prá-
vě v této oblasti,“ řekl radní. Petr 
Lachnit (ANO). Jednalo by se už 
o třetí pracoviště naší pečovatel-
ské služby na území Prahy 5.

První funguje na náměstí 
14. října na Smíchově, loni se 
otevřelo další na Barrandově. 
„Má to velký úspěch, protože 
jsme lidem blíž a oni k nám 
dokážou chodit. Ale přece jen, 
smíchovská pobočka je z lokality 
Cibulka, Košíře a Motol poněkud 
vzdálená, zejména starším spo-
luobčanům,“ míní radní. A právě 
těm by mělo být určeno toto 
pracoviště. Senioři si zde budou 
moci například objednat rozváž-
ku obědů či další služby. n red

KOŠÍŘE

Vila Áda prochází 
proměnou

PARKOVÁNÍ

Zóny se rozšíří o Cibulku a Podbělohorskou
Motoristé bydlící v oblasti 

Cibulky a na sídlišti Pod-
bělohorská by měli zbys-

třit. Od 4. ledna v těchto lokalitách 
začínají fungovat zóny placeného 
stání. V místech rozšíření zón by již 
mělo být instalováno svislé a vodo-
rovné dopravní značení. 

K získání rezidentního par-
kovacího oprávnění je zapotřebí 
občanský průkaz s místem trvalého 
pobytu v dané lokalitě a technický 
průkaz vozidla. Pokud vůz není 
registrován na žadatele, je potřeba 
doložit doklad o užívání vozidla 
(právní vztah k vozu). Pokud 
podnikáte, musíte mít v oblasti 
zón sídlo firmy nebo provozovnu. 
K výdeji parkovacího oprávnění 
je třeba předložit zřizovací listinu 
(výpis OR, ŽL, stanovy…), jakýkoli 
platný doklad o adrese provozovny 
a technický průkaz vozidla s uvede-
ním podnikatelského subjektu jako 
vlastníka. 

Abonentní parkovací oprávnění je 
též vydáváno fyzickým osobám, které 
vlastní nemovitost v dané vymezené 
oblasti (dokládá se výpisem z katast-
ru nemovitostí). n red

Stav vily Áda před rekonstrukcí  
v polovině letošního roku a nyní

KDE SI PARKOVACÍ  
OPRÁVNĚNÍ ZAŘÍDIT?
Preslova 5, Praha 5 
Tel. č.: 257 000 133, 257 000 128

Provozní doba (v den uzávěrky): 
Po: 8.00–13.00 hodin 
St: 12.00–17.00 hodin

Další informace: 
www.parkujvklidu.cz

LEGENDA –návrh 
organizace dopravy v klidu

   Hranice navržené zóny placeného 
stání

   Lokality rezidentního parkování – 
neomezené parkování rezidentů 
/ abonentů, placené omezené 
parkování návštěvníků (virtuální 
parkovací hodiny – VPH)

   Lokality smíšeného parkování – 
neomezené parkování rezidentů 
/ abonentů, placené parkování 
návštěvníků (parkovací automaty – 
PA a virtuální parkovací  
hodiny VPH)

   Parkovací stání vyhrazená pro 
vozidla s platným průkazem O1

   Parkovací stání vyhrazená pro 
dopravní obsluhu základní / 
mateřské školy

   Prostory zákazu zastavení – 
vjezdy, výhybny, jiná přerušení

   Parkovací automat –  
PA / informační panel
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MODERNÍ TECHNOLOGIE

Elektronický podpis na Czech POINTU
Úřad Městské části Praha 5 sděluje občanům, že na 
základě smlouvy s První certifikační autoritou a.s. 
zajistila s účinností od 1. prosince 2020 v budově 
úřadu vydávání všech běžných typů certifikátů pro 
elektronickou komunikaci. 

Příslušné pracoviště, veřejná 
registrační autorita (VRA), 
bude pro všechny zájemce 

otevřeno v úředních hodinách 
v budově úřadu na pracovišti 
ověřování podpisů, listin a Czech 
POINT, Štefánikova 236/13. Cer-
tifikátů existuje celá řada typů, 
z nichž většinu bude naše nová 
VRA vydávat. 

S kvalifikovanými certifikáty 
pro elektronický podpis se občan 
setká nejčastěji v případě, že tzv. 
právně jedná s orgánem státu, 
nejčastěji s Finanční správou 
a Českou správou sociálního 
zabezpečení. Dále je tento typ 
certifikátu používán například 
při komunikaci se zdravotními 
pojišťovnami, v aplikaci e-Recept 
a v komunikaci s dalšímu úřady. 
Soukromý klíč může být uložen 
v paměti počítače, nebo v čipu 
tzv. kvalifikovaného prostředku 
pro vytváření elektronického 
podpisu, což může být čipová 
karta nebo token. Tyto hard-
warové prostředky bude možné 
přímo na VRA zakoupit. 

Použití kvalifikovaného pro-
středku představuje výrazně bez-
pečnější ochranu soukromého 
klíče, pomocí kterého se elektro-
nický podpis vytváří. Pro občany 
se jeho použití doporučuje, pro 

právní jednání státu realizované 
úředníky je povinné. Tento typ 
certifikátu může být vydán jen 
na fyzickou osobu, která jedná 
buď jménem svým, nebo jako 
zaměstnanec úřadu či firmy (tzv. 
zaměstnanecký certifikát).

Kvalifikované certifikáty jsou 
uznávané v celé EU bez ohledu 
na to, ve kterém státu byly 
vydány. V případě uložení sou-
kromého klíče v kvalifikovaném 
prostředku se vytváří kvalifiko-
vaný elektronický podpis, který 
má v celé EU právní účinek rov-
nocenný vlastnoručnímu pod-
pisu. S dalším typem certifikátu, 
kvalifikovaným certifikátem pro 
elektronickou pečeť, se občané 
běžně setkají spíše při příjmu 
dokumentů. Tento typ certifikátu 
může být vydán jen na právnic-
kou osobu. U elektronické pečeti 
platí domněnka integrity dat 
a správnosti původu dat, s nimiž 
je kvalifikovaná elektronická 
pečeť spojená. 

Elektronické pečetě využívají 
například dodavatelé energií na 
výpisech zasílaných svým klien-
tům. Dále existuje celá plejáda 
typů certifikátů, které nejsou 
označované jako kvalifikované. 
Jsou to především certifikáty 
pro autentizaci a šifrování, které 

jsou zpravidla označované jako 
komerční certifikáty. Každý se 
s nimi může setkat například 
při přihlašování do různých 
aplikací, často i k elektronické-
mu bankovnictví. Kvalifikovaný 
certifikát je nabízen i ve spojení 
s komerčním certifikátem pod 
obchodním názvem Twins. To 
znamená, že oba certifikáty 
mohou být vydány současně 
v rámci jedné návštěvy VRA. 

Zcela novým typem certifi-
kátu jsou identitní certifikáty, 
které jsou používány v systé-
mech elektronické identifikace. 
Neslouží k vytváření podpisu, ale 
výhradně ke vzdálenému ověření 
identity fyzické osoby, které byl 
certifikát vydán. Široké využití 
se předpokládá v následujících 
letech, ale již nyní je možné je 

získat a používat spolu s čipovou 
kartou Starcos 3.5, například pro 
přihlášení do Portálu občana, 
obdobně jako občanské průkazy. 
Na tomto portálu je k dispozici 
řada informací a informačních 
systémů eGovernmentu.

Tato nová služba je kamínkem 
do mozaiky digitalizace chodu 
úřadu a elektronické komuni-
kace mezi námi a vámi, občany. 
Digitálně přívětivý úřad je naší 
strategií a připravujeme další služ-
by, o kterých budeme průběžně 
informovat. Právě současný 
nouzový stav vyvolaný pandemií 
Covid-19 nás utvrzuje v nutnosti 
komunikovat  v maximální míře 
elektronicky. Věřím, že budete se 
službou spokojeni. n

Kateřina Černá, tajemnice ÚMČ Praha 5 

Nynější epidemiologická situace nutí instituce komunikovat elektronicky
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BUDOUCNOST

Průvodce tvorbou 
strategického dokumentu

Dokument se skládá ze tří částí: 
analytické, návrhové a imple-
mentační (realizační) a doba 

jeho zpracovávání je určená na 
zhruba jeden rok, od června 2020 do 
června 2021. V uplynulých měsících 
vznikala tzv. analytická část, která 
byla na konci listopadu dokončena. 
Šest odborných skupin zpracovávalo 
analýzy těchto oblastí: územní rozvoj, 
doprava, investice, životní prostře-
dí, veřejný prostor, sociální služby, 
školství, volnočasové aktivity, kultura 
a sport, finance a moderní úřad. 
S výsledky analytické části vás právě 
nyní seznamujeme prostřednictvím 
časopisu Pětka, webových stránek 
a videí, která jsme pro vás natočili 
a zveřejnili. Vy máte během celého 
prosince možnost se k analytické části 
vyjadřovat, a to na emailové adrese 
strategie@praha5.cz Je nutné ještě 
dodat, že důležitou součástí této fáze 
bylo anketní šetření, kdy formou do-
tazníku jsme se vás, občanů Prahy 5, 
dotazovali na kvalitu života v naší 
městské části. I výsledky šetření vám 
stručně představujeme v tomto čísle. 
Pro detailní seznámení s výstupy po 
jednotlivých lokalitách Prahy 5 již 
nyní připravujeme vydání speciálních 
novin. Ty vyjdou v lednu 2021. 

Výstupy anketního šetření budou 
kromě již zmíněných výsledků analy-
tické části zařazeny do vstupů pro ná-
vrhovou část, která se bude tvořit od 
prosince 2020 do února 2021. V této 
části odborné skupiny navrhnou vize, 
cíle a opatření, na základě kterých 
by mělo dojít k naplnění samotné 
Strategie městské části a jejích priorit. 
Samozřejmě i v této fázi počítáme 
se širokým zapojením vás, občanů. 
Formu zapojení budeme vybírat podle 
aktuální epidemiologické situace. 

V poslední fázi tvorby Strategie 
(březen–květen 2021) bude vytvořen 
tzv. implementační (realizační) plán, 
nejdůležitější část dokumentu. Zde 
budou na základě definovaných vizí, 
cílů a priorit vytvořeny implemen-
tační a následně tzv. akční plány s 
časovým rámcem tří let. V nich budou 
konkrétně rozepsány předpokládané 
náklady, zdroje financování, období 
realizace, odbory a oddělení zodpo-
vědné za splnění jednotlivých akčních 
plánů a projektů. Implementační plán 
a Akční plán také stanoví postup pro 
realizaci již rozpracovaných projektů 
pro udržení kontinuity rozvoje naší 
městské části. 

Průběh práce na dokumentu 
Strategie společně s příslušnými prů-
běžnými výsledky můžete sledovat na 
webových stránkách MČ Praha 5 
v sekci „Strategie rozvoje 2030+“. 
V případě jakýchkoliv dotazů nám 
pište na: strategie@praha5.cz.

Vzdělávání, školství 
a volný čas
Téma vzdělávání a volného času je 
jednou z nejdůležitějších oblastí 
samosprávy MČ. Analytická část stra-
tegického dokumentu především ma-
puje síť mateřských a základních škol  
zřizovaných městskou částí a dále je-
jich materiální i prostorové podmínky. 
Zároveň popisuje současnou nabídku 
ostatního vzdělávání na území MČ (tj. 
vysoké školy a střední školy). V oblasti 
volného času pak popisuje prostorové 
a materiální zázemí pro volnočasové 
aktivity a možnosti, jak MČ může 
podporovat zvýšení nabídky určené 
pro trávení volného času, a to pře-

Možná jste již zaznamenali,  
že městská část Praha 5  
od června letošního roku 
zpracovává dokument  
„Strategie rozvoje MČ Praha 5 
2030+“. Smyslem dokumentu,  
na kterém spolupracuje přes  
80 zástupců z řad politických 
stran zastupitelstva, odborné 
veřejnosti, ředitelů škol a zařízení 
sociálních služeb a pracovníků 
úřadu, je definovat vize, cíle 
a konkrétní plány nepostradatelné 
pro rozumný a kontinuální 
(plynulý a promyšlený) rozvoj 
Prahy 5. Podkladem pro tvorbu 
dokumentu jsou dílčí studie 
a analýzy vzniklé v minulých 
letech. Ambiciózním úkolem je 
z aktuální a podrobné analýzy 
současného stavu pojmenovat 
priority, cíle a zároveň možnosti, 
které stanoví, jak všeho 
dosáhnout. Součástí Strategie 
je i časový plán pro uskutečnění 
jednotlivých vizí a cílů.



Vážení spoluobčané, 
dokument vzniká především proto,  
aby se nám všem v Praze 5 dobře 
žilo. Z toho důvodu je naší snahou vás 
zapojovat do celého procesu tvorby. 
Již jste měli možnost se vyjádřit ke 
kvalitě života v Praze 5 prostřednictvím 
Dotazníku, nyní jste zapojeni do hodnocení 
výsledků analytické části prostřednictvím 
webových stránek a e-mailové adresy: 
strategie@praha5.cz. 

A právě teď přicházíme s další možností 
výrazně se spolupodílet na tvorbě 
dokumentu stanovením hlavního motta 
pro Strategii rozvoje, tedy vyzýváme vás:

„Pošlete nám svoji vizi (představu), 
kterou vyjádříte, jakou chcete mít Prahu 
5 v roce 2030. Pokuste se svoji představu 
o budoucí Praze 5 vyjádřit jednou větou 
a pošlete nám ji do 31. prosince 2020  
na výše uvedený e-mail.“

Za veškeré vaše návrhy či podněty  
a za zapojení do Dotazníku vám srdečně 
děkujeme. Tato naše vzájemná spolupráce 
je důkazem toho, že nám všem na Praze 5 
a jejím rozvoji záleží.

Renáta Zajíčková,  
starostka,  
předsedkyně Řídicí skupiny Strategie

www.ipetka.cz  Pětka
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zejména pokles majetkové kriminality. 
Zlepšené výsledky policejní práce se 
také projevily v oblasti závažné trestné 
činnosti (vraždy, loupežná přepadení, 
fyzické útoky a znásilnění).

Kultura, sport, 
občanská společnost 
a podpora podnikání

Analytická část je zaměřena na 
stávající podmínky, a to jak v podobě 
existující infrastruktury, tak i dalšího 
zázemí a potenciálu, které jsou na úze-
mí městské části k dispozici. Je nutné 
konstatovat, že podmínky především 
pro kapitoly „kultura“ a „sport“ nelze 
posuzovat samostatně bez kontex-
tu celé Prahy, neboť s ohledem na 
geografickou dostupnost se zájemci 
o konkrétní aktivity pohybují bez 
ohledu na hranice městských částí. 

V oblasti „kultury“ se dokument 
věnuje nejen výčtu institucí, ale i do-
tační podpoře, kterou městská část jak 
jednotlivým akcím, tak i subjektům 
poskytuje. 

V oblasti „sportu“ jsou zmapovány 
hlavní poskytovatelé těchto aktivit, tj. 
sportovní kluby, spolky, případně sou-
kromé subjekty. Je nezbytné konstato-
vat, že městská část disponuje vlastní 
infrastrukturou především prostřed-
nictvím sítě základních škol, které ji 
pro činnost dětí, mládeže i dospělých 
poskytují. Kluby jsou dlouhodobě 
podporovány i dotačními progra-
my MČ Praha 5, které se v příštích 
měsících dočkají i významné inovace, 
a především elektronizace a zjednodu-
šeného procesu jejich administrace. 

V kapitole „občanská společnost“ 
jsou zmiňovány nástroje, které její 
rozvoj podporují: „dotace“ – z nich 
získávají spolky podporu na zajištění 
činnosti, „participativní rozpočet“ – 
kde mohou občané spolurozhodovat 
o využití části prostředků z rozpoč-
tu, a „Místní agenda 21“ – což je 
nástroj zavádění udržitelného rozvoje 

devším využitím svého nemovitého 
majetku a finanční podporou. 

V případě ZŠ a MŠ zřizovaných MČ 
analytická část konstatuje, že v Praze 
5 existuje hustá a dopravně dobře 
dostupná síť škol, avšak včetně nutnosti 
rozšíření školské kapacity v některých 
lokalitách (Smíchov City, Nový Barran-
dov, Košíře). Proběhlé SWOT analýzy 
potvrdily dobré klima v našich školách, 
kvalitní vybavenost škol a kvalitní 
pedagogické sbory, u nichž je však 
rizikem vysoký průměrný věk učitelů 
a nedostatek některých školských 
pracovníků na trhu práce. Mezi dalšími 
výstupy je konstatování, že existuje roz-
dílná kvalita školních jídelen, že chybí 
vize regionálního školství, neexistují 
nástroje pro hodnocení škol a nejsou 
plně využívány moderní trendy ve 
vzdělávání. Analytická část strategie 
obsahuje i budoucí hrozby a příležitosti 
například v oblasti přetíženosti učitelů, 
nízké právní opory nebo spolupráce 

s rodiči i ostatními aktéry vzdělávání.
V oblasti volného času je silnou 

stránkou Prahy 5 velké množství zele-
ných ploch a jejich dobrá dostupnost, 
dále velká podpora kultury a sportu 
prostřednictvím dotačních programů. 
Analýza potvrdila, že chybí volnoča-
sové prostory pro dospívající mládež 
a též zázemí pro kulturní a společen-
ské akce. Příležitostí je důraz na inten-
zivnější práci s veřejným prostorem.

Sociální služby, 
bydlení, bezpečnost
Sociální služby jsou specializované 
činnosti, které pomáhají občanům MČ 
Praha 5 řešit různé podoby nepříznivé 
sociální situace. V rámci tzv. „komu-
nitního plánování“ proto vytváříme 
podmínky pro poskytování pomoci 
všem potřebným. Zároveň jako zřizo-
vatelé Centra sociální a ošetřovatelské 
pomoci nabízíme občanům různé typy 
sociálních služeb (terénní pečovatelská 
služba, byty s pečovatelskou službou, 
odlehčovací služby pro seniory, well-
ness centrum, Taxík Maxík). Také ko-
munitní centra Prádelna a Louka jsou 
tradičními místy setkávání různých 
generací našich občanů. 

Praha 5 je z hlediska možností 
bydlení velmi rozmanitá. Zejména 
dokončené developerské projekty 
napomohly k vyšší kvalitě jejího by-
tového fondu. Aktuálně disponujeme 
774 obecními byty, jejichž využití se 
řídí zásadami bytové politiky. Postup-
ně plánujeme novou výstavbu. Na 
pozemcích svěřených městské části by 
mělo dojít k výstavbě domů s pečova-
telskou službou a sociálních bytů. 

Dlouhodobou snahou vedení 
MČ Praha 5, Policie ČR, Městské 
policie Praha došlo v letech 2011 až 
2019 k významnému snížení trestné 
činnosti v Praze 5. Za tímto výsled-
kem stojí dobrá spolupráce orgánů 
městské části, složek ministerstva 
vnitra, městské policie a také aktivity 
občanské společnosti. Povzbudivý je 
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směřující ke zkvalitňování správy věcí 
veřejných, plánování a zapojování 
veřejnosti s cílem zkvalitnění života 
místních obyvatel. 

Kapitola „podpora podnikání“ ma-
puje největší subjekty na území MČ 
i menší podnikatelské subjekty, pro 
které je mj. určená i městskou částí 
vyhlašovaná soutěž „Podnikatel roku“.

Územní rozvoj, životní 
prostředí, veřejný 
prostor a doprava

Městská část se neustále rozvíjí a deve-
loperská výstavba je plánována i do 
budoucna. Bytová výstavba však musí 
být doprovázena kvalitní dopravní 
infrastrukturou, veřejnou vybavenos-
tí a zelení. A to je cíl naší odborné 
pracovní skupiny. Nastavit podmín-
ky rozvoje tak, aby se Praha 5 stala 
kvalitním místem pro život. A k tomu 
je nutné znát potřeby jednotlivých 
lokalit. Pro Motolské údolí a rozvojo-
vou část Barrandova byly zpracovány 
kvalitní studie. Nyní vznikají dva 
komplexní materiály – Strukturální 
plán a Generel dopravy, které nám 
řeknou, na co se zaměřit. 

Již dnes, na základě zpracované 
analytické části, SWOT analýzy a vý-
sledků dotazníkového šetření, známe 
silné a slabé stránky páté městské 
části. Víme, že je třeba se zaměřit na 
navyšování parkovacích míst, zajištění 
dostatečných kapacit našich základ-
ních a mateřských škol, rozšiřování 
služeb i volnočasových aktivit. Ve 
vztahu k městu a městským organi-
zacím pak musíme nadále usilovat 
o vybudování dopravní infrastruktury, 
ale i o opravy silnic a chodníků. Nedíl-
nou součástí života v Praze 5 je i velké 
množství parků a zeleně, kde je stále 
co zlepšovat, zejména dostupnost, 
využitelnost pro sport i rekreaci. 

Financování projektů, 
finance, investice 
a správa majetku

Díky aktivnímu zapojení občanů, 
kteří vyplnili dotazník a poslali nám 
konkrétní podněty ze svého okolí, 
můžeme cíleně reagovat na skutečné 
potřeby Prahy 5. Právě dokončená 
analytická část shrnuje aktuální stav 
financí, investic a majetku v Praze 5. 

Z analýzy nám vyplynulo, že 
pátá městská část disponuje rozsáh-
lým souborem majetku, detailněji 

byly zdokumentovány například 
nebytové prostory k pronájmu, 
pozemky a skladba bytového fondu. 
Jednou z definovaných příležitostí 
je například rozvoj bytové a neby-
tové výstavby, a zajištění tak dalších 
výnosů z pronájmů. V části věno-
vané financím je popsána příjmová 
i výdajová stránka rozpočtu v po-
rovnání s minulými roky. Dále jsou 
popsány finanční rezervy soustředěné 
v peněžních fondech. To je příleži-
tost, která umožňuje zahájit přípravu 
strategických investičních projektů, 
které mohou významně ovlivnit další 
rozvoj Prahy 5.

Dalším krokem v přípravě strate-
gického dokumentu bude návrhová 
část. Jak z názvu vyplývá, zde se již 
budou navrhovat konkrétní aktivity 
a projekty, které vychází ze skutečných 
potřeb Prahy 5. Je důležité, aby na 
sebe navazovaly, doplňovaly se a měly 
společný cíl: zvýšit kvalitu života nás 
všech, kteří v Praze 5 žijeme.

Moderní, přátelská, 
digitální radnice
Analytická část odborné skupiny se 
zaměřila především na klíčové ukaza-
tele pro rozvoj digitalizace a moder-
nizace radnice s lidským přístupem 
k jejím hlavním cílům. Připravili jsme 
proto dostatek současných dostup-
ných údajů a informací v tematických 
oblastech (modernizace, přívětivost, 
digitalizace), které budou sloužit jako 

podklad pro návrhovou část Strate-
gie. V průběhu přípravy analýzy byla 
důležitá především komunikace mezi 
jednotlivými členy, které tvořili od-
borní zaměstnanci radnice, politická 
reprezentace a věcně příslušní externí 
experti. Hlavním účelem spolupráce 
jednotlivých členů bylo získat podněty 
a informace od různých aktérů, kteří 
se rozvojem úřadů zabývají, případně 
mají odbornou a praktickou zkušenost 
v této oblasti.

Analytická část byla členy de-
finována a zaměřila se především 
na oblasti: přívětivý úřad, digitálně 
přívětivý úřad, kompetentní pracov-
níci úřadu, řízení kvality a řízení rizik 
a změn.

V rámci přívětivosti úřadu jsme 
uvažovali především o jeho dostup-
nosti občanům, otevřenosti a komu-
nikaci směrem k občanům a s ob-
čany i v digitální podobě. V oblasti 
kvalifikovaných a kompetentních 
pracovníků úřadu jsme hodnotili 
přístup radnice od počátku – ve vý-
běrových řízeních a během adaptace 
zaměstnanců a péče o ně. Pracovali 
jsme s důrazem na jejich vzdělávání, 
motivační platové podmínky a způsob 
hodnocení a odměňování. 

V oblasti řízení kvality, rizik 
a změn v analytické části jsme vyhod-
nocovali analytický proces pro řízení 
kvality a stanovení rizik a následně 
jsme se zaměřili také na proces zavá-
dění systémů a metodik plynoucích 
ze souvisejících norem, které jsou pro 
správný chod úřadu a jeho fungování 
nejdůležitější. n red

Jednou z výzev 
pro budoucnost je 
proměna západní 
části Motolského 
údolí z periferie na 
místo s důsledným 
důrazem na hodnoty 
v území
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V průběhu října jste měli možnost 
účastnit se anketního šetření 
pomocí Dotazníku, který byl 
k dispozici jak v písemné, tak 
elektronické podobě (sběrné 
boxy, časopis Pětka, https://
www.praha5.cz/ strategie/). 
Díky vašemu velkému zájmu, 
kterého si velmi vážíme a za 
který srdečně děkujeme, jsme 
shromáždili mnoho důležitých 
dat, která můžeme vyhodnocovat 
plošně i po lokalitách. Na dvou 
stránkách tedy nelze detailně 
prezentovat všechny výsledky, 
proto připravujeme více způsobů, 
jak vás s nimi seznámit. Protože 
za nejpodstatnější informace 
považujeme data z jednotlivých 
lokalit Prahy 5, připravujeme 
pro vás vydání speciálních novin, 
které vyjdou v lednu. Už teď se 
můžete na webových stránkách 
radnice (https://www.praha5.cz/
strategie/) seznámit s plošnými 
výsledky za Prahu 5. 

Dohromady se nám sešlo 2288 
vyplněných dotazníků, z toho 
1207 dotazníků bylo odevzdáno 

v tištěné podobě. Přesně 797 dotazníků 
obsahovalo vaše vzkazy, přání, doporuče-
ní nebo náměty pro zlepšení Prahy 5. 

Odpovědi na otázku, která se vztaho-
vala k informačním kanálům z radnice, 
nám potvrdily, že nejoblíbenějším zdro-
jem pro získávání aktuálních informací 
je časopis Pětka, webové stránky a Face-
book Prahy 5. Využívány jsou i aplikace 
„Praha 5 v mobilu“ a Instagram Prahy 5, 
kde ale vidíme velký prostor pro zlep-
šení. n red

DOTAZNÍK

Základní 
informace  
o průběhu  
a výsledcích

Nejvíce vyplněných Dotazníků bylo z lokalit Smíchov, 
Košíře, Barrandov a Motol, následovaly Hlubočepy, 
Jinonice a Radlice, několik respondentů bylo také  
z Malé Strany. Největší jejich část (téměř 47 %)  
v Praze 5 žije více než 20 let.

A jak jsou občané Prahy 5 
spokojení s městskou částí 
Praha 5 jako místem pro život? 
Na škále od 1 do 10 hvězdiček 
63 % z celkového počtu  
2288 respondentů ohodnotilo 
svoji spokojenost v rozmezí  
7 až 9 hvězdiček (10 hvězdiček 
bylo označení pro maximální 
spokojenost). Velmi spokojení 
s Prahou 5 jako místem 
pro život byli především 
obyvatelé Barrandova, Jinonic 
a Hlubočep. O něco málo nižší 
spokojenost byla u obyvatel 
Smíchova a Košíř. Z pohledu 
věku byli nejvíce spokojení 
respondenti ve věku  
19 až 29 let, následovala 
věková skupina 30 až 39 let 
a 60 a více let. 

Dotazníkového šetření se účastnili lidé všech 
věkových kategorií, nejvíce zastoupená byla věková 
skupina 30 až 59 let, nejčastěji vyplňovali Dotazník 
lidé s vysokoškolským a středoškolským vzděláním 
s maturitou. Respondenty byly z 58 % ženy.

Ve které lokalitě městské části bydlíte?

Jak jste spokojený/á s městskou částí Praha 5 jako s místem pro život? 

V Praze 5 žiji:

Jaký je váš věk?

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
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MALÍŘSKÁ PALETA

Díla odevzdejte do konce ledna
Život se velmi proměnil. 
Alespoň já mám pocit. Kdo by 
to byl řekl, že uplynuly dva 
roky od chvíle, kdy z původní 
myšlenky uspořádat výstavu 
mladé slovenské výtvarnice 
Viktorie Rampal Dzurenko 
vznikl, za podnětné spolupráce 
s místostarostou Lukášem 
Heroldem (ODS), projekt dětské 
výtvarné soutěže Malířská 
paleta Prahy 5. 

Také to je rok od chvíle, kdy se 
v kouzelném předvánočním čase 
poprvé sešla umělecká komise, 

která hodnotila přes stovku děl malých 
výtvarníků, kteří malovali na téma 
„Praha 5 jako lepší a hezčí místo k ži-
votu“. Finalisté soutěže měli možnost 
zúčastnit se výtvarného workshopu ve 
Winternitzově vile a následně spolu 
se svými rodiči zažít svou, pro mnohé 
první vernisáž v přeplněném sále 
Galerie „D“ v Portheimce. „Je zajímavé 
vidět, jak děti různého věku vnímají 
své nejbližší okolí a jaké mají plány 
i sny na jeho vylepšení,“ říká kurátorka 
soutěže a galeristka Hradčanské galerie 
Josefa Kalouska, Světlana Kalousková. 

Druhý ročník této soutěže nabídne 
umělecký pohled na městskou část. 
Prostředí, ve kterém mladí výtvarníci 
žijí nebo tvoří, bude i tentokrát zdro-
jem fantazie a radostného myšlení, 
o které nám jde v soutěži především. 
Workshop povede osvědčená dvojice, 
mladá režisérka a výtvarnice Viktorie 
Rampal Dzurenko podpořena životní-
mi zkušenostmi akademické malířky 
Heleny Slavíkové Hruškové, která 
letos slaví neuvěřitelných 94 let. 

Téma druhého ročníku je „Praha 
5 umělecký svět“. Děti, které letos 
budou rozděleny do tří kategorií (6–9, 
10–12, 13–15 let), by se měly zaměřit 
na portrét nebo postavu v prostoru 
a pohybu. Mohou se inspirovat kul-
turními i uměleckými akcemi městské 
části. Malovat umělce a osobnosti 
žijící a tvořící v naší městské části, ale 
i osobnosti všedního dne, třeba svého 
učitele výtvarky nebo jiného hrdi-
nu svého života. Soutěže se mohou 
zúčastnit všechny děti, i ty, které si 
malují doma, jen tak pro zábavu. Aby-
chom dali možnost všem zájemcům 
ještě se připojit, posouvá se termín 
pro odevzdání výtvorů v Galerii „D“ 

v Portheimce, Štefánikova 68/12, na 
konec ledna 2021.  

„Malířská paleta nabízí nezapo-
menutelný zážitek pro všechny tvůrčí 
děti a talentovanou mládež, která žije 
v Praze 5. Umožňuje zúčastněným 
přímý a intenzivní kontakt s různými 
technikami malby pod odborným 
pedagogickým vedením,“ láká děti 
výtvarnice Dzurenko. 

Kromě zážitků si ti nejlepší odne-
sou hodnotné ceny. Například vítězka 
1. ročníku v kategorii starších žáků 
zároveň získala voucher na pobyt pro 
sebe a své rodiče na Madeiře, který 
do soutěže věnovala Portugalská 
turistická centrála. Madeiru si užili, 
a co víc, plánují se tam opět vrátit. 

„Soutěž Malířská paleta mě příjemně 
překvapila. Myslím, že nejvíc se mi 
líbilo zadání a následně obrázky dětí 
právě z míst Prahy 5. Velkým zážitkem 
bylo malování pod vedením odbor-
níků ve Winternitzově vile, kde jsem 
byla poprvé a atmosféra byla opravdu 
umělecká,“ hodnotí průběh soutěže 
maminka vítězky Kateřina Benešová.   

„První ročník Malířské palety byl 
velmi vydařený a já věřím, že se druhý 
ročník, i přes složitost doby, bude 
moci uskutečnit,“ doufá místostarosta 
Prahy 5 pro kulturu Lukáš Herold. 

Podněty možná scházejí, přesto se 
dají najít. Zkuste se projít ulicemi naší 
městské části. Uvidíte mnoho pamět-
ních desek osobností, nastudujte si 
něco o nich a namalujte jejich portrét. 
Nebo se běžte podívat na plakáty 
Švandova divadla a namalujte někoho 
z herců. Zkrátka vložte i letos své 
emoce a dojmy na plátno prostřednic-
tvím malby. n

Petra Sochorcová,  
organizátorka Malířské palety 

i Více informací:
www.facebook.com/Malirskapaleta
e-mail: malirskapaleta@seznam.cz

Téma loňského 
ročníku: „Praha 5 
jako lepší a hezčí 
místo k životu“

„Finále“ soutěže se koná  
ve Winternitzově vile



PORTHEIMKA

Přijďte si vyzkoušet malbu skla
Museum skla Portheimka se po 

podzimním spánku naladilo 
rovnou do vánoční atmosféry 

a srdečně vás zve na workshop Zdobení vá-
nočních ozdob, který se koná 12. prosince 
od 13 do 17 hodin. 

V zimním duchu se také ponese 
workshop Ledové květy 19. prosince od 13 
do 17 hodin, který je inspirovaný novou 
výstavou umělkyně Aleny Matějka – 
Omnia mea. Výstava startuje 12. prosince 
a představí dvě velmi rozdílné tvůrčí 
polohy umělkyně – jak z minimalismu 
a mytologické tradice vycházející díla, tak 
práce se surreálným podtextem. Pokud 
byste se o nové expozici rádi dozvěděli více 
přímo od její kurátorky Heleny Musilové, 

doporučujeme vám kurátorskou komento-
vanou prohlídku této výstavy, která se bude 
konat 21. ledna 2021 od 17 hodin. 

Nový rok s sebou zároveň přinese 
i spoustu zajímavých workshopů – prvním 
z nich bude 23. ledna od 13 do 17 hodin 
kurz Master class: Malba skla – Váza 
vedený výtvarnicí Olgou Staňkovou, kde 
si návštěvníci na vlastní kůži vyzkouší, 
že technika malby skla vyžaduje, kromě 
výtvarné a řemeslné zručnosti, dokonalou 
znalost sklářské technologie a chemických 
procesů ve skle.

A na závěr malý tip. Jak si užít 
Portheimku i v době, kdy její dveře musí 
zůstat zavřené? Nemusíte mít nadpřirozené 
schopnosti – stačí počítač. Pro malé i větší 

dobrodruhy je na stránkách http://www.
museumportheimka.cz v sekci Programy 
připravena on-line interaktivní verze pra-
covních listů, díky nimž se můžete toulat 
Portheimkou odkudkoli. A kdo se skla 
nebojí, může si vyzkoušet rovnou i záludný 
kvíz, který mu odhalí jedinečný rukopis 
největších českých sklářských umělců.

Více informací o programech, výsta-
vách a rezervacích se dozvíte na našich 
stránkách www.museumportheimka.cz, na 
e-mailu: programy@museumportheimka.cz 
nebo facebookovém či instagramovém pro-
filu Portheimky. O případných změnách 
v programu v souvislosti s aktuální situací 
vás budeme informovat právě na sociálních 
sítích a webových stránkách. n red
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TALENT PRAHY 5

Mladí hudebníci 
opět soutěží
Již počtrnácté se letos uskuteční soutěžní přehrávka 
„Talent Prahy 5“, která pak následně vyústí v koncert 
úspěšných kandidátů za doprovodu PKF – Prague 
Philharmonia pod taktovkou světoznámého dirigenta 
Leoše Svárovského.

Talent Prahy 5 je zcela ojedi-
nělý projekt. Jeho unikát-
nost spočívá v tom, že dává 

možnost studentům základních 
uměleckých škol, které jsou na 
území městské části Prahy 5, 
anebo studentům, kteří jsou spjatí 
s touto městskou částí, vzácnou 
příležitost sólově vystoupit s tak 
renomovaným orchestrem, jakým 
PKF bezesporu je. 

V porotě soutěže, jež se usku-
teční 11. prosince, zasednou jak 
odborníci, tak zástupci radnice 
a určí studenty, kteří budou mít 
to štěstí a lákavou šanci s orches-
trem si zahrát. 

„Jsem moc rád, že se daří MČ 
Praze 5 již takovou dobu udržet 
tento projekt při životě. Ukazuje 
to na fakt, že zrovna podobné 
typy akcí jsou žádané a mají své 
opodstatnění a že zrovna MČ 
Praha 5 se svou mozartovskou 

tradicí je pravé místo pro realiza-
ci takových edukačních progra-
mů,“ konstatoval místostarosta 
Lukáš Herold (ODS). 

Soutěž Talent Prahy 5 je kul-
turní aktivitou, která je nedílnou 
součástí uměleckého života páté 
městské části. Ze strany vedení 
radnice je akce dlouhodobě 
podporována, čímž Praha 5 
výrazným způsobem pomáhá 
rozvoji uměleckých dovedností 
žáků studujících hudební obory.

Celý projekt má ještě i další 
rozměr, kdy na koncert jsou 
zváni i hudebníci partnerských 
měst Prahy 5. Dochází tím 
k zajímavé umělecké konfron-
taci interpretačního umění naší 
mladé generace s tou zahraniční. 
Nutno podotknout, že drama-
turgie koncertu se snaží reflek-
tovat všechna stylová období 
a výkony mladých umělců jsou 

nanejvýše inspirativní a nadějné. 
PKF a dirigent Leoš Svárovský 
jsou garancí, že se koncert, který 
se uskuteční 21. ledna 2021 
v Národním domě na Smíchově, 

stane vskutku lahodným umě-
leckým představením. Doufej-
me, že epidemiologická opatření 
dovolí uskutečnění takového 
vzácného projektu. n red

Hrát za doprovodu orchestru PKF – Prague Philharmonia  
je pro mladé hudebníky zážitek



Celou dobu 
jsme se 
snažili 
zpřístupnit 
kostel pro 
každého, 
kdo ho chtěl 
navštívit, 
buď ve 
skupinkách, 
anebo 
osobně.
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ROZHOVOR
KNĚZ ANDREI IOAN DANCIU:

Podpora lidí vás vždy 
dostane z nejhoršího
Požár kostela svatého archanděla Michaela  
byl pro nás šok. Takové krizové situace jsou  
ale prověrkou, co v lidech opravdu je.  
Ozvali se i úplně neznámí lidé, že nám chtějí pomoci 
svatostánek zrenovovat, dokonce i z vysokých míst. 
Taková je bezprostřední zkušenost duchovního  
správce kostela a kněze rumunské ortodoxní  
komunity v Praze Andreie Ioana Danciu. 

Nenávist vůči křesťanům je 
podle něj všudypřítomná, a jak 
vidno, křesťany jedině posilu-

je. V Praze žije od února roku 2009. 
Nikdy nepočítal s tím, že by odjel 
z Rumunska, ale s Českou republikou 
měl starší vztahy. 

n Jak jste se vlastně ocitl v Praze? 
Už od roku 2004 jsme s kamará-
dy z církevního sboru pravidelně 
navštěvovali Česko prostřednictvím 
inženýra Dedulea, Rumuna žijícího 

tady mnoho let, když jsme se účast-
nili různých kulturních akcí nebo 
folklorních mezinárodních festivalů 
organizovaných Folklorním sdruže-
ním České republiky nebo jiných akcí 
pod záštitou rumunské ambasády. 
Díky tomu se naše vztahy prohloubily, 
a když pravoslavná církev v ČR dosta-
la k užívání kostelík svatého Michaela 
v zahradě Kinských a mně bylo nabíd-
nuto farní radou stát se farářem, přišlo 
to jako milé překvapení, a tak jsem ho 
akceptoval.

Bohoslužby pro Rumuny se konaly 
už od roku 2007, organizoval je ru-
munský mnich žijící na východě Čech, 
který proto jezdíval do Prahy. To po-
tom vedlo k založení aktuální farnosti. 

Chrám svatého Michaela jsem 
převzal 25. března 2009, když jsem 
byl vysvěcen na kněze Metropolitou 
Kryštofem, tehdejší hlavou Čes-
ko-slovenské pravoslavné církve. 
Kostel byl úplně prázdný, jen pár ikon 
vypůjčených od jiné farnosti zdobilo 
stěny. Postupně jsme spolu s věřícími 
začali sbírat další ikony a předměty 
na bohoslužby, pak jsme objednali 
nové a koupili vše, co bylo zapotřebí 
k pravidelné bohoslužbě. Lidé se 
začali scházet a postupně se vytvoři-
la aktuální komunita kolem tohoto 
vzácného svatostánku.

Za to vše chci poděkovat Bohu 
a mým farníkům a kamarádům, kteří 
farnost podporovali a budou i nadále.

n Co život v Česku? Jak byste popsal 
povahu Čechů?
V Česku se cítím skoro jako doma už 
proto, že se nám tady narodilo všech 
našich pět dětí. Sice jsem se trochu 
pral s českým jazykem, ale dnes tu 
máme spoustu kamarádů a známých. 
Nelíbí se mi, že není možné, aby 
člověk žil úplně ve štěstí, a musí si 
vždy vybrat ze dvou nebo více variant. 
Takže rodiče, sourozence či kamará-
dy z mládí máme v Rumunsku, pak 
někteří z těch, které jsme tady měli, se 
vrátili do Rumunska. Ale díky Bohu 
máme jich spoustu i tady. Nelze ale 
nevnímat, že naše srdce jsou a budou 
rozdělená.

Češi jsou z mého pohledu lidé, 
kteří také trpěli za komunistů jako 
Rumuni a kteří stále bojují za lidské 
hodnoty a vlast. Možná i proto se 
tady opakuje, že se cizinci musí naučit 
česky. Nevadí mi to, protože s tím 
souhlasím. To mi dává možnost cítit 
se stále jako host mezi Čechy, což je 
a bude pravda. Já jsem a budu Rumun 
žijící v Česku. Moje děti se ale možná 
budou cítit blíže k Čechům, nejen 
proto, že se narodily tady, ale i tím, 

Andrei Ioan Danciu 
působí jako kněz  
v nedávno 
vyhořelém kostele 
svatého archanděla 
Michaela
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ANDREI IOAN DANCIU (37 let)
Prot. Andrei pochází z Transyl-
vánie, od roku 1990 žil v zápa-
dorumunském Aradu. Teologii 
vytudoval tamtéž, od roku 1998 do 
roku 2009 (seminář, VŠ, mgr. Titul). 
Letos započal také navazující dok-
torské studium na své Alma mater.

V Praze už působí bezmála 
dvanáct let. Až tady, po tříleté 
přípravě ještě v Rumunsku, byl 
vysvěcen na kněze, a to v březnu 
2009 v Katedrále sv. Cyrila a Me-
toděje v Resslově ulici, v hlavním 
chrámu Metropolitní rady Pražské 
pravoslavné eparchie. Všech jeho 
pět dětí – čtyři kluci a jedno děvče 
– se narodilo v Praze a mají české 
občanství. Je duchovním správcem 
Pravoslavné církevní obce chrámu 
sv. Michaela v zahradě Kinských 
s titulem Protojerej.

že chodí do české školy. Mluví bezva 
česky a možná si tady založí rodiny. 
Moje manželka je ale Rumunka.

n Jak se z vašeho pohledu k círk-
vi chovají a staví veřejné orgány? 
Zaznamenali jste nějakou neochotu 
či nevraživost?
Říká se v Bibli, že křesťané jsou solí 
země. Jestli veřejné orgány nebo jiní 
se chovají bez chuti k církvi, možná 
jim chybí sůl. Ale to není vše. Lidé 
se musí mít rádi navzájem, nejde 
to jednosměrně. Církev nemusí být 
uzavřená organizace, je nedílnou 
součástí společnosti a i společnost 
to musí takhle vnímat. Bohužel, my 
jsme všichni lidé, a proto potřebu-
jeme Boha jako toho, který je naším 
Stvořitelem a který jediný je schopen 
nás opravit a držet na správné cestě 
životem. Takhle to vnímám a myslím, 
že Boha potřebuje každý.

n Máte nějaké nové informace ohled-
ně katastrofy shořelého chrámu 
svatého archanděla Michaela?
Právě jsem v sobotu mluvil s pánem 
od hasičů, který vyšetřuje požár. 
Výsledky dostanu v příštích dnech. Co 
se týká rekonstrukce, jsem v kontaktu 
s lidmi z Magistrátu hlavního města 
a určitě se snažíme podpořit projekt 
rekonstrukce, protože chrám nám 
chybí a chceme se tam vrátit co nejdří-
ve, i když už to nemůže být stejné.

Podpora od lidí byla pro mě nejen 
oporou v těch těžkých chvílích, ale 
i milé překvapení. Třeba jedna paní 
z magistrátu mi říkala, cituji: „Nejste 
v tom sami, jsme s vámi a kostel zre-
konstruujeme.“

Potom se ozvali lidi, které jsem 
ani neznal, že by nám rádi pomohli. 
To beru i jako plod naší dosavadní 
snahy. Celou dobu jsme se snažili 
zpřístupnit kostel pro každého, kdo 
ho chtěl navštívit, buď ve skupinkách, 
anebo osobně. Bohoslužby tam byly 
pravidelně pětkrát v týdnu, takže lidé 
se mohli podívat dovnitř skoro každý 
den. Často mi říkali: „Bydlím tady 
celý život, ale to vidím poprvé, je to 
nádhera.“

n Mohl byste čtenáře seznámit se 
svým osobním pocitem, se kterým 
jste přijal zprávu o této hrůze?
Nejdřív mi kamarád poslal fotografie 
s kostelem v plamenech a ptal se, jestli 
o tom něco vím. Já jsem odpověděl, že 
to je asi legrace. Pak jsem se vydal na 
cestu ke kostelu, a když jsem se dostal 
do Kinského zahrady a viděl hasiče 
po uličkách, tak až pak jsem teprve 
pochopil. Byl to opravdu šok. Den 
předtím jsme měli bohoslužbu a ještě 
týž den večer měla být další.

Bylo mi jasné, že není šance nic 
zachránit a že nejdřív se musí obnovit 
bohoslužby. Na to přišla pomoc od 
různých církví, od kamarádů kněží. 
Nakonec nás přijala farnost staro-
katolíků v kostele svatého Vavřince, 
u rozhledny na Petříně, kousek od 
svatého Michaela. Bohoslužby jsme 
obnovili jenom částečně, ale máme 
naději, že bude lépe.

n Jak letos oslavíte Vánoce?
Vánoce oslavíme jako všichni v této 
napjaté situaci s Covidem. Děti 
budou mít dárky, budeme mít boho-
služby, naděje a přání v modlitbách 
na Nový rok. Hlavně doufám, že 
se všichni trochu probereme z této 
mimořádné situace, abychom zvládli 
i nadále žít v naději. Děti se musejí 
vrátit do školy a my do práce beze 
strachu, že za měsíc nebo dva bude-
me zase zavřeni. Ale za to musíme 
prosit Boha o pomoc. Proto jsou 
Vánoce, aby se lidé a andělé radovali 
z Božího příchodu mezi nás.

n Sledujete dění ve světě? Kde je 
podle vás následovníkům Krista 
nejvíce komplikován život či cesta?
Občas čtu zprávy i ze zahraničí. Vidím 
to i ve svém životě, že není jednodu-
ché stát se křesťanem, protože křesťa-
né se nenarodí, oni se stávají křesťany, 
což říká jeden světec ze sedmého 
století. Ale tomu určitě pomáhá nebo 
škodí i okolí. A vidíme všichni, že 
věřící jsou obecně v nenávisti po světě 
hlavně tam, kde se potkávají různá 
náboženství. Data ukazují, že jeden 
z osmi křesťanů je pronásledován 
v různých zemích. n jf



Ocenění získaly návrhy elektronického 
projektového stolu a aplikace, která měla 
za cíl usnadnit pedagogovi práci ve třídě.

20

Pětka PROSINEC /2020  I  LEDEN /2021

ŠKOLSTVÍ
ZUŠ POPELKA

Inkluze pomocí dramatické výchovy
Žáci všech oborů z pražské ZUŠ 
Popelka se již poněkolikáté 
zapojili do aktivit v rámci 
mezinárodního projektu 
Join in and make a change. 
Tento projekt financovaný 
z fondů Evropské unie je 
zaměřený na podporu inkluze 
pomocí dramatické výchovy 
a účastní se ho zejména 
v Řecku, Slovinsku, Polsku 
a v neposlední řadě právě 
i tady, v České republice. 

Zatímco učitelé pracovali na 
mezinárodním zadání, děti 
dostaly za úkol vytvořit návrh 

takové elektronické pomůcky, která 
by učiteli nejlépe pomohla pracovat 
s rozmanitostí v třídním kolektivu. 
V průběhu celého několikadenního 
workshopu se pak setkávaly se specia-
listy z různých oborů, kteří jim jejich 
výtvor konzultovali. Každá skupina se 
tak bavila s IT vývojářem, samozřejmě 
s pedagogy a postupně se snažila svůj 
návrh dovést k dokonalosti.

Elektronický interaktivní stůl
Vítězné projekty byly nakonec dva. 
Ocenění získaly návrhy elektronického 
projektového stolu a aplikace, která 
měla za cíl usnadnit pedagogovi práci 
ve třídě. O obou si nyní něco řekneme. 
Elektronický interaktivní stůl se stal asi 
nejambicióznějším dětským projektem. 
Hlavním důvodem tohoto tvrzení je 
především poměrně vysoká finanční 
hodnota projektu. Jeho představa byla 
zakotvená na tom, že když učitel orga-
nizuje ve své třídě skupinovou práci, 
nemůže se věnovat více skupinám na-
jednou. Děti, které daný úkol zvládnou 
rychleji vyřešit, se tak nudí při čekání 
na další zadání. Projektový stůl by měl 
tento problém řešit tak, že by učitel 
skrze něj mohl organizovat skupi-
novou práci všem žákům najednou. 
Žákům, o kterých ví, že zadanou úlohu 
zvládnou rychle, zadá skrze stůl ihned 
další připravenou úlohu. Může velmi 
jednoduše změnit i zasedací pořádek 
ve třídě, a věnovat se tak primárně těm 
dětem, které opravdu potřebují vedení 
v daném předmětu. A všechny tyto 
úkony může provádět přes tablet, který 
má propojený s každým interaktivním 
stolem ve třídě.

Pedagogická diagnóza
Návrh webové aplikace oproti tomu 
nebyl tak finančně náročný. Naopak 
v jakémsi duchu minimalismu vytváří 
pěkný vítězný protipól výše zmíněné-
ho projektového stolu. Cílem tohoto 
návrhu bylo usnadnit učiteli jeho 
„pedagogickou diagnózu“. Nejedná 
se o nic jiného než o aplikaci, do 
které si učitel zadá základní specifi-
kaci každého žáka, zaznamená jeho 
inkluzní problém a vytvoří si virtuální 
prostředí, kde bude moci uvažovat 
nad dynamikou celé třídy. Zkrátka jde 
o pomůcku, která umožní učiteli vě-
novat se přednostně těm žákům, kteří 
pomoc potřebují, přičemž zároveň je 
schopen odhadnout sociální prostředí 
své třídy. Dá se tak předcházet šikaně 
i dalším problémům, které se mezi 
žáky mohou vyskytnout. Celá aplikace 
má navíc být on-line dostupná přímo 
z prohlížeče. Jejími dalšími klady tak 
má být i velmi rychlá a jednoduchá 
dostupnost.

„Je zajímavé, že oba projekty 
pracují s nejmodernější technologií. 
Proto nás také zaujaly zrovna tyto dva. 
Zatímco koncept pracovního stolu 
operuje s hardwarovými vymože-

nostmi poslední doby, druhý projekt 
se zaměřuje spíše na software a jeho 
možnosti,“ komentoval výsledek IT 
konzultant Vladimír Jelen. 

Oba vítězné návrhy byly zaslány do 
Slovinska na hlavní pracoviště projektu 
Join in and make a change, kde je nyní 
čeká posouzení stran učitelů z ostat-
ních zemí, které se projektu účastní. 
„Rozhodně doufáme, že návrhy ne-
skončí jen na papíře. Již jsme je poslali 
zahraničním kolegům. Práce s dětmi 
byla v tomto projektu pro nás velmi 
inspirativní. Přicházejí s inovativní-
mi nápady, umožňují nám vystoupit 
ze zažitého pořádku a nalézt takové 
řešení, které bychom jinak hledali mar-
ně. Evropský projekt rozhodně není 
u svého konce, a tak s celým týmem 
pevně věříme, že práce dětí z pražské 
ZUŠ Popelka nevyjde vniveč,“ prohlá-
sila Monika Jirásková, koordinátorka 
celého projektu za českou stranu. 

Celý grant má opravdu před sebou 
ještě pěkný kus práce. Zde v České 
republice se v jeho rámci připravují 
další projekty, které již světlo světa 
velmi jistě uvidí. Jedná se například 
o příručku takových dramatických 
her, které učiteli mohou pomoci 
s řešením inkluze. Všichni účastníci 
grantu se také velmi snaží o rozvinutí 
náležité diskuze na toto téma. Celý 
projekt má pak vrcholit za rok v září, 
kdy je naplánována konference právě 
na téma „Využití dramatické výchovy 
jako nástroje pro vytvoření inkluzivní-
ho prostředí“. n red

Pomůcka umožní 
předcházet šikaně 
i dalším problémům, 
které se mezi žáky 
mohou vyskytnout
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KORONAVIRUS

Radnice přispěla na distanční výuku
Školní život se pomalu vrací do 
normálu. Pátá městská část školám 
v souvislosti s koronavirem přispěla 
skoro devíti miliony korun.

Desítky žáků v souvislosti s distanční 
výukou musely řešit problém s vhod-
nou technikou. Radnice Prahy 5 

školám na nákup notebooků poskytla přes 
čtyři miliony korun, aby děti tímto hendike-
pem netrpěly. Přes čtyři a půl milionu korun 
pak šlo na nákup dezinfekčních a hygienic-
kých prostředků.

Pro připomenutí. Základní školy se uza-
vřely 11. března. Po letních prázdninách byla 
zahájena klasická výuka a běžný provoz ve 
školách, ale jen na velmi krátkou dobu. Vlád-
ní opatření školy zasáhla a dočasně některé 
paralyzovala, s vývojem situace museli však 
ředitelé promptně reagovat na změny a zajis-
tit vše potřebné. Výuka on-line byla najednou 
základní formou a způsobem učení, stala 

se zátěží pro všechny zúčastněné. Problé-
mem byla nedostatečná školní vybavenost, 
nízká digitální gramotnost a různá prostředí 
a možnosti v rodinách a v domácnostech. 

Ředitelé škol museli řešit i další problémy. 
Například nastavení fungující komunikace 
a koordinace mezi všemi zúčastněnými sku-
pinami, aktualizace informací pro pedagogy 

a pro rodiče na webu školy, hledání možností 
distanční výuky, hledání způsobů hodnocení 
a klasifikace žáků, posilování technických 
možností a vybavenosti škol, bylo nastaveno 
sdílení zkušeností mezi řediteli či motivace 
pedagogů a podpora jejich digitální gramot-
nosti.

Komunikace s vedením škol probíhá 
plynule, ředitelé posílali raporty a zprávy, 
řešily se jednotlivé případy dotazů spojených 
s platbami školného, se zajištěním čerpání 
ošetřovného, stravováním či provozní dobou 
družin. Sbíraly se informace o aktuální pod-
zimní situaci (počet osob v karanténě, počet 
onemocnění, omezení provozu, uzavření 
škol). Tyto informace se pravidelně předávaly 
magistrátu.

Akce, které byly připravovány pro školy 
a pro ředitele, musely být zrušeny nebo odsu-
nuty. Jednalo se třeba o Slavnosti škol Prahy 5, 
výjezdní setkání ředitelů škol, konferenci 
Máme rádi školu, která byla připravována 
v rámci projektu MAP, a tak dále. n red

Radnice pomohla žákům, kteří pro distanční výuku 
neměli vhodnou techniku



Kapacita jeslí by se v roce 2021  
měla rozšířit o 25 míst.
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SOCIÁLNÍ OBLAST
JESLE

Na Hřebenkách 
modernizace  
nekončí
I když byly jesle jako forma 
rané péče o malé děti poměrně 
dlouhou dobu předmětem 
kritiky některých odborníků, ale 
i části rodičovské veřejnosti, 
zařízení Na Hřebenkách 2765/3 
byla i přes všechny nejen 
legislativní změny zachována. 

Naopak v dnešní hektické době 
mají své opodstatnění a zájem 
rodičů o tradiční formu jeslí 

vzrůstá, což je každoročně znát na 
množství přihlášených dětí. 

Centrum sociální a ošetřovatel-
ské pomoci Praha 5 p. o. (CSOP) 
provozuje jeslové zařízení v nádherné 
lokalitě zeleně, parků a zahrad. „Za 
podpory radnice Prahy 5 prošly jeslič-
ky postupnou celkovou modernizací 
a rekonstrukcí nejen hlavní budovy, 
ale i přilehlé hospodářské budovy. 
Oba objekty byly také zatepleny,“ 
sdělil místostarosta Lukáš Herold 
(ODS). Proces modernizace a rekon-
strukce zkvalitnil poskytování služeb, 
ale hlavně zpříjemnil prostředí, které 
zcela vyhovuje potřebám pobytu dětí 
ve věku od 15 měsíců do tří let. 

Prostory oddělení jsou zcela 
přizpůsobené dětem batolecího věku, 
jsou bezpečné, strukturované pro 
jasnou orientaci a vhodné k učení 
základních návyků. Tyto podmínky 
napomáhají rozvíjet u dětí postupné 
osvojení základů pořádku, stolování, 
hygienických návyků a sebeobsluhy. 
Jesle navazují na péči v rodině, kterou 
doplňují a napomáhají uspokojovat 
přirozené potřeby dítěte. „Pro dítě, 
které bylo doposud v domácí péči, je 
značnou změnou v jeho dosavadním 
životě příchod do nového prostředí, 
proto je velmi důležitá adaptace. 
Postupným odlučováním dítěte od 
rodičů přechází k přijmutí nového 
prostředí, nových dospělých osob 
i nového kolektivu,“ připomněl radní 
Petr Lachnit (ANO).

Protože každé dítě se změnám 
nepřizpůsobuje stejně, jesle vě-

nují adaptaci dostatečně dlouhou 
dobu a zaměřují se na individuální 
spolupráci s rodinou. Tým pracovnic 
vydává i časopis Jeselníček, který se 
stal velkým pomocníkem pro rodiče, 
babičky či dědečky. Informuje je 
o měsíčních výchovně-vzdělávacích 
programech, ale také o společných 
akcích, které jsou v daném měsíci 
připravovány. Podporuje se pohyb, 
komunikační dovednosti, pozitivní 
vztah k přírodě, etickým a morálním 
hodnotám, k utváření sebevědomí 
a samostatnosti. Velkou výhodou je, 
že děti k pobytu venku mají k dispo-
zici venkovní terasy s herními prvky 
s měkkým a bezpečným dopadem. 

CSOP ve spolupráci s radnicí chys-
tá i další změny interiéru a exteriéru, 
které uvítají nejen rodiče, ale zejména 
děti samotné. Vzhledem ke zvýše-
nému zájmu rodičovské veřejnosti 
se rozšíří kapacita jeslí o dalších 25 
dětí, plánuje se docházka dětí již od 
jednoho roku věku. Ve druhé polovině 

roku 2021 budou zrekonstruovány 
a zmodernizovány prostory prvního 
patra budovy jeslí. Vzniknou nové 
herny a sociální zařízení, šatna pro 
děti a rodiče a tak dále. Dětská oddě-
lení v přízemí a prvním patře budou 
rozdělena podle věkových skupin. 
I zahrada celého areálu projde po-
stupnými zahradnickými i stavebními 
úpravami, vycházejícími z požadavků 
funkčnosti jednotlivých herních ploch 
na sebe navazujících a s důrazem na 
zajištění bezpečnosti hry pro nejmenší 
za účelem vzniku příjemného prostře-
dí pro děti i jejich rodiče. 

Vážení rodiče a přátelé jeslí Hře-
benka, CSOP vám přeje krásné a klid-
né prožití vánočních svátků a splněná 
přání. n hv

Děti se mohou 
těšit na moderní 
příjemné zázemí

Novou podobu získaly budovy vlastních jeslí i hospodářského pavilonu
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Nabídka klientům se rozšiřuje
I přestože procházíme velmi složitým 
a dlouhým obdobím pandemie, 
obav a napětí, naštěstí kouzlo 
Vánoc se nedá jen tak zastavit a je 
všude okolo nás. A právě v tomto 
období, kdy vnímáme posvátnou 
atmosféru vánoční, Centrum sociální 
a ošetřovatelské pomoci Praha 5  
p. o. (CSOP) jako tradičně v tuto 
dobu vždy nominovalo a vyhlašovalo 
pečovatelku a pečovatele roku. 

Na nominaci jednotlivých pracovní-
ků a pracovnic se podíleli zejména 
klienti samotní, kteří hodnotili práci 

pečovatelek vykonávanou zejména u nich 
v domácím prostředí nebo při doprovodech 
k lékaři, nákupech, při vyřizování různých 
záležitostí, které by nezvládli sami.  Význam-
nou roli zde sehrávala osobní obětavost 
a ochota pomáhat nejen v každodenních čin-
nostech, ale i při řešení mimořádných situací, 
do kterých se naši klienti dostávali. 

Koronavirus službu nezastavil
Pečovatelská služba servis zajišťovala nepře-
tržitě během celého roku. Provozní doba je 
ve všední dny od půl osmé od rána do půl 
osmé večer – pečovatelky pracují na dvě 
směny, ranní a odpolední, do terénu vyjíždí 
i o víkendech a svátcích k těm klientům, kteří 
službu potřebují, jsou osamocení a jejich 
zdravotní stav vyžaduje každodenní péči, 
takže nemohou zůstat bez pomoci. 

V této náročné době se nezastavil ani 
provoz Taxíka Maxíka, služby určené pro 
přepravu klientů pečovatelské služby, senio-
rů, zdravotně a tělesně postižených občanů 
starších 35 let z MČ Prahy 5. To všechno 
je obrovské množství náročné práce, která 
vyžaduje nejen velké fyzické, ale i psychické 
nasazení a pozitivní přístup ke všem a za 
všech okolností.

Jednoduše je to poslání, které v mnoha 
případech nahrazuje péči a obětavost rodiny, 
kterou klienti nemají nebo ji ztratili a hledají 
ji právě ve vazbě na pečovatelskou službu. 
A proto pečovatelkou a pečovatelem roku 
jsou letos všichni pracovníci naší pečovatel-
ské služby. 

Rozšiřování nabídky klientům
Rok 2020 byl pro CSOP a hlavně i pro 
pečovatelskou službu obdobím dalších 
významných změn a velkých zkoušek. V této 
náročné době jsme se rozhodli být občanům 
blíž, rozšířit služby a být dostupní těm, kteří 
potřebují naši pomoc a péči. Proto jsme letos 
v létě otevřeli ještě další detašované středisko 

pečovatelské služby na poliklinice Barrandov 
s bezbariérovým přístupem. 

Zajišťuje péči o klienty v lokalitách Ba-
rrandova a blízkého okolí. Vznikl zde i nový 
pracovní tým, který má svou sociální pra-
covnici, koordinátorku pečovatelské služby 
a terénní pečovatelky. Občané Barrandova za 
poměrně krátkou dobu vyjadřují spokoje-
nost s nabídkou služeb, mají i svou sociální 
pracovnici a poradenství v místě bydliště, 
chodí sem konzultovat, objednávat si pečo-
vatelské služby, informovat se i o programech 
komunitních center Prádelna a Louka anebo 
si přijdou jen tak popovídat. 

Během letošního roku jsme vyhodno-
covali situace a dostávali zpětnou vazbu od 
veřejnosti a klientů, jejich rodin a blízkých. 
Přišlo mnoho děkovných dopisů popisujících 
zajišťování péče, která musela být vykonává-
na ve ztížených pracovních podmínkách a za 
dodržování přísných hygienických opatření. 

Znamenalo to osobní nasazení, zvýše-
nou pracovní aktivitu a přemáhání. Všichni 
beze zbytku si prošli náročnými osobními 
zkouškami a doslova si sáhli na samé dno 
svých sil. A přesto s naprostou samozřejmostí 
a s každodenním profesionálním nasazením 
vykonávali svou práci a ještě dovedli vykouz-
lit úsměv a radost pro jiné a sebe navzájem 
se slovy: Dáme to, nebojte se! Za to jim patří 
neuvěřitelný obdiv a velký dík.  

Co nás čeká v roce 2021?
CSOP bude dále rozvíjet pečovatelskou 
službu, která má před sebou mnoho důleži-
tých změn a úkolů, přínosných zejména pro 
seniorskou veřejnost, poskytování služeb 

a řešení seniorského bydlení. Ve spolupráci 
s MČ Prahy 5 se podařilo zrekonstruovat 
nebytové prostory ve vile Ada v Plzeňské 
ulici, kde je plánováno v první polovině roku 
otevření dalšího detašovaného střediska pe-
čovatelské služby s bezbariérovým přístupem 
v Košířích, které bude poskytovat služby pro 
oblast Cibulek, Hřebenek, Motola a dalších 
přilehlých částí. 
V příštím roce bude také ukončena rekon-
strukce a modernizace Raudnitzova domu 
v Hlubočepech, který bude sloužit občanům 
z Prahy 5 jako další dům s pečovatelskou 
službou a s nabídkou poskytování dalších 
služeb pedikúry, masáží a aktivizačních, 
vzdělávacích, volnočasových programů 
a příležitostí pro společenské vyžití nejen pro 
obyvatele tohoto domu, ale i pro veřejnost 
z blízkého okolí. 
V této lokalitě bude probíhat ještě výstavba 
druhého moderního domu s pečovatelskou 
službou, se zázemím společných prostor pro 
vzájemné setkávání, tělocvičnou a dílnou, 
rovněž pro obyvatele nejen tohoto domu, ale 
i pro veřejnost.  

Přejeme vám všem do nového roku mno-
ho energie, radosti, lásky, a těm, kteří pečují, 
zdraví, podporu. Nezapomínejte na sebe, 
opatrujte se. n

Helena Volechová, ředitelka CSOP Praha 5

V polovině roku 2020 začala na Barrandově fungovat nová pobočka pečovatelské služby

i Další informace na
www.csop5.cz



Jistoty současnosti mohou být vrtkavé
Letos poprvé jsem zažil Prahu 5 jako téměř vylidněnou měst-
skou část zcela uzavřenou všem běžným každodenním aktivi-
tám, potřebám a radostem, kterých je zde pestrý výběr. Takto 
již svůj domov vidět nechci. Rád bych, abychom se v roce 2021 
opět společně potkávali, při venčení pejsků, v MHD, u škol, 
v práci, v parcích, v hospůdkách a kavárnách… 

Rád bych však také, abychom si z tohoto roku vzali pona-
učení, jak vrtkavé mohou být „jistoty“, které jsme ještě včera 
považovali za samozřejmé. Každý z nás z tohoto roku vyjde 
s nějakým silným příběhem, který může být příležitostí a šan-
cí ke změnám v osobním či pracovním životě. 

Přeji Praze 5 a všem jejím občanům, aby byl rok 2021 ro-
kem skvělých příležitostí a šancí, kterých plně využijeme. Přeji 
každému z vás pevné zdraví, hodně štěstí a lásky. n

Lukáš Herold, místostarosta MČ Praha 5

E-mail: lukas.herold@praha5.cz

Minimální restrikce a zrychlit opravy
Rád bych popřál spoluobčanům Prahy 5, a tím i Praze 5, aby-
chom si rok 2021 užili v klidu a bez dalších restrikcí způso-
bených celosvětovou pandemií. Aby radnice MČ Prahy 5 byla 
k občanům ještě přívětivější, než se jí to dařilo v roce 2020. 
Přál bych radnici a Praze 5 naplnění investičních záměrů, kte-
ré má v plánu na rok 2021, a dohnat skluz některých projektů 
zaviněný koronavirovou pandemií. 

Stejně tak bych přál, aby firmy patřící Magistrátu hlavní-
ho města Prahy, které pracují na stavbách v Praze 5 (opravy 
silnic atp.), byly mnohem rychlejší a odváděly kvalitní práci. 
Také rekonstrukce výstupu stanice metra směrem Na Knížecí 
prováděná Dopravním podnikem hlavního města Prahy by nás 
neměla připravit o dobrou náladu. Určitě bych přál co nejmé-
ně problémů obyvatelům Prahy 5, kteří bydlí v nejbližším okolí 
stavby Smíchov City. 

Věřím, že tato přání nejsou příliš troufalá a že se je podaří 
naplnit. n

Josef Endal, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: josef.endal@praha5.cz

Návrat k normálnímu životu
Příchod nového roku je vždy spojený s nadějí, proto dou-

fám, že stojíme na prahu změny vývoje současné pandemie. 
Praze 5 a jejím obyvatelům bych ze všeho nejvíce přál návrat 
k normálnímu životu. 

Toho se nám v letošním roce opravdu nedostávalo. 
Abychom opět mohli vyrazit za kulturou, sportem a užívat si 
naplno volný čas s rodinou a bez omezení. Prostě užívat si 
ty dřívější každodenní samozřejmosti našeho života. Žákům, 
studentům, učitelům a rodičům přeji návrat do školních lavic 
bez povinné domácí výuky. Od letošního března si jí „užili“ 
nadmíru. Obchodům, restauracím, zkrátka všem podnikate-
lům přeji, aby v příštím roce nestrádali a nebojovali o přežití 
jako nyní a znovu úspěšně nastartovali svá podnikání. Pojďme 
je podpořit svou návštěvou, až znovu otevřou. 

Dalších přání by bylo jistě dost, ale nezbývá než se nechat 
překvapit, co nám opravdu přinese nový rok s číslovkou 21. 

Věřím, že úlevu, zdraví a radost. n

Viktor Čahoj, radní MČ Praha 5

E-mail: viktor.cahoj@praha5.cz

Co byste popřáli  
Praze 5  
do roku 2021?

Otázka měsíce
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Společné přání
Dobrých časů je třeba si vážit. Je ale zřejmé, že čím se lidem 
lépe žije, tím hůře nacházejí společnou řeč. Soukromé zájmy 
začnou zatlačovat vědomí o nutné vzájemné závislosti. Sou-
časná situace, kdy téměř celá civilizace spadla z výšin o mno-
ho pater níže, pomohla opět najít alespoň jeden cíl společný 
všem. Zvládnutí epidemie. 

Je vidět, že k němu může vést řada legitimních cest, ale cíl 
zůstává společný. Přeji všem, aby byla brzy vyvinuta účinná 
vakcína, dostupná těm, kteří to budou potřebovat. Abychom 
dovedli přijímat různé cesty ke společnému cíli. Abychom do-
kázali obnovit sociální vazby a kulturní život dospělých i dětí 
přerušené omezeními. Snad začneme opět vnímat hodnotu 
společenství jako zásadní. A politikům přeji, aby nezneužívali 
tísnivé situace k politickému boji nad únosnou a lidsky dů-
stojnou míru. Koronavirus si nikdo z nás nevymyslel, ani si jej 
nepřál. Ať tedy není používán jako politická zbraň. 

Přeji tedy nám všem, abychom, i v době 
nesnází, sdíleli společný cíl, kterým je 
pluralitní, svobodná a solidární lidská 
společnost. n

Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů

E-mail: josef.cuhra@praha5.cz

Milí spoluobčané,
opět otáčíme poslední listy v pomyslném kalendáři roku, který 
byl pro velkou většinu z nás velice náročný. Kromě běžných 
problémů života jsme se museli vyrovnat i s omezeními 
v souvislosti se zákeřnou nemocí, která napadla celý svět. 

Co popřát v první řadě do nového roku je v současné době 
velice jednoduché – zdraví. To, abychom se co nejdříve zbavili 
nemoci, kvůli které se bojíme o své blízké, hlavně o své rodiče 
a prarodiče. Nám všem přeji, abychom měli kam chodit za 
kulturou, sportovat, potkávat se a cestovat. A to jak v životě 
osobním, tak i v pospolitosti lidí, se kterými trávíme velkou 
část svého času.

Pro naši samotnou městskou část bych si přál, aby všichni 
zastupitelé komunikovali s občany a naslouchali jejich problé-
mům. Aby bylo co nejméně a nejcitlivěji zasahováno do zeleně 
kolem nás a zájem jedinců nepřevyšoval zájmy většiny obča-
nů. Přál bych si, aby začal ve větší míře fungovat participativní 

rozpočet a návrhy spoluobčanů se dařily 
realizovat v co největším objemu. 

Praha 5 je jednou z nejkrásnějších částí 
hlavního města. Přeji nám všem, aby tomu 
bylo tak i nadále. n

Jiří Krátký, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: jiri.kratky@praha5.cz

Praze 5 a jejím obyvatelům přeji:
Hlavně zdraví, žádný Covid ani jiné nemoci a žádná život ztě-
žující opatření a omezení. Prostě „normální“ život, jak jsme ho 
měli před příchodem pandemie. Jsem však optimista a věřím, 
že i tuto výzvu zvládneme a dříve či později bude k dispozici 
účinná a bezpečná vakcína proti Covid-19 a život se vrátí do 
normálu. Praze 5, a nejen jí, bych přála, aby dokázala tuto 
složitou situaci využít pro vylepšení a zjednodušení života do 
budoucna. Mám na mysli posunout elektronizaci státní správy 
i samosprávy dál, minimalizovat nutnost osobních návštěv 
a tisku dokumentů při zařizování záležitostí, a šetřit tak čas 
i přírodu. Přeji, aby uzavřené obchody přežily a znovu otevřely, 
a naopak aby nových obchodů a provozoven v Praze 5 přibylo. 
Aby se dokončily rozjeté projekty, jako třeba rekonstrukce 
Raudnitzova domu na dům pro seniory, pokročilo se v oživení 
Buďánky a dále se vylepšovala veřejná prostranství, zeleň 
a sportoviště.  A též aby se našla společná vůle rozjet nové pro-

jekty, například rekonstrukci parku Portheim-
ka a revitalizaci oblasti náměstí 14. října 
včetně zadání soutěže na sochu významného 
obyvatele Prahy 5 Ferdinanda Peroutky. n

Marie Aschenbrennerová, zastupitelka MČ Praha 5, 
předsedkyně KOADE, místopředsedkyně Komise sportu  
a členka Výboru majetku a investic

E-mail: marie.aschenbrennerova@praha5.cz

Plánovitý rozvoj
Praze 5 přeji do nového roku, aby se rozvíjela plánovitě. Aby 
se stavělo méně kanceláří, ale zato více bytů, aby se neza-
pomínalo na zeleň a přibývaly nové parky, aby byl veřejný 
prostor čistý a bezpečný, aby bylo dost škol pro všechny děti, 
aby ubylo prachu a lépe se dýchalo, aby se stále myslelo 
na seniory a sociálně potřebné. Cestou k tomu je kvalitní 
dlouhodobý strategický plán rozvoje naší městské části, který 
intenzivně připravujeme. Vedle toho je třeba dokončit projekty, 
se kterými nová koalice započala zhruba před rokem a půl, 
například „Aktivní město“ na podporu volnočasových aktivit 
mládeže a digitalizace systému dotací. 

Jako ombudsman přeji občanům naší Prahy 5, aby se na 
mě nemuseli v příštím roce obracet. To by totiž znamenalo, že 
náš úřad pracuje kvalitně. 

Závěrem přeji všem obyvatelům naší městské části to 
hlavní, pevné zdraví a aby koronavirus odešel a už nikdy se 

nevracel. n

Jiří Vejmelka, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: jiri.vejmelka@praha5.cz
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Příslušníci odbojové skupiny při 
informačních a špionážních 
akcích, směřujících k dosažení 

české samostatnosti, riskovali životy. 
Mezi tyto osobnosti náleželi i vyná-
lezce a podnikatel Ludvík Očenášek 
a smíchovský stavitel Bohdan Bečka. 

V první polovině roku 1918 se 
stali ústředními aktéry jedné z vý-
znamných protistátních špionážních 
operací. Odehrála se na území páté 
městské části, v zahradě usedlosti 
Demartinka.

Tajná linka Vídně s Berlínem
Vedení domácího odboje si uvědomo-
valo, že přes Prahu, případně v jejím 
blízkém okolí, musí být vedeny kabely 
umožňující telefonní spojení hlavních 
měst centrálních mocností – Vídně 
s Berlínem. To podle důvěrných 
zdrojů měla pro komunikaci využívat 
vojenská velitelství obou velmocí. 
Pokud by se Maffii podařilo dráty 
nalézt a „napíchnout“, bylo by možné 
tajné informace využít jak během 
vojenských operací, tak při přípravách 
domácího převratu.

Na důvěrné poradě zadal redaktor 
Národních listů František Sís tento 
nelehký a nebezpečný úkol právě Oče-
náškovi, který disponoval technickými 
znalostmi a v minulých letech proká-
zal svou oddanost „české věci“. 

Očenášek se mise ujal s plným 
nasazením a denně se napojoval na 
telefonní dráty uchycené na 12 metrů 
vysokých sloupech, aby zjistil, zda se 
nejedná o tajnou mezistátní linku. Jak 
sám později vzpomínal, svou častou 
přítomností „budil pozornost a nedů-
věru“ místních obyvatel, a tak často 
měnil své přestrojení. 

Připojování proto později prová-
děl pouze v nočních hodinách. Když 
se jednou vracel z pochůzky od Břev-
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Ještě  
v polovině 
srpna 1918 
byla stře-
doevropská 
impéria pře-
svědčená,  
že válku 
vyhrají. 

nova směrem ku Praze, narazil na 
nezapojenou odbočku vedení: „Bylo 
zřejmé, že tyto dráty jsou připravené 
pro případné zapojení do svorek. 
I sledoval jsem tyto nezapnuté dva 
dráty po sloupech silnicí až do Prahy 
a zjistil, že vedly až k nádraží u Brus-
ky, na sloupech odtud po domech ke 
král(ovskému) hradu. 

Z toho jsem soudil, že vedení, na 
které měly být připojeny a které šlo 
od severu k jihu, bude asi linka mezi 
Berlínem a Vídní, a odbočka v Břev-
nově nenapojená má sloužiti v případě 
pobytu panovníka na hradě pražském 
ku spojení telefonnímu mezi zmíně-
nými městy.“

Následující den vedení prozkou-
mal, aby vytipoval místo bezpečné pro 
připojení odposlechu. Rozhodl se pro 
lokalitu v zahradě usedlosti Demartin-
ka (na pomezí Smíchova a Košíř), kde 
drát vedl korunami stromů. Očenášek 
se rozhodl nález otestovat. Po napo-
jení se ozvalo zahrčení a špión dostal 

elektrickou ránu, která oznamovala, 
že někdo volá druhou stanici. Přiložil 
ucho ke sluchátku a uslyšel slova, 
jež se mu vryla do paměti: „Haló! 
Kriegsministerium Wien“. Následo-
vala odpověď: „Grosser General-Stab 
Berlin“.

Nebezpečná špionáž
Pro zajištění špionážní logistiky bylo 
nutné získat nemovitost v koridoru, 
kterým byla linka vedena. Finance 
k zakoupení tehdy zajistil Bečka 
a v nedalekém domku byla zbudována 
odposlechová stanice. Ihned se začalo 
s pravidelnými odposlechy, při nichž 
se střídalo trio inženýr Malý, Bečka 
a Očenášek, který s sebou bral syna 
Ludvíka. 

Telefonické zprávy porovnávali 
s tiskem a vše hlásili do odbojového 
ústředí, odkud záznamy putovaly do 
západní Evropy. Čas si špióni krátili 
tím, že telefonující činitele vyváděli 
z míry. Drátkem způsobovali ve 

Válečný konflikt sužující na jaře 1918  
již čtvrtým rokem evropské země probíhal  
nejen v zákopech a na frontových liniích 
bojujících velmocí. Svou soukromou válku 
proti vídeňské vládě tehdy vedly i národní 
odbojové skupiny, přičemž v Českém království 
se proslavili zejména představitelé spolku 
nazvaného Maffie, navázaného na zahraniční 
odboj vedený T. G. Masarykem. 

Bohdan Bečka se 
stal poslancem, 

ministrem financí 
a senátorem za 

národní demokraty 
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sluchátku rány, jako když se střílí. 
Reakcí bylo „hromování a klení“, 
kdy Vídeňští nadávali Berlínu, nebo 
Berlín Vídni.

Podle získaných zpráv ještě v polo-
vině srpna 1918 byla středo evropská 
impéria přesvědčená, že válku vyhrají. 
Zprávy zachycené v říjnu ale už 
dokazovaly obrat na mezinárodním 
kolbišti. Vídeň tehdy byla přesvědče-
ná, že „likvidace přijde a nastati musí“. 
V Praze už to tehdy prý vypadalo jako 
o velkém svátku. 

Následující den se na lince ozna-
movalo, že je Vídeň „úplně bezhlavá 
a že všichni ztratili rozvahu“. Jedna 
z posledních zachycených tajných 
zpráv zněla takto: „Dnes nebo zítra 
bude s Tureckem vše hotovo. Je zle. 
Ve Vídni nevíme, ke které vládě kdo 
patří.“ Berlín odpověděl: „Drahý! 
Jsme prodáni, jsme ztraceni. To jsem 
si nemyslel!“ Psal se tehdy 28. říjen 
roku 1918.

Zásluhy o svobodný stát
Rozpad podunajského soustátí 
a vznik samostatného Českosloven-
ska se pochopitelně neobešly bez 
výměny politických elit. A samo-
zřejmě bez ocenění těch, kteří se 
o změnu režimu zasloužili. V říjnu 
1919 byli na Pražský hrad preziden-

tem Masarykem pozváni příslušníci 
Maffie. Setkání se zúčastnil také 
Ludvík Očenášek. 

Za svůj podíl na domácím odboji 
obdržel Československou revoluční 
medaili. I později byl Masarykem zván 
na Hrad a v meziválečném období 
dál pokračoval v pokusech na vývoji 
raket. Bohdan Bečka se stal poslan-
cem, ministrem financí a senátorem 
za národní demokraty. 

V roce 1936 došlo k odhalení 
pamětní desky v blízkosti místa, kde 
probíhaly tajné odposlechy. Usedlost 
byla v roce 1980 zbourána a pamětní 
deska přesunuta na ohradní zeď. n

Pavel Fabini, 
kronikář MČ Praha 5

Ludvík Očenášek 
v sokolském 
stejnokroji

Odposlouchávací 
zařízení v usedlosti 
Demartinka nebylo 

nikdy odhaleno

V roce 1936 došlo 
k odhalení pamětní 
desky v blízkosti místa, 
kde probíhaly tajné 
odposlechy.



Bývalý starosta 
Miroslav Zelený 
zemřel
S hlubokým zármutkem oznamujeme,  
že ve věku 50 let náhle zemřel bývalý 
starosta městské části Praha 5 Miroslav 
Zelený. Do vedení pátého obvodu byl 
zvolen v prosinci roku 2012. Zastupitelem 
se stal v podzimních volbách roku 2010,  
a to na kandidátní listině TOP 09.  
Mandát vykonával jedno volební období.

Čest jeho památce.
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SPOLEČNOST

Důležitá  
telefonní čísla:
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA 1. POMOCI 
PRO OBYVATELE PRAHY 5 A 16

n  Fakultní nemocnice v Motole

Ordinační hodiny: 
po–pá 19.00–6.30, so–ne nonstop

n  Ordinace LSPP pro dospělé pacienty

Umístěna je v hlavní budově  
(modré – část nemocnice  
pro dospělé pacienty). 

Tel.: 224 438 590

n  Ordinace LSPP pro dětské pacienty

Umístěna je v budově Dětské polikliniky FNM 
(komplex Dětské fakultní nemocnice).

Tel.: 224 433 652, 653

n  Zubní pohotovost pro dětské pacienty

Tel.: 224 433 659, 652, 653

n  Pohotovostní lékárna v Praze 5

Provozní doba pro veřejnost: nonstop

Tel.: 224 435 736

Lékárnu najdete ve vstupním bloku 
Nemocnice Motol (budova ředitelství).

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA 5 A 16

n Obvodní ředitelství

Smíchov, Kobrova 1366, 
tel.: 222 025 360, 361

n Okrskové služebny

Slivenec, K Lochkovu 6  
Lochkov, Cementářská 192, tel.: 257 912 751

Zbraslav, Žabovřeská 1227, tel.: 257 213 233

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

Barrandov, Krškova 807, tel.: 222 025 366

Radotín, U Starého stadionu 1379/13, 
tel.: 222 025 342

n Přestupky 

Tel.: 222 025 355, 356

V případě, že se nedovoláte na detašované 
pracoviště, volejte přímo na obvodní ředitelství.

MÍSTNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR

n  MOP Smíchov, Na Bělidle 5, 
tel.: 974 855 700

n  MOP Košíře, Běhounkova 19, 
tel.: 974 855 710

n  MOP Stodůlky, Mukařovského 1985, 
tel.: 974 855 740

n  MOP Barrandov, Werichova 981, 
tel.: 974 855 720

n  MOP Radotín, Výpadová 1335,  
tel.: 974 855 730

n  MOP Zličín, Strojírenská 386, 
tel.: 974 855 770
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OHLÉDNUTÍ ZA LISTOPADOVÝM DĚNÍM
◄  DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
U příležitosti Dne válečných 
veteránů položili 11. listopadu  
radní Petr Lachnit (ANO)  
a místopředseda Sdružení 
válečných veteránů Ladislav Sornas 
(vpravo) kytici u pomníčku padlých 
ve II. světové válce na náměstí 
Kinských v Praze 5.

▲ VÝSTAVA KAMERAMANŮ 
Výroční výstava Asociace českých kameramanů doputovala na Smíchov, konkrétně na 
prostranství před kostelem svatého Václava. Připomněla sté výročí vzniku asociace. 
Premiéru si expozice odbyla v červenci na náměstí Míru. Zahájení si nenechal ujít ani 
místostarosta Lukáš Herold (ODS) a prezident asociace Marek Jícha (vpravo).

▲ ZÁZEMÍ PRO FLORBALISTY
Zastupitelé pátého obvodu schválili poskytnutí dvoumilionové dotace  
pro florbalový klub AC Sparta Praha, a to na vybudování zázemí ke sportovní  
hale na Barrandově. Sportovcům chybějí například šatny, sprchy a toalety,  
v současnosti tak musejí využívat nevhodné zázemí sousední školy.

▲ VÁNOČNÍ STROMY
Na dvou místech Prahy 5 se koncem listopadu rozsvítily vánoční stromy. 
Jeden krášlí Tilleho náměstí na Barrandově, druhý pak prostor před 
kostelem svatého Václava na Smíchově (foto z loňského rozsvícení). 

▲ PEROUTKOVA SOCHA V PARKU
Vedení páté městské části schválilo záměr na umístění památníku spisovatele 
a novináře Ferdinanda Peroutky v parku Portheimka, tedy v blízkosti jeho 
bydliště těsně před deportací do koncentračního tábora Buchenwald. 
Jmenovala rovněž pracovní skupinu, jejíž členkou je i novinářova vnučka 
Terezie Kaslová. Peroutka má již nyní v Matoušově ulici pamětní desku.
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KONTEJNERY

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.

Velkoobjemové kontejnery

i Rozpis na prosinec 2020  
a leden 2021 sledujte na
www.praha5.cz

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.

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.

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. 

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  Stanoviště
 4. 12.–5. 12. Pechlátova – u č. 16
  U Mrázovky x Na Cihlářce
 11. 12.–12. 12. Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
  Na Pomezí – u č. 4
 18. 12.–19. 12. Nádražní – proti č. 68
  Zahradníčkova – proti č. 16 (u čerpací stanice)
 25. 12.–26. 12. V Cibulkách x Na Výši
  Svornosti x Pod Tratí

 Datum  Stanoviště Čas
 1. 12. Kroupova x Kutvirtova 14.00–18.00
 2. 12. Slivenecká x Kosořská 14.00–18.00
 3. 12. Hlubočepská x K Dalejím 14.00–18.00
 4. 12. Vrchlického x Starokošířská 14.00–18.00
 7. 12. Smrčinská x Na Císařce 14.00–18.00
 8. 12. Ke Kotlářce č. 14 14.00–18.00
 9. 12. U Nikolajky – za stadionem u separace 14.00–18.00
 10. 12. U Blaženky x Na Provaznici 14.00–18.00
 11. 12. U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu 14.00–18.00
 14. 12. Zdíkovská x Libínská 14.00–18.00
 15. 12. V Klukovicích x Bublavská 14.00–18.00
 16. 12. V Remízku x Voskovcova 14.00–18.00
 17. 12. Janáčkovo nábřeží – proti č. 19 14.00–18.00
 18. 12. Holubova x Pechlátova 14.00–18.00
 21. 12. Baldové x Vejražkova 14.00–18.00
 22. 12. Butovická x Mezi Lány 14.00–18.00

 23. 12. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská 14.00–18.00
 28. 12. Pražského č. 608 14.00–18.00
 29. 12. Prachnerova x Hlaváčkova 14.00–18.00
 30. 12. Trojdílná x U Cibulky 14.00–18.00

Štěpkování probíhá bezplatně a celoročně,  
vždy 1. pátek v měsíci, 12.00–18.00 hod.

Kde: Hlubočepská – parkoviště, naproti smaltovně č. 32

Pro více informací volejte 257 000 121.

ŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU 
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NEDOSTALI JSTE PĚTKU  
DO SCHRÁNKY? 

Napište nám na: 
redakce@praha5.cz

Tajenku zasílejte do 15. ledna 2021 buď e-mailem na:  
redakce@praha5.cz s předmětem Křížovka,  
nebo písemně na adresu: 
MČ Praha 5, Pětka, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5  
(na obálku uveďte „Křížovka“). 
Tři výherci získají dárek od MČ Praha 5, který si mohou vyzvednout 
na Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15, 150 00 Praha 5, 
oddělení PR a tiskové, kancelář č. 433, 4. patro.

Výherci křížovky  
z listopadového čísla:  
Veronika Hýlová, Zdeňka 
Vlasáková, Jaroslav Novák
Správné znění tajenky:  
Chrám svatého  
archanděla Michaela
Blahopřejeme!

ZÁBAVA

Pětka
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nástupní plat až

náborový príspěvek

ubytování po dobu
zapracování zdarma

100 000 Kc

40 500 Kc

O nás se
můžete

oprít

nabor.mppraha.info

P R O
M E T R O P O L I
B E Z P E Č N Ě J Š Í

 *Nástupní plat po absolvování
    vstupního kurzu.
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