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Společnost, politické dění a hospodaření radnice 

Rok 2019 byl v politické rovině života MČ Praha 5 opět turbulentní. Ani tentokrát u nás 

nechyběly významné změny ve vedení radnice. Ani ne po roce starostování byl odvolán 

Daniel Mazur, člen Pirátské strany. Ta odešla do opozice, zatímco součástí nově utvořené 

koalice se staly zastupitelské kluby TOP 09 a STAN. Také v hospodářském životě městské 

části jsme zaznamenali zajímavé situace. Po schválení výdajové stránky rozpočtu došlo 

během roku k navýšení výdajů na částku téměř půl druhé miliardy korun. MČ Praha 5 

tak nepatří jen k nejlidnatějším městským částem, ale také k finančně nejzajímavějším, což 

se pochopitelně projevuje i v intenzitě zájmových skupin o její ovládnutí.  

Rozpočet a hospodaření MČ Praha 5 

Rozpočet Městské části Praha 5 je základním nástrojem finančního hospodaření městské 

části. Rozpočet pro rok 2019 schválilo zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 

29. ledna. Počítalo se s příjmy ve výši 814 397 000 Kč a s výdaji dosahujícími 1 175 552 700 

Kč. Plánoval se tedy rozpočet schodkový. U příjmů tvořily největší část přijaté transfery 

(691 357 000 Kč) a 99 000 000 Kč se mělo vybrat na daních. Zbývající část pak měly zajistit 

nedaňové příjmy. Ve výdajové stránce se počítalo s částkou 747 358 100 Kč na neinvestiční 

výdaje. Tudíž na investice podle původní vize mělo jít 428 194 600 Kč. 

V průběhu roku 2019 ale došlo k úpravám a k navýšení příjmové stránky rozpočtu, a to 

na 1 220 769 000 Kč, zatímco schválené výdaje byly upraveny na cifru 1 434 246 500 Kč, 

čímž se předpokládané saldo snížilo z – 361 155 700 Kč na – 213 477 500 Kč. Ve skutečnosti 

pak radnice hospodařila tak, že příjmy dosáhly výše 1 074 729 900 Kč a výdaje 934 101 900 

Kč. Výsledkem hospodaření tedy byla ke dni 31. 12. 2019 plusová částka 140 628 000 Kč.  

Z deseti základních výdajových kapitol směřovala největší část prostředků do školství 
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 (4. kapitola) a to přes 343 milionů Kč. Z investičních akcí v této kapitole uveďme stavební 

plánované úpravy sportovního areálu školy na Barrandově (V Remízku), půdní vestavby 

ve školních budovách (mj. Tyršova a Kořenského) nebo snižování energetické náročnosti 

školních budov. 

  O něco méně prostředků směřovalo do místní správy a zastupitelstva (9. kapitola). 

Přes 123 milionů Kč stála městská zeleň a ochrana životního prostředí. Původně se přitom 

počítalo s víc jak dvojnásobnou částkou na tuto oblast. Jen na úklid veřejných prostranství, 

na pořízení a zajištění vánoční výzdoby nebo na zajištění a údržbu ledové plochy se 

počítalo s výdaji okolo 73 milionů Kč. Přes 127 milionů Kč mělo jít na investiční akce, mj. 

na rekonstrukci parku Santoška (přes 28 milionů Kč), revitalizaci parku Klamovka (přes 

20 milionů Kč) nebo na rekonstrukci komunikace v parku Mrázovka (20 mil. Kč). 

Nakonec se ale plně realizovala pouze revitalizace parku Klamovka. 

 Celkově do investic směřovalo přes 195 milionů Kč. Tabulka zachycuje rozdělení 

investičních prostředků dle jednotlivých kapitol (schválený rozpočet, upravený rozpočet, 

ale i skutečnost uveřejněnou v závěrečném účtu).   
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Struktura investic: tabulka 

Následující graf nám zobrazuje rozdělení všech výdajů podle jednotlivých výdajových 

kapitol. 

 

Struktura výdajů: graf 

 

Změny ve vedení MČ Praha 5 

Dne 16. září došlo na radnici Prahy 5 k vypovězení koaliční smlouvy mezi ODS, Piráty, 

hnutím Strany nezávislých občanů Prahy 5 (SNOP 5) a ANO, načež byl na návrh předsedy 

klubu SNOP 5 Jiřího Vejmelky 17. září zastupitelstvem odvolán starosta Daniel Mazur. 

Novou koalici vytvořili zastupitelé klubů ODS, STAN, TOP 09, ANO a SNOP 5. Nová 

koalice v celkem 43členném zastupitelstvu disponovala 35 hlasy, tedy silnou většinou, 

která si zvolila nové vedení. Starostkou MČ Praha 5 se stala dosavadní 1. místostarostka 

Renáta Zajíčková (ODS). V Radě městské části došlo k několika změnám. Místostarosty 
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se stali Lukáš Herold (ODS), Martin Slabý (ANO), Tomáš Homola (STAN) a za poslední 

politický subjekt (TOP 09) Naděžda Priečinská. Zbytek rady dotvářeli radní David Dušek 

(STAN), Viktor Čahoj (TOP 09), Zdeněk Doležal (ODS) a Petr Lachnit (ANO). 

Nová starostka ke svému zvolení uvedla: „Do politiky jsem vstupovala s heslem ‚Udělám z 

Pětky jedničku‘ a tato vize a chuť mě provází po celou dobu práce na radnici. Za uplynulých deset 

měsíců v roli 1. místostarostky jsem, myslím, prokázala, že svoji roli beru vážně a zodpovědně, že 

mi na naší městské části záleží a že pro ni ráda pracuji. Do pozice starostky vstupuji s velkou 

pokorou a zároveň odvahou a jsem připravena Prahu 5 zvelebovat, smysluplně rozvíjet a jejím 

obyvatelům naslouchat a hledat s nimi rozumná řešení mnohdy složitých problémů naší městské 

části.“ 

Jako prioritu svého starostování označila rozpohybování důležitých projektů, jako např. 

domovů pro seniory, novou školu v rámci projektu Smíchov City, revitalizaci motolských 

rybníků a výstavbu důstojné obřadní síně. Podle Zajíčkové musí být radnice stále aktivní  

v oblasti dopravy, která nesmí městskou část dusit a znehybňovat. Jak dále uvedla, chce 

hledat v klíčových projektech širokou politickou shodu, která zajistí stabilní pozici Prahy   

5. Jejím osobním cílem je přispět k tomu, aby radnice a úřad byly jako instituce efektivnější 

a vůči veřejnosti stále přátelské a vstřícné. 
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Renáta Zajíčková 

 

Nové složení Rady městské části Praha 5 

Renáta Zajíčková (ODS) – starostka 

Lukáš Herold (ODS) – místostarosta 

Martin Slabý (ANO) – místostarosta 

Tomáš Homola (STAN) – místostarosta 
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Nadežda Priečinská (TOP 09) – místostarostka 

David Dušek (STAN) – člen rady, neuvolněný 

Viktor Čahoj (TOP 09) – člen rady 

Zdeněk Doležal (ODS) – člen rady 

Petr Lachnit (ANO) – člen rady 

Zářiové změny ve vedení radnice byly interpretovány různě. Podle členů koalice, kteří se 

rozhodli vypovědět koaliční smlouvu (ANO, ODS a SNOP 5), Piráti ve vedení radnice 

selhávali a koaliční spolupráce s nimi měla být problematická. Vyčítáno jim bylo např. 

zpoždění rekonstrukce památkově chráněného Raudnitzova domu v Hlubočepech, nebo 

nedodání plánu rozvoje městské části Praha 5, kterým se zabývala kancelář starosty. 

Exstarosta Mazur skutečně přiznal, že sekretariát způsobil několikaměsíční zpoždění 

rekonstrukce Raudnitzova domu (bude sloužit seniorům), a za toto zpoždění také přijal 

politickou zodpovědnost. Podle Mazura se na jeho sekretariátu založil dopis s oficiální 

námitkou proti výběrovému řízení. Úředníci se tak k námitce nestihli vyjádřit do 15 dnů, 

jak jim to ukládá zákon, takže v případě jejího zamítnutí hrozilo, že městská část bude 

čelit žalobě. Pirátský starosta se proto rozhodl, že obálky s nabídkami vrátí a vypíše nové 

výběrové řízení. Podle opozice tím městské části hrozila pokuta až 20 milionů korun a 

postup radnice byl napadnutelný u antimonopolního úřadu. Mazur ale poznamenal, že 

podnět nakonec nikdo nepodal, takže zrušení zakázky se obešlo bez pokuty.  

Dalším konfliktním bodem měla být váhavost při přípravě plánu rozvoje městské části. 

Tento bod Pirátům vytýkalo SNOP 5. Tuto výtku odvolaný starosta odmítl. „Práce na 

plánu rozvoje běžely podle předem nastaveného plánu a měl být zpracovaný do dvou let 

od voleb." Žádné výstupy podle něj opravdu nebyly k dispozici, protože městská část 

teprve v květnu dopracovala zadání na demografickou studii, která měla být podkladem 



9 

 

pro tvorbu tohoto plánu. „Práce na strategii Prahy 5 běžela podle plánu a postoupení do 

další fáze přípravy dřív, než budeme mít demografickou studii, je podle mě 

nezodpovědnost," odbyl kritiku Mazur. Další někdejší koaliční partner, hnutí ANO, zase 

Piráty kritizovalo v záležitosti případného referenda ohledně plánování nové plavební 

komory. Problematickou rovněž měla být i otázka starostova trvalého bydliště.    

 

 

 

Odvolaný starosta Daniel Mazur 

 

Piráti ovšem kritiku odmítli a zmiňované důvody označili za zástupné. Šlo podle 

nich ve skutečnosti o to, že začali řešit problematické veřejné zakázky v úřadu městské 

části. Na přetřes se dostal např. projekt dětského hřiště v Kudrnově ulici, který vyšel na              

7 milionů Kč. První se proti údajně předraženému projektu v únoru 2019 ozval Sousedský 

spolek Homolka. „Dovolujeme si oznámit, že došlo k významnému předražení zakázky 

na rekonstrukci dětského hřiště v ulici Kudrnova," psali tehdy v oznámení politikům. 

Mazurovi předali symbolicky dvě lahve. Jednu prázdnou jako symbol chybějící občanské 

vybavenosti a druhou s pískem z hřiště, která měla odkazovat na předražení zakázky. 

Podle předsedy spolku Jaroslava Pašmika sousedy šokovala mj. cena odpadního koše za 
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43 tisíc Kč nebo malého kolotoče za 258 tisíc Kč. Starosta Daniel Mazur kvůli 

pochybnostem nechal vypracovat interní audit.       

 Zpracovala jej interní auditorka Iva Poláčková. Prošla smlouvu podle jednotlivých 

položek a došla k závěru, že zakázka byla dvojnásobně předražená. Kvůli tomu následně 

skončil vedoucí odboru veřejného prostoru. „Bylo zjištěno, že ve srovnání s tržní cenou 

byla celková částka zakázky malého rozsahu navýšena o 2 906 621 Kč. Vyhodnocením 

předložených podkladů bylo zjištěno, že peněžní prostředky nebyly účelně vynaloženy a 

cena za veřejnou zakázku nebyla obvyklá," napsala v závěru dokumentu auditorka. Např. 

nákup a aplikace písku měly podle auditorky stát 130 520 korun bez DPH. Naše městská 

část ale zaplatila téměř pětinásobek. Problémovou položkou byl podle auditorky i hlavní 

prvek hřiště, tedy dětský lanový hrad, za který městská část zaplatila 1,23 milionu korun 

bez DPH. Výrobcem atrakce byla nizozemská společnost Boer. „Na trhu jsou k dispozici 

různé prvky na dětská hřiště, například českých výrobců, i větších rozměrů za částky 

násobně nižší. Ve srovnání s jinými herními prvky již realizovaných oprav dětských hřišť 

na Praze 5 jde o výběr herního prvku za mimořádně vysokou cenu." Podle auditorky se 

dalo ušetřit až 700 tisíc korun. Jako příklad uvádí rekonstrukci nedalekého sportoviště a 

dětského hřiště Hamsíkova-Brdlíkova v Motole, kde městská část za herní sestavu se 

skluzavkou zaplatila 270 tisíc bez DPH. Nové vedení Prahy 5 však se závěry auditu, ani 

se závěry oponentského posudku, který byl vůči auditu vytvořen, nesouhlasilo a vypsalo 

výběrové řízení na zpracování nového auditu. Nová starostka Renáta Zajíčková pro 

média uvedla, že výsledky prvního auditu bere vážně, ale chce kontrolu, zda nebyl 

realizován tendenčně. Byl totiž soukromou iniciativou Pirátů a ostatní koaliční partneři o 

něm nebyli předem informováni.  

 Svůj přechod do opozice Piráti spojili s „inventurou“ svých aktivit a splněných cílů 

z doby Mazurova starostování. Mj. měli „tlačit na analýzu historicky realizovaných 

zakázek i na systémové změny v zadávání“, přičemž zavedli „využívání nástroje pro 

analýzu trhu – Tenderman.“ Dále snížili „výdaje na poradce rady o 1 milion Kč za rok“  
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a „připravili a navrhli 10 konkrétních bodů, jak dál zlepšit systém rozdělování dotací.“ 

Dále „připravili a navrhli změnu jednacího řádu zastupitelstva, která zajišťuje větší 

prostor pro veřejnost i přístup k materiálům“ a odhalili řadu konkrétních nedostatků    

v pravidlech a činnostech samosprávy a provedli opravu (pravidla pro nájem bytů, 

postup při odsvěření majetku, publikování smluv v registru, zásady pro odpouštění 

pohledávek). Dodejme na závěr, že nová, široká koalice (v opozici zůstali pouze Piráti   

a KDU-ČSL) ve své podobě vydržela až do konce roku 2019.   

 

Nová starostka Renáta Zajíčková  

K odvolání svého předchůdce se starostka vyjádřila v tom směru, že „neměl příliš pod 

kontrolou práci ostatních radních“, což v kombinaci se slabší komunikací komplikovalo 

práci politiků i úředníků. Tyto skutečnosti nová starostka vnímala „i jako důsledek jeho 

politické nezkušenosti. Byl sice připravený spolupracovat a je určitě člověkem, který umí 

naslouchat. To ale v reálné politice bohužel nestačí“, uvedla Zajíčková. 

 Vystudovala učitelství českého jazyka a občanské výchovy na Pedagogické fakultě UK 

(1991) a školský management tamtéž (2004). 

 Po škole začínala jako učitelka, nejprve na veřejné škole, od roku 2005 se pohybuje v 

soukromém školství. Působila jako zástupkyně ředitelky Školy mezinárodních a 

veřejných vztahů Praha, později stála u zrodu spřízněného Gymnázia mezinárodních a 

veřejných vztahů Praha, kde působí jako ředitelka. 

 Do politiky se zapojila v roce 2018, když jako nestranička vedla kandidátku ODS v 

komunálních volbách v Praze 5; po volbách usedla do křesla místostarostky, nyní se stala 

starostkou městské části. 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94235&idc=6897473&ids=615&idp=89014&url=http%3A%2F%2Fwww.study.cz
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Čestná občanství 

Dne 7. března 2019 ocenili zástupci MČ Praha 5 čestným občanstvím pět osobností, které 

významným způsobem přispěly k dobrému jménu naší městské části. Předání čestných 

občanství se konalo, stejně jako v předchozím roce, během slavnostního večera 

ve Švandově divadle. Novými čestnými občany se stali Helena Slavíková – Hrušková 

(malířka), Dušan Krásný (basketbalista), biskup Václav Malý, in memoriam František 

Pecháček, který se aktivně podílel na protinacistickém odboji a Petr Sýkora, 

spoluzakladatel nadace Dobrý Anděl. „Udílením čestných občanství chceme oceňovat 

osobnosti, které se zvlášť významným způsobem zasloužily jak o celospolečenský přínos, tak       

o rozvoj, prospěch a dobré jméno páté městské části. Jde o projev úcty za celoživotní dílo,“ řekl 

starosta Prahy 5 Daniel Mazur s tím, že ho těší, že tato tradice se v Praze 5 ujala. „Věřím, 

že v životě Prahy 5 se dobře ujala tradice, která se jednou vepíše do povědomí lidí svou vážností, 

respektem a důstojností a v každé době bude ocenění Čestný občan Prahy 5 jednou z nejvyšších 

hodnot v občanském životě a zároveň i jedním ze symbolů života v Praze 5, tak jako se jím dosud 

stal prapor nebo znak městské části,“ dodal starosta Mazur. 

 

Momentka z předávání čestných občanství v roce 2019 
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Čestné občanství městské části Praha 5 uděluje Zastupitelstvo městské části na základě 

§ 10 odst. (2) a ve smyslu § 89 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze jako projev 

úcty a ocenění za hrdinství, osobní statečnost, celoživotní zásluhy a mimořádné umělecké 

výkony. Stojí za zmínku, že s institutem čestného občanství se setkáváme už v polovině 

19. století, kde se datují počátky moderní samosprávy. Tuto tradici dokládá i historická 

kniha, do které bývali čestní občané zapisování, a která je dnes uložena v Archivu hl. m. 

Prahy. 

Medailonky oceněných Čestných občanů Prahy 5 za rok 2019 

Helena Slavíková – Hrušková (*24. 4. 1924 Praha) 

Akademická malířka Helena Slavíková – Hrušková se narodila v Praze v umělecké 

rodině. Oba rodiče malovali a talent své dcery podporovali. Po maturitě na smíchovském 

gymnáziu vystudovala Státní grafickou školu, kde uzavřela přátelství s Adrienou 

Šimotovou, Jiřím Chadimou, Jiřím Mádlem a mnoha dalšími, kteří, stejně jako ona, čekali 

na otevření vysokých škol. Po válce absolvovala Akademii výtvarných umění v ateliéru 

u profesora Mináře, profesora Želivského a poslední rok na grafice u profesora Pukla. Po 

absolutoriu nalezla možnost poprvé vystavovat ve spolku Umělecká beseda. 

S přestávkami, mnohdy vynucenými rušením a opětovným povolováním spolkové 

činnosti, je členkou Svazu výtvarných umělců, Jednoty umělců výtvarných a Výtvarné 

skupiny Femina. Obrazy Heleny Slavíkové Hruškové jsou ve veřejných a soukromých 

sbírkách nejen v České republice, ale i v Německu, Dánsku, Brazílii nebo na Novém 

Zélandě. Jejím manželem byl akademický sochař Miloš Hruška a také obě dcery zdědily 

umělecké nadání. Nejoblíbenější technikou akademické malířky Heleny Slavíkové – 

Hruškové je akvarel, který mistrně ovládá a pomocí pestré palety barev emotivně 

zachycuje přírodní scenérie, krajinu, zahrady, lesy, rybníky i moře. Velkou většinu svého 

díla vytvořila na své chalupě v Orlických horách, které jí jsou setrvalou inspirací. Kromě 

vlastní celoživotní tvorby začala před více než padesáti lety vyučovat děti ve výtvarném 

kroužku, založila Výtvarný spolek Hruška a této činnosti se v Praze 5, nyní v ateliéru na 



14 

 

Janáčkově nábřeží, věnuje s velkým elánem dodnes. Výtvarným kroužkem prošly stovky 

dětí, dnešní účastníci jsou již několikátou generací, která ateliérem prochází. 

 

Dušan Krásný (*10. 3. 1929 Praha) 

Je mistr Československa v basketbalu z roku 1960 a je zařazen na čestné listině mistrů 

sportu. Po skončení sportovní kariéry se stal uznávaným architektem. V československé 

basketbalové lize odehrál celkem 12 sezón v letech 1954-1966. Hrál za tým Spartak 

Sokolovo / Sparta Praha, s nímž získal 8 medailí, jednu zlatou za titul mistra 

Československa 1960, v letech 1956, 1959 a 1961 tři stříbrné za druhá místa a čtyři 

bronzové za třetí místa v letech 1957, 1962, 1964 a 1966. V československé basketbalové 

lize po zavedení podrobných statistik zápasů, od sezóny 1962/63, zaznamenal 122 bodů. 

S týmem Spartak Sokolovo / Sparta Praha se zúčastnil Poháru evropských mistrů 

v basketbale v roce 1961, v šesti zápasech zaznamenal 36 bodů. Vyřadili holandský tým 

Wolves Amsterdam a finský Torpan Pojat Helsinky, neuspěli až ve čtvrtfinále proti 

rumunskému týmu CCA Steaua Bukurešť, kdy rozhodl rozdíl 8 bodů ve skóre ze dvou 

zápasů. Jako architekt pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst  

a objektů. Podílel se tak například na vzniku první komplexně rekonstruované městské 

památkové rezervace – historického jádra Chebu, dále na rekonstrukci zámku Kaceřov, 

Kladruby u Stříbra a dalších. Celoživotním mottem pana Krásného jsou slova Karla 

Čapka: „Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.“ 

Václav Malý (* 21. 9. 1950 Praha) 

Je římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský. Po maturitě na pražském 

Gymnáziu Na Zatlance studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě 

v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 26. června 1976. V roce 1977 podepsal Chartu 77  

a o rok později byl jedním ze 17 zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. 

V lednu 1979 byl zbaven státního souhlasu. Téhož roku byl obviněn z podvracení 
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republiky a bez soudu řadu měsíců vězněn. Poté pracoval jako topič, zeměměřičský 

figurant, lampář a uklízeč toalet, zároveň však působil tajně jako kněz a podílel se na 

tvorbě katolického samizdatu. Téměř rok byl mluvčím Charty 77. Od roku 1988 byl 

členem Československého helsinského výboru. V širokou veřejnou známost vešel za 

sametové revoluce v roce 1989, kdy moderoval velká lidová shromáždění na Václavském 

náměstí a 25. listopadu i shromáždění tři čtvrtě milionu lidí na Letenské pláni. Byl 

spoluzakladatelem a prvním mluvčím Občanského fóra. V letech 1990–1996 působil jako 

kněz v Praze, nejprve u sv. Gabriela na Smíchově, později u sv. Antonína v Holešovicích. 

1. prosince 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta, o dva dny 

později jej papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem marcelliánským                    

a pomocným biskupem pražským. Vysvěcen byl 11. ledna 1997. Jeho biskupské heslo zní: 

„Pokora a pravda“ Pan Václav Malý, krom práce v církvi, navštěvuje země, ve kterých se 

vyskytují političtí vězni. Přichází do jejich rodin s duchovní podporou, sepisuje petice    

a nenásilnou formou bojuje proti tamějším režimům. Jeho cesty dosud vedly do 

Běloruska, Moldávie, na Kubu, do Číny, Súdánu, Íránu a Iráku. Pan Václav Malý je také 

zakládajícím členem a členem správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

Roku 1998 byl panu Malému propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy, je rovněž nositelem 

Čestné medaile Tomáše Garrigua Masaryka za věrnost jeho odkazu, kterou mu udělilo 

Masarykovo demokratické hnutí. Dne 8. března 2012 se stal prvním laureátem Ceny 

Arnošta Lustiga. Václav Malý je občanem Prahy 5, kde i žije. 

František Pecháček – in memoriam  

(*15. 2. 1896 Záhornice – †3. 2. 1944 koncentrační tábor Mauthausen) 

Narodil se v Záhornici, většinu mládí prožil v Nové Pace, kde se stal členem sokolské 

obce. Po vzniku Československa se v roce 1918 připojil k armádě. Získal hodnost 

poddůstojníka a zastával roli velitele školy pro výcvik tělesné zdatnosti. Stal se aktivním 

cvičitelem Sokola a s družstvem Československé obce sokolské dosáhl mezinárodních 
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úspěchů. Po odchodu z armády přijal funkci vedoucího stálých škol obce sokolské v 

Tyršově domě a vytvářel hromadné skladby pro družstva cvičenců. Jedna z jeho skladeb 

zvítězila v mezinárodní gymnastické soutěži v Paříži v roce 1937. Je autorem skladby 

Přísaha republice, předvedené třiceti tisíci cvičenci na X. Všesokolském sletu v roce 1938. 

Po vypuknutí druhé světové války se František Pecháček spolu s dalšími Sokoly připojil 

k odbojové organizaci Obec sokolská v odboji. Zastával funkci zemského velitele. V rámci 

ilegální činnosti se v jeho bytě konaly schůzky odbojářů, včetně schůzky se členem 

výsadku Operace Anthropoid, Janem Kubišem. Po atentátu na Heydricha byl František 

Pecháček spolu se svou ženou Emílií a rodinou svého bratra zatčen. Po výsleších ve 

vyšetřovacím zařízení na Karlově náměstí byli manželé Pecháčkovi odesláni do 

koncentračního tábora. Emílie Pecháčková byla 26. ledna 1943 popravena v plynové 

komoře. František Pecháček byl nejprve vězněn v Malé pevnosti v Terezíně, odkud byl 

později převezen do Mauthausenu. Zde byl 3. února 1944 popraven. Způsob jeho 

popravy není jednoznačně zdokumentován. Jméno Pecháček zůstává v paměti sokolů-

cvičenců dodnes. Od roku 2000 zařazovali Pecháčkovo cvičení z roku 1938 do mužských 

sletových skladeb bratři Václav Pavelka a František Dosedla. Nácvik skladeb vedli bratři 

Miroslav Vrána a Josef Zedník. Ti také od roku 2006 organizovali čestnou sokolskou stráž 

u pamětní desky ve sletových dnech. Když byla ukradena kovová pamětní deska se jmény 

manželů Pecháčkových, obyvatelé domu v čele s univerzitním profesorem Polákem se 

složili a zasadili pamětní desku novou, z bílého mramoru. 
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Ilja Pecháček s 1. místostarostkou Renátou Zajíčkovou 

 

Petr Sýkora (*9. 5. 1974) 

Vystudoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické, poté získal titul MBA na 

Thunderbird School of Global Management v Arizoně. Ještě v době studia v roce 1993 

založil s Janem Černým společnost Papirius, která se postupně stala největším 

dodavatelem kancelářských potřeb ve střední a východní Evropě. V roce 2006 společnost 

prodali americké firmě Office Depot, pro kterou ještě několik let pracovali. O pět let 

později, v roce 2011, Petr Sýkora společně s Janem Černým založili nadaci Dobrý Anděl 

po vzoru slovenské neziskové organizace Dobrý Anjel, za kterou stál současný slovenský 

prezident Andrej Kiska. Petr Sýkora a Jan Černý věnovali na provozní náklady nadace 

dohromady 25 milionů korun, aby příspěvky dárců mohly být zasílány potřebným do 

posledního haléře. Během sedmi let nadace Dobrý anděl pomohla více než šestitisícům 

rodin s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. V roce 2015 získal pan Petr Sýkora za zásluhy 

o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot Cenu Arnošta Lustiga. Petr Sýkora je 

ženatý, společně se svou ženou vychovávají dva syny. Bydlí v Praze a část roku tráví na 

Novém Zélandu. Petr Sýkora je vegetarián, věnuje se józe a jeho nejoblíbenějším 

dopravním prostředkem je kolo. 
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Vzpomínkové dny 

Představitelé MČ Praha 5 se každoročně zapojují do řady vzpomínkových akcí. Také 

v roce 2019 připomněli občanům potřebu vzdát úctu obětem válek i totalitních režimů, 

ale také připomenout si významný dny, které se zapsaly do historie naší země. Jedním 

z nich je i 28. září, kdy si připomínáme Den české státnosti. 

 

Den české státnosti 

Dne 28. září vzdali zástupci MČ Praha 5 úctu českému knížeti, světci sv. Václavovi. Kníže 

a patron Čech a Moravy byl zavražděn 28. září 935 svým bratrem Boleslavem ve Staré 

Boleslavi. Pietního aktu s položením věnce, který se uskutečnil v kostele sv. Václava na 

Smíchově, se zúčastnila Starostka R. Zajíčková společně s radním Z. Doležalem (ODS), 

radním P. Lachnitem (ANO), zastupiteli a zaměstnanci úřadu. 

 

Den válečných veteránů 

Dne 8. listopadu se konala na náměstí Kinských u pomníku padlých při osvobozování 

Prahy vzpomínková akce ke Dni válečných veteránů a k 101. výročí konce 1. světové 

války, kterou pořádalo Sdružení válečných veteránů. Den válečných veteránů připomíná 

účastníky a oběti světových i lokálních konfliktů od roku 1926, a to jak oběti z řad vojáků, 

tak i civilních obyvatel. Piety se zúčastnili zástupci městské části místostarosta L. Herold, 

radní P. Lachnit, zastupitel D. Dušek a za Poslaneckou sněmovnu se poslanec P. Růžička. 

Generální štáb AČR zastoupila brigádní generálka L. Šmerdová a Sdružení válečných 

veteránů místopředseda L. Sornas. Na závěr byly k pomníku položeny věnce. 
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Rozloučení s Mistrem 

Dne 1. října 2019 zemřel po těžké nemoci ve věku osmdesáti let zpěvák, malíř a 

čestný občan páté městské části, Karel Gott. Světově uznávaný interpret žil v ulici Nad 

Bertramkou čtyřicet let a pravidelně se zúčastňoval charitativních akcí městské části. 

Občané Prahy 5 mohli projevit úctu i soustrast umělcově rodině v kondolenční knize, 

která byla umístěna v přízemí ÚMČ Praha 5 ve Štefánikově ulici. Vzhledem k velkému 

zájmu veřejnosti zřídilo hlavní město společně s MČ Praha 5 pietní místo na jižní 

straně Kinského zahrady, kam lidé pokládali věnce, květiny i fotografie, nebo věnovali 

umělci jen tichou vzpomínku. Další pietní místo vzniklo spontánně přímo před 

Mistrovým domem, kam od 2. října proudily davy lidí. Před vilou hořely svíčky a prostor 

byl zaplněn květinami, vzkazy a plyšáky.      

 Karel Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni, ale od dětství žil v Praze. Již od 

mládí toužil stát se malířem a po ukončení školní docházky se pokusil o studium 

výtvarného umění, ale bez úspěchu. Vyučil se elektromontérem a začal pracovat         

v ČKD.  Souběžně s prací se věnoval hudbě a zpěvu.  Před publikem poprvé vystoupil 

v roce 1957. Zúčastňoval se úspěšně různých pěveckých soutěží. Časem opustil 

zaměstnání a věnoval se studiu na konzervatoři. Záhy se stal profesionálním zpěvákem. 

Během kariéry vydal 293 sólových alb na domácí scéně i v zahraničí. Do roku 2019 získal 

čtyřicet dva Zlatých slavíků. Vedle mnoha zlatých je držitelem i diamantové desky za 

třináct miliónů prodaných zvukových nosičů. Mezi nejznámější hity patří mimo jiné písně 

Když muž se ženou snídá, Lady Carneval, Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, Mistrál, Jdi za 

štěstím, Zvonky štěstí, Trezor, Být stále mlád.       

 Dne 28. října 2009 obdržel od prezidenta Václava Klause Medaili za zásluhy I. 

stupně. MČ Praha 5 mu udělila 28. října 2009 Záslužnou medaili za přínos městu         

a 2. listopadu 2009 byl jmenován čestným občanem města Plzně. Hejtmankou Miladou 

Emmerovou byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje. 
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Územní plánování, výstavba a podnikání 

Pátá městská část, jejímž srdcem je někdejší pražské předměstí, od r. 1903 suverénní město 

Smíchov, má za sebou bohatou a slavnou průmyslovou minulost spojenou s věhlasnými 

výrobními areály, podnikatelskými aktivitami, ale i s rozsáhlou bytovou výstavbou. Také 

dnes patří MČ Praha 5 k oblastem s výraznou podnikatelskou aktivitou, ale i s doposud 

nevyužitým podnikatelským potenciálem, spojeným nejen se skutečností, že v rámci hl. 

m. Prahy náleží k nejlidnatějším městským částem.    

Podnikatel roku 2018 

Podpora místních podnikatelů se stala již tradiční agendou naší městské části, jak také 

dokazuje řada iniciativ a aktivit MČ Praha 5. Mezi novějšími počiny stojí za zmínku např. 

interaktivní Mapa obchodů a služeb nebo činnost Obvodní hospodářské komory. Ta pro 

podnikatele připravuje pravidelné vzdělávací akce. Radnice pak každoročně organizuje 

soutěž Podnikatel Prahy 5. V roce 2019 došlo k vyhlášení výsledků 9. ročníku této dnes 

již zaběhnuté soutěže. Konalo se 15. března v prostorách kaple Sacre Coeur na Smíchově. 

Poprvé mohla veřejnost hlasovat v rámci jednotlivých oborových kategorií, kterých bylo 

celkem deset. Z různých oborů bylo nominováno 144 podnikatelských subjektů a účast 

hlasujících přesáhla počtu tisíce osob. Absolutním vítězem soutěže Podnikatel Prahy 5 (co 

do počtu obdržených hlasů), se stala firma E-ACCELERATOR. V čele správní rady firmy 

figuruje Georgios Valagiannis. Ředitelem je Petr Bažant. „Rok od roku zvyšující se účast 

jen dokazuje, že vám, našim spoluobčanům, skutečně záleží na kvalitě poskytovaných 

služeb a zboží. Děkujeme vám, že tímto pomáháte zlepšovat život v pátém městském 

obvodu,“ uvedla při vyhlášení výsledků 1. místostarostka Renáta Zajíčková. Akce se za 

vedení radnice zúčastnili radní L. Herold (ODS) a místostarosta Karel Bauer (Piráti + 

SNOP5). Posledně jmenovaný ve svém projevu mj. zmínil: „V podnikatelském prostředí 

se pohybuji mnoho let, a proto vím, jak těžký chléb to je a to zejména v posledních letech, 
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kdy je znatelná stále sílící konkurence. Proto mi dovolte nejprve poděkovat rodinám                          

a blízkým osobám podnikatelů, bez jejichž podpory a trpělivosti by ta cesta byla mnohem 

těžší. Podnikání není slast, ta přichází až po letech neskutečné dřiny, disciplíny a vůle 

jako odměna. Velmi si vážím jejich práce a úsilí, které tomu věnují, a mohu říci, že je       

i nadále bude Praha 5 podporovat všemi dostupnými prostředky“. 

 

Vyhlášení výsledků Podnikatele Prahy 5 za rok 2018 v bývalém klášteru Sacre Coeur 

Vítězové jednotlivých kategorií: 

Restaurace a bary – Lokal Blok 

Kavárny a cukrárny – Kavárna Mezi řádky 
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Květinářství, bytové doplňky a dárky – Kytky od Pepy 

Reality, finanční služby, advokátní a architektonické služby – všichni dostali stejný 

počet – osm hlasů – Šafer Hájek architekti; Ing. ak. arch. Václav Králíček; RA 15; Aulík 

Fišer architekti; Ateliér Krátký 

Krása, zdraví, Relax – Lokal Blok 84 

Pekařství, řeznictví, potraviny – Farmářský obchůdek Jiná cesta 

Móda – Stoklasa.cz 

Domácí potřeby, IT, elektronika, papírnictví – X-copy 

Řemeslníci – Opravy Ondra 

Ostatní – E-ACCELERATOR 

150 let pivovaru Staropramen 

Pivovar Staropramen patří k nejstarším průmyslovým podnikům na území MČ Praha 5. 

Ke svému jubileu přichystal podnik celou řadu akcí. Například v dubnu spustil reklamní 

kampaň, ve které kromě Hynka Čermáka účinkovali i zaměstnanci pivovaru. Na trh byla 

dodána speciální balení piva s logem 150 let a k výročí byla vydána kniha o historii 

pivovaru. Oslavy vyvrcholily Smíchovskými slavnostmi dne 8. června, kdy se pivovar   

a přilehlé okolí proměnily v největší hospodu se zahrádkou v Praze. Slavnostního 

přípitku se spolu s účastníky ujal vrchní sládek Zdeněk Lux. V bohatém doprovodném 
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programu si mohli návštěvníci prohlédnout pivovar za doprovodu sládků, vylézt na 

vrchol cylindrokónických kvasných tanků a zažít jedinečný výhled na oba břehy Vltavy. 

Obdivovatelé motorek mohli zhlédnout adrenalinovou motoshow Míry Lisého či si 

v rámci výstavy strojů Harley-Davidson některý zapůjčit. V Pivovarské škole se veřejnost 

dozvěděla, jak se pivo správně vaří i čepuje a také páruje s nejrůznějšími pokrmy. 

Hudební program zajistily skupiny Hudba Praha, Gaia Mesiah, PSH nebo Mydy 

Rabycad. Ve spolupráci s fotbalovou ligou Hanspaulka si zájemci mohli zasportovat 

v podobě fotbálku tři na tři.  

 

Momentka z oslav jubilea smíchovského pivovaru 

Účastníci oslav měli příležitost ochutnat kompletní portfolio piv Staropramenu z desítek 

kohoutů na místě, kde se pivo vaří již sto padesát let.  



24 

 

Staropramen byl založen v roce 1869 na pražském Smíchově, který byl tehdy 

zemědělskou obcí s počínajícím průmyslem. Během své existence se stal jedním 

z největších pivovarů v Čechách. V současnosti je součástí kanadsko-americké 

společnosti Molson Coors Beverage Company, která Staropramen koupila v roce 2012. 

Podnik výrazně investuje do svého rozvoje a klade důraz hlavně na zavádění moderních 

technologií. Například investoval přes 15 milionů korun do mikrofiltrace, která umožňuje 

distribuovat pivo do restaurací v nepasterované podobě.  

 

Oslava 150. letého jubilea se promítla také na obaly piva Staropramen 
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Manifesto Market 

Dne 19. července zahájil provoz dočasný pop – up Manifesto Market Smíchov na dříve  

nevyužívaném dvoře vedle Národního domu na náměstí 14. října. Americký podnikatel,  

architekt Martin Barry žijící od roku 2015 v Praze, založil  před dvěma lety  market 

Manifesto na Florenci. Projekt měl úspěch a tak vznikl nápad vytvořit smíchovský 

market. Realizaci provedli architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof. Prostor je vybaven 

mělkou vodní plochou, dřevěnou palubou a množstvím zeleně, například chmelem, 

popínavými rostlinami a bambusem. Piknikové lavice ze dřeva a z oceli vyrobilo studio 

mmcité Davida Karáska. Pro návštěvníky je k dispozici šest barů, například The Hummus 

Bar s nabídkou středomořského jídla, hranolkárna Faency Fries nebo moderní česká 

fusion restaurace Miska by Zátiší. 

Manifesto Market Smíchov 
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Oktoberfest na Andělu 

Ve dnech 2. a 3. října se již podruhé uskutečnil na pěší zóně Anděl bavorský Oktoberfest.  

Slavnosti pocházejí z Německa a předcházela jim svatba korunního prince Ludvíka 

Bavorského s Terezou Sasko-Hildeburgskou v roce 1810. Oslava, která byla součástí 

svatby, se poté opakovala každým rokem. Pro návštěvníky smíchovského Oktoberfestu 

byly připraveny grilované bílé klobásy, pečená kuřata, grilované sele, smetanový krém 

Obatzda či bavorské preclíky. K pití nechybělo tradiční pšeničné svrchně kvašené 

bavorské pivo Paulaner a další pivní speciály. Slavnosti provázela živá hudba a zájemci 

si mohli vyzkoušet bavorský kroj. Následující momentka zachycuje stánky trhovců 

účastnících se popisovaného festivalu.  
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Vizualizace Smíchov City 

V říjnu 2019 investor široké veřejnosti představil vizualizace developerského projektu, 

který zcela zásadním způsobem promění současnou podobu jižní části Smíchova, mezi 

vlakovým nádražím a lokalitou Na Knížecí. Výstavba první, převážně rezidenční části 

poblíž autobusového nádraží Na Knížecí na ploše zhruba 35 tisíc metrů čtverečních začne 

na přelomu roku 2019 a 2020. Investice do startovací etapy vyšla na zhruba tři miliardy 

korun. Nyní projekt Smíchov City vstupuje do své druhé fáze. Jižní část území se změní 

tak, jak předurčila architektonická soutěž. Ze 166 přihlášených studií vybrala v červnu 

letošního roku vítěze porota složená z odborníků na urbanismus a architekturu, zástupců 

České spořitelny a developera projektu Smíchov City, společnosti Sekyra Group. Podobu 

kampusu České spořitelny, kterému bude patřit více než polovina zastavěného území, 

vtisknou Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička architekti. Výstavba nové 

čtvrti na Smíchově se přiblížila. Vydání stavebního povolení pro druhou fázi by mohl 

developer získat přibližně do tří let. Samotná výstavba by pak mohla začít v letech 2024 

až 2025. Projekt byl veřejnosti k nahlédnutí v Centru architektury a městského plánování 

dne 14. října 2019. 
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Jedna z vizualizací Smíchov City 

 

Vizualizace zachycující jižní část projektu Smíchov City 

Zlatý Lihovar 

Smíchov City ovšem  zdaleka není  jediným rozsáhlým developerským projektem, 

který v příštích letech promění tvář jižní části Smíchova. Na místě někdejší barokní 

Červené zahrady a nedaleko od ní chátrajícího areálu Lihovaru vznikne nový rezidenční 

komplex s přibližně 500 byty. Podle harmonogramu výstavby, který zveřejnila společnost 

Zlatý Lihovar v databázi EIA, by se s výstavbou mělo začít počátkem roku 2020. 
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Návrh ateliéru Kaňka + Partners na výstavbu rezidenčního areálu  

Další výstavba a spory s občany 

Na území MČ Praha 5 probíhá už nyní příprava výstavby, nebo výstavba nových bytů. 

Zmiňme alespoň výstavbu bytů na Barrandově směrem k Holyni, projekt Císařská vinice 

(výstavba by měla být zahájena v roce 2021), rezidenci Holečkova nebo Valentinka. V roce 

2019 pokračovaly stavební práce na projektu Jinonický dvůr, v Košířích např. na projektu 

Aalto Cibulka nebo rezidence Božínka, situovaná do místa, kde stála v minulosti 

prvorepubliková vila Božínka a jejíž součástí bude i vlastní lesopark. A stavět se bude 

také v Radlicích. Tam vznikne nová bytová rezidence. Nazvaná bude Neklanka a bude se 

nacházet přímo mezi Pavím vrchem, jehož severní část zaujímá park Santoška, 

a zalesněnou částí svahu nad Radlickým údolím. Území MČ Prahy 5 tak v následujících 

letech nabídne poměrně značný počet možností pro četné zájemce o bydlení v hlavním 

městě Praze, kde je stále ještě nedostatek bytů. Pro průměrné občany jsou ovšem ceny 
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bytů v těchto rezidencích těžko dostupné. Např. v rezidenci Neklanka vyjde byt 1+kk 

(38,3m2) na bezmála 5 milionů Kč, byt 4+kk (104 m2) pak na 12,5 milionů Kč.      

Ne vždy se výstavba (ne nutně bytová) setkává s kladnou reakcí místních obyvatel. 

Ukázkovým příkladem se v roce 2019 stal konflikt ohledně modernizace univerzitního 

areálu v Jinonicích. Projekt za více než tři čtvrtě miliardy korun by měl být hotový v roce 

2022. Avšak ještě před zahájením stavby se vedení vysoké školy a radnice Prahy 5 muselo 

potýkat se stížnostmi místních obyvatel. Podle nich jednaly úřady ve stylu „o nás bez 

nás“. Projekt za necelých 840 milionů korun počítá, že vedle dvou nynějších objektů 

vznikne ještě čtyřpodlažní dostavba, která bude jakousi vstupní branou do celého areálu. 

Podle plánu se navíc přesune silniční napojení na parkoviště s více než osmdesáti místy 

rovnou do ulice U Tyršovy školy, kde bude nová křižovatka.    

 „Kvůli nové příjezdové komunikaci vznikne křižovatka v místě, které (…) sousedí 

s mateřskou školou a kudy denně chodí spousta dětí. Lidem, kteří mají na tuto stranu 

balkon, vadí, že budou mít výhled na potenciálně rušnou křižovatku, a navíc tím klesne 

hodnota jejich bytů, které se nyní řadí k těm nejdražším v budově,“ stěžují si místní. „Je 

s podivem, že majitelé dotčených bytů a garážových stání nebyli o chystané stavbě 

univerzitou předem informováni a neměli možnost jednat o podmínkách zohledňujících 

práva a oprávněné zájmy obou stran. Od tak významné a uznávané instituce by člověk 

takový přístup opravdu nečekal,“ vyjádřil se jeden z vlastníků bytu sousedícího s UK. 

Podle něj se lidé z Jinonic dozvěděli tyto informace až v lednu 2019.    

 Podle mluvčí městské části Markéty Drešlové však stavební úřad v roce 2017 vydal 

platné stavební povolení, proti němuž nebyly vzneseny žádné námitky. Také záměr 

o prodeji pozemků na novou univerzitní budovu zveřejnil pražský magistrát už před 

dvěma lety. Žádné stížnosti nepřišly. Loni v květnu pak FSV UK oznámila, že projekt na 

modernizaci kampusu schválilo ministerstvo školství. „V rámci projektu proběhne 

rekonstrukce a dostavba Areálu Jinonice, dále je počítáno s obměnou mobiliáře, nákupem 

nového PC vybavení a multimediální techniky. Dojde k vybavení rozhlasové a televizní 

laboratoře i fotokomory. V neposlední řadě bude z projektu financováno zakoupení 
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elektronických databází a knih využívaných prostřednictvím knihovny celou fakultou,“ 

uvedla fakulta na webu. Jinonický areál potřebám vysokoškolských studentů a jejich 

pedagogů nevyhovuje, původně totiž byl stavěn jako kanceláře pro úředníky 

z ministerstva školství. Okolo roku 2000 byly ještě nedokončené budovy předány Karlově 

Univerzitě.           

 „Na pozemcích univerzity budou vysázeny nové stromy. Stávající budovy a nová 

budova budou doplněny o zeleň na střeše i fasádě. Obavy obyvatel rozhodně nesdílíme, 

neboť projekt stávající prostředí výrazně zkultivuje a po dokončení rekonstrukce        

a výstavby bude okolní prostředí daleko lepší,“ reagoval na kritiku mluvčí univerzity 

Václav Hájek. 

Kostel Krista Spasitele na Barrandově 

Oproti tomu veskrze pozitivně občané hodnotí stavbu kostela Krista Spasitele na místě 

někdejšího misijního centra na sídlišti Barrandov. V listopadu 2018 byl položen základní 

kámen a během roku 2019 práce na stavbě kostela úspěšně pokračovaly. V rámci akce 

„Zažít Barrandov jinak“ dne 21. září proběhl na staveništi Den otevřených dveří, kdy se 

lidé mohli dozvědět bližší informace o podobě a účelu stavby kostela, ale i komunitního 

centra, které při kostelu vznikne. Důvodem výstavby kostela je nedostatek prostoru pro 

účastníky mší v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. 

Rekonstrukce železniční trati 

Po rozsáhlých opravách byla začátkem roku 2019 otevřena železniční trať 122 vedoucí 

přes Pražský Semmering ze Smíchovského nádraží do Hostivice. Podzimní oprava tratě 

vyšla na více než 63 milionů korun. Vznikla při ní nová zastávka Praha-Jinonice přímo 

u stanice metra a několikanásobně se zvýšila kapacita této jednokolejné tratě. Nově se 

mohou vlaky potkávat mezi Zličínem a Smíchovem také ve Stodůlkách, v Jinonicích a na 
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Žvahově, což dříve nešlo. Díky tomu může po trati projet více vlaků a je možné jízdní řád 

vylepšit. „Hlavním cílem rekonstrukce bylo prodloužit životnost mostů a zajistit na nich 

bezpečnost železniční dopravy. Pokud by se totiž oprava nerealizovala, velmi brzy by se 

na nich pravděpodobně musela snížit traťová rychlost,“ informoval ředitel Stavební 

správy SŽDC Petr Hofhanzl. Opraveny byly dva mosty přes Prokopské údolí a Dalejský 

potok v Hlubočepech. Oprava obou viaduktů pocházejících původně z počátku 70. let 19. 

století probíhala pod dohledem památkářů. Dále byla zřízena nová výhybna Waltrovka. 

Také byly rekonstruovány výhybny Žvahov a Stodůlky. Nově byl vypraven v každý 

pracovní den spoj z Noutonic, který původně končil na Zličíně a nyní pokračuje až na 

hlavní nádraží. 

 

Historický snímek zachycující jeden z viaduktů Pražského Semmeringu  
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Druhá plavební komora 

Státní podnik Povodí Vltavy pokračoval v přípravě výstavby druhé plavební komory na 

Smíchově u Dětského ostrova. Smíchovská plavební komora je vodní stupeň na Vltavě    

a nachází se u Janáčkova nábřeží pod Petržilským ostrovem, po levé straně Dětského 

ostrova. Tvoří ji čtvero za sebou jdoucích vrat a propluje jí ročně téměř 28 tisíc lodí. Je 

určena pro nákladní a technickou dopravu, hlavně ale pro komerční osobní dopravu či 

osobní nebo sportovní malá plavidla. Důvodem stavby měla být nedostatečná kapacita 

současné plavební komory. Povodí Vltavy získalo pro stavbu platné stanovisko EIA 

posuzující vliv stavby na životní prostředí i kladný posudek památkářů. Vzhledem 

k postupu navazujícího řízení na EIA už o stavbě nerozhoduje stavební úřad Prahy 5, 

který ji v květnu 2018 zamítl, ale vodoprávní úřad, který se nemusí řídit stanoviskem 

stavebního úřadu. Právě tento postup se nelíbil radnici Prahy 5. Starosta D. Mazur (Piráti) 

uvedl, že stavba komory je pro radnici Prahy 5 nadále nepřijatelná. Se záměrem Povodí 

Vltavy později také nesouhlasil i magistrát a MČ Praha 1. Radní společně schválili text 

memoranda, ve kterém se zástupci magistrátu i obou městských částí zavázali, že využijí 

všechny zákonné prostředky k zabránění stavby. V memorandu bylo například uvedeno: 

„Navýšení lodní dopravy na řece povede k dalšímu znečištění ovzduší, navýšení hlukové 

zátěže, úbytku zeleně, zásahu do chráněné památkové rezervace, do ekologického 

biotopu a k prohloubení negativních dopadů na životní prostředí v centru Prahy.“ Je zde 

též uvedeno bezpečnostní riziko zvýšeného provozu lodí a s tím spojeného většího rizika 

kolizí plavidel. V případě schválení by dle dokumentace územního rozhodnutí stavba 

stála cca 530 milionů korun a trvala by tři roky. V srpnu zvláštní stavební úřad pražského 

magistrátu stavbu povolil. Městské části Praha 5 a Praha 1 spolu s magistrátem vytvořily 

memorandum, že využijí všech zákonných prostředků, aby stavba nebyla realizována. 

K celé záležitosti se takto vyjádřil Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. města Prahy: 

„To je velký paradox České republiky, my jsme tady takovým ostrovem v této věci, 

protože, když se podíváte do sousedního Rakouska, Německa, tak tam má samospráva, 
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samospráva to jsou ti politici, kteří jsou voleni, jsou zastoupeni nebo zástupci těch občanů, 

tak ti mohou mít vždy konečné slovo na tom, zda se nějaká stavba v té obci postaví, nebo 

ne. Zde je to ten paradox, že stavby jsou povolovány stavebními úřady, v tomto případě 

se jedná o vodoprávní úřad, na který ti politici a ta politická reprezentace vedení města 

nemá vliv. To znamená, když by se začala ta komora stavět, tak ačkoliv my jakožto vedení 

nesouhlasíme, tak je možné, že dle zákona to prostě bude umožněno.“ K situaci se 

vyjádřil i starosta MČ Praha 1 Pavel Čižinský: „Byla podána nejméně tři odvolání. 

Všechna myslím byla zpracována velmi kvalitně, domnívám se, že ty právní argumenty 

pro zastavení tu nepochybně jsou, pokud se to nepodaří v rámci tedy odvolacího řízení 

ten projekt zastavit, tak půjdeme k soudu.“  
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Životní prostředí, flóra a fauna Prahy 5 

Stromový tomograf 

Městská část zakoupila za 400 tisíc korun speciální přístroj, takzvaný stromový tomograf. 

Je to neinvazivní metoda, která odhalí nebezpečné dutiny uvnitř kmenu, které jsou na 

první pohled neviditelné. „Dosud jsme si na diagnostiku zdraví vybraných stromů museli 

objednávat dendrologický průzkum. Díky zakoupení vlastního stromového tomografu 

jsme časově flexibilnější při kontrolách stavu stromů. Přístroj funguje na principu 

ultrazvuku,“ uvedl místostarosta M. Slabý, který měl ve své gesci veřejné prostranství     

a zeleň.  

  

Práce se stromovým tomografem 

 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně má vyškolené zaměstnance, kteří 

přístroj obsluhují. „Kmen stromu se postupně v několika úrovních osadí čidly do hloubky 

stromového pletiva, která jsou napojena na přístroj a poklepem na čidla dochází 

k přenosu zvuku. Díky tomu jsme schopni určit, v jaké kondici je daný strom, zda je 
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v kmeni například dutina a zda je strom do budoucnosti perspektivní, či nikoliv,“ uvedl 

Jan Zeman, tehdejší vedoucí Odboru správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5. 

Petice občanů proti kácení stromů 

V červnu 2019 byla iniciována elektronická petice k zastavení kácení stromů na území MČ 

Praha 5, konkrétně ve dvou lesních lokalitách. Za prvé v lokalitě Klamovka, kde mělo být 

vykáceno cca 113 kusů stromů s obvody kmenů 81-298 cm a 4460 m2 zapojených porostů 

dřevin. A za druhé v lokalitě Skalka, kde kvůli developerskému projektu mají být káceny 

vzrostlé stromy, představující významný krajinný prvek – v blízkosti barokní usedlosti   

a chráněné krajinné oblasti. 

V lokalitě Klamovka je kácení spojeno s projektem bytové výstavby společnosti 

Metrostav. Petenti uvedli, že „bez ohledu na všechna jednání, na výsledek mediace mezi 

spolky, Magistrátem, zastupitelstvem Prahy 5 a Metrostavem, a přesto, že již bylo vydáno 

územní rozhodnutí k výstavbě, je z hlediska morálního, zdravotního a s ohledem na 

změnu klimatu vykácení 1 ha (cca 180) vzrostlých stromů v centru města trestuhodné    

a majetkovými právy neobhajitelné“. 

V lokalitě Skalka má zeleň ustoupit developerskému projektu společnosti Les 

Marrons a. s. Podle petentů „občané zásadně odmítají projekt společnosti Les Marrons a. 

s., která plánuje v areálu (barokní) usedlosti vybudovat veliký bytový komplex, jehož 

realizace by zničila významnou zeleň, nevratně poškodila celkový ráz krajiny a zatížila 

okolí nově vybudovanou silnicí a v tomto místě nepřijatelným automobilovým 

provozem.“ Místní občané ve stížnosti adresované Radě MČ Praha 5 poukázali na řadu 

negativ, která jsou spojena s výstavbou nových bytových domů v bezprostřední blízkosti 

přírodní památky. Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí včas před 

několika lety podala na Odbor stavební a územního plánování Magistrátu hl. m. Prahy 

odvolání, ve kterém napadla obě rozhodnutí učiněná Odborem stavebním                

a infrastruktury ÚMČ Praha 5 a požádala o zrušení obou rozhodnutí a o nové projednání 

záležitosti. Ve svém odvolání Společnost poukázala na závažné nedostatky a neúplnosti 
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ve stavební dokumentaci projektu bytových domů, na pochybení odboru OSI, na 

nesprávnost rozhodnutí a na rozpory s právními předpisy.“ Podle občanů ale společnost 

Les Marrons a.s. znovu usilovala o možnost pozemek usedlosti zastavět a významnou 

zeleň zničit. 

Jak si ukážeme v dalších zápisech, ochrana zeleně patří k významným impulsům 

stimulujícím občanskou angažovanost v naší městské části. Za tímto účelem vzniklo také 

několik občanských sdružení a spolků, jako je např. i barrandovské ČSOP Zahrabarr, 

které je základní organizací Českého svazu ochránců přírody. Tento spolek mj. pravidelně 

organizuje sousedskou slavnost „Zažít Barrandov jinak“ (v roce 2019 se konala 21. září). 

 

 

Ukliďme Česko 

V letošním roce proběhla dne 6. dubna akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Již potřetí 

podpořila radnice organizátory úklidů a finančně přispěla na úklidové pomůcky a náčiní. 

Záštitu nad akcí převzali místostarosta M. Slabý a zastupitel Z. Doležal. „Tuto akci vnímá 

radnice nejen jako úklidovou, ale jde i o to, že se místní lidé dobrovolně setkávají          

a podpoří dobrou věc,“ uvedl místostarosta. 

 

Motolská skládka 

Radní páté městské části se i v roce 2019 museli zabývat ožehavým tématem tzv. motolské 

skládky. Schválili studii proveditelnosti, která je součástí koncepce revitalizace celého 

území. V další etapě dojde k sanaci kontaminovaného území. Z analýzy rizik, kterou si 

nechala radnice Prahy 5 zpracovat, plyne, že skládku tvoří velké množství nebezpečných 

odpadů. Jde hlavně o těžké kovy, ropné látky, toluen apod. Další studie zmiňuje, že lze 

skládku částečně přesvahovat do sousedního údolí, což by snížilo finanční náklady.      

„Z toho stanoviska nám vyplynulo, že ta lokalita je biologicky nevýznamná, dokonce ten 
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les, který se zde nachází, umírá. Když se podíváte dále, je to mrtvá část přírody,“ uvedl 

místostarosta Martin Slabý.  

Problémům Motolské skládky se na květnovém jednání zastupitelstva věnoval i 

předseda kontrolního výboru V. Čahoj (TOP 09), který skládku navštívil. „Zjistil jsem, že 

na skládku je volný přístup dírou v oplocení, která navazuje na hlavní příjezdovou cestu. 

Pěšky jsem došel až na druhý konec skládky, kde jsem potkal pejskaře a několik dalších 

lidí na procházce. Nikde žádná cedule se zákazem vstupu, nikde žádný zákaz 

skládkování. Strávil jsem v areálu zhruba dvě hodiny a na nikoho z bezpečnostní služby 

za tu dobu nenarazil,“ prohlásil zastupitel v interpelaci tajemníka úřadu Josefa Žebery a  

Motolská skládka 

dále kritizoval výši nákladů na instalaci plotu, který je na 41 místech zničený. Tajemník 

Žebera se vymlouval, že prostor skládky, který má rozlohu 214 tisíc m2 se svažitým a 

nepřehledným obvodem není možné stoprocentně ohlídat hlavně z důvodu poškození 

plotu na několika místech. Bezpečnostní služba převzala skládku Motol k provádění 
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ostrahy v lednu 2019 s již poničeným obvodovým oplocením. Zničení oplocení měla na 

svědomí hlavně vozidla, která sem vyvážela odpad, bezdomovci a divoká prasata. 

Náklady na sanaci se nyní odhadují na půl miliardy korun. Radnice požádá o finanční 

příspěvek Ministerstvo životního prostředí i magistrát. 

 

Skalničková zahrada 

Dne 8. května byla za účasti starosty D. Mazura (Piráti + SNOP 5) a M. Slabého (ANO) 

otevřena unikátní skalničková zahrada v Prokopském údolí. Tuto výjimečnou, osmdesát 

let starou zahradu, se městské části Praha 5 podařilo zachránit a získat do své péče. Nyní 

je zrekonstruovaná včetně domku pro zahradníka a je přístupná pro širokou veřejnost. 

K vidění je tu přes dva tisíce unikátních skalniček, alpinek, dřevin i hmyzožravé rostliny. 

Rostou tu například lomikameny, lýkovce, routeníky, netřesky, rosnatky, tučnice či 

dřeviny kručinky, borovice osinatá a sekvojovec. 

  

„Chceme, aby sem chodily školky a školy. Zaměstnanci zahrady nabízejí odborný 

výklad a může se tu odehrávat vzdělávání,“ uvedla místostarostka R. Zajíčková. Zahrada 
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byla založena v 50. letech 20. století manželi Haladovými v místě bývalého vápencového 

lomu na okraji Prokopského údolí. Jejich syn Milan Halada je nyní správcem zahrady. 

 

Areál skalničkové zahrady v Prokopském údolí 

 

Petice za ochranu Prokopského údolí 

V květnu podepsaly přibližně tři stovky obyvatel sídliště Barrandov petici za Záchranu 

Prokopského údolí a blízkého okolí, ve které bylo požadováno zastavit růst developerské 

zástavby v okolí Barrandova a Holyně. Podle petentů se Barrandov potýká s nedostatkem 

parkovacích míst a zhoršením životního prostředí. Stěžovali si také na zhoršení kvality 

života, pokud výstavba zasáhne do pásem ležících přímo na hranici Prokopského údolí.   

Na tvrzení v petici reagoval radní Prahy 5 pro územní rozvoj Z. Doležal (ODS): „Nyní 

projednávaná upravená územní studie počítá s velkým okružním parkem tvořícím 

přechod mezi zástavbou a ochranným pásmem přírodní rezervace i dnes tak potřebné k 

zadržování dešťové vody v krajině.“ 



41 

 

Den pro zdraví psa a jeho člověka 

Dne 19. června se v parku Portheimka uskutečnil 2. ročník Dne pro zdraví psa a jeho 

člověka. Pořadatelem byl časopis HAF & MŇAU a akci iniciovala Kateřina Kašparová, 

vydavatelka a šéfredaktorka časopisu. Hlavním partnerem byla již od jejího 1. ročníku 

Nadace na ochranu zvířat. Akci zahájil místostarosta M. Slabý. Zájemci i majitelé psů se  

seznámili se zajímavými aktivitami pro psy a vyslechli si zajímavé přednášky zaměřené 

na chov a zdravou výživu. Fyzioterapeutky společnosti PhysioDOG předvedly ukázky   

z fyzioterapie psů. Na programu byla i prezentace vybraných psích útulků. Chovatelé   

si mohli na místě zakoupit pro své mazlíčky vhodné krmivo, pamlsky, chovatelské 

potřeby a hračky. 

EXPO Smíchov 

Expo Smíchov je prostor prezentující čisté energetické technologie, který vznikl na místě 

bývalé zahrady mateřské školy v ulici U Železničního mostu v Praze 5. V období od 21. 

června do 21. září zde proběhl 1. New Energy Fest. Zahájil jej místostarosta M. Slabý, který 

také akci udělil záštitu. Cílem projektu byla prezentace čistých energetických technologií, 

e-mobility, prvků Smart – City a budoucnosti staveb.      

 Čisté energetické technologie využívají obnovitelné (OZE) a alternativní zdroje 

energie (AZE). Jedná se jak o energii sluneční, geotermální energii, také energii vody      

a větru, které jsou nevyčerpatelné, tak o inovativní a efektivní způsoby využití 

konvenčních paliv (např. plyn, biomasa atd.). Na Expu byly předvedeny mimo jiné 

fotovoltaické a fototermické technologie, tepelná čerpadla a kotle různých typů, úsporné 

osvětlení, rekuperace a klimatizace, soustavy zásobování elektřinou, teplem, chladem     

a smart grid (inteligentní sítě).  
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Snímek z EXPA Smíchov 2019          

E-mobilita a alternativní pohony představují další témata, která byla na Expu 

prezentována. Byly předvedeny automobily na alternativní pohon – elektromobily, 

hybridy, biopaliva, CNG (stlačený zemní plyn) či líh apod. Veřejnost se dozvěděla rovněž 

o výhodách konceptu Smart City pro samosprávu (optimalizace poskytování veřejných 

služeb a větší participace obyvatel), vodohospodářství (správa a modernizace systémů, 

monitorování spotřeby, systémy ochrany životního prostředí a řízení povodí), dopravu 

(řešení městské logistiky, parkoviště, semafory, řízení osobní a nákladní, veřejné          

i komerční dopravy atd.) a konektivitu (např. mobilní sítě 5G).     

 Co se týče budoucnosti staveb, dlouhodobým trendem posledních let je snaha 

přiblížit se standardu pasivní stavby, tj. budovy s minimálními energetickými ztrátami. 

Projekt nové záchranné stanice pro živočichy v Jinonicích  

Posláním Záchranné stanice je pomáhat zraněným a jinak postiženým volně žijícím 
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živočichům s cílem jejich navrácení zpět do přírody. Nová záchranná stanice hlavního 

města Prahy pro volně žijící živočichy už má konkrétní podobu. Podle vizualizací bude 

součástí stavby za 173 milionů korun veterinární ordinace, rehabilitační zařízení, ale      

i komplex voliér a vodní nádrž. Areál má využívat i dešťovou vodu. Praha požádala      

o stavební povolení a územní rozhodnutí v říjnu a stavět by se mělo začít v polovině 

příštího roku.  

Podle projektu se do nového areálu pražské záchranné stanice vejde až osm set zvířat. 

Stávající záchranná stanice má kapacitu čtyři sta až pět set zvířat. Provoz nové stanice by 

měl být také ekologičtější. „Bude co nejvíce využívat dešťovou vodu a budovy budou 

vybavené zelenými střechami. Půjde o nejvytíženější záchrannou stanici v celé České 

republice,“ sdělil náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. 

 

Vizualizace nového areálu pro záchranu volně žijících živočichů 
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Bezpečnost a kriminalita 

V další kapitole se zaměříme na tradičně zaznamenávané události z oblasti bezpečnosti   

a kriminality. Také v roce 2019 se pátá městská část dostala nejednou na stránky „černých 

kronik“. Nešťastné a tragické příběhy bohužel patří k životu, ale jistým světlem pro nás 

může být nasazení, se kterým se v těchto situacích setkáváme u zasahujících policistů, 

hasičů nebo strážníků. Je proto chvályhodné, že jsou za své pracovní výkony vedle platu 

pravidelně odměňováni i udílením tzv. čestných uznání a záslužných medailí naší páté 

městské části. 

Záslužné medaile 

V úterý 19. listopadu 2019 se konalo v jednací síni zastupitelstva MČ Praha 5 tradiční 

slavnostní udílení čestných uznání a medailí Městské části Praha 5 příslušníkům 

bezpečnostních složek a hasičského záchranného sboru působících na území Praha 5. Za 

mimořádný pracovní výkon převzalo z rukou starostky R. Zajíčkové a P. Lachnita, 

radního pro bezpečnost MČ Praha 5, zásluhové medaile 16 členů policejních a hasičských 

sborů. Zlatou medaili obdržel i velitel hasičské stanice, který se zároveň se službou u HZS 

hl. m. Prahy po třiceti letech loučil.        

 „To ocenění mě velice těší, protože je vidět, že tu práci člověk nedělal nadarmo, 

nedělal ji zbytečně, že ta spolupráce s MČ byla na velmi dobré úrovni," řekl Milan Černý, 

bývalý ředitel hasičské stanice Praha 5.       

 Bezpečnost v Praze 5 si lze podle radního jen těžko představit bez městských 

policistů. „Mohu jen pochválit, protože kriminalita je na úplně nejnižším stupni, která 

tady kdy byla. Sami tomu nechceme věřit," řekl radní Petr Lachnit. Jedním z oceněných 

byl i městský strážník Štěpán Nožička, kterému se podařilo ochránit maminky s dětmi 

před nebezpečným agresorem. Slavnostně si převzal medaili bronzovou. „Ta medaile 

samozřejmě potěší, nicméně není to věc, kvůli které bych to dělal," řekl Nožička, oceněný. 

„My jsme zaprvé velmi rádi, že můžeme spolupracovat s MČ na oceňování našich 
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strážníků. Ale to morální ocenění, toho si velmi vážíme, to je pro naše strážníky velmi 

významné," řekl Zdeněk Hejna, ředitel Městské policie Praha 5. 

    A bez spolupráce kolegů z městské policie by tu svou jen těžko zvládala policie státní. 

Alespoň toto tvrdí šéf Obvodního ředitelství PČR Praha 2. „Nejen z platu a z peněz je živ 

člověk, ale právě i takové ocenění dokáže v práci policistů jen povzbudit," řekl Jan Koníř, 

ředitel Obvodního ředitelství PČR Praha 2. 

To bude jistě případ Marcely Kocourkové, která si jako jedna z oceněných převzala 

bronzovou medaili za přímý podíl na snižování kriminality. „To ocenění je pro mě velmi 

důležité, vážím si ocenění za svou práci, protože tu práci dělám ráda, baví mě to," řekla 

Marcela Kocourková, oceněná.  

„Práce policistů i hasičů je velmi důležitá. Díky nim se můžeme bezpečně 

pohybovat po ulicích a můžeme klidně spát. Takže já si myslím, že jim patří veliké 

ocenění, veliký dík a veliká gratulace. Já jim moc přeji, aby se jim dařilo dál a aby nad 

námi bděli dál," uvedla s dojetím naše paní starostka.  

Práce členů všech složek je podle jejich šéfů náročná a nemůže ji vykonávat každý. 

Lidí, kteří překračují zákonné meze, je prý v současnosti daleko více, než tomu bylo např. 

v 90. letech. Množství policistů je však bohužel stále nedostatečné. 

 

Vyznamenaní příslušníci s představiteli MČ Praha 5 



46 

 

Požár v Erpet Golf Centru 

V noci z 10. na 11. dubna v ulici Strakonická na pražském Smíchově hořelo několik 

kanceláří. Na místě zasahovalo šest jednotek hasičů a byl vyhlášen druhý stupeň 

požárního poplachu. Škody byly v řádech milionů. Hasiči při požáru zasahovali pomocí 

několika proudů vody a v dýchací technice. Používali také termokameru, aby našli skrytá 

ohniska, a nasazeno bylo i speciální hasicí zařízení Cobra. Zásah byl podle mluvčího HZS 

Praha Martina Kavky komplikovaný kvůli plamenům, které se dostaly částečně do 

mezistropí. „Během třiceti minut jsme požár dostali pod kontrolu a pak probíhalo 

dohašování,” komentoval zásah Kavka. 

 

Požár auta v ulici Grafická 

V noci 20. dubna v 1:12 hod byl ohlášen stanici Smíchov požár osobního automobilu     

v ulici Grafická. Hasiči zasahovali pomocí jednoho vysokotlakého proudu v dýchací 

technice. Sálavým teplem bylo poškozeno vedle stojící vozidlo, předběžná škoda byla 

odhadnuta na 100 tis. Kč a místo bylo následně předáno Policii ČR. 
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Požár auta v ulici Grafická 

 

Požár vlaku v Jinonicích  

Sedm jednotek pražských hasičů bojovalo s požárem motorového osobního vlaku na 

železniční trati v pražských Jinonicích. Všichni cestující vůz opustili před příjezdem 

hasičů, nikdo z nich nebyl zraněn. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Podle sdělení 

Českých drah hořel nostalgický vlak společnosti KŽC. Příčinou požáru byla technická 

závada, kterou se nadále budou zabývat vyšetřovatelé. Předběžnou škodu ještě neurčili. 

Na místě byli také hasiči Českých drah a Nemocnice Motol. „Společně s hasiči jsme vyjeli 

k nahlášenému požáru vlaku v ulici Nad Hliníkem, kde podle prvotních informací došlo 

zřejmě k požáru motoru. Ještě předtím všichni cestující vlak opustili, je to bez zranění    

a bez komplikací,“ řekl mluvčí krajské policie Jan Rybanský. 
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Požár vlaku  

 

Požár automobilů na Barrandově 

V úterý 23. července došlo na Barrandově k nešťastné události. K ohlášenému požáru 

auta vyrazily dvě jednotky pražských hasičů. Po příjezdu na místo však zjistili, že hoří 

celkem tři osobní automobily. „Hasiči nasadili na likvidaci plamenů dva vodní proudy  

a zasahovali v dýchací technice. Požár byl lokalizován za deset minut, jeho celková 

likvidace ale trvala skoro hodinu," uvedla mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská. 

Během zásahu byl na místě vyšetřovatel, který odhadl škodu na 400 tisíc korun. "Vozidlo 

začalo hořet během jízdy a došlo k poškození přívodu paliva, které nateklo pod další auta. 

Požár se tak na ně rozšířil," doplnila. 
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Hasičský zásah na Barrandově 

 

Požár v Motole 

Tři dny likvidovali pražští hasiči říjnový požár bioodpadu v lese v pražském Motole. Na 

místo se několikrát denně vraceli a požářiště, kde hoří i několik metrů pod zemí, neustále 

prolévali vodou. Hromada bioodpadu, pravděpodobně bývalé skládky, v lese           

v Goldscheiderově ulici začala hořet v sobotu po poledni. Ještě tentýž den večer dorazil 

na místo bagr z hasičského Záchranného útvaru ze Zbiroha. Na místo se hasiči museli 

několikrát vrátit i v neděli, a nakonec tam vyjížděli dvakrát i v pondělí. Naposledy vyslali 

pražští hasiči na místo po 14. hodině čtyři jednotky profesionálních i dobrovolných 

hasičů. Ti pomocí dvou vodních proudů a hasícího hřebu prolévali hromadu bioodpadu 

i pod povrchem. 
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Nácvik protiteroristického zásahu v OC Nový Smíchov 

Dne 18. června od půl jedné v noci policisté trénovali v obchodním centru na pražském 

Smíchově zásah při teroristickému útoku. Bylo to největší taktické cvičení, které pražská 

policie dosud pořádala. Účastnilo se ho přes tisíc figurantů, záchranná služba, hasiči      

i městská policie. Větší část akce se konala přímo v obchodním domě. „Doprovázely ji 

zvukové efekty připomínající výbuchy a střelbu. Akce se účastnilo také tisíc sto figurantů, 

z nich stovka utrpěla zranění různého charakteru, nebo přišla o život,“ uvedl policejní 

mluvčí Tomáš Hulan. Větší část akce se konala přímo v obchodním domě. Policisté byli 

při tréninku vybavení cvičnými krátkými nebo dlouhými zbraněmi s cvičnými FX náboji, 

které zanechávají barevnou stopu. Kromě téměř dvě stě padesáti policistů se také zapojily  

  

 jednotky hasičů a záchranářů, dále zaměstnanci magistrátu, dopravního podniku       

a příslušníci městské policie.  
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Nález mrtvoly na Barrandově 

Otřesný pohled se naskytl kolemjdoucím, kteří se v pátek 8. března pohybovali na 

pražském Barrandově u konečné zastávky tramvaje Sídliště Barrandov.  V trávě leželo 

tělo bez známek života. Zhruba 50 až 60letý muž zemřel za zatím neznámých okolností. 

Kriminalisté případ vyšetřují. 

 

Pobodání na Barrandově 

V neděli 1. prosince skončila hádka dvou mužů bodnutím nožem. Incident se stal okolo 

druhé hodiny v noci. Dva muži se nepohodli ve sportbaru ve Voskovcově ulici a konflikt 

odešli vyřešit na ulici. „Tam jeden z mužů vytáhl nůž a druhého bodl. Napadený skončil 

v nemocnici,“ řekl mluvčí policie Jan Daněk. Na místo vyjela záchranářská posádka      

s lékařem. „Ošetřili jsme čtyřiadvacetiletého muže s bodnými poraněními. Ve vážném 

stavu byl převezen do motolské nemocnice,“ potvrdila mluvčí záchranářů Jana Poštová. 

Podezřelého se podařilo dohledat v jedné zahradě. Jelikož nereagoval na zákonné výzvy, 

a bylo podezření, že je ozbrojený, byl k jeho zadržení využit služební pes Cannibal. „Ten 

se podezřelému zakousl do tricepsu na ruce a svedl ho k zemi,“ doplnil mluvčí. Následně 

byl muž zadržen policisty ze speciální pořádkové jednotky. Třiapadesátiletý agresor 

skončil v policejní cele a je podezřelý ze spáchání trestného činu vraždy ve stádiu pokusu. 

Byl na něho podán podnět na vzetí do vazby. 

 

Nehody sanitek v Košířích 

Ke dvěma na sobě nezávislým dopravním nehodám sanitek došlo 23. srpna v Košířích. 

K původním dvěma pacientům tak přibylo ještě dalších pět zraněných. Všichni byli 

převezeni do nemocnic. K první havárii došlo v Plzeňské ulici, u křižovatky s ulicemi 

Musílkova a Nad Zámečnicí. Zde z neznámých příčin narazil zezadu do sanitky řidič 

dodávky. V nemocnici skončila nejen původní pacientka, ale i jeden ze záchranářů, kteří 

ženu k hospitalizaci doprovázeli a řidič dodávky. Poblíž tramvajové zastávky Kavalírka, 
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jen pár desítek metrů od první události, došlo o chvíli později k dalšímu karambolu. 

Sanitka převážející ženu s šestnáctiletým hochem narazila do sloupu. Ani v tomto 

případě zatím není jasné, co ke střetu vedlo. V případě druhé nehody byla zraněna matka 

nezletilého chlapce a dva záchranáři. Hocha, ačkoliv vyvázl bez poranění, převzala 

posádka jiné sanitky a do nemocnice transportovala i jeho. 

 

Jedna z havarovaných sanitek v Košířích 

Tragická nehoda na Smíchově  

V pátek 8. listopadu ráno po srážce s motocyklem zemřela žena. Ukázalo se, že se jednalo 

o místní záchranářku. Žena se věnovala výcviku psů, kteří pomáhají záchranářům při 

hledání lidí. Nehoda se stala v době, kdy se psem přecházela ulici na smíchovském 

Hořejším nábřeží a mířila nejspíše do parku na břehu Vltavy. Po srážce s motorkářem 
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utrpěla vážná zranění a záchranářům se ji ani po půl hodině resuscitace nepodařilo 

zachránit. Na místě skonal i její devítiletý pes.         

 

Místo tragické nehody 

Její kolegové byli smrtí zasaženi. Kromě toho, že se věnovala výcviku psů, byla 

také matkou dvou dětí. Vzpomínají na ni jako na činorodou ženu, která svou energií 

inspirovala všechny kolem sebe. „Vždy se snažila lidem kolem sebe pomoci a vyhovět a 

trénink byl, kromě rodiny, její život a velká radost,“ napsali na svých internetových 

stránkách.  Řidič motorky nehodu přežil a s pohmožděninami hrudníku byl převezen do 

nemocnice. Podle policie neřídil pod vlivem alkoholu. Později byl motocyklista obviněn 

z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Podle kriminalistů se řidič nechoval dostatečně 

ohleduplně a ukázněně, nevěnoval se plně řízení a jel vyšší než povolenou rychlostí. 

Nehoda u Smíchovského nádraží 

U Smíchovského nádraží se 6. listopadu ráno srazila tramvaj se dvěma auty. Při nehodě 

se zranili čtyři lidé. Provoz na frekventovaném příjezdu do Prahy musela policie zastavit. 
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Omezení se dotklo více než dvaceti linek autobusů. Na místě zasahovali také hasiči. 

„Kolegům z hasičské jednotky dopravního podniku jsme pomohli odstranit vozidla z 

tramvajového pásu a zajistili jsme je proti vzniku požáru,“ sdělili hasiči. 

Nehoda tramvaje s autem 

Nehoda osobního auta a tramvaje omezila v pátek 20. prosince odpoledne na několik 

hodin provoz na Barrandově. Vozidla se střetla z boku, tramvaj přimáčkla automobil na 

dopravní značku. U incidentu zasahovali hasiči a policisté. Zásah záchranné služby nebyl 

nutný, naštěstí nikdo neutrpěl zranění. Vozidlo pouze poškodilo dopravní značení a bylo 

tedy zapotřebí provést protipožární zajištění nehody. 

 

Nehoda tramvaje s autem na Barrandově 
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Pouliční bitky „Smíchováků“ s „Řepáky“ 

 

Skupinky nezletilých dětí se v poslední době „svolávají“ k velkým bitkám. Nedávno se 

jednu takovou bitku podařilo policistům rozehnat v pražských Řepích a nedošlo tak k 

žádným zraněním. Podle informací AKTU.cz dochází k vyřizování účtů především mezi 

„Řepáky“ a „Smíchováky,“ k organizaci těchto akcí používají sociální sítě. Spory přitom 

začaly na Smíchově, na křižovatce Anděl. Odtud poté vedla první „trestná výprava“ dětí 

ze Smíchova do Řep. 

 Obyvatelé pražských Řep potvrdili, že k těmto organizovaným šarvátkám dochází 

v posledních dnech velmi často. Své děti se bojí poslat samotné ze škol nebo je i nechat jít 

ven před dům. K jedné takové potyčce došlo i v úterý v podvečer. U místního rychlého 

občerstvení se střetly obě skupinky, které se mezi sebou domluvily. Jelikož ale policisté z 

místního oddělení policie (MOP) Řepy získali poznatky o tom, že v jejich části Prahy 

dochází k těmto organizovaným potyčkám, učinili důležitá opatření a na základě 

získaných informací této bitce dokázali zabránit. Čtyři osoby dobrovolně odešly          

s policisty na místní oddělení k podání vysvětlení. Poté je policisté pustili domů. Podle 

některých informací k další organizované bitce mělo dojít také 27. února v pražských 

Řepích. Na nejmenovaném kopci se měly obě skupinky sejít a mezi sebou si vyřídit účty. 

Policie se na tuto akci důkladně připravila a v okolí místa se pohybovalo větší množství 

policistů i strážníků. Na pomoc přiletěl také vrtulník, který několik desítek minut kroužil 

v dané oblasti a z výšky monitoroval situaci. Nakonec k žádným soubojům nedošlo. 
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Zdravotnictví a sociální problematika 

Oblasti zdraví a sociální problematiky představovaly také v roce 2019 jednu z priorit pro 

vedení městské části. Služby byly zaměřeny především na pomoc seniorům, osobám se 

zdravotním postižením, rodinám s dětmi nebo lidem bez přístřeší. Pro děti a mládež byly 

zajištěny prostory a aktivity pro dlouhodobé trávení volného času.  

Na území páté městské části působí řada neziskových organizací, které se věnují 

sociálním službám. Jmenujme např. azylový dům Gloria v Renoirově ulici (Hlubočepy), 

který působí v rámci Arcidiecézní charity Praha a poskytuje přechodné ubytování pro 

matky s dětmi, které přišly o střechu nad hlavou a nemají jiné zázemí. V Machatého ulici, 

(také v Hlubočepech), působí tým rané péče Diakonie, který pomáhá rodinám v období 

po narození dítěte s postižením nebo po zjištění rizika ve vývoji dítěte, a to formou péče 

a poradenství až do věku sedmi let dítěte. Ve Zborovské ulici sídlí Společnost pro 

hluchoslepé z.s. – LORM, jejíž cílovou skupinou jsou osoby postižené hluchoslepotou. 

V Lidické ulici se nachází křesťanská Armáda spásy, jejímž cílem je fyzická, sociální, 

morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií. V Česku provozuje sociální 

zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než šedesát registrovaných 

sociálních služeb. I v letošním roce ve spolupráci s OC Nový Smíchov pořádala sbírku 

vánočních dárků pro děti žijící v azylových domech Armády spásy. 

Zmíněné instituce jsou jen střípky z celkového spektra sociálních a charitativních 

institucí, které se na území páté městské části nacházejí. Sama městská část pak tyto 

služby poskytuje skrze svou příspěvkovou organizaci CSOP Praha 5. 

  

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 

CSOP Praha 5 je příspěvkovou organizací MČ Praha 5 a zajišťuje jejím občanům široké 

spektrum sociálních služeb pro všechny, kteří potřebují pomoc a nejsou zcela soběstační 

z důvodu věku, zdravotního a tělesného postižení či dlouhodobého onemocnění. V rámci 

CSOP Praha 5 působí terénní pečovatelská služba, pobytové zařízení Na Neklance, dům 
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s pečovatelskou službou v ulici Zubatého s oblíbeným wellness centrem pro seniory a 

služba Taxík Maxík, který slouží seniorům nad šedesát let a handicapovaným občanům 

z páté městské části. Volnočasové aktivity, kulturní a vzdělávací programy pro seniory 

zajišťovala i v tomto roce dvě komunitní centra: Prádelna a Louka. Senioři si zde mohli 

vybrat z široké nabídky vzdělávacích programů z oblasti zdravého životního stylu, 

jazykových a počítačových kurzů, tance, cvičení jógy, výtvarných workshopů a dalších 

společenských aktivit. Velmi oblíbený je mezi seniory stolní tenis, který má v KC Prádelna 

tradici od roku 2012. Senioři mají k dispozici hernu v pondělí a ve středu. Každoročně je 

pořádán Lednový turnaj SENzačních SENiorů, jehož 6. ročník se letos konal ve dnech   

28. a 30. ledna. Turnaj také podpořil svými produkty partner komunitního centra – 

Pivovary Staropramen.          

 K akci se vyjádřil radní P. Lachnit (ANO), který soutěž zaštítil: „Letos již pošesté 

budu předávat diplomy vítězům i poraženým hráčům. Každoročně se na to velmi těším, 

protože z účastníků přímo srší energie a radost z pohybu. Zároveň je také každý rok 

znatelná zvyšující se úroveň a technická vyhranost jednotlivých hráčů, samotný turnaj už 

získal určité renomé.“  Oblíbené byly i programy, ve kterých si zájemci mohli procvičit 

svou paměť formou testů, kvízů, deskových her a reminiscenčních technik, které 

podporují a rozvíjejí kognitivní funkce.        

 Součástí CSOP Praha 5 je i Pobytové odlehčovací zařízení Na Neklance 15, které je 

registrovanou sociální službou. Jeho kapacita je 27 lůžek a nepřetržitý čtyřiadvaceti 

hodinový provoz zajišťuje tým profesionálních pečovatelek, zdravotních sester, lékaře a 

sociálních a aktivizačních pracovníků. Toto zařízení se snaží nahradit seniorům a 

seniorkám deficit v rodině a v rodinném zázemí. Nedílnou součástí sociální péče je 

aktivizace s nabídkou programů pro klienty. V atriu je k dispozici komunitní zahrada, 

kde mohou zájemci trávit čas vysazováním rostlin. Během roku se někteří zapojili i do 

výroby různých předmětů a v době vánoční si upekli cukroví.    

 Někteří seniorští návštěvníci komunitních center spolupracovali také s ostatními 
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středisky CSOP a pod heslem ‘Senioři seniorům‘ vytvářeli pro ostatní klienty   další 

aktivity.  

Také v letošním roce se uskutečnily oblíbené akce, například výlety s tajenkou, 

které již několik let nabízí CSOP nejen seniorům, ale i dětem a široké veřejnosti. 

V letošním roce proběhly výlety dva. Putování „Výlet s tajenkou po mořském dně“ začalo 

pod viaduktem v Hlubočepech. Délka trasy byla přibližně tři kilometry přírodou 

Prokopského údolí     s cílem v železniční zastávce v Holyni. Zúčastnili se nejen senioři, 

ale i rodiče a prarodiče se svými ratolestmi a také pejskaři se svými mazlíčky. Další výlet 

s tajenkou byl téměř tříkilometrový a vedl z Cibulky až na stolovou horu Vidoule. 

Výletníci se vydali ze zastávky Poštovka k romantické kamenné rozhledně Cibulka, která 

se nachází v pražské čtvrti Košíře ve výšce 302 m n.m. Okolo ní se rozprostírá parkový 

areál, jehož centrem je bývalá hospodářská usedlost. Dále pokračovali kolem čínského 

pavilónu až na stolovou horu. 

 

Senior akademie 

V letošním roce se již posedmé uskutečnil oblíbený osvětový cyklus, který připravili 

pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy v období od února do května.   

Cílem akademie bylo naučit seniory i zdravotně a tělesně postižené občany zvládat 

krizové situace. Témata se týkala především ochrany života, zdraví a majetku, ale         

i bezpečnosti v provozu, domácího násilí, chovu psů na území hl. m. Prahy, požární 

ochrany a základů poskytování první pomoci. V rámci přednášek proběhly i praktické 

ukázky a promítání instruktážních filmů. Slavnostní ukončení se uskutečnilo dne 16. 

května v místnosti Zastupitelstva Městské části Praha 5. Pracovníci útvaru prevence 

Městské policie hl. m. Prahy a radní Petr Lachnit předali účastníkům Senior akademie 

pamětní list o absolvování akademie a drobné předměty k zabezpečení bytu. 

 



59 

 

Jarní den seniorů 

Dne 2. dubna se v Paspově sále pivovaru Staropramen konal tradiční Jarní den seniorů, 

který je určen pro seniory s trvalým bydlištěm v páté městské části. Letos organizátoři 

akce, MČ Praha 5 a CSOP Praha 5, připravili divadelní představení, komedii Jaroslava 

Sypala s názvem „Kšanda“. Příběh o lidské hrabivosti byl nabitý dějem a originálním 

humorem. 

 

Den zdraví 

Dne 30. května uspořádalo CSOP Praha 5 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem 

v Praze v prostorách radnice Prahy 5 již 19. ročník Dne zdraví, který zaštítil radní        

P. Lachnit. Tato akce byla uskutečněna zejména pro občany Prahy 5, ale zúčastnit se mohli 

i občané jiných městských částí. Zájemcům byl změřen krevní tlak, stanoven index 

přiměřené tělesné hmotnosti (BMI index), změřeno množství tuku skrytého v těle a dále 

bylo zajištěno odborné poradenství o výživě i rady pro občany, kteří chtěli přestat kouřit. 

Dalším tématem byla prevence alergií a karcinomu prsu. Cílem akce bylo motivovat 

účastníky ke změně životního stylu a napomáhat ke zvýšení informovanosti širší 

veřejnosti o prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění. 

 

Výlety 

V letošním roce se v období prázdnin uskutečnilo (v rámci programu Komunitních center 

Prádelna a Louka) celkem šest výletů a jedna komentovaná procházka s profesionálním 

průvodcem po pražských dvorech. Senioři navštívili například Kutnou Horu, Litoměřice, 

Karlovy Vary, Český Krumlov a Litomyšl. Celodenní poznávací výlety patří již tradičně 

k nejoblíbenějším aktivitám letního programu.  
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Akce CIHLA 

Akce cihla 2019 se konala na pěší zóně Anděl od 12. června do 31. července. Celostátní 

sbírku organizovalo občanské sdružení Portus Praha z.ú. Patrony akce stali houslista 

Jaroslav Svěcený a herečka Simona Stašová. Kampaň byla vedena na podporu moderních 

sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením. Zakoupením cihly občané přispěli na 

rozšíření sociálního podniku „Dobroty s příběhem“ o bistro s dobrou kávou, kde mohou 

najít uplatnění další lidé s mentálním postižením. Vymalovanou cihlu je možné si odnést 

domů nebo ji darovat. 

Den neziskových organizací 

Dne 12. září uspořádala MČ Praha 5 již třináctý Den neziskových organizací, který se 

uskutečnil na pěší zóně Anděl. Veřejnosti se na akci představilo téměř padesát neziskovek 

působících v Praze 5 a tím se zvýšilo povědomí a informovanost o nabídce služeb, včetně 

ukázek z jejich činnosti. Zúčastnily se například CSOP Praha 5, Helppes, Nadace rozvoje 

občanské společnosti, Kulturní a rodinné centrum Barrandov, Diakonie či Home-Start ČR. 

Akci zaštítil radní Petr Lachnit. 

Očkování zvířat od lidí bez domova v KC Prádelna 

Koncem září se tradičně v KC Prádelna a v přilehlém parku konala neobvyklá akce. 

Nezisková organizace „Psí život“ tady očkovala zvířata patřící lidem bez domova. Jedná 

se bezesporu o originální a potřebnou aktivitu zaměřenou na zdraví „nejlepších přátel 

člověka“, kteří se společně se svými pány nacházejí ve velmi obtížné životní situaci.   

 

SENIOR-KA 

Dne 21. září se konal již dvacátý první ročník mezinárodního šachového turnaje SENIOR-

KA. Tato akce je připomínkou Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. října      

a poprvé ho v roce 1998 vyhlásil Kofi Annan, tehdejší generální tajemník Organizace 
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spojených národů. Den je oslavou všeho, co společnosti staří lidé přinášejí. Upozorňuje 

však také na problémy, se kterými se potýkají. Významný den si připomněli také 

dlouholetí organizátoři turnaje, tj. pracovníci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci 

Praha 5, neboť většina jejich služeb je zaměřena právě na pomoc seniorům.         

 Mezinárodní šachový turnaj pod záštitou radního Petra Lachnita se odehrával na 

Smíchovské radnici, Švýcarským systémem, 7 kol, 2x20 minut. Turnaje se zúčastnilo 118 

hráčů a hráček. Ženy starší padesáti let a muži nad šedesát let, bez ohledu na šachové 

tituly a registraci. Nejlepší hráči na prvních třech místech ve všech čtyřech kategoriích 

byli oceněni. Hlavní cenou je Putovní pohár Centra sociální a ošetřovatelské pomoci 

Praha 5. Absolutním vítězem letošního ročníku smíchovské SENIOR-KY se stal pan Jan 

Pešout. 

 

Polívková smršť 

Ve dnech 21. až 24. října se již podeváté uskutečnil na pěší zóně Anděl gurmánský 

benefiční projekt „Polívková smršť“. Veřejná sbírka proběhla formou stánkového prodeje 

polévek, které byly zhotoveny skvělými šéfkuchaři a vydávány dobrovolníky. Z každé 

polévky bylo věnováno 40 Kč na neurorehabilitaci ve společnosti ERGO Aktiv, o.p.s., 

která poskytuje podporu lidem po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném získaném 

poškození mozku. Zbytek z ceny byl použit na pokrytí nákladů spojených s organizací 

akce.            

 Polívkový tým tvořili například Jan Wiesner z Holiday Inn Prague, Tomáš Fořt 

z Lokalblocku, Roman Paulus z Radisson Blu Alcron, Ondřej Panoš z Etnosvěta, Patrik 

Šándor z UMAMI sushi, Martin Císař a Lukáš Hrdina ze SEZIO Restaurant. Záštitu nad 

akcí převzala starostka Renáta Zajíčková a městská část akci podpořila částkou 20 000 Kč. 

Otevření Dětské polikliniky 

Ke dni 25. března 2019 byla veřejnosti zpřístupněna zrekonstruovaná Dětská poliklinika 

FN Motol, jak hlavní vstup od ředitelství, tak průchody z dětské i dospělé části areálu. 
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Výročí 20 let od otevření urgentního příjmu 

V květnu 2019 se oslavilo 20 let od zřízení Oddělení urgentního příjmu ve FN Motol. Zde 

zaznamenáváme významné události tohoto dvacetiletí.   

1999  Zahájení provozu 1. ledna – převzetí prostor od ZZSHMP pod názvem 
Oddělení centrálního příjmu dospělých 

K dispozici pouze 1 funkční vyšetřovna, k dispozici 2 lůžka. 

Během roku probíhají stavební úpravy, díky kterým vzniknou celkem 4 ošetřovny s 5 
lůžky 

Personálie: 1 lékař, 2 sestry, 1 sanitář 

2000 Zprovoznění vozíkové služby 

2001  Otevření recepce 

2004  Změna názvu na Oddělení urgentního příjmu dospělých (OUPD) 

Personálie: 2 lékaři, 3 sestry, 1 sanitář 

2005  Otevření lékařské služby první pomoci (LSPP) ve FN Motol 

Rozšíření kapacity na 7 lůžek 

První nácvik traumaplánu (50 osob) 

2011   1. září je zahájen provoz heliportu na střeše dětské budovy 

Primář oddělení vytváří kritéria pro třídění pacientů ve 3 prioritách 

2012   4. ledna je nainstalováno ovládání osvícení heliportu z recepce OUPD 

2014/2015  Rekonstrukce za účelem rozšíření a zmodernizování stávajících prostor 

2015   28. dubna slavnostní otevření nově zrekonstruovaného oddělení za účasti 
premiéra a ministra zdravotnictví 

4. května je zahájen příjem pacientů do nových prostor 

2016   Historicky největší počet ošetřených pacientů 21 989 na urgentním příjmu 
a 35 555 na akutních ambulancích 
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Zřízena služba „Asistent pacientů“ v hale OUPD 

2017   Nový ARO box (OUPD začal fungovat také jako příjmové místo pro 
KARIM) 

2018   Nový systém třídění pacientů v 5 prioritách 

Ošetřeno 73 864 pacientů, z toho 21 536 na expektačních lůžkách a 35 166 v akutních 
ambulancích 

Lékařská pohotovostní služba (LPS) je se 17 162 ošetřenými pacienty nejvytíženější 
lékařskou pohotovostí v Praze 

 

Traumaplán ve FN Motol  

Ve FN Motol proběhl v noci ze 17. na 18. června 2019 cvičný traumaplán nejvyššího 

stupně. V návaznosti na taktické cvičení, jehož tématem byl teroristický útok              

v obchodním centru, byl ve Fakultní nemocnici v Motole v 1:13 hodin vyhlášen cvičný 

traumaplán nejvyššího stupně. FN Motol byla jedinou nemocnicí, kam byli fiktivně 

zranění převáženi. Cvičný traumaplán, do kterého bylo zapojeno celkem sedmdesát 

zdravotníků, byl ukončen ve 4:30 hodin. 
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Momentka z cvičného traumaplánu 

 

 Na Oddělení urgentního příjmu dospělých bylo během akce ošetřeno 62 figurantů, 

z toho 11 s těžkými zraněními, která by si v reálné situaci vyžádala hospitalizaci na 

ventilovaných lůžkách. Ve 4 případech lékaři konstatovali smrt. U 2 ještě před příjezdem 

do nemocnice, u dalších 2 během ošetření. Do cvičení bylo zapojeno i pracoviště dětského 

urgentního příjmu. Sem bylo z obchodního centra transportováno 45 dětí, 14 z nich       

s těžkými poraněními. V povaze zranění dominovala jak u dětí, tak u dospělých zranění 

po explozi, popáleniny, pohmožděniny, poranění hlavy a krku, otevřené zlomeniny. 

 „Jako největší nemocnice v ČR musíme být dobře připraveni na zvládnutí zcela 

mimořádných událostí. Toto taktické cvičení tak bylo unikátní příležitostí vyzkoušet si situaci, 

která by v reálu znamenala velké zatížení pro běžný nemocniční provoz,“ sdělil Martin Holcát, 

náměstek pro léčebně preventivní péči FN Motol. V případě většího počtu zraněných 

musí být tým urgentního příjmu schopen během 15 minut předat všechny své pacienty 
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na příslušné kliniky a mít k dispozici všechna urgentní akutní lůžka pro příjem zraněných 

z hromadné nehody. Kromě zdravotního personálu dostávají pokyny i další zaměstnanci 

nemocnice. Například je nutné zajistit bezproblémový průjezd sanitních vozů po celém 

areálu nemocnice anebo se postarat o příbuzné pacientů.    

 Během nácviku traumaplánu se v nemocnici současně prověřuje několik faktorů. 

Především to, jestli správně funguje pohotovostní svolávací systém nebo jak probíhá 

koordinace práce zdravotníků na urgentních příjmech při ošetřování mnoha zraněných 

najednou. Modelová situace také pomůže ověřit, jak kvalitně jsou jednotlivá pracoviště 

schopna vzájemně si předávat informace a připravenost klinik uvolnit potřebná lůžka. 

Prioritou přitom zůstává to, aby byli zranění správně a včas ošetřeni a v případě nutnosti 

i hospitalizováni.         

 Taktické cvičení pořádalo Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy v noci 

ze 17. na 18. června a participovali na něm kromě FN Motol také Magistrát hlavního města 

Prahy, Městská policie hlavního města Prahy, Zdravotnická záchranná služba hlavního 

města Prahy, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Městská část Praha 5. 

 

Rozšíření Stomatologické kliniky FN Motol 

Celkem 11 ambulancí a vlastní zákrokový sál pro jednodenní výkony získala v září 2019 

k dispozici Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. FN Motol díky 

novým prostorům mohla rozšířit speciální stomatologickou péči pro děti. Moderní 

přístrojové vybavení, nové techniky a technologie zlepšily nejen diagnostiku, ale 

významně napomohly lékařům při plánování léčebného postupu. Např. při vstupním 

vyšetření je možné pacientovi zhotovit 3D sken dutiny ústní nebo i dalších částí obličeje, 

a na jeho základě pak stanovit nejvhodnější léčebný plán pro multidisciplinární terapii.  

Stomatologická klinika se specializuje především na péči o dětské a dospívající pacienty. 

Ošetřuje převážně děti se speciálními potřebami, jako jsou například děti se vzácnými 

onemocněními, s poruchou autistického spektra apod., které potřebují odlišný přístup při 
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plánování i vlastní terapii. Ošetření je mnohdy možné pouze za použití prostředků jako 

je analgosedace nebo celková anestézie. 
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Školství, vzdělávání a akce pro děti 

Začátkem roku 2019 bylo na MČ Praha 5 zřízeno 21 mateřských škol, z toho 8 bylo 

součástí základních škol. „Mateřinky“ navštěvovalo přibližně 2 400 dětí. Základních škol 

zřizovala městská část celkem 12 a navštěvovalo je více než 5 700 žáků. Oblast školství 

tedy představuje jednu z významných agend MČ Praha 5. Do své gesce tuto oblast přijala 

1. místostarostka, později starostka městské části Renáta Zajíčková. 

Vize 1. místostarostky Renáty Zajíčkové 

Ta hned ze začátku roku 2019 na svém blogu zveřejnila příspěvek shrnující její dosavadní 

aktivity v tomto oboru, ale také její vize do budoucna. Mj. v tomto svém příspěvku 

deklarovala, že kvalitní školu pokládá za výsledek „širokého spektra procesů, činností, 

funkčních pravidel, osvíceného vedení s jasnou vizí střednědobých cílů včetně jejich 

prostupnosti, systematické manažerské práce a zájmu zapálených a kreativních lidí.      

Z uvedeného vyplývá, že úroveň školy je výsledkem zapojení a spolupráce několika 

skupin, které školu tvoří a modelují. Těmito skupinami jsou: žáci, pedagogové, vedení 

školy, nepedagogičtí pracovníci, rodiče a zřizovatelé. Staletá praxe potvrzuje, že když tyto 

skupiny spolupracují efektivně, poskytují si zpětné vazby a vedou spolu partnerský 

dialog, je téměř jistotou, že škola poskytuje vysokou kvalitu edukativního procesu, že 

utváří široký prostor pro vzájemné setkávání a občanský život, a že tedy komplexně 

naplňuje svůj účel a smysl.“ Jednou z priorit místostarostky se proto stalo navázání 

intenzivní komunikace s řediteli místních školních institucí a „nastavení efektivního 

dialogu mezi městskou částí a řediteli škol“. Dále si místostarostka vytyčila za cíl navýšení 

výdajů pro tuto oblast a s tím spojené rozšíření personálního zázemí nepedagogickými 

pracovníky, kteří by školám poskytovali potřebný servis a administrativní či jiné odborné 

práce, aby „pedagogové a vychovatelé měli více času na vzdělávání a na rozvoj dětí, na 

komunikaci s rodiči, na analýzu své práce, na kvalitní přípravu výuky a na vlastní 
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rozvoj“. Dalším důležitým opatřením se mělo stát zpracování strategického dokumentu 

s podrobným popisem vývoje našeho školství ve střednědobém horizontu: „je nutné se 

tohoto úkolu ujmout. Minulá radnice zpracovala dokumenty, které zachycují 

demografický vývoj a z něj plynoucí nároky na kapacity, výhledy územního rozvoje, 

současný technický stav budov, dokonce nastínila hrubé záměry vzdělávání pro nejbližší 

období. Z těchto dat můžeme vycházet při vytváření střednědobého záměru a rozvoje 

škol zřizovaných městskou částí.“ Dokument pracovně nazvaný „Dlouhodobá strategie 

rozvoje školství na MČ Praha 5“ by měl vzniknout v blízké budoucnosti. Za tímto účelem 

byl v červnu 2019 proveden elektronický průzkum školních zařízení pomocí dotazníku, 

jehož výstupem se stala SWOT analýza. „Cílem prováděné analýzy není srovnávání 

jednotlivých škol a jejich kategorizace na „lepší“ a „horší“. To ani z výstupů nelze 

stanovit. Výstupy z provedených šetření budou primárně sloužit pro vedení jednotlivých 

škol jako základ pro zpracování dlouhodobých plánů. Výsledky SWOT analýzy využije 

radnice Prahy 5 k sestavení optimální dlouhodobé strategie rozvoje školství na území 

Prahy 5,“ uvedla tehdy iniciátorka analýzy Renáta Zajíčková. 

Podpora moderních pomůcek ve školách 

Radnice MČ Praha poskytla finanční prostředky na pořízení tabletů a výukových 

stavebnic do mateřských škol. Komplet nesl označení Balíček 3Boxík – ŠKOLNÍ 

ZRALOST. Požadavek vzešel od ředitelek mateřských škol, které jsou členky pracovní 

skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost. Materiály byly vytvořeny 

odborníky a vznikly ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Další 

finanční prostředky byly uvolněny na pořízení digitální interaktivní nástěnky Ámos 

vision pro využití na základních školách. Nástěnka má dvě zóny, v nichž kombinuje 

funkce běžně používaných obrazovek a navíc je doplněna o dotykové ovládání.  

Poskytuje žákům, učitelům i rodičům potřebné a aktuální informace, např. rozvrh hodin, 

změny ve výuce, jídelníček, dotazníky a zároveň vysílá zábavné, soutěžní a informativní 
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spoty. Třetí podpořenou oblastí je 3D tisk. Základní školy obdržely finanční prostředky 

na pořízení technického vybavení – 3D tiskáren, 3D skenerů a potřebného příslušenství 

včetně základní podpory. 

Horká půda pod Žvahovem 

Vedení MČ Praha 5 jasně deklarovalo, že v září 2019 dojde k osamostatnění žvahovské 

školy, která prozatím fungovala jako detašované pracoviště ZŠ Kořenského. Samostatná 

devítiletá základní škola (ZŠ Pod Žvahovem) skutečně vznikla a sídlí ve školním objektu, 

o který se vedl dlouholetý spor s Tanečním centrem Praha (TCP). TCP ale odmítlo vyklidit 

některé prostory, a tak se nová škola potýká s nedostatkem místností. Několikrát během 

roku 2019 došlo ke konfliktu mezi oběma stranami. Jeden incident vypukl v době, kdy 

měl v lednu v jídelně začít fungovat nový režim střídání dětí ze základní školy a studentů 

konzervatoře. Ve vypjaté atmosféře zakladatel TCP Antonín Schneider povalil ředitele 

základní školy Jana Horkela na zem, jeden z rodičů zase chytil kolem krku Schneidera. 

Po incidentu hlídkovala před budovou školy policie.      

 Jídelna a tělocvična jsou pro možné soužití obou škol klíčové. S dalšími novými 

třídami, které chce zřídit základní škola, by totiž podle vedení ZŠ přestala jídelna plnit 

hygienické normy, pokud by i TCP v budově zůstávalo. Tělocvična je pro oba subjekty 

také zásadní a už nyní kapacitně nestačí. 

Výstava v SOŠ Drtinova 

Střední odborná škola Drtinova ve spolupráci s Úřadem dokumentace a vyšetřování 

zločinů komunismu, Kabinetem dokumentace a historie vězeňské služby ČR a Policií ČR 

uspořádala v aule budovy školy výstavu s názvem „Když se pravda měnila v krev…“ 

s podtitulem „vyšetřovací věznice StB v prvním desetiletí“. Jednotlivé výstavní panely 

ukázaly politické a právní podmínky vytvořené Státní bezpečností ve vyšetřovacích 
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věznicích zřízených v Praze, Valdicích, Brně, Znojmě a Uherském Hradišti v letech 1946–

1956.  

 

Momentka z výstavy otevřené pro veřejnost do 20. února 2019 

 

Mnohé vyšetřované osoby se rozsudku nedočkaly z důvodu náhlého úmrtí za 

nevyjasněných okolností nebo sebevraždy. Odsouzení vykonávali dlouholeté tresty 

odnětí svobody v pracovních táborech, kde často v průběhu trestu umírali na různá 

onemocnění a pracovní úrazy nebo končili svůj život na popravišti. Jejich těla nebyla 

zpravidla vydána rodině k pohřbení, ale ukládána do neoznačených hrobů na 

utajovaných místech nebo zpopelněna bez vydání urny. Tímto způsobem byly zmařeny 

životy odpůrců vznikajícího komunistického totalitního režimu, který později 

z politických důvodů učinil pokus o revizi politických procesů. Výsledky šetření 

stranických komisí však ve většině případů obhajovaly vynesené rozsudky a inspekce 

ministra vnitra postihla za používání nezákonných metod jen vyšetřovatele StB 
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v nejzávažnějších případech. Teprve po roce 1989 bylo možno řádně dokumentovat 

všechny případy nezákonného zacházení s vyšetřovanými osobami včetně podmínek ve 

věznicích StB a zahájit trestní stíhání viníků.  

Hudební entrée přednesl pěvecký sbor Drtinka. Na vernisáži promluvila ředitelka 

školy PaedDr. Pavla Nedomová, ředitelka Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu plk. PhDr. Eva Michálková a učitelé školy. 

 

Příběhy našich sousedů 

Dne 16. března se uskutečnila slavnostní závěrečná prezentace projektu „Příběhy našich 

sousedů“. Celkem patnáct týmů z deseti základních škol Prahy 5 sbíralo zajímavé životní 

příběhy pamětníků. Žáci pátých až devátých ročníků v doprovodu svých učitelů         

a pracovníků Paměti národa natáčeli vyprávění osudů zajímavých osobností a potom 

jejich vzpomínky zpracovali do textů, které se staly předlohou pro dokumenty, publikace 

a výstavy.           

 Žáci ze ZŠ Kořenského s učitelem B. Hajdúkem zaznamenali vzpomínky signatáře 

Charty 77 Daniela Kroupy. Zakázaný skladatel Marek Kopelent přiblížil žákyním ZŠ 

Waldorfská a paní učitelce Šárce Slavičínské životní situaci, kdy pro své názory nemohl 

prezentovat svoji tvorbu a svá díla tvořil pouze tzv. „do šuplíku“. Děti ze ZŠ Santoška 

pod vedením paní učitelky Evy Erbenové zpracovaly vyprávění literárního historika     

a překladatele Josefa Čermáka.       

 Několikaminutové prezentace hodnotila odborná porota ve složení novináře     

J. Šídla, historika V. Faltýnka a pedagožky L. Soukupové. Vítězným týmem se stali žáci          

ZŠ U Santošky pod vedením učitelky E. Erbenové, druhé místo získali žáci ZŠ Kořenského 

pod vedením učitele B. Hajdúka a na třetím místě se umístili žáci ze ZŠ Podbělohorská 

pod vedením učitelky M. Martinovské, kteří zpracovali životní příběh Heleny Kleinové. 

Na konci slavnosti byla zahájena putovní výstava k projektu Příběhy našich sousedů. Od 
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roku 2012 do ledna 2019 se do projektu Příběhy našich sousedů zapojilo v České republice 

661 škol s 4234 žáky. 

 

Momentka ze soutěžního večera  

 

Den učitelů 

Dne 27. března se uskutečnilo setkání starosty D. Mazura a 1. místostarostky R. Zajíčkové 

s řediteli a pedagogy ze základních a mateřských škol z Prahy 5 v reprezentačních 

prostorách Rezidence primátora na Mariánském náměstí. Oslavili zde společně Den 
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učitelů. Při této příležitosti byli oceněni pedagogové, kteří nadstandardně plnili své 

povinnosti. 

 

Starosta D. Mazur a 1. místostarostka R. Zajíčková v primátorské rezidenci  

„Vyslechli jsme mnohdy celoživotní příběhy učitelů, zástupců, hospodářek, vychovatelek 

a třeba vedoucí jídelen a školníků. Ti všichni dotvářejí obraz a atmosféru škol a jejich práci 

je třeba náležitě ocenit,“ řekla místostarostka pro oblast školství R. Zajíčková. 

Pohádkový les 

Dne 4. května se na Barrandově uskutečnila akce Pohádkový les, kterou připravila MČ 

Praha 5 a společnost Velká dobrodružství. Tentokrát se děti vydaly po stopách Sněhové 

královny z pohádky Hanse Christiana Andersena. Na kilometrové trase lesem plnily děti 

úkoly u pohádkových bytostí a v cíli dostaly od kouzelné Sněhové vločky dárek. Letos se 
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akce zúčastnilo více než jedenáct tisíc lidí, přes 80 procent dětí bylo z městské části Praha 

5. Tradičně Pohádkový les doprovodila i organizace Helppes se svými asistenčními 

pejsky. Návštěvníci se rovněž mohli seznámit s činností příspěvkové organizace Centrum 

sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Další Pohádkový les se konal začátkem října. 

Den dopravní bezpečnosti 

V základní škole a mateřské škole Barrandov na Chaplinově náměstí proběhl v úterý 7. 

května 2019 „Den dopravní bezpečnosti“ pro 80 dětí z této základní školy. Akce byla 

realizována ve spolupráci s oddělením prevence Městské policie hlavního města Prahy, 

pod vedením Josefa Zběhlíka. Starší děti si zkusily, jak se píše dopravní test a ty menší 

dostaly test kreslený. Poté si na dopravním hřišti mohly vyzkoušet, jak dobře znají 

pravidla silničního provozu. Nejlepší dětští řidiči dostali dětský řidičský průkaz.        

Za odměnu si děti mohly zaskákat na nafukovacím hradě. Pro všechny bylo připraveno 

občerstvení. Podobné akce proběhly i v podzimních měsících v dalších základních 

školách v Praze 5. 

Dětský den 

Městská část Praha 5 dlouhodobě spolupracuje s Obvodním ředitelstvím městské policie 

hl. m. Prahy, Policií ČR a hasiči. I letos společně uspořádali Den dětí v parku Sacre Cour. 

Pro děti byly připraveny soutěže například v hodu na koš, v lovení rybiček a střílení na 

terč. Také proběhla ukázka poslušnosti služebních psů včetně zadržení agresivního 

pachatele a předvedení jízdní skupiny na koních se simulovaným přechodem ohně       

a dýmu. Velkým překvapením pro všechny žáky i pedagogický dozor byl PUSHBALL. 

Pro nezasvěcené se jedná o fotbalové klání s velkým míčem, který po hřišti do branek 

přesunují koně vedené strážníky v jejich sedle. Ve stanici přírodovědců Domu dětí       

a mládeže se děti mohly projet na poníkovi a prohlédnout si expozici živé flóry a fauny. 
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Páťák 

V červnu vyšlo nulté číslo elektronického zpravodaje Páťák, což je nová komunikační 

platforma seznamující s informacemi o mateřských a základních školách zřízených pátou 

městskou částí. Nový zpravodaj vyšel i v tištěné podobě ještě v listopadu. Má čtyřicet 

stran a kromě tištěné verze je možné si ho přečíst na speciální čtečce na 

www.zpravodajpatak.cz. Páťák vychází v rámci projektu MAP (místní akční plán rozvoje 

vzdělávání), který v Praze 5 běží již ve své druhé vlně, a který slouží k rozvoji školství a 

vzdělávání.  

„Často se ke mně dostalo postesknutí, že školy mají malý prostor v radničních médiích     

a obtížně tak prezentují své nabídky a možnosti k rodičům. Proto jsme se rozhodli 

vytvořit pro ně samostatný prostor, protože témat je skutečně hodně. A potvrzuje to i 

první číslo Páťáka, na jehož vzniku se podílely všechny naše školy, ale i žáci a rodiče. A 

právě to vzájemné propojení mě osobně mimořádně těší,“ sdělila místostarostka R. 

Zajíčková. 

Hřiště V Remízku II 

V Hlubočepech byl otevřen nový sportovní areál ZŠ Barrandov II V Remízku, který je 

určen pro školy i veřejnost. Moderní sportoviště nabízí oproti původnímu areálu několik 

sportovních ploch určených k různým sportovním aktivitám. Prostředky na modernizaci 

hřiště byly čerpány v rámci poskytnuté dotace Magistrátu hl.m. Prahy na renovaci 

sportovních areálů. 

http://www.zpravodajpatak.cz/
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„Barrandov je nejhustěji obydlená lokalita MČ Praha 5 a ta sportoviště prostě nebyla ve 

valném technickém stavu. Nachází se tu dvě největší základní školy. Proto došlo i k tomu, 

že předchůdci iniciovali tento projekt a navrhli  modernizaci sportoviště ZŠ Barrandov 

II V Remízku,“ řekl Štěpán Rattay (Piráti), radní Prahy 5 pro investice a správu majetku. 

 

Momentka z otevření nového sportoviště  

Internet věcí v SPŠ 

Při příležitosti zahájení nového školního roku byla ve Smíchovské střední průmyslové 

škole otevřena laboratoř zaměřená na internet věcí (IoT). V laboratoři je nainstalován 

model tzv. chytrého domu, který s pomocí senzorů umožňuje v reálném čase regulovat 

osvětlení, ventilaci a další rozvody. Vedoucím laboratoře se stal Jan Tesař, absolvent 

školy, který se na internet věcí zaměřuje. Laboratoř vznikla díky dotaci od magistrátu, 

který je zřizovatelem školy a v minulosti jí přispěl například na vybudování pracoviště 

kyberbezpečnosti, kde zkušebně funguje připravovaný nový učební obor pro střední 

školy zaměřený na kybernetické hrozby. 



77 

 

Století waldorfské pedagogiky 

V rámci celosvětových oslav založení první Waldorfské školy dne 1. září 1919 ve 

Stuttgartu „Waldorf 100“ uspořádala Základní škola waldorfská z Prahy 5 – Jinonic pod 

záštitou starostky MČ Prahy 5 Renáty Zajíčkové od 19. září do 4. října v prostoru před 

kostelem sv. Václava na Smíchově výstavu „100 let waldorfských škol, 100 let moderního 

vzdělávání“. Široké veřejnosti byla představena historie a současnost Základní školy 

waldorfské v Praze 5, která funguje již téměř tři desetiletí. Obrazové panely přiblížily 

základní principy waldorfské pedagogiky a interaktivní expozice v Galerii D 

v Portheimce prezentovala ukázky prací žáků a další materiály. Během výstavy bylo 

možné navštívit mimořádně bohatý doprovodný program žáků, učitelů, rodičů i přátel 

školy. 

 

Výstava o waldorfském školství na prostranství před sv. Václavem 
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Malířská paleta Prahy 5 

 

V období od 1. října do 30. listopadu proběhl 1. ročník výtvarné soutěže pro děti, kterou 

organizovala MČ Praha 5 pod záštitou starostky R. Zajíčkové a místostarosty L. Herolda. 

Téma prvního ročníku bylo Děti za Prahu 5 jako lepší a hezčí místo k životu. Děti 

soutěžily ve dvou kategoriích, od šesti do jedenácti let a od dvanácti do patnácti let.

 Komise vybrala nejzdařilejší obrázky a deset dětí z každé kategorie postoupilo na 

workshop, který se uskuteční v lednu 2020 pod vedením výtvarnic Heleny Slavíkové-

Hruškové a Viktorie Rampal Dzurenko. Následně proběhne výstava v Galerii „D“ 

Portheimka, kde budou uvedena nejlepší díla mladých výtvarníků. 

 

Slavnosti škol Prahy 5 v parku Portheimka 

Třetí ročník Slavností škol se uskutečnil v sobotu 12. října od desíti do šestnácti hodin 

v parku Portheimka pod záštitou starostky MČ Praha 5 Renáty Zajíčkové. Cílem akce se 

stalo seznámení rodičů i široké veřejnosti se všemi, kteří působí v oblasti vzdělávání na 

území Prahy 5 v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.“. Školy         

a školky se prezentovaly kulturním i sportovním programem a nabídkou propagačních 

předmětů. Pro děti byl připraven pestrý doprovodný program. V rámci akce byla 

zahájena kampaň „S nadhledem na síti“, jejímž cílem bylo poukázat na závažnost tématu 

digitální gramotnosti. První část s názvem „Dětství online“ se věnovala bezpečnosti dětí 

na internetu. Více informací k tématu bylo pro zájemce předáno u informačního stánku 

Vzdělávacího a informačního centra Praha 5. 
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Momentka ze školních slavností v roce 2019 

 

Mezinárodní žákovská konference 

Ve dnech 28. a 29. listopadu se uskutečnila v prostorách radnice MČ Praha 5 pod záštitou 

radního M. Damaška dvoudenní Mezinárodní žákovská konference, na níž se žáci 

základních škol z Prahy 5 setkali se svými vrstevníky ze Španělska, Slovenska a Polska. 

Pracovním jazykem byla angličtina. První den si žáci vzájemně představili svoji zemi     

a město a odpoledne strávili vycházkami po Praze. Druhý den byl věnován diskuzi na 

téma polytechnická výuka.  



80 

 

 

Momentka z V. ročníku Mezinárodní žákovské konference 
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Kulturní dění v Praze 5 

Jako každý rok, také v roce 2019 se na území páté městské části konala celá řada více či 

méně významných kulturních akcí, ale i událostí týkajících se kulturního života Prahy 5. 

Nechyběly koncerty, zajímavé výstavy i premiéry divadelních představení. Vzhledem ke 

značnému počtu podobných aktivit zaznamenáme v kronikářském zápisu pouze některé 

z nich. 

Křest knihy 

Starosta D. Mazur pokřtil 16. ledna v pobočce městské knihovny na Smíchově knihu 

profesora J. Šestáka nazvanou „Provídky“. Autor knihy, uznávaný fyzik prof. Ing. 

Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c. je emeritním radním a čestným občanem páté městské části. 

V roce 2017 obdržel z rukou prezidenta republiky medaili Za zásluhy I. stupně. Kniha je 

sbírkou esejí a představuje souborné dílo sestavené po mnoha letech předchozích úvah, 

zápisků a reflexí odrážejících autorův široký záběr na poli vědy, literatury, umění nebo 

fotografie. 

Bertramka Národní kulturní památkou 

Dne 28. ledna 2019 česká vláda schválila návrh Ministerstva kultury, aby se smíchovská 

usedlost Bertramka stala Národní kulturní památkou. Stalo se tak jen den po 263. výročí 

narození hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, jehož dílo a životní osudy 

jsou s letohrádkem nerozlučně spojeny. Klasicistní vila z 18. století, patřící v současnosti 

Mozartově obci, byla od roku 2016 kvůli rekonstrukci uzavřena. Změna statusu umožní 

majiteli žádat více podpory z veřejných zdrojů. Na druhou stranu stát může vyžadovat 

po majiteli, aby se o památku řádně staral. Při špatné péči o objekt může stát udělit vyšší 

pokutu a rovněž může získaný status umožnit v případě problémů předkupní právo 

státu.            

 Ještě před schválením se k tématu vyjádřil radní L. Herold (ODS): „Proces zapsání 
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Bertramky jako Národní kulturní památky iniciovala radnice Prahy 5. Jsme přesvědčeni, 

že význam Bertramky je nedocenitelný, a věříme, že se tak opravdu stane. Vážíme si 

přístupu Ministerstva kultury a ministra Staňka, který se tomuto podnětu osobně věnuje. 

Shodli jsme se na potřebě vytvoření memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem kultury 

ČR, městskou částí Praha 5 a vlastníkem objektu Mozartovou obcí. Jsme připraveni 

pomáhat Mozartově obci při obnově této jedinečné památky a šíření odkazu Wolfganga 

Amadea Mozarta.“  

„Národní kulturní památka, pakliže žádá dotační peníze na ministerstvu kultury, tak je 

svým způsobem i bodově zvýhodněna. Má větší šanci na ty peníze dosáhnout, ale myslím 

si, že hlavním důvodem bylo i to, že bych chtěl dostat k jednacímu stolu jednotlivé 

skupiny, zejména majitele, což je Mozartova obec, Prahu, ministerstvo kultury, abychom 

vytvořili společný postup pro záchranu Bertramky,” řekl ministr A. Staněk. 

 Po schválení slíbil radní Herold podporu radnice „jednak v deklaraci, že městská 

část je prostřednictvím grantové politiky připravena Mozartovu obec finančně podpořit 

jak při obnově národní kulturní památky, tak při akcích pořádaných Mozartovou obcí na 

Bertramce, (…) ale také v podpoře případného vybudování stálé expozice na Bertramce.“ 

Historie Bertramky 

Na místě smíchovské Bertramky původně stál dřevěný viničný domek, který koncem  

17. století nahradila kamenná usedlost z lomové opuky. Tu získal v polovině 18. století 

Bertram z Bertramu, po kterém nese dodnes své jméno. Došlo k úpravě budovy ve stylu 

příměstských vil a roku 1784 ji zakoupila operní pěvkyně Josefina Dušková s manželem 

Františkem Xaverem Duškem, kteří vilu užívali jako letní sídlo. A právě na pozvání 

Duškových v rozmezí let 1787–1791 W. A. Mozart několikrát letohrádek navštívil. 

Koncem 18. století Duškovi Bertramku odprodali a v následujících desetiletích tato často 

měnila své majitele. V roce 1838 získal v dražbě dům i s pozemky obchodník Lambert 

Popelka, ctitel Mozartova díla. Jeho syn Adolf Popelka sbíral památky spojené 

s pražským životem génia a zpřístupnil v Bertramce prostory, kde umělec pobýval.  
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Později nechal na zahradě instalovat Mozartovu bustu od sochaře Tomáše Seidana. Při 

rozsáhlém požáru v první polovině 70. let 19. století většina honosně vybavených pokojů 

lehla popelem, jako zázrakem se zachránil pokojík, ve kterém Mozart dokončil předehru 

k Donu Giovannimu. Na přelomu 19. a 20. století areál chátral. V roce 1927 se majitelem 

stala Mozartovská obec, která zde organizovala hudební sešlosti a koncerty. V roce 1941 

proběhl rozsáhlý výzkum a opravy a v roce 1964 byla prohlášena kulturní památkou. 

V polistopadovém období trval 18 let soudní spor o Bertramku, kterou nakonec získala 

zpět Mozartovská obec. 

Talent Prahy 5 

Již podvanácté se 30. ledna v sále Národního domu na Smíchově uskutečnil koncert 

vítězů soutěže Talent Prahy 5. Ocenění mladí sólisté předvedli své umělecké nadání 

za doprovodu orchestru PKF – Prague Philharmonia, který dirigoval Leoš Svárovský. 

Soutěž byla rozdělena do třech kategorií – do patnácti let, starší patnácti let a kategorie 

Mimořádný talent, která je určena studentům konzervatoří. Koncert se konal pod záštitou 

radního Lukáše Herolda.  

„Jedná se o naprosto jedinečný projekt, ve kterém se potkávají hudební talenty z Prahy 5 

s mladými hudebníky z partnerských měst této městské části. Pro mě osobně je tato 

konfrontace za přispění báječného orchestru PKF – Prague Philharmonia vždy 

nezapomenutelným zážitkem,“ řekl jeden ze zakladatelů soutěže a předseda poroty 

dirigent Leoš Svárovský. 

Vítězi soutěže dle jednotlivých kategorií jsou:  

1. kategorie 

1. místo: Klára Klánská, FZŠ Drtinova, housle 
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2. místo: Ayan Ashumova, FZUŠ Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, klavír Johana 

Kubátová, ZUŠ Zbraslav, kytara   

3. místo: Ema Martincová, ZUŠ Štefánikova, hoboj   

Čestné uznání: Julia Heczková a Jana Šilerová, FZUŠ Hudební a taneční fakulty AMU 

v Praze, flétny Elisabeth Gedevanisvili, International School of Prague, klavír                                                    

Marie Sládková, ZUŠ Štefánikova, klavír                                                                      

Manus Quinn, ZUŠ Na Popelce, trubka   

2. kategorie 

1. místo: Jakub William Gráf, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, violoncello 

3. kategorie  

1. místo: Karolína Žáková, Pražská konzervatoř, violoncello  
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Společné foto soutěžících se starostou D. Mazurem (zcela vpravo) 

 

26. ročník MFF Febiofest 

Festival patří mezi nejvýznamnější mezinárodní filmové festivaly, které se uskutečňují 

v Česku. Byl založen v roce 1993 nezávislou filmovou a televizní společností Febio patřící 

Feru Feničovi. Od roku 2005 probíhá pražská část přehlídky i v Praze 5 v prostorách 

multikina Cinestar Anděl. Letošní ročník se konal od 21. března do 29. března a akce byla 

zaštítěna starostou Danielem Mazurem a radním Lukášem Heroldem. Městská část byla 

spolupořadatelem a podpořila festival částkou půl milionu korun. Letošní ročník nabídl 

více než sto šedesát titulů z přibližně padesáti zemí. Z českých filmů byly uvedeny 

například debut režisérky Sofie Šustkové, drama Do větru, či dokumentární film režiséra 

Mariána Poláka Planeta Česko. Dále byl uveden slovensko-rakousko-český film 

Tlumočník režiséra Martina Šulíka s Jiřím Menzelem a Peterem Simonischekem (získal 
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ocenění na festivalu v Izraeli v září 2018). Cenu festivalu získal film slovenského režiséra 

Teodora Kuhna Ostrým nožem. Filmové drama o otci, jemuž parta neonacistů zavraždí 

syna a on si musí pro spravedlnost dojít sám, získalo výhru 5 000 eur. Dánský oscarový 

režisér Bille August, který v Praze uvedl svůj nový film Šťastný to muž, převzal cenu 

Kristián za celoživotní přínos světové kinematografii. Oceněn byl i český režisér Jiří 

Menzel, za kterého cenu převzala manželka Olga. Cenu za přínos kinematografii tak 

získala i česká herečka Jiřina Bohdalová a americký herec Peter Fonda, který se ze 

zdravotních důvodů festivalu nezúčastnil. Cenu Amnesty International získal srbský film 

Náklad, režijní debut odkazující k minulosti bývalé Jugoslávie. Amatérskou kategorii I ty 

jsi filmařem! vyhrál snímek World of Actors, za školní týmy pak titul Nevěřte všemu, co 

na internetu vidíte. 

Andělské matiné 

I v letošním roce se v sále ZUŠ ve Štefánikově ulici uskutečnil oblíbený cyklus koncertů, 

který je určený především pro seniory. Dne 4. dubna v 15 hodin zahrál Divertimento 

Quartet (členové České filharmonie L. Dudek, L. Vilímec, O. Kameš a J. Keller)  

Dvořákův kvartet F dur, nazvaný Americký. Zajímavostí tohoto díla je, že jej autor      

A. Dvořák napsal za sedmdesát dva hodin. Dále bylo uvedeno dílo W. A. Mozarta 

Divertimento D dur. Dne 2. května v 11 hodin představil klavírista Tomáš Víšek          

v programu Láska v tónech – tóny v lásce díla F. Chopina, J. Suka, Z. Fibicha, F. Schuberta 

a J. Brahmse.  

 

Milan Rastislav Štefánik – život legendy 

Dne 3. května byla v prostorách před kostelem sv. Václava zahájena exteriérová výstava 

u příležitosti 100. výročí tragické smrti významného slovenského vědce a politika, 
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spoluzakladatele Československé republiky Milana Rastislava Štefánika. Výstava vznikla 

ve spolupráci MČ Praha 5 s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR. Autory výstavy 

byli  historici Jakub Štofaník a Pavel Fabini. 

 

 

Pozvánka na výstavu 

Součástí akce, kterou uvedli starosta D. Mazur a radní L. Herold se stal i pietní akt. Mezi 

hosty byl i velvyslanec Slovenské republiky P. Weiss, který pronesl krátký projev. M. R. 

Štefánik zahynul dne 4. května 1919 při letecké katastrofě. Jeho zajímavý osud připomněla 

i přednáška historika Jakuba Štofaníka v pobočce městské knihovny na Náměstí 14. října. 
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Venkovní výstava o M. R. Štefánikovi před kostelem sv. Václava 

 

Festival Americké jaro 

Letošní 14. ročník mezinárodního festivalu Americké jaro se konal od 16. května do 26. 

června v Jazz Docku na Janáčkově nábřeží. Hlavní hvězdou festivalu byl významný 

představitel moderního jazzu, držitel Grammy, saxofonista, producent a skladatel Joe 

Lovano. Společně s klavíristkou Marilyn Crispell a bubeníkem Carmen Castaldim 

představili dne 16. května svůj nový projekt Trio tapestry. Dne 29. května zahrála 

americká progresivní skupina Kneebody ve složení trumpetista Shane Endslay, klávesista 

Adam Benjamin, saxofonista Ben Wendel a bubeník a basista Nate Wood. Festival 

pokračoval dne 11. června společným vystoupením kytaristy Charlie Huntera, soulové 
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zpěvačky Lucy Woodward a bubeníka Niek de Bruijn. Další známí umělci, klarinetistka 

Anat Cohen a kytarista Marcello Goncalves představili dne 25. června svůj nový projekt 

“Outra Coisa: The Music of Moacir Santos“, album nominované na cenu Grammy. 

 

Dny Prahy 5 

Třetí ročník Dnů Prahy 5 se uskutečnil od 15. do 25. května. Ve středu 15. května akci 

zahájili v parku Portheimka starosta D. Mazur (Piráti) a 1. místostarostka R. Zajíčková. 

„Čeká nás zhruba sto šedesát akcí na různých místech Prahy 5 a škála výběru je opravdu 

široká – divadelní představení, výtvarná díla, koncerty či přednášky,“ uvedl starosta. 

 

 

Dny Prahy 5 

 

V parku probíhal celodenní program Slavnosti staročeských májí, jehož součástí 

byla ukázka středověkého tržiště s kovářem, hrnčířem, provazníkem i tesařem, dále 

výtvarné workshopy, soutěže, taneční vystoupení či program pro děti Kapely Kůzle „Na 

zahrádce je tak sladce“. Odpoledne se uskutečnilo představení Michala z Kouzelné 

školky. Městská knihovna připravila bohatý program na všech svých pětkových 

pobočkách, například výstavu Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel Dovolená 

s řemeslem v Krkonoších, autorské čtení pro děti spisovatelky Michaely Veteškové, 

dětské představení Pověsti o Praze 5 či historickou přednášku PhDr. Jindřicha Nolla  
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Zmizelá Praha. V Portheimce se uskutečnila v rámci výstavy Skleněné květiny přednáška 

a workshop pro děti i dospělé pod vedením Marcely Růžičkové. Kulturní centrum Prahy 

5 Poštovka uspořádalo výtvarné dílny, divadlo pro děti, koncert šansoniérky Evy 

Cendors a koncert pěveckého sboru Gabriel. Občanům Prahy 5 se také zpřístupnila stálá 

expozice Filmový Barrandov – od historie k současnosti. Součástí výstavy je bohatá sbírka 

kostýmů jak z projektů minulých, tak těch současných.  K zhlédnutí byly plesové šaty 

z pohádky Tři oříšky pro Popelku, prsteny a korunovační klenoty ze seriálu Arabela nebo 

auto ze sci-fi seriálu Návštěvníci. Dále Filmpoint nabídl náhled do zákulisí filmových 

řemesel, například do kostymérny, maskérny a dílny, kde vznikají filmové dekorace. 

Stanice přírodovědců zpřístupnila pro zájemce skleník s cizokrajnými rostlinami a 

chovatelský koutek. Obyvatelé Prahy 5 se mohli projet historickou tramvají po trase 

Smíchovské nádraží, Anděl až do vozovny Motol. Výtopna Zlíchov zajistila zážitkovou 

jízdu parním vlakem ze Smíchovského nádraží do zastávky Praha-Řeporyje a zpět. 

Občané s trvalým pobytem v Praze 5 mohli zdarma navštívit unikátní expozici Království 

železnice, což je největší modelové kolejiště v Česku. Navíc jsou zde doplňkové expozice, 

naučné panely a interaktivní prvky. Pro sportovní nadšence byla připravena lezecká stěna 

a lekce kruhového tréninku a běhu, kterou organizovala společnost LOKAL BLOK. 

 V plaveckém bazénu SK Motorlet v Radlicích si mohli obyvatelé s trvalým 

bydlištěm v MČ Praha 5 zdarma zaplavat. V rámci Dnů Prahy 5 se uskutečnilo i několik 

komentovaných vycházek. 

Noc kostelů  

Noc kostelů se stala již tradiční událostí, které se v letošním roce v České republice 

zúčastnilo téměř půl milionu zájemců, kteří mohli 24. května obdivovat duchovní        

a umělecké klenoty křesťanské víry. V Praze 5 se opět zapojily místní farnosti a připravily 

bohatý program, jehož součástí kromě bohoslužeb byly rovněž zajímavé              

komentované prohlídky kostelů, koncerty, přednášky, meditace a aktivity pro děti. Na 

území MČ Praha 5 mohli zájemci navštívit např. kostel sv. Václava na Smíchově, kapli 
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Nanebevzetí Panny Marie v Košířích, chrám sv. Michala, kostel sv. Filipa a Jakuba 

v Hlubočepech, kostel sv. Vavřince v Jinonicích, kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích, 

kostel Nejsvětější Trojice na Smíchově nebo kostel Českobratrské církve evangelické na 

Smíchově. V Hlubočepech se uskutečnila prezentace 3D modelu budoucího kostela Krista 

Spasitele na Barrandově. 

 

Momentka z Noci kostelů 

 

Khamoro 

Dvacátý první ročník festivalu Khamoro (romsky sluníčko), jehož jádrem je romská 

hudba, se uskutečnil ve dnech 26. května až 1. června. Na festivalu vystoupili domácí i 

zahraniční romští interpreti a kapely. Součástí akce byly např. výstavy, filmové projekce, 

taneční workshopy či odborné semináře. V Praze 5 proběhly dvě akce, dne 28. května    

se v Jazz Docku uskutečnil Gypsy Jazz koncert a 31. května v parku Portheimka 

organizátoři připravili Dětský den Khamoro . Naše městská část akci finančně podpořila. 
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Momentka z festivalu Khamoro  

 

Pražská muzejní noc  

Již tradičně patří druhá červnová sobota v Praze muzeím a galeriím. Stala se jednou 

z nejoblíbenějších akcí, při nichž si veřejnost může zdarma prohlédnout místa, která jsou 

za normálních okolností zpřístupněna za poplatek či v omezeném rozměru. Letos 

proběhla 8. června a na území Prahy 5 bylo zájemcům zpřístupněno několik objektů. 

V Musaionu si mohli prohlédnout stálou etnografickou expozici Česká lidová kultura, 

kde se seznámili s každodenním i svátečním životem českého, moravského a slezského 

venkova v 18., 19. a v první polovině 20. století. V rámci výstavy František Kretz a Alice 

Masaryková se mohli návštěvníci seznámit prostřednictvím komentované prohlídky  

 s životem známého etnografa a sběratele F. Kretze a také dcery prezidenta T. G. 

Masaryka, která se stala první předsedkyní Československého červeného kříže. Součástí 

programu byly i výtvarné dílny a vystoupení folklorních souborů Srubek a Karmašnice. 
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V prostorách MeetFactory se v otevřených ateliérech uskutečnily komentované prohlídky 

a v rámci Pražské muzejní noci proběhla v divadelním sále výstava scénografky Jany 

Smetanové. V Galerii MeetFactory bylo možné zhlédnout výstavu Mileny Dopitové Příště 

u vás. V Galerii Kostka představily svá díla izraelská výtvarnice Michal Baror a 

francouzská umělkyně Amalie Vargas.       

 I letos bylo otevřeno ve Výtopně Zlíchov, kde bylo možné prohlédnout si parní 

lokomotivy, historické motorové lokomotivy, parní válec z roku 1930 nebo tramvajový 

vůz firmy Ringhoffer z roku 1932. 

Kulturní a rodinné centrum Barrandov 

Dne 9. června proběhlo slavnostní otevření Kulturního a rodinného centra v Záhorského 

ulici na Barrandově, kterého se zúčastnili starosta D. Mazur, radní pro územní rozvoj      

Z. Doležal a ředitelka nového centra P. Jelenová.      

 „Projekt Kulturního a rodinného centra Záhorského je postavený na dobré 

myšlence a dává Barrandovu místo pro spoustu aktivit, které obyvatelé potřebují a žádají. 

Městská část Praha 5 provedla úplnou rekonstrukci budovy někdejší mateřské školy a 

skrze projekt centra otevřela prostor pro kluby, spolky i třeba dětskou skupinu. 

Jednoznačně na tom má zásluhu již předchozí radnice, tedy současní koaliční i opoziční 

zastupitelé. Centrum má naši jednoznačnou a srdečnou podporu. Osobně jsem nadšený 

a věřím, že budeme průběžně spolupracovat na naplnění kulturních a společenských 

potřeb obyvatel Barrandova,“ uvedl starosta Mazur. 
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Zleva: radní Zdeněk Doležal, Petra Jelenová, ředitelka Kulturního a rodinného centra 

Barrandov, starosta MČ P5 Daniel Mazur. 

„Objekt bývalé mateřské školy v Záhorského ulici byl dlouho nevyužitý a chátral. 

Při přípravě rekonstrukce jsme se soustředili na využití, které Barrandovu chybělo. A tak 

vznikl plán vytvoření centra, ve kterém bude multifunkční sál pro pořádání kulturních   

a společenských akcí, kavárna s terasou u dětského hřiště, dětská skupina a prostory pro 

spolky, které se na Barrandově dlouhodobě věnují dětem a mládeži, ovšem 

v nevyhovujících prostorách. Byla to dlouhá cesta, ale výsledek stojí za to. Barrandov se 

dočkal tolik potřebného centra, tak ať dlouho slouží dětem, rodičům i seniorům,“ řekl 

radní Z. Doležal, který se projektu věnoval od samého počátku.  

V centru se v druhém pololetí letošního roku uskutečnila řada aktivit. 

V multifunkčním sálu proběhlo cvičení rodičů s dětmi, jóga pro maminky a děti, cvičení 

a zdravotní cvičení pro dospělé či regenerační jóga. Čtvrteční dopoledne bylo vyhrazeno 

pro seniory, kteří si mohli zacvičit s lektorem Senior Fitness J. Šimlíkem. Dále zde 

působila dětská skupina Delfínek, Fyzioterapie Barrandov, Sbor Církve bratrské Praha 5, 
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sportovní oddíl Sportík a probíhaly zde i přímé aktivity Kulturního a rodinného centra 

Barrandov z.s. 

Festival ARENA 2019 

Třetí ročník open air festivalu Divadla bratří Formanů se uskutečnil od 12. do 26. června 

na smíchovské náplavce u železničního mostu. Festival se konal na místě, kde dříve 

stávala Arena Pavla Švandy, což byla letní scéna Švandova divadla a byla zbourána na 

podzim roku 1938. Petr Forman je herec, divadelník a loutkař. Matěj Forman vystudoval 

filmovou a televizní grafiku na VŠ UMPRUM a působí jako ilustrátor a příležitostný 

herec. ARENA je festivalem divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby. 

V rámci festivalu vystoupil například světoznámý soubor Cirque Trottola se svou 

novinkou „Campana“ či belgický Circus Ronaldo s představením „La Cucina dell’Arte“.  

Divadlo bratří Formanů uvedlo novinku „Šťastný princ“. Pro děti bylo připraveno 

představení „Aladin“ z dílny Matěje Formana. V rámci festivalu se mohli návštěvníci 

zúčastnit doprovodného programu v podobě dílen, výstavy, koncertů na souši i na lodi 

Tajemství. 
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Snímek z festivalu „ARENA 2019“ 

 

Open air koncert filmové hudby 

V sobotu 7. září se uskutečnil koncert filmové hudby v Kinského zahradě na Smíchově. 

Pražský filmový orchestr pod taktovkou dirigenta Jiřího Korynty mimo jiné zahrál 

melodie z filmu Star Wars, The Rock, Fantomas, Jurassic Park, Fortnite, Conan the 

Barbarian a Avatar. Pražský filmový orchestr založil dirigent Jiří Korynta v roce 2004 ve 

svých devatenácti letech a působí v něm šedesát až osmdesát umělců. Na repertoáru mají 

především filmovou hudbu, ale hrají i skladby klasické a muzikálové. 

 

Cesta ke svobodě  

Dne 25. září se na pěší zóně Anděl v rámci akce „Slovenské dni v Prahe“ a u příležitosti 

88. narozenin významné fotografky Zuzany Mináčové uskutečnila vernisáž výstavy 

nazvaná Cesta ke svobodě. Výstava pokračovala od 27. září do 17. listopadu 

na prostranství před kostelem sv. Václava. Autorka představila 17 fotografií na 
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velkoplošných panelech, které mají   připomínat především mladým lidem 17. listopad 

1989 a to, že cesta ke svobodě nebyla jednoduchá. Výstavu zahájila starostka R. Zajíčková, 

a akce se zúčastnil i slovenský velvyslanec P. Weiss. Záštitu nad akcí převzal 

místostarosta L. Herold. 

 

Zuzana Mináčová 

Zuzana Mináčová se narodila v Bratislavě v židovské lékařské rodině. Válku prožila 

zprvu se svojí sestrou v úkrytu, po udání byly obě transportovány do sběrného tábora 

v Seredi, poté do Osvětimi a nakonec do tábora nucených prací ve Vrchlabí. 
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Momentka z výstavy  

Vystudovala střední fotografickou školu. Zapojila se do takzvané „nové vlny“ šedesátých 

let, která rozšířila možnosti fotografického výrazu. Je autorkou fotografických cyklů Čas, 

Čekání, Souvislosti, Hra, Zastavení na cestě, Herecké portréty a Stromy. V roce 1996 se 

pustila do projektu „Rekonstrukce rodinného alba“, kde se rozhodla obnovit svoje dětské 

rodinné album, o které přišla v chaosu druhé světové války. Do projektu zapojila svého 

syna Matěje, režiséra oceněného dokumentu Síla lidskosti – Nicholas Winton, a další 

známé osobnosti. 

Jazz on5 

Ve dnech 31. října až 6. listopadu se v klubu Jazz Dock uskutečnil 11. ročník festivalu Jazz 

on5. Během sedmi dnů se představilo celkem osm kapel z dvanácti zemí světa. V rámci 

festivalu vystoupil Benny Golson, švédská skupina Tonbruket nebo německá skupina 
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Organ Explosion. Vrcholem festivalu byl koncert legendárního amerického kytaristy 

Johna Scofielda, který zahrál v Jazz Docku vůbec poprvé. Scofield je považován za jeden 

z pilířů světového jazzu, pokračovatele odkazu Milese Davise a velkého inovátora hry na 

elektrickou kytaru. Jeho velkou láskou je také blues, R&B a hudba New Orleans, a proto 

zhruba před deseti lety začal spolupracovat se slavným bluesovým pianistou a zpěvákem 

Jonem Clearym. 

 

John Scofield (s kytarou) 

 

Koncert k 30. výročí sametové revoluce 

Dne 17. listopadu se uskutečnil v kostele sv. Václava slavnostní koncert k příležitosti 

oslavy 30. výročí sametové revoluce, na kterém vystoupilo Zemlinského kvarteto. 

Smyčcové kvarteto pravidelně koncertuje v České republice i v zahraničí a od roku 1999 

vystupuje ve složení F. Souček (1. housle), P. Střížek (2. housle), P. Holman (viola) a V. 

Fortin (violoncello). 
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Adventní koncert v kostele sv. Václava 

V neděli 22. prosince zahrálo Pražákovo kvarteto skladby Ludwiga van Beethovena a 

Antonína Dvořáka v kostele sv. Václava na Smíchově. „Pražákovo kvarteto je tradičním 

interpretem na adventních koncertech Prahy 5, jsme na to pyšní, neboť jde o hudební 

těleso vysoké kvality, které za své dlouholeté působení získalo významná ocenění, mimo 

jiné i 1. cenu v soutěži Pražského jara“, podotkl ke koncertu místostarosta L. Herold. 

 

Adventní koncerty  

Městská část i letos pořádala oblíbený tradiční cyklus nedělních adventních koncertů, 

které se uskutečnily v obřadní síni ÚMČ Praha 5 ve Stroupežnického ulici. Vstupné bylo 

zdarma. Jména vystupujících umělců a souborů uvádí přiložený informační leták. 

 

 

Malá výstavní síň 

V Malé výstavní síni seznamují zástupci městské části širokou veřejnost s developerskými 

projekty, které se podílejí na proměně Prahy 5. Pátá městská část patří z hlediska 

rozvíjejících se oblastí mezi nejvýznamnější lokality na území hlavního města. I v roce 
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2019 se mohli zájemci seznámit s významnými projekty, které budou realizovány v naší 

městské části. 

Motolské údolí 

V Malé výstavní síni se od 12. února do 26. dubna byla představena studie II. etapy 

Motolského údolí – Plzeňská/Vrchlického, kterou připravilo studio A69 architekti. 

Studie řeší proměnu západní části Motolského údolí z periferie na město s důsledným 

důrazem na hodnoty v území. Důležitá je městská krajina podél Motolského potoka a 

přeměna okolí motolských rybníků na sportovně-společenský park. V ose parku by vedla 

cyklostezka a byla by tu vybudována promenáda pro pěší. 

 

Starosta Daniel Mazur (uprostřed) na prezentaci studie o proměně Motolského údolí  
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Terminál Smíchov 

Od 7. května do 12. července se uskutečnila výstava o vizi proměny Smíchovského 

nádraží a náměstí Na Knížecí, kterou představilo architektonické studio A69 Architekti. 

Začátek výstavby terminálu je naplánován na rok 2021. 

 

Pozvánka na zahájení výstavy projektu Terminál Smíchov 

Smíchov City 

Vernisáž výstavy se uskutečnila 28. listopadu u příležitosti rozpracovanosti 2. etapy 

projektu Smíchov City – Jih a aktualizovaného návrhu 1. etapy Smíchov City – Sever.   

Akci zahájila starostka R. Zajíčková, radní pro územní rozvoj Z. Doležal a zástupci 

developera Sekyra Group. Výstava představila široké veřejnosti projekt Smíchov City na 

aktualizovaném modelu v měřítku 1 : 500, který návštěvníky seznámil s urbanistickým a 

architektonickým návrhem. Pomocí QR kódů a videa se mohli zájemci seznámit          

s podobou Smíchova City v prostředí virtuální reality. 
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Pozvánka na výstavu Smíchov City 

 

Galerie Portheimka 

Galerie Portheimka je umístěna v prostorách barokního letohrádku, který vystavěl v roce 

1728 architekt Kilián Ignác Dientzenhofer pro sebe a svou rodinu. Delší dobu sloužila jako 

hlavní prostor pro interiérové výstavy organizované pátou městskou částí. V současnosti 

probíhá spolupráce s Museem Kampa a Nadací Jana a Medy Mládkových. Od roku 2018 

byla v Portheimce otevřena expozice designového skla. V prvním patře je umístěna stálá 

expozice Sklo jako umění. Jsou zde vystaveny exempláře ze sbírek Musea Kampa, 
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Uměleckoprůmyslového muzea, soukromých sběratelů a samotných umělců. Jednotlivé 

dočasné výstavy se uskutečňují v přízemních prostorách galerie, stejně jako kurátorské 

komentované prohlídky, přednášky, workshopy a doprovodný program ke stálé expozici 

i k jednotlivým výstavám. 

 

Inwald – příběh zlíchovské sklárny 

Do 17. února 2019 mohli návštěvníci Portheimky zhlédnout výstavu přibližující známou 

sklárnu Inwald i s ukázkami její produkce, mapou lokality a dobovými fotografiemi   i 

filmovými reklamami. Věhlasná sklárna Inwald sídlila na rozmezí Smíchova a Zlíchova 

a její výrobky nejenže byly, ale často dodnes jsou součástí mnoha českých i zahraničních 

domácností. Sklárna byla založena v 70. letech 19. století inženýrem a podnikatelem 

Josefem Inwaldem a významně přispěla k věhlasu českého skla. Vyráběly se zde nádoby 

na potraviny, běžné sklenice, dekorativní sklo, lampy veřejného osvětlení, interiérová 

svítidla i technické sklo. Firma získala medaile na Světové výstavě ve Vídni roku 1873 a 

v Paříži roku 1878. V roce 1892 byl J. Inwald jmenován členem ústředního výboru pro 

přípravu Světové výstavy v Chicagu. V roce 1891 zastával funkci prezidenta Jubilejní 

zemské výstavy v Praze, v rámci které měl v Průmyslovém paláci velkou centrální 

expozici skla. Provoz sklárny ustal v polovině třicátých let 20. století a poté byl objekt 

odprodán. Výstavu připravili Pavel Fabini a Milan Hlaveš. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jubilejn%C3%AD_zemsk%C3%A1_v%C3%BDstava_v_Praze_1891
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jubilejn%C3%AD_zemsk%C3%A1_v%C3%BDstava_v_Praze_1891
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¨ 

Momentka z výstavy o sklárně Inwald 

 

Momentka z výstavy o sklárně Inwald 
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Fresh Colours (Svěží barvy) 

Dne 5. března se uskutečnila vernisáž výstavy současného českého skla, ve které se vedle 

renomovaných designérských osobností a studií představili i mladí absolventi a studenti 

sklářských oborů českých vysokých škol. Svá díla vystavili Jakub Berdych starší, BYSTRO 

DESIGN, Irena Czepcová, Ilona Dragoeva, Lukáš Jabůrek, František Jungvirt, Jitka 

Kamencová Skuhravá, design srudio LLEV, Petr Stacho, Marcela Šilhánová a David 

Valner. Promyšlené architektonické řešení a grafický design náležely k hlavním tématům 

výstavy pod vedením kurátora Jaroslava Polaneckého. 

Caution: Contents Hot! 

Dne 22. června se uskutečnila vernisáž výstavy „Caution: Contents Hot! Sklo 

v netradičních souvislostech.“ Výstava některých děl Heleny Todd a Venduly Prchalové 

veřejnosti prezentuje experimentální přístupy k současné sklářské tvorbě a designu. 

„Výstavu Caution:contens Hot! považuji za zcela výjimečný projekt, který zavede 

návštěvníky do světa dosud nepoznaného. Exponáty a jejich kompozice ve vás vyvolají 

hluboký vnitřní prožitek. Jsem rád, že se Muzeum skla Portheimka nebojí ani 

experimentální tvorby. Skvělé druhé místo Národní soutěže muzeí Gloria musaelis 

v kategorii „Muzejní počin roku 2018“ jen dokazuje, že se Museum skla Portheimka 

vydalo správnou cestou“, řekl radní pro kulturu L. Herold.  
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Momentka z výstavy „Caution: Contents Hot! Sklo v netradičních souvislostech“ 

V. Prachalová ve své sklářské tvorbě propojuje tradiční řemeslné postupy se současnými 

uměleckými přístupy a novými technologiemi (3D-tisk, vlastní sklářské technologie).  

Skleněné instalace a objekty propojuje s atypickými materiály (tavené sklo s kaligrafickou 

tuší), přičemž klade důraz na procesuálnost a proměnu děl v čase. 

H. Todd vytváří funkční objekty a umělecké instalace, v nichž experimentálním 

způsobem kombinuje sklo s dalšími materiály. Výsledná díla nechávají vyniknout 

netradičním strukturám a atypickým skleněným formám. Vedle designu se také věnuje 

tvorbě šperků. 

MEDA 100 

Dne 8. září se uskutečnila v Portheimce slavnost u příležitosti 100. výročí narození Medy 

Mládkové. Celodenní program nabídl komentované prohlídky, koncert pěvkyně Marie 
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Kozákové a workshopy pro děti i dospělé. Zde si zájemci mohli vyrobit pod vedením 

Kateřiny Krause brože z mačkaných skleněných perlí, či si za pomoci lektorek muzea 

vytvořit náramky z komponentů od firmy Preciosa Components.   

 Meda Mládková, rozená Marie Sokolová je sběratelka umění, zakladatelka Nadace 

Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa. Byla manželkou již zesnulého ekonoma Jana 

Viktora Mládka. Žila v exilu od roku 1948, ale udržovala kontakty se zdejší výtvarnou 

scénou a po roce 1989 se vrátila do Československa. 

Výstavy v Galerii D 

Dalším kulturním centrem naší městské části je Galerie D Portheimka, ve které městská 

část pořádá výstavy a umělecké akce osobností spojených s naší městskou částí. Během 

roku 2019 jich proběhla celá řada. Zmiňme např. „Olejové pohledy“ Jindřicha Rajnocha 

(vernisáž 10. ledna), „Grafiky“ malířky a grafičky Jindřišky Růžičkové (vernisáž 1. února), 

která celý život pracovala jako učitelka a malování se pro ni stalo důležitou životní oporou 

a jedinečnou relaxací. V květnu a červnu se zde konala výstava obrazů a básní Marcely 

Pušové nazvaná „Hlubina“, na kterou v červenci navázala výstava „Prostoupení“ umělce 

Daniela Kose. V říjnu byla v Galerii D Portheimka zahájena charitativní aukční výstava 

„Můzy dětem“ (říjen a listopad) s bohatým kulturním doprovodem. 
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Pozvánka na jednu z výstav v Galerii D Portheimka  

Kameramani fotografují 

V září se uskutečnil 16. ročník fotografické výstavy členů Asociace českých kameramanů 

s názvem Kameramani fotografují, tentokrát v galerii D Portheimka. Výstavu dne 3. září 

slavnostně zahájili pan radní pro kulturu MČ Praha 5 Lukáš Herold, prezident Asociace 

českých kameramanů prof. Marek Jícha a zástupce Barrandov studia a.s. Jakub Zíka. 

Hudební program zajistil známý flétnista Jiří Stivín, který byl také autorem několika 

vystavovaných fotografií. Hostem výstavy byla mladá fotografka Aneta Navrátilová. 

K zhlédnutí byly fotografie autorů – Andreje Barla, Martina Čecha, Vladimíra Douska, 

Pravoslava Flaka, Michala Hájka, Marka Jíchy, Jiřího Myslíka, Pavla Rydla, Daniela 

Součka, Jiřího Stivína, Jaromíra Šofra, Richarda Špůry, Ivana Víta a hosta – fotografky 

Anety Navrátilové. 
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Momentka z výstavy Kameramani fotografují 

 

Galerie Prádelna 

Dalším prostorem stimulujícím kulturní dění naší městské části je galerie při komunitním 

centru Prádelna. 

Jiří Lhota 

Dne 4. února zahájil radní P. Lachnit výstavu akademického malíře Jiřího Lhoty, který se 

ve svém díle inspiroval mistrem hororu a žánru „weird fiction“, americkým básníkem a 

spisovatelem Howardem Phillipsem Lovecraftem. Je také považován za následníka E.A. 

Poea. H.P.Lovercraft se proslavil hlavně povídkami pojednávajícími o mýtu Cthulhu, 

popisujícímu temné síly, obývající Zemi miliony let před vznikem lidstva. Další z jeho děl 

jsou například Ve zdech Eryxu, Herbert West-Reanimátor či povídka Pod pyramidami. 
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Miroslav Pangrác mladší 

Dne 8. března byla zahájena výstava Miroslava Pangráce ml. Umělec představil svá díla 

z posledních let. Autor, rodák z Košíř, je synem známého sochaře Miroslava Pangráce     

a od útlého věku se pohyboval v jeho ateliéru a společnosti výtvarníků. V současné době 

tvoří v malém žižkovském ateliéru, maluje na velké plochy, plátna i kartony, tvoří 

olejovými i akrylovými barvami a rád používá kombinované techniky a postupy pro 

docílení nezvyklých struktur. Svá díla signuje zhruba od roku 2000 jako Grác. Vystavoval 

na samostatných i kolektivních výstavách, jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách 

v Čechách i v cizině. 

 

Olejomalby Romana Sedláka 

Dne 17. dubna byla zahájena výstava abstraktních olejomaleb Romana Sedláka „Magnum 

ignotum“. Autor žije v Praze a zaměřuje se hlavně na realistickou olejomalbu, ve které se 

snaží o širší tematický a obsahový přesah. Dominantou jeho tvorby posledních let jsou 

noční městské krajiny a scenérie, soustředí se také na sílu a pomíjivost okamžiku. Dále 

jeho tvorbu inspiruje automobilové prostředí. Ve svých volných chvílích se věnuje 

monochromatické fotografii. V minulosti byl zastupitelem v naší městské části. 

 

Akvarely Jany Švástové 

V září se uskutečnila výstava akvarelů výtvarnice Jany Švástové. Autorka vystudovala 

Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a déle než třicet let pracovala v reklamě. 

Postupně dospěla k názoru, že svobodně malovat a tvořit může jen pro sebe. Malování je 

pro ni určitým způsobem meditace, a protože jóga je její další velkou zálibou, snaží se 

jejím prostřednictvím nahlédnout do svého nitra, a to pak zachytit ve svých obrazech. 
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Winternitzova vila 

Slavná smíchovská vila patří k místům podílejícím se intenzivně na aktivním kulturním 

životě obyvatel nejen Prahy 5. I v roce 2019 nabídl prostor výstavy, přednášky, divadelní 

představení, retrovýlety nebo komentované prohlídky. V únoru se uskutečnila přednáška 

„Brány do neznáma“ Kristýny Jirátové, která pojednávala o branách a dveřích v umění 

od starověku po 20. století. V rámci cyklu setkávání s osobnostmi veřejného života 

vystoupila Táňa Fisherová. V březnu proběhly dvě přednášky. Na první seznámila Eliška 

Zlatohlávková v programu nazvaném „Záhada Giorgionovy Bouře“ posluchače s jedním 

z nejznámějších benátských obrazů z počátku 16. století.  Na druhé přednášce popsal své 

poznatky z cest po stavbách Adolfa Loose prof. Yoshio Sakurai. Dne 15. května se 

uskutečnila přednáška „Loos versus Corbusier“, kde se zájemci seznámili s principy 

tvorby dvou významných osobností, které ovlivnily architekturu 20. století. Dne        

28. května představila Kristýna Jirátová dílo a osobnost francouzského básníka Charlese 

Baudelaira a 10. října se uskutečnila výstava grafika Daniela Vernera s názvem „Pražská 

mozaika“. 

 

Z umělecké produkce Daniel Vernera 
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Švandovo divadlo 

Na chod Švandova divadla pravidelně přispívá i radnice MČ Prahy 5, na jejímž území se 

tato divadelní scéna s bohatou historií nachází. Obě instituce se rozhodly spojit své síly   

a rozšířit veřejné akce zapojením dalšího prostoru. Vznikl návrh na rekonstrukci budovy 

v Preslově ulici, takzvané trafačky, kterou Švandovo divadlo využívá jako svoje zázemí 

např. pro sklad kulis či divadelních kostýmů. V objektu by měl být vytvořen nový prostor 

pro veřejnost. K záměru se vyjádřil i radní Prahy 5 Lukáš Herold: „Spolu s divadlem 

máme zájem na tom, aby v objektu vznikl nový prostor pro veřejnost. Například kavárna, 

sál pro výstavy či artové kino. Zkrátka multifunkční využití“. Radní pětky schválili vznik 

miniaturní komise „trafačka“, která se podílí na ideovém záměru využití budovy. 

 

Švandovo divadlo během roku 2019 nabídlo divákům několik nových představení. 

V zápise zmíníme alespoň dvě premiéry, pozitivně hodnocené kritikou. 
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Hladová země 

Bohdana Palíková a Petr Buchta ve hře „Hladová země“ 

Původní hra mladého českého autora Davida Košťáka vznikla přímo pro scénu Švandova 

divadla a premiéra se zde konala 2. března 2019. Drama s prvky tragikomedie vypráví     

o lidech z důlního města, kteří si v touze po nekonečné hojnosti a bezpracném životě 

nechali podrýt základy svých domů. Své obavy, sny nebo zločiny skrývají a nepozorují, 

že se sami začínají proměňovat. „Nejvýraznější je postava Štěpánky, která postupně ztrácí 

jednotlivé smysly, tak jako naše společnost přestává být citlivá vůči některým věcem,“ 

upozornil v rozhovoru mladý dramatik. Hlad země podle něj pramení z toho, že člověk 

přírodě stále něco vyrvává a namísto péče životní prostředí drancuje. „Je tady tendence 

zemi spíš brát než dávat,“ říká David Košťák. „Hladová země je jako obraz lidské duše 

bez lásky,“ uvažuje nad představením Štěpán Pácl, který hru režíroval. Podle 
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dramaturgyně Martiny Kinské je Hladová země obrazem společnosti, která si zvykla žít 

na dluh a na úkor budoucích generací, zamlčuje nepříjemné a falešně vykládá 

nepohodlnou minulost.         

 V představení hrají Andrea Buršová, David Punčochář, Tomáš Petřík, Denisa 

Barešová a další. Dramatik David Košťák (*1991) vystudoval teorii a kritiku na DAMU. V 

minulosti už spolupracoval s Divadlem Letí, Jihočeským divadlem nebo Národním 

divadlem Brno. 

Hadry, kosti, kůže 

Vzdáleně stojící osobnosti, které byly dvacet let sousedy ve stejné vile na pražském 

ostrově Kampa, tedy básník Vladimír Holan a herec Jan Werich, se opět setkávají v nové 

inscenaci Švandova divadla „Hadry, kosti, kůže“. O jejich nesnadném vztahu pojednal 

dramatik Pavel Jurda. Pozoruhodný příběh, do něhož se promítá i magie staré Prahy, 

zasazuje do prostředí Werichovy vily režisér Martin Františák. Do role Jana Wericha 

obsadil Miroslava Hanuše a do role Vladimíra Holana Luboše Veselého. „Jan Werich      

a Vladimír Holan - oba se narodili a zemřeli ve stejném roce, oba měli dcery se smutným 

osudem, oba byli národem vyzdviženi i zavrženi. A také žili dvacet let na stejné adrese 

ve vile na Kampě, a to podle mě není náhoda," říká režisér a umělecký šéf Švandova 

divadla Martin Františák. Oba podle něj také čelili podobným životním výzvám, které 

před ně stavěla nesvobodná doba, očekávání národa i jejich vlastní svědomí. „Žili od sebe 

vzdáleni jen pár metrů na výšku, občas ale jako dva trosečníci na ostrově uprostřed 

Prahy,“ dodal v rozhovoru Martin Františák. A právě prostor, ve kterém společně žili, 

zpřítomňuje na jevišti Studia Švandova divadla scénografka a kostýmní výtvarnice Eva 

Jiřikovská. Jedná se o dvoupatrovou konstrukci připomínající dva byty – Holanův         

i Werichův – přičemž pro oba je charakteristická šikmá podlaha, která podle Martina 

Františáka může také symbolicky odkazovat k tomu, že vila je lodí, která se v příběhu 

kymácí. 
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Momentka z divadelní hry „Hadry, kosti, kůže“ 
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Sportovní dění v Praze 5 

V poslední kapitole kroniky za rok 2019 jsou zaznamenány významné sportovní události, 

které se konaly na území MČ Praha 5. Praha 5 již tradičně přímo nabídla, zaštítila nebo 

podpořila široké spektrum sportovních událostí. Kronikářský zápis této specifické oblasti 

společenské života naší městské části ale zahájíme záznamem o dalším ročníku populární 

soutěžní ankety Sportovec roku.  

 

Sportovec roku 2019 

V letošním roce se uskutečnil již čtvrtý ročník ankety Sportovec MČ Praha 5. Návrhy na 

nominaci do soutěže mohli podávat prostřednictvím formuláře uvedeného na webových 

stránkách radnice občané Prahy 5 či sportovní kluby do 31. prosince 2018. Nominovaní 

sportovci museli kromě dobrého sportovního výsledku prokázat své sepětí s naší 

městskou částí. Buďto trvalým bydlištěm, pracovištěm či působením ve sportovním 

klubu v Praze 5. Po ukončení lhůty ankety zvolila volební komise, která byla složena ze 

starosty, radního pro sport, členů sportovní komise a představitelů sportovních 

organizací na území MČ Praze 5, v tajné volbě vítěze pro sedm kategorií. 

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších z nominovaných (a rovněž i nejlepšího běžce 

a běžkyně Prahy 5 uplynulého ročníku Prague International Maraton 2018) se uskutečnilo 

dne 24. ledna v Paspově sále v budově Pivovaru Staropramen. Bylo oceněno celkem sedm 

sportovců v těchto kategoriích – profesionální sportovec, sportovec amatér, junior do 18 

let, sportovec senior, sportovní tým, trenér a sportovní legenda. 
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Ocenění alpinistky Lucie Hrozové  

 

Výsledky: 

Kategorie Vítěz/ka Sport/klub 

Profesionální sportovec Klára Spilková golf, klub Erpet Golf 

Sportovec amatér Lucie Hrozová alpinismus 

Junior do 18 let Barbora Seemanová plavání 

Sportovec senior Miroslav Fliegl sportovní chůze 

Sportovní tým RC Tatra Smíchov rugby, mužský tým 

Sportovní trenér Petra Škábová plavání, SK Motorlet 

Sportovní legenda Ing. arch. Dušan Krásný basketbalista 

  

Prague International Maraton 2018 (PIM) 

Nejlepší běžec MČ P5 Michal Knap čas 2:59:18 

Nejlepší běžkyně MČ 5 Tereza Kubíčková čas 3:56:48 
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Prague Youth Rugby Festival 2019 

V areálu Rugby Club Tatra Smíchov se konal šestý ročník jarního turnaje dětí a mládeže. 

Akce se zúčastnilo sto týmů z devíti zemí. Účastníky přivítal za pátou městskou část 

místostarosta K. Bauer a prezident klubu R. Rygl.  

Běžecký kros Skalka 

Dne 5. května 2019 se uskutečnil 9. ročník amatérského běžeckého závodu, který pořádal 

spolek H-Triatlon v přírodní rezervaci Skalka, nacházející se na území páté městské části. 

Závodilo se v následujících kategoriích: 

1. Benjamínci do tří let s trasou 100m,  

2. Vlčáci do sedmi let s trasou 300m 

3. Předžáci do jedenácti let s trasou 1 km 

4. Žáci do patnácti let s trasou 2 km 

Pro mládež a dospělé byly kategorie Hobby s trasou 3 km (vítězem se stal Martin Marini 

s časem 13:31) a Sport s 6ti km (vítězem se stal František Schoval s časem 26:28). Závod 

byl součástí bodované série H-Triatlon 2019 Tour. Doprovodný program zajistili hasiči, 

proběhly ukázky první pomoci a program prevence s Městskou policií hl. m. Prahy. 

Volkswagen Maraton Praha 2019 

Již 25. ročník Volkswagen Maratonu Praha se uskutečnil ve dnech 4. a 5. května. Této 

oblíbené akce se zúčastnilo 10 600 běžců z celého světa. Závodníci odstartovali ze 

Staroměstského náměstí, aby zdolali 42,195 km dlouhou trať. Jako obvykle maratonci 

běželi i přes území Prahy 5, a to ulicemi Lidickou, Nádražní, Svornosti, Strakonickou, 
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Nábřežní a Janáčkovým nábřežím. Nejrychlejším běžcem se stal Almahjoub Dazza 

z Bahrainu s časem 2:05:58, nejrychlejší ženou byla Lonah Chemtai Salpeterová, keňanka 

závodící za Izrael s časem 2:19:44. Nejlepším českým běžcem se stal čtyřiatřicetiletý 

liberecký závodník Vít Pavlišta, který zaběhl osobní rekord 2:16:30. Nejlepší českou 

běžkyní byla Petra Pastorová s časem 2:42:22, která už získala celkově pátý český titul. 

22. Pražský festival dračích lodí 

Dne 11. května se na řece Vltavě v areálu Žlutých lázní konal Pražský festival dračích lodí.  

Jedná se o největší a zároveň nejstarší festival dračích lodí v Česku. Na tratích 200, 500    

a 2000 metrů se ho ve třinácti kategoriích zúčastnilo dvacet devět posádek. Součástí 

festivalu byl i charitativní závod Rotary Dragon Boat Challenge a závod pro dětské školní 

týmy. Charitativní závod Rotary Dragon Boat Challenge bývá každoročně jednou         

z důležitých charitativních akcí, jejímž cílem je získat finanční prostředky pro vybrané 

nadace, které poskytují pomoc potřebným. I v letošním roce se s velkým nasazením 

zúčastnila posádka Prahy 5, kterou tvořili mimo jiné místostarosta K. Bauer, radní       

J. Panenka a Z. Doležal, zastupitelka M. Aschenbrennerová, zastupitelé J. Blažek a V. 

Čahoj. Zbytek týmu tvořili zaměstnanci radnice.      

 Historie závodů dračích lodí začala před více než 2.200 lety v Číně. Nyní je tzv. 

dragonboating týmový sport, při kterém posádka dvaceti dvou sportovců, složená 

z kormidelníka, bubeníka a dvaceti pádlujících, soutěží na lodi tvaru otevřené kánoe o 

délce 12,5m ozdobené na špici dračí hlavou a na zádi ocasem.  
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Pozvánka na Prague Dragon Boat Festival 2019  

Rugby 

Dne 26. června se již po páté uskutečnil zápas výběrového týmu z Nového Zélandu New 

Zealand Ambassador s XV. s národním týmem ČR v FCC Environment rugby areně RC 

Tatra Smíchov ve Smrčinské ulici v Praze 5. Že jsou hráči rugby z Nového Zélandu 

obávanými soupeři se opět potvrdilo. Ačkoliv se český tým snažil prolomit jejich obranu 

a ukořistit cenné body, Ambassador´s mu nedovolili ani jednu pětku. 
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Momentka ze zápasu 

Každoročně je utkání zahájeno nejprve hymnami. České hymny se opět ujal operní 

pěvec Oldřich Kříž. Velkým překvapením a životním zážitkem pro diváky byla hymna 

Nového Zélandu v podání Maora Vaka Frank Tomas Grapl Junior a matky Tuhi Grapl. 

Po hymnách následoval maorský bojový tanec HAKA, který má zastrašit protivníka.

 Tradičně se utkání zúčastnil i novozélandský velvyslanec Rupert Holborow. Jeho 

loňská slova k výhře našeho týmu: „Češi po zásluze vyhráli, ale za rok se vrátíme, neusněte na 

vavřínech.“ byla jasným vzkazem, že za rok přijde odplata. A jeho slova se naplnila. Český 

tým podlehl nekompromisním Ambassador´s 0:43.     

 „Naše městská část dlouhodobě finančně podporuje právě RC Tatra Smíchov. V 

plánu je investice do nové tribuny a také samozřejmě vylepšení sociálního zázemí 
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hráčů,“ dodal starosta Prahy 5, Daniel Mazur (Piráti), který se ujal úvodního výkopu a 

tím zahájil dlouho očekávané utkání. 

Běh kolem Petřína 

Dne 19. června se konala sportovní akce k celosvětovému Olympijskému dni, běžecký 

závod T-Mobile Olympijský běh, který se uskutečnil na svazích Petřína. Start a cíl byly   

u letohrádku Kinských v Holečkově ulici. Závod byl součástí série běhů, které probíhaly 

ve stejném čase na různých místech České republiky. Běh kolem Petřína pořádala 

trenérka a kaskadérka Hana Dvorská. Ze startovného je poukázána část peněz České 

olympijské nadaci na podporu sportování dětí, kterým v tom brání nedostatek finančních 

prostředků. V roce 2019 bylo vybráno 384 725 Kč. 

Běh Metropole Praha 

V letošním roce se konal již 4. závod běžeckého seriálu Běh Metropole, a to dne 19. května 

v rámci Dnů Prahy 5. Záštitu nad akcí, kterou spolupořádala MČ Praha 5, převzala 

Jarmila Kratochvílová, světová rekordmanka v běhu na 800 m. Závodníci startovali v 

10:00 v Butovicích a běželi v krásném prostředí Prokopského údolí podél Dalejského 

potoka trasu dlouhou 6 km. Mottem závodu jsou slova Romana Jaroše „Pohyb je život, 

běháme, abychom žili.” Cílem závodu je nejen podpořit soutěživost pražských městských 

částí, ale také podpora zdravého životního stylu. 

106. AXA Primátorky 

Ve dnech 8.–10. června se na řece Vltavě uskutečnily již 106. Primátorky, tradiční pražské 

veslařské závody, které patří mezi nejstarší závody v Evropě. Tradičně jsou zaštítěny 

primátorem hlavního města Prahy, jímž byl letos Zdeněk Hřib. Od letošního roku je nový 

titulární partner skupina AXA ČR a SR. Na rozdíl od většiny veslařských závodů se na 
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Primátorkách jezdí jen disciplíny osmiveslic a skifů. Na posádky čekala dvoukilometrová 

trať, která začínala u Veslařského ostrova. V necelé polovině závodu, v pověstné zatáčce 

pod Vyšehradskou skálou, se často rozhoduje o výsledku, neb po jejím zdolání následuje 

sprint do cíle na pravé straně mezi železničním a Palackého mostem.  

 

Vítězný tým ASC Dukla Praha 

Zvítězila posádka osmiveslice ASC Dukla Praha se členy Milanem Viktorem, Matějem 

Tikalem, Matějem Machem, Ondřejem Synkem, Petrem Melicharem, Lukášem Helešicem, 

Janem Hájkem, Matyášem Klangem a kapitánem Oldřichem Hejduškem. V osmách žen 

vyhrálo družstvo VK Slavia Praha a ČVK Praha s posádkou Monika Nováková, Kristýna 

Neuhortová, Martina Součková, Anna Žabová, Natálie Chourová, Kristýna Fleissnerová, 

Lenka Antošová, Lucie Žabová a kapitánka Monika Perglerová. Ve skifu mužů získal 

první místo Jan Potůček z ASC Dukla Praha, ve skifu žen Zuzana Nečasová z VK Slavia 

Praha. 
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FORD CHALENGE PRAGUE 

Ve dnech 27. a 28. července 2019 se uskutečnil druhý ročník triatlonového závodu Ford 

Challenge Prague, jehož trasa vedla i přes území naší městské části. Tohoto závodu, který 

patří do triatlonové série Challenge Family, se zúčastnilo 1360 nadšenců i profesionálů 

ze 47 zemí. Závodníky čekalo 1,9 km plavání, 90 km jízdy na kole a závěrečný běh 21,1 

km. Plavecká trasa vedla kolem Střeleckého ostrova, cyklistické depo zabíralo most Legií, 

cíl byl ve Vítězné ulici. V hlavním závodě FChP Middle byl nejúspěšnější Němec Florian 

Angert, na druhém místě skončil Pieter Heemeryck z Belgie a třetí místo obsadil mistr 

světa v dlouhém triatlonu Pablo Dapena ze Španělska. Z českých závodníků byl nejlepší 

Tomáš Renč, který skončil na devátém místě. Z žen byla první závodnice žijící v Austrálii 

Radka Kahlefeldt Vodičková, druhé místo obsadila Lisa Nordenová ze Švédska a třetí Eva 

Wuttiová z Rakouska. Závodu se zúčastnili například olympijský vítěz Roman Šebrle či 

kardiochirurg Jan Pirk. 
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Pražské cyklozvonění 2019 

 

Momentka z 13. ročníku Pražského cyklozvonění  

Dne 21. září se uskutečnil 13. ročník Pražského cyklozvonění, které každoročně pořádá 

spolek NaKole ve spolupráci s hlavním městem Prahou, Prahou 8 a dalšími dvaceti 

čtyřmi městskými částmi a obcemi v okolí Prahy. Tato akce se koná v rámci Evropského 

týdne mobility, což je evropská iniciativa, která pobízí místní organizace, aby zavedly     

a podporovaly udržitelná dopravní opatření a vyzvaly občany k vyzkoušení dopravních 

možností, které představují alternativu k používání automobilů. Pražské cyklozvonění 

2019 proběhlo pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy pana Adama Scheinherra a 

pana Petra Hlubučka. Partnerem akce se stala pražská Zoologická zahrada, která byla 

letos i cílem jízdy. Tématem roku byla „klima jízda“, která navázala na klimatický 

závazek Prahy dosáhnout do roku 2050 nulových emisí CO2. I letos se zúčastnil peloton 

z Prahy 5. Sraz byl v 9.15 na Tilleho náměstí na Barrandově. Jízda pokračovala přes 
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Prokopské údolí, Barrandovský most, Hlubočepy a Smíchov ke kostelu sv. Václava, kde 

se přidávali další sportovní nadšenci. Nad akcí převzala záštitu starostka Renata 

Zajíčková a radní David Dušek. 

 

Šachy v roce 2019 

Smíchovský šachový klub patří mezi pět nejstarších šachových klubů v Praze, založen byl 

v roce 1913. I v letošním roce pokračoval ve své úspěšné činnosti. Jeho nestarší člen a 

čestný předseda Josef Čermák ve spolupráci s předsedou Vladislavem Pivoňkou a 

místopředsedou Karlem Vandasem zajistili milovníkům královské hry zápolení na 

tradičních turnajích. Následující zápis nám připomene přehled vybraných šachových 

událostí. 

Dne 3. března se v budově ÚMČ Praha 5 uskutečnil 20. ročník Turnaje kosmonautů, který 

byl určen pro dvoučlenná družstva dětí a mládeže. Pro vítěze byly připraveny putovní 

ceny dvojice kosmonautů Alexeje Gubareva a Vladimíra Remka. Hrálo se švýcarským 

systémem, 7 kol 2 × 25 minut na partii u juniorů, 9 kol 2 × 20 minut u žáků. 

Dne 4. května se uskutečnil v jednacím sále ÚMČ Praha 5 turnaj Přebor Prahy v rapid 

šachu čtyřčlenných družstev 2019, který spolupořádal ŠK Praha Smíchov. Turnaj byl 

kvalifikací pro účast v Poháru ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev. V soutěži, které 

se zúčastnilo dvacet družstev, se hrálo švýcarským systémem na sedm kol. Zvítězil tým 

Loko Praha, druhé místo obsadilo družstvo ŠK Viktoria Žižkov A a třetí místo získal tým 

ŠK Sokol Vyšehrad B. 

Dne 12. května se uskutečnila za podpory MČ Praha 5 a Pražského šachového svazu 

simultánka a beseda s šachovým mistrem světa seniorů Vlastimilem Jansou. 

Dne 25. května se konal mezinárodní turnaj čtyřčlenných družstev v bleskovém šachu, 
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35. ročník Smíchovského soudku o putovní cenu ředitele smíchovského pivovaru. Turnaj 

se konal přímo v pivovaru Staropramen. Hrálo se švýcarským systémem, 13 kol, 2 x 5 min 

na partii podle pravidel FIDE pro bleskovou hru.      

Dne 1. června se uskutečnil Turnaj všech generací uspořádaný u příležitosti 

Mezinárodního dne dětí v prostorách ŠK Zborovská č. 44. Turnaj byl určen pro všechny 

hráče bez rozdílu věku a výkonnosti. 

Dne 30. listopadu se uskutečnil na smíchovské radnici již 17. ročník turnaje v rapid šachu 

pro mládež do 18 let, Mikulášská šachová nadílka. Akce proběhla pod záštitou radního 

Petra Lachnita. Hrálo se švýcarským systémem, sedm kol, 2 × 25 minut na partii. 

V kategorii HD18 zvítězil Tomáš Hrbek (ŠK Smíchov), kategorii HD16 vyhrál Jakub 

Ocelák (UNICHESS) a v kategorii HD vyhrál Petr Souček z Unichess a v kategorii HD14 

zvítězil Jan Souček (Šachy Štěpán). V turnaji A se stala nejlepší hráčkou Zuzana 

Aubrechtoví (TJ Bohemians), v turnaji B zvítězila Adina Husová (UNICHESS). 

Šachový turnaj Memoriál Jana Weisgraba se konal 19. prosince v zasedací místnosti 

Zastupitelstva MČ Praha 5. Turnajem si mladí šachisté připomněli památku na tragicky 

zesnulého mladého nadějného hráče ŠK Smíchov Jana Weisgraba, který ve věku 11 let 

zahynul pod koly automobilu. Hrálo se švýcarským systémem – devět kol, 2 × 20 minut 

na partii. Záštitu nad turnajem převzal radní Prahy 5 Petr Lachnit, který hráče přivítal 

společně s rodiči J. Weisgraba. Vítězem šachového turnaje se stal Jakub Ocelák z Unichess. 

Dne 21. prosince se na smíchovské radnici odehrál 24. ročník turnaje O vánočního kapra, 

který byl připraven pro hráče do 18 let.  Letos se akce zúčastnilo celkem sto jedenáct 

hráčů a hráček. Vítězové si odnesli kromě jiných cen i živého kapra. Nad oblíbenou akcí 

převzal záštitu radní L. Herold. 
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Otevření kluziště 

Dne 14. prosince bylo slavnostně otevřeno kluziště na rohu nám. 14 října a Preslovy ulice. 

K zahájení bruslení zahrál DJ Doktor Buben a pro děti byly připraveny soutěže a 

malování na obličej. Kluziště bylo otevřeno denně až do konce února 2020 a pro občany 

bylo k dispozici zdarma. 

 

Starostka páté městské části Renáta Zajíčková na smíchovském kluzišti 
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