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ALENA MATĚJKA

Výstava Omnia mea představuje autorskou tvorbu sochařky
Aleny Matějka (*1966, Jindřichův Hradec). Autorka
inovativním způsobem uvažuje o podstatě sochy, o jejím
účinu, o tom, jak komunikuje s vnitřním i vnějším prostorem.
Foto: Ondřej Kocourek

Plynule přechází od klasické sochařiny až po netradiční
výtvarné postupy. Tomu odpovídá i její otevřenost vůči
materiálům – základem je sklo, ale ve volném propojení
s mnoha dalšími sochařskými (kámen, alabastr, mramor…)
i nesochařskými materiály (fotografie, textil, led, voda,
nalezené předměty…).
V dílech Aleny Matějka se prolíná inspirace přírodou, mýty,
obecně příběhy lidské civilizace, neodmyslitelně k tomu
patří každodenní život, rodina, přátelé i nepatrné události.
V expozici jsou tak prezentovány skulptury, inspirované
archaickým či mytickým tvaroslovím, instalace propojující
vycpaná zvířátka v kombinaci se skleněnými objekty, v nichž
autorka ironizuje některé ustálené hodnoty, i díla, v nichž se
vrací k rodinným vzpomínkám.
Výstava Omnia mea reprezentuje první komplexnější pohled
na její tvorbu, která se bezpochyby řadí k nejoriginálnějším
projevům současného vizuálního umění.

více na www.museumportheimka.cz
6. 2. 2021 | 13:00 – 17:00 | Ledové květy – workshop pro děti a dospělé
9. 2. 2021 | 17:00 | Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Alena Matějka – Omnia mea s lektorkou musea
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ÚVODNÍK

Milí
sousedé,

Anděl na přelomu roku lákal jako magnet
velký počet lidí. Stal se snad nejrušnějším
místem v Praze. Projít tudy bez zhoršeného
pocitu bezpečí nešlo. Skupinky podnapilých
lidí bez domova, psi bez vodítek a bohužel
i uživatelé drog. Dlouhodobá vada na
kráse Prahy 5. S kolegou Petrem Lachnitem
jsem proto požádala ředitele městské i státní policie o zvýšení dohledu na frekventovaných a problémových místech. V ulicích
„pětky“ teď potkáte strážníky o poznání
častěji. Jsem ráda, že zlepšení vnímáte
a posíláte další podněty.
Nejde ale jen o počty strážníků. Aby
Praha 5 byla klidné a bezpečné místo,
musíme hledat a odstraňovat příčiny.
Proto jsem vyrazila za řediteli místních
kontaktních center pro drogově závislé
i na magistrát, který tato centra koordinuje. A jednání má první výsledky. Začneme
spolupracovat na rozšiřování sítě kontaktních center. Těch by totiž v Praze mělo být
alespoň deset, existují ale pouze tři, z toho
dvě u nás. Je zcela neúnosné, aby zátěž za
celou Prahu dále nesla „pětka“. Řešením je
otevřít více center po celé Praze a starat se
v každém místě o omezený počet klientů.
Zátěž pro okolí a obyvatele tak bude minimální a klientům bude možné opravdu
pomáhat – nejen s hygienou a výměnou
stříkačky, ale hlavně s jejich pohnutým
osudem. Důležité pro Prahu 5 je to, že konečně bude mít svého zástupce v komisi,
která na magistrátu připravuje koncepci
protidrogové politiky pro celou Prahu. Budeme tak mít možnost ovlivnit, jak Praha
bude přistupovat k protidrogové prevenci

na našem území, a lépe ochráníme zájmy
našich občanů.
A když jsem u pořádku v našich ulicích,
druhá věc, která mi udělala radost, je
zlepšení úklidu v okolí popelnic na tříděný
odpad. Uzavřené obchody a restaurace,
nakupování on-line a doručování zboží
domů, to vše razantně zvyšuje objem
odpadu. Důsledek jsme viděli – přeplněné
popelnice a nepořádek v jejich okolí. Ne
zcela pružně to stejně jako řadu dalších
věcí řeší magistrát. Napsala jsem proto dopis příslušnému radnímu hl. města Prahy
a důrazně ho požádala o zvýšení frekvence
svozů. Zatím proběhly svozy mimořádné
a nyní se magistrát v tiskové zprávě zavázal, že ve zlepšování čistoty v našich ulicích
bude pokračovat.
Krize a chybějící finance jsou plošným
problémem, který samozřejmě řešíme i u nás
na radnici. Škrtům v různých oblastech se tak
ani my nevyhneme. Rozhodně ale nepřistoupím na to, abychom škrtili zrovna výdaje na
úklid, čistotu a bezpečnost v ulicích.

Kde nás najdete...
www.praha5.cz

@mcpraha5

@mestska_cast_praha_5

Jednou větou se ohlédnu za prosincovým zastupitelstvem, které dalo zelenou
odkupu historické usedlosti Cibulka. Jestli
se nám odkoupení podaří, bude to pro naši
městskou část unikátní příležitost vytvořit
další příjemné a hlavně užitečné místo.
Tento krásný areál totiž nabízí řadu využití
a to nejlepší z nich budeme samozřejmě
hledat společně s vámi.
Na závěr jedno malé postesknutí. Současná situace neumožňuje větší setkávání
lidí. To mě velmi mrzí, protože jsem se
těšila na to, že se budeme často vídat a společně diskutovat o tom, jak se vám v Praze
5 žije, co vás trápí a z čeho máte radost.
Nevzdávám to a setkávání přesto plánuji.
Více se o nich dozvíte na dalších stránkách.
Přeji si, aby nám to v současné turbulentní
době vyšlo.
Přeji vám do nadcházejících dnů pevné
zdraví, hodně sil a radosti.
Vaše starostka
Renáta Zajíčková

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

@Prazska5
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Výběr motta
dokumentu
jde do finále

T

Kluziště ještě v dobách, kdy na ledovou plochu mohl vyšší počet bruslařů

KLUZIŠTĚ SMÍCHOV

Bruslení u kostela
je velmi populární
I když se to na první
pohled nezdá, kluziště
za kostelem sv. Václava
na Smíchově v podstatě
praská ve švech.
Zájemci rezervační
systém využívají naplno.

S

míchovská ledová plocha
na náměstí 14. října
je veřejnosti zdarma
přístupná denně od 10 do
19 hodin. V ostatní časy je
hojně využívána krasobruslařskými a hokejovými kluby
pro mladší bruslaře. „Tímto
radnice Prahy 5 výrazně
podporuje sportovní kluby,
které dle nařízení vlády mají
v současné době uzavřená
sportoviště, třeba zimní
stadiony,“ sdělil radní David
Dušek (STAN).
Vzhledem k současným
vládním opatřením (PES 5)
je provoz kluziště upraven
tak, aby mohlo fungovat
v rámci dodržení všech
pravidel. Zabruslit si mo-
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hou dvě osoby nebo rodina
žijící v jedné domácnosti.
Z důvodu velkého zájmu
o kluziště je nutné si termín
předem rezervovat. Tím
nevzniknou na kluzišti ani
v okolí fronty.
Rezervační systém je vždy
aktualizován dva až tři dny
před následujícím týdnem
(v návaznosti na platná vládní
opatření). V nabídce systému
jsou uvedeny termíny po 20
minutách, tak aby si led mohlo užít i v této nestandardní
době co nejvíce bruslařů. Při
týdenní aktualizaci rezervačního systému (rezervace pro
následující týden) jsou vypsané časy vždy do pěti minut
obsazené širokou veřejností.
Na kluzišti je pro
návštěvníky k dispozici
občerstvení (nyní zavřené),
půjčovna bruslí, kde jsou
k dispozici i jednorázové
roušky a rukavice. Dezinfekci prostor pak zajišťuje
proškolený personál v pravidelných intervalech. Kluziště
bude otevřeno do 1. března.

Pozitivní ohlasy
Například šéftrenér a předseda HC Smíchov 1913
Michal Gandalovič oceňuje, že radnice umožňuje
využívat kluziště nejmladším
hokejistům, kteří z důvodu
uzavření stadionu Nikolajka
nemají kde bruslit. Poděkování v podobném duchu
zaslal i generální manažer
HC Hvězda Praha Michael
Grim i šéfka krasobruslařského klubu KK Stadion Praha
Michaela Kaňáková. Ledovou
plochu si pochvalují i běžní
občané. „Parádní led, moc
milá obsluha a ocenili jsme,
že se v půjčovně dá půjčit
všechno – brusle pro děti
i dospělé, helma a hrazdička
na učení… s dětmi jsme si
to moc užili, snad si tu ještě
letos zabruslíme,“ napsala například Baruš Krpatová. n red

i

Rezervace na

kluzistesmichov.cz

ermín pro zasílání návrhů na
motto Strategie rozvoje 2030+
vypršel. Celkem se sešlo
přibližně třicet návrhů. Do tvorby
návrhů se zapojili nejen občané
Prahy 5, ale například i spolky.
Všechny návrhy doručené do
20. ledna byly zařazeny do prvního
kola výběru motta pro Strategii rozvoje 2030+. Odbornou porotou zde
bylo vybráno nakonec sedm námětů
na motto.
Z předvybraných návrhů po
dlouhé diskusi následně řídící
skupina strategie vybrala tři návrhy,
mezi kterými se bude rozhodovat
na dalším zasedání řídící skupiny
plánovaném na 25. února 2021.
Řídící skupině se nejvíce líbily
následující návrhy pro motto:
Praha 5 – p
 řívětivé místo
pro všechny,
Praha 5 – vizitka metropole,
Praha 5 – m
 ísto, kde stojí
za to žít.
Do výběru nejlepšího návrhu se
budete moct znovu zapojit i vy.
O zmíněných návrzích se bude nyní
hlasovat v anketě na radničních
facebookových stránkách. Motto,
které v anketě od vás dostane nejvíce
podpory, bude do finálního výběru
vstupovat už s jedním hlasem navíc.
A jaké předpoklady by vlastně
motto Strategie rozvoje mělo splňovat? Motto by mělo být stručné,
výstižné, nápadité, popisovat žádoucí budoucí stav rozvoje, ve kterém
bychom chtěli mít Prahu 5 v roce
2030, a mělo by být dostatečně
ambiciózní. Heslo se v případě strategických dokumentů skládá ze tří
až deseti slov a vystihuje především
hlavní cíl strategie. n red
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PAMÁTKY

Politická shoda: zachraňme Cibulku
Památkově chráněná usedlost Cibulka míří ke své
záchraně. Zastupitelé Prahy 5 odsouhlasili záměr
odkoupení nemovitosti od soukromého vlastníka. Po
dlouhých letech, kdy byl objekt například obsazen
squatery, má konečně šanci na lepší budoucnost.

P

ro návrh, jemuž předcházelo tříhodinové jednání,
hlasovali jak představitelé
koalice, tak také řada opozičních
zastupitelů. Nejvíce se diskutovalo o ceně, kterou je Praha 5
ochotna za celý komplex zaplatit.
Ta na základě znaleckého posudku činí 105 milionů korun.

„Výsledkem hlasování, kdy
pro předložený tisk hlasovalo
39 zastupitelů napříč politickým
spektrem včetně opozice, jsem
s ohledem na proběhlou diskusi
velmi potěšen. Všichni jsme tímto dali jasně najevo, že nám osud
usedlosti Cibulka není lhostejný.
Je však nutné dnešní rozhod-

nutí zastupitelstva městské
části Praha 5 chápat jako první
a významný krok k záchraně této
památky,“ uvedl místostarosta
Lukáš Herold (ODS).
Zároveň vyzdvihl fakt,
že rozhodnutí zastupitelstva
v žádném případě neznamená,
že zítřkem je usedlost Cibulka
majetkem městské části. K tomu,
aby se tak stalo, je třeba udělat
několik dalších kroků. Například
je nezbytné doladit se stávajícím
majitelem smluvní podmínky, za
kterých objekt postoupí. Podoba
samotné kupní smlouvy bude

DVŮR PAMATUJE HUSITY

ještě předmětem dubnového
jednání zastupitelstva. Poté by
mělo vedení radnice projednat
vícezdrojové financování celého
projektu rekonstrukce a návrh
budoucího využití usedlosti.
„Pro budoucí využití usedlosti je potřeba vidět společenský kontext. Praha 5 není jako
sousední první městská část
přebohatá na kulturní památky.
Pěstovat musíme i naše kulturní
bohatství,“ dodal místostarosta
Herold. n red
Více informací na str. 24

Současná podoba
hlavního vchodu
usedlosti

Cibulka je původně hospodářský (viniční) dvůr ze 14. století, který
následně prošel rozsáhlými barokními přestavbami. Dnešní jméno získal
v 15. století, kdy patřil Cibulovským z Veleslavína. O radikální změnu
hospodářské usedlosti se nejvíce zasloužil bývalý pasovský biskup Leopold
Leonard hrabě Thun Hohenstein. Ten koupil statek roku 1817 a přebudoval
ho na letní sídlo reprezentativního charakteru.

Usedlost je obklopena rozsáhlým přírodním parkem, ve kterém se
zachovaly některé romantické objekty a plastiky. V roce 1922 koupila
usedlost na nátlak veřejnosti pražská obec. Současným majitelem je
prostřednictvím své firmy Oldřich Vaníček.
Přes značnou devastaci je ale stále ukázkovým příkladem citlivého
spojení volné přírody, romantického parku s drobnou architekturou
a hospodářstvím, jak byla přetvořena před dvěma sty lety. n red

Takto vypadal areál v dobách své slávy

Foto: Veronika Tlachová

Usedlost na nejvyšším bodě areálu si podržela ráz starého hospodářského
statku o půdorysu čtyř křídel kolem obdélníkového dvora. Je tvořena
obytnými objekty včetně panského domu s balkonem a slunečními
hodinami, s vížkou s cibulovou střechou, lucernou a dále hospodářskými
budovami.

Park u Cibulky na grafice Vincence Gottmanna
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Ulice Klikatá budí vášně, oprava
ze strany správy komunikací vázne
Naštvaní občané, rozzlobení
představitelé radnice Prahy
5. Příčinou je dlouhotrvající
neutěšený stav Klikaté ulice
v Jinonicích, kterou ani po roce
Technická správa komunikací
(TSK) nebyla schopna
zrenovovat.

N

a loňskou rekonstrukci inženýrských sítí měla plynule
navazovat obnova vozovky. Technická správa komunikací
stávající stav svádí na nedodržení
podmínek ze strany zhotovitele,
který vzešel z výběrového řízení
vypsaného metropolitním správcem
komunikací. Se současným stavem
ulice Klikatá se odmítá smířit
radnice Prahy 5, která vyzvala TSK
k urychlené nápravě.
Dotčená ulice byla po část roku
2020 z důvodu opravy vodovodních
a kanalizačních řádů uzavřena.
Práce měly být dle koordinačních
dohod spojeny s návaznou opravou
povrchu vozovky, a to tak, aby výše
nezbytně nutných vynaložených
prostředků na opravu komunikace
umožňovala její užívání do doby
její kompletní rekonstrukce, která
měla zahrnovat zřízení přechodu
pro chodce, zpomalovacích prvků,
vybudování světelně signalizovaného přechodu pro chodce a možnosti
parkování.
„Podle původního zadání měla
TSK zabezpečit nejen rekonstrukci
inženýrských sítí, ale též dočasnou
úpravu pozemní komunikace tak,
aby byla provozuschopná do kompletní renovace vozovky, která měla
proběhnout v jarních měsících roku
2020. K tomu však dosud nedošlo.
Podle TSK je na vině dodavatel pozemních prací, který údajně nesplnil
podmínky výběrového řízení vyhlášeného městskou společností,“ říká
předseda výboru dopravního ZMČ
Praha 5 Jan Panenka (ODS). Podle
jeho slov je aktuální stav Klikaté
názorným příkladem nefunkčního
modelu koordinace a přípravy oprav
komunikací v Praze.
„TSK stejně jako gesčně příslušný
magistrátní odbor jsme na situaci
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TSK stejně jako gesčně
příslušný magistrátní
odbor jsme na situaci
mnohokrát upozorňovali.
Varovali jsme před tím,
že rekonstrukční práce
inženýrských sítí v ulici
Klikatá jsou v rozporu
s plánovanou renovací
celé ulice.
Klikatá ulice
v Jinonicích je stále
v neutěšeném stavu.
Správce komunikací
slibuje, že k nápravě
by mohlo dojít do
léta.

mnohokrát upozorňovali. Varovali
jsme před tím, že rekonstrukční práce inženýrských sítí v ulici
Klikatá jsou v rozporu s plánovanou
renovací celé ulice. Pro občany Jinonic a nejen pro ně z toho vyplývá, že
v letošním roce opět dojde k dopravním komplikacím v Klikaté, protože
bude potřeba v opravě komunikace
pokračovat dle původního plánu tak,
aby kvalita komunikace odpovídala
zadání,“ sdělil Jan Panenka s tím, že
radnice Prahy 5 bude usilovat o to,
aby k nápravě stavu do podoby odpovídající moderním požadavkům
na bezpečnost a plynulost dopravy
došlo ze strany TSK v co nejkratším
možném termínu.

Na kritiku ze strany radnice
Prahy 5 reagoval ředitel TSK Jozef
Sinčák. Podle něj TSK v organizaci
stavby nijak nepochybila. Ve svém
dopise adresovaném Janu Panenkovi
v polovině prosince loňského roku
vedle toho vyjádřil přesvědčení, že
k nápravě stavu v ulici Klikatá by
mohlo dojít do letošního léta.
„Pražany, uživatele ulice Klikatá,
stejně jako nás na radnici nezajímá, že TSK není schopna si řádně
vysoutěžit dodavatele oprav tak, aby
po jejím dokončení nebyl nikterak
narušen komfort obyvatel,“ dodal
předseda Panenka. n tok
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JOSEF ENDAL
předseda
zastupitel MČ Praha 5 (ANO)

PŘEDSTAVUJEME

Komise bytová
Bytová komise jako poradní orgán rady
městské části Praha 5 řeší problematiku
přidělování volných bytů, a to jak nově
zrekonstruovaných, tak bytů, které
jsou opuštěny nájemcem a byt je ve
stavu, kdy je zapotřebí jenom minimální
oprava vymalováním základním typem
malby a jiné drobné opravy.

D

alší významnou činností je prodlužování nájemních smluv oprávněných nájemců, kteří si tuto žádost
o prodloužení podali podle pravidel, tj. včas
před uplynutím termínu nájemní smlouvy.
V těchto případech je prováděno místní
šetření, které je velmi účelné obzvláště
v případech, kdy se jedná o problematického nájemníka. Toto šetření může být podkladem k neprodloužení nájemní smlouvy.
Například se ukáže, že nájemník neužívá
pronajatý byt v souladu s uzavřenou
nájemní smlouvou s městskou částí Praha
5 a dochází k jejímu hrubému porušování.
Například že pronajatý byt užívá jiná osoba
než ta, která podepsala nájemní smlouvu,
a oficiální nájemník byt vůbec neužívá.
Dalším častým důvodem je velmi špatná

i

Jak kontaktovat bytovou komisi?
Tajemnice Lenka Nahodilová:
Tel. č.: 257 000 504
E-mail: lenka.nahodilova@praha5.cz
www.praha5.cz/sekce/komise-bytova/

platební kázeň a vznik dluhu na nájemném
přesahujícího stanovený násobek měsíčního
nájmu. Také se množí nedovolené stavební
zásahy do majetku městské části.
„V poslední době se vyskytují častěji
stížnosti na nevhodné chování, případně obtěžování sousedů zápachem domácích mazlíčků
a podobné záležitosti, kdy jsou nad únosnou
míru obtěžováni ostatní nájemníci,“ informoval předseda komise Josef Endal (ANO).
Tato šetření provádí pracovníci bytového
odboru a k nim jsou přizváni i členové bytové komise. To vše lze jenom díky výborné
spolupráci oddělení správy a pronájmu bytů

KATEŘINA POLÁKOVÁ
místopředsedkyně
zastupitelka MČ Praha 5
(ODS)
Členové:

Bc. YVETTA LIZATOVIC
(nom. STAN)

Ing. DANUŠE MICHÁLKOVÁ
(nom. SNOP 5 a nezávislí)

V poslední době se vyskytují
častěji stížnosti na nevhodné
chování sousedů.
a oddělení právního a vymáhání pohledávek
s bytovou komisí. Také nelze opomenout
přidělování (schvalování přidělení) bytů pro
takzvané vyjmenované profese, jako jsou příslušníci městské i státní policie, zdravotníci,
učitelé a hasiči. Další činností bytové komise
je přidělování vybraných bytů k dispozici
sociální komisi, tak aby tato komise měla
možnost průběžně uspokojovat požadavky
na seniorské a sociální bydlení.
Komise se schází jednou za čtrnáct dní,
případně i v mimořádném termínu. Současná hygienická situace tomu nepřeje a v tom
případě jednání probíhá elektronicky, tak
jak to umožňuje jednací řád. n red

Bc. MARTIN SLABÝ
zastupitel MČ Praha 5
(ANO)

Ing. JARMILA SVOBODOVÁ
zastupitelka MČ Praha 5
(TOP 09)

PhDr. MARIE ULRICHOVÁ
HAKENOVÁ
zastupitelka MČ Praha 5
(KDU-ČSL)

RADNICE

Ombudsman nejvíce řeší dopravu a úřad

F

unkce ombudsmana byla
zřízena rozhodnutím zastupitelstva v květnu loňského
roku. Jiří Vejmelka (SNOP 5 +
nezávislí) na základě požadavků
některých zastupitelů předložil
zprávu o činnosti od 1. června do
30. listopadu 2020.
„V uvedeném období jsem se
zabýval celkem čtyřiceti různorodými případy, které spadaly do
stanovené kompetence ombudsmana a byly uplatněny zhruba 60

osobami. Deset případů se týkalo
oblasti dopravy, a to zón placeného
stání a dopravních opatření, a dále
bytové problematiky. V jedenácti
případech si občané stěžovali na
špatnou práci úřadu, z toho v šesti
šlo o stížnosti na nedostatky v komunikaci. Stížnosti jsem vesměs
vyhodnotil jako oprávněné,“
informoval ombudsman Vejmelka.
Podle něj je způsob řešení případů
projednáván na schůzkách s tajemnicí úřadu.

Největší problémy způsobují
úřadu záležitosti, jejichž řešení se
týká současně více odborů, a pak
samozřejmě ty, které jsou chybně
adresovány. Ojedinělým, ale
velmi závažným případem jsou
problémy ve vnitrobloku mezi
domy Plaská 5 a Mělnická 6, které úřad ani samospráva nedokázaly vyřešit ani za deset let.
Zájem občanů o služby
ombudsmana vyústil v rozšíření
úředních hodin. V současnosti

jsou každou středu od 14 do
18 hodin, v době nouzového
stavu je nezbytné se předem
objednat, a to u Romany Zímové
(tel: 257 000 599, e-mail: romana.
zimova@praha5.cz). „Funkci
ombudsmana považuji za přínosnou a myslím, že může napomoci zkvalitnit práci úřadu, zejména
pokud se nadále bude dařit
udržet spolupráci s vedoucími
odborů na dosavadní úrovni,“
dodal ombudsman. n red
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Jak zapojit občany
do rozhodování?
Cest je celá řada
V současnosti si jen těžko lze představit život
v obcích či městech bez přímého zapojení občanů.
Samozřejmě tím nejdůležitějším zůstávají komunální
volby, nicméně v posledních letech lidé do dění ve
svém okolí promlouvají i jinými, neméně důležitými
formami. Nejinak tomu je i v páté městské části, která
se stále více snaží dát názorům svých občanů prostor
a naslouchat jejich připomínkám či podnětům.

Z

ákladním kamenem zapojení
občanů je participativní rozpočet. Ten ale musíme vnímat
jako součást obecné participace lidí.
Vedení radnice Prahy 5 například
v roce 2019 zahájilo projekt debat
s občany, na kterých se diskutovala
různá témata života v Praze 5. Do
těchto informačně cenných setkání
ale zasáhl koronavirus, takže loňské
pokračování nebylo možné. „Pokud to
situace dovolí, již letos bychom chtěli
diskuse s občany obnovit. Těším se na
ně, zpětná vazba je pro vedení radnice
velmi důležitá,“ sdělila starostka Renáta Zajíčková (ODS).
Cyklovyjížďka i anketa
V nabídce komunikace nechyběla
ani novinka – projekt Se starostkou
okolo pětky. Šlo například o cyklovyjížďku, která ukázala, v jakém stavu
se cyklistická síť v Praze 5 nachází,

8

Akce Se starostkou
okolo pětky ukázala,
v jakém stavu jsou
v pátém obvodu
cyklistické trasy

jakým problémům cyklisté i motoristé v provozu musí čelit, jaké existují
situace ohrožující bezpečnost, ale i co
se plánuje, co nového se realizovalo
a s jakými výsledky.

Skoro dva a půl tisíce lidí se loni na
podzim zapojilo do anketního šetření
v rámci tvorby Strategie 2030+. Občané tím velmi pomohli se vznikem
dlouhodobého plánu rozvoje páté
městské části. Vyjádřili se k nejrůznějším oblastem života ve své čtvrti,
sdělili, čemu by se radnice Prahy 5
měla primárně věnovat.
V mozaice interakce s občany nechyběly ani debaty s rodiči na školách,
veřejnost se zapojila například do projektu S nadhledem na síti, tedy boje
proti kyberšikaně. Samozřejmostí je
komunikace s lidmi prostřednictvím
sociálních sítí.
Participativní rozpočet
Radnice Prahy 5 odstartovala
participativní rozpočet v roce 2017
s částkou deset milionů korun, a to
za účelem revitalizace veřejných prostranství. Postupem času se množství
prostředků určených na projekty
občanů zvýšilo o pět milionů. Nicméně projekt začal narážet na značné
problémy, což vyústilo k již přijatým
zásadním změnám, které platí od
letošního roku.
„Participativní rozpočet jsme na
konci roku 2019 převzali v nedobrém

Pětka
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V ČEM JE PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET PRO LETOŠNÍ
ROK NOVÝ?
nz
 měna názvu podle hlasování

občanů na „Zlepšuj pětku“,

nv
 ýše celkového rozpočtu

10 milionů korun,

nn
 avrhovatel nemusí mít nutně

trvalé bydliště v Praze 5,

nm
 inimální věk navrhovatele

se snižuje na 15 let,

nn
 ově nelze do návrhů

přihlašovat dopravní značení
a přechody pro chodce,

n jeden spolunavrhovatel může

v rámci jednoho ročníku
podat/podpořit maximálně
dva návrhy,

nn
 ávrhy projektů mohou

být umístěné výhradně
na pozemcích Městské
části Praha 5, případně na
pozemcích hlavního města
Prahy,

nm
 ožnost odmítnutí návrhu

z důvodu rozporu s platným
strategickým plánem rozvoje
Městské části Praha 5 nebo
s platným územním plánem,

n r ozdělení rozpočtu na „velké“
Pokud to situace
dovolí, debaty
s občany by letos
měly pokračovat

stavu, špatně se vedla dokumentace,
nerealizovaly se dostatečně rychle
potřebné kroky k uskutečňování projektů, nekomunikovalo se s úspěšnými
žadateli. To se zkrátka muselo změnit,“ vysvětlila starostka Zajíčková.
S kritikou dosavadního fungování
participativního rozpočtu nešetří
ani zastupitel Karel Bauer (Piráti).
„V rámci participativního rozpočtu
samospráva nabízí občanům možnost podílet se na rozvoji své obce.
Na první pohled by se dalo říci, že
vedení radnice chce občany vtáhnout
do rozhodovacího procesu a společně
zlepšovat své okolí. Občan to vymyslí
a radnice zrealizuje. Bohužel v Praze 5
to takto nefunguje. Respektive funguje

Skoro dva a půl tisíce lidí se loni na
podzim zapojilo do anketního šetření
v rámci tvorby Strategie 2030+.
Občané tím velmi pomohli se vznikem
dlouhodobého plánu rozvoje páté
městské části.

pouze první část, občan to vymyslí.
Radnice za poslední tři roky z plánovaných 42 milionů korun dokázala realizovat projekty zhruba za pouhé dva
miliony,“ míní zastupitel. Podle něj
je tak zřejmé, že vedení radnice participativní rozpočet využívá k vlastní
politické agitce a skutek utek. „Občan,
který si na začátku lámal hlavu a vymýšlel pro své okolí inovace, odchází
i po několika letech s prázdnou a jeho
nápady se povalují někde v šuplíku,“
domnívá se.
Nový systém informování
Radnice i z těchto důvodů přistoupila ke změně pravidel projektu a po
diskusi s občany například vytvořila
kategorii menších a větších návrhů či
snížila věkovou hranici pro žadatele.
„Když jsem v březnu 2020 nastoupil na radnici Prahy 5, věděl jsem, že
realizace projektů participativního
rozpočtu je pro nás jednou z klíčových oblastí. Bohužel vzhledem
k předchozím personálním změnám
a pravidlům rozpočtu nebyl stav realizace v dobrém stavu a do toho přišel
koronavirus, nemožnost jednání,
problémy firem. Přesto jsme udělali
maximum pro realizaci starších pro-

a „malé“ projekty (do dvou
milionů korun a do 400 tisíc
korun). Šest milionů korun
bude určeno na „velké“
návrhy a čtyři miliony na
„malé“.

jektů. Především jsme se ale zaměřili
na budoucnost, připravili jsme nová
pravidla a rozdělení projektů na
malé, rychle realizovatelné, a na větší,
některé mají dobu realizace třeba
dva až čtyři roky. Důvodem mohou
být jednání s památkáři, schválení
magistrátu, stavební povolení a tak
dále,“ sdělil místostarosta Lubomír
Brož (ANO).
Za nejdůležitější považuje informovanost veřejnosti a součinnost
s navrhovateli projektů. „Připravujeme proto systém, který by na webu
jednoduše informoval o tom, v jakém
stavu se projekt nachází. Například
zadali jsme studii – termín jejího
dodání – termín jejího zpracování –
projednání studie se zpracovatelem
projektu – zadání projektové dokumentace – termín realizace a tak dále.
Prostě jednoduše a transparentně
ukázat, v jakém stavu projekty jsou,“
dodal místostarosta. n tk
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Vítězným projektem
se stal singletrack
v Motolském údolí
Patnáct milionů korun bylo loni určeno pro čtvrtý ročník
Participativního rozpočtu Prahy 5. Tento projekt
tak zůstal nejvýraznějším radničním instrumentem
pro zapojování lidí do rozvoje pátého obvodu.

J

edná se o proces, kdy
radnice vymezí část peněz
z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by
se za tyto finance mělo v lokalitě vylepšit, opravit, postavit
či vybudovat. Do loňského
ročníku občané přihlásili
celkem 51 návrhů, z nichž 18
postoupilo do veřejného hlasování. To se uskutečnilo od

15. 9. do 15. 11. 2020 – oproti
původnímu plánu bylo o měsíc
prodlouženo.
Na prvních třech místech se
umístily projekty Singletrack
Motol, Květinové louky a loučky
pro Prahu 5 a Retence dešťové vody a park Hennerova.
Kompletní výsledky najdete na
participativnirozpocet.praha5.cz.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Pořádí
		

Název
projektu

Počet
hlasů

1.

Singletrack Motol

1409

2.

Květinové louky a loučky pro Prahu 5

670

3.

Retence dešťové vody a park Hennerova

636

4.

Workout hřiště Motol

515

5.

První parkourové hřiště na území MČ Praha 5

483

6.

Doplnění dětských hřišť v Motole

468

7.

Veřejný prostor stanice Šmukýřka

336

8.

Zastínění dětského hřiště Hamsíkova

322

9.

Lavička pro seniory k odpočinku v kopci

303

10.

Discgolfové hřiště na okraji Prokopského údolí

270

11.	Zpevnění vyšlapané stezky
mezi ulicemi U Tyršovy školy a Radlická

270

12.	Lavička ve vnitrobloku Dreyerova/
		
Pražského/Renoirova u dětského hřiště

270

13.	Výstavba zvoničky se vzpomínkou
na zašlé Hlubočepy

232

14.

218

Buďánka – Maják změn

15.	Dětská lanovka na nevyužitou prázdnou
plochu původního hřiště na Barrandově

180

n red

SINGLETRACK

Rodinná cyklistika dostala zelenou

S

ousedé z Motola, kamarádi, nadšenci pro jízdu na
kole a především otcové
dětí, které dospívají do věku, ve
kterém na kolech tráví většinu
volného času. To jsou ti, jejichž
projekt Singletrack Motol vyhrál
hlasování o participativním
rozpočtu.
Nápad, který se zrodil ve
skupině nadšených kamarádů
sdílejících společné okolí pražské
části, reaguje na citelný nedostatek prostorů pro rodinný sport
v dané lokalitě Prahy 5 a zároveň
nabízí zkultivování přírodního
parku Motol-Cibulka. Právě
toto území, jehož renovace již
byla zahrnuta v existující studii
územního rozvoje, považují
spolu se zanedbaným motolským kempem a jeho okolím za
nejvhodnější k takové rekultivaci
a smysluplnému využití pro
rodinnou rekreaci.
Vlastní projekt Singletracku
počítá se sítí nenápadných přírodních stezek umožňujících jak
snadnou jízdu do kopce, tak i zábavný sestup, zpestřený terénními
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Singletrack nabízí úzké přírodní trasy určené pro cyklisty

a drobnými umělými prvky. Stezek, které budou skvělým místem
k učení jízdní techniky jak dětí,
tak i zkušenějších cyklistů. O tom,
že hlavní roli má hrát především
aktivní trávení rodinného času
dětí a rodičů v přírodě, svědčí

i to, že je do projektu zahrnuto
také malé zázemí pro odpočinek
a piknik na čerstvém vzduchu.
Však úspěšné příklady, ze kterých
brali navrhovatelé tohoto projektu
inspiraci, mluví za vše – loni
otevřené Šemberské stezky nebo

cyklistický areál v Břasích v Plzeňském kraji, jež jsou skvělými
místy pro výchovu zodpovědných
a zkušených cyklistů.
Projekt, který původně
vznikl jako laický nápad skupiny
nadšenců, si hned získal širokou
podporu nejen obyvatel Prahy
5, ale i dalších pražských částí.
Konkrétní rysy dá odprezentovanému nápadu profesionální
firma.
Autoři myšlenky jsou vděční,
že jako obyvatelé této pražské
části dostali možnost sdílet své
nadšení pro cyklistiku a prezentovat originální nápad na
zvelebení jejich čtvrti. Zároveň
doufají, že jejich projekt bude
pověstnou první vlaštovkou
v rozvoji krásného přírodního
prostředí Motolského údolí, které se v budoucnu dočká i dalších
projektů pro rodinnou rekreaci
a sport. Však právě projekt Participativní rozpočet je pro takové
záměry ideálním nástrojem. n
Předkladatel návrhu
Ing. Pavel Strnad
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SE STAROSTKOU OKOLO PĚTKY

Jak zlepšovat mobilitu?
Nejlépe přímo v terénu
Kde je rozbité schodiště
či chodník, kde by bylo
potřeba prořezat křoví,
kam se lidé mohou bát po
setmění chodit. I na tyto
otázky měla odpovědět
další část projektu Se
starostkou okolo pětky.

N

a rozdíl od letního
a podzimního cyklistického putování, která
měla za úkol prozkoumat stav
tras a podmínky pro milovníky
kol, tentokrát skupina zvolila
pěší variantu. Naposledy se vydala z Motola na Ladronku a na
kopce v okolí Bertramky. Záměrem bylo seznámit se se stavem
pěších cest, i těch spojujících
pátou a šestou městskou část.
„Velkou výzvou je najít způsoby, jak cesty mezi sebou co
nejlépe propojit, a to nejenom
v rámci Prahy 5, ale i s ostatními městskými částmi,“ míní
starostka Renáta Zajíčková
(ODS). Na projektu Se starostkou okolo pětky se podílejí občané, zástupci spolků, úředníci
samosprávy a další hosté. Ti
mapují veřejný prostor a diskutují o tom, co udělat pro to, aby
Praha 5 umožňovala pohodlné
a bezpečné přesuny pěšky či na
kole. Na akci participuje například i sdružení Pěšky městem.
Jeho zástupkyně Blanka Klime-

Starostka Renáta Zajíčková (vpravo) a Blanka Klimešová z organizace
Pěšky městem, se kterou radnice spolupracuje

šová míní, že pěší doprava si
zaslouží podporu, protože tam,
kde jsou chodci, tam město žije.
„Různé zkratky a pěší cesty jsou
nyní směr, kterým se chceme
vydat,“ řekla.
Radnice úzce spolupracuje
také s platformou CityChangers. Ta umožňuje propojit
navzájem nejen politickou
reprezentaci a odborníky, ale
především aktivní lidi v místní
komunitě. A na případových
studiích si ověřit „dobrá“ řešení
napříč celou Českou republikou. Za touto vzdělávací ini
ciativou stojí spolek Partnerství
pro městskou mobilitu, kde je
MČ Praha 5 již od ledna roku
2016 členem. Cílem spolku je
zejména vytvářet podmínky
pro města a obce, aby mohly

realizovat své projekty v oblasti
městské mobility, veřejného
prostoru vlídného k lidem či zavádění inovačních technologií.
„Vytvořili jsme několik
doporučených tras vedených
různými místy Prahy 5, které se
zdály problematické. Při výběru
tras jsme pracovali i s poznatky
občanů zasílanými na radnici
Prahy 5,“ uvedla starostka
Zajíčková.
Radnice by tímto chtěla občany požádat, aby si tyto stezky
prošli a napsali na adresu krystof.kral@praha5.cz připomínky
a nápady, co by bylo dobré na
těchto cestách zlepšit. n red
Více o trasách a celém projektu
na sociálních sítích a na webu
ma21.praha5.cz

KRÁTKÉ ZPRÁVY
AKTIVNÍ MĚSTO. S ohledem na epidemickou situaci
rozhodlo vedení MČ Praha
5 o prodloužení termínů
u programu „Pravidelná
sportovní činnost ve školním
roce 2020/21“. Nově tak bude
možno žádat o příspěvek
i uplatňovat jej za aktivity až
do června 2021. Rozhodnutí se
týká programu, v rámci kterého mohou děti, jež mají trvalé
bydliště v Praze 5, získat příspěvek 600 korun na úhradu
části kurzovného, členského
příspěvku a dalších aktivit,
které zapojení poskytovatelé
v programu nabízejí. Nově tak
lze o příspěvek žádat až do
16. června 2021 a uplatnit ho
za některou z aktivit nejpozději
do 23. června 2021. Samozřejmě vše záleží na aktuální
epidemiologické situaci.
VIC PRAHY 5 SKONČILO. Rada
městské části Praha 5 rozhodla,
že v roce 2021 již nebude nadále využívat služeb Vzdělávacího
a informačního centra Prahy 5
pod hlavičkou o. p. s. To s účinností od 1. ledna 2021 vstoupilo
do likvidace. Provoz infocentra
a všechny služby pro občany
od ledna kontinuálně zajišťuje
radnice Prahy 5 prostřednictvím
svého Informačního centra Prahy 5, které pokračuje na původní
adrese, Štefánikova ul. čp. 249,
Praha 5 Smíchov – telefon:
257 000 334, e-mail:
irena.padron@praha5.cz.
ELEKTRONICKÝ PODPIS. Úřad
městské části Praha 5 spustil
vydávání všech běžných typů
certifikátů pro elektronickou komunikaci. Certifikáty si můžete
zařídit v úředních hodinách na
pracovišti ověřování podpisů,
listin a Czech POINT, které
najdete na ulici Štefánikova 13
a 15. Související agendu pro
žadatele vyřizují pracovníci
Městské části Praha 5 prostřednictvím veřejné registrační
autority společnosti První
certifikační autorita, a. s., která
bude tyto certifikáty vydávat.
Vydávání certifikátů probíhá
v rámci dodržení nařízených
hygienických opatření a aktuál
ně po předchozím objednání
termínu. n red

Jednou ze zajímavých tras je pochod z Motola na Ladronku
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Budova školy v Drtinově září novotou
Historická školní budova
bývalého Rakouského
gymnázia postavená
koncem 19. století byla
svěřena (ze strany hlavního
města) městské části
v roce 2012 pro potřeby
školství. Objekt byl ve
velmi špatném technickém
stavu a radnice se nejprve
pokoušela najít vhodného
nájemce, který by provedl
rekonstrukci objektu.
Budova školy
nyní prochází
kolaudačním
řízením.
Prohlídku
si nenechal
ujít ani
místostarosta
Tomáš Homola.

O

čím občanů je tato školní
budova ukryta za objektem střední odborné
školy v Drtinově 3, ale přes společnou zahradu a dětské hřiště
je propojena s budovou stávající
základní školy. „Již v roce 2015
jsem navrhoval, aby se budova
poskytla pro potřeby Fakultní
základní školy v Drtinově 1 za
účelem rozšíření její kapacity.
Tato základní škola byla
původní jazykovou školou
s výukou od 3. třídy, avšak
s novým školským zákonem
platným od roku 2005 musela
zřídit i 1. a 2. třídu, včetně
družiny pro děti, a tak se škola
dlouho potýkala s nedostatkem
prostoru a pro potřeby družiny
musela využívat kmenové třídy.

Podařilo se, a děti z Drtinky se
již mohou těšit na nádhernou
školní budovu,“ řekl místostarosta Tomáš Homola (STAN),
který několik let působil i ve
školské radě školy.

Rekonstrukce školní budovy
byla zahájena v prosinci 2019
a i přes složitý rok 2020 (v důsledku mimořádného stavu kvůli
covidu) je stavba po 13 měsících
prakticky u konce. V polovině

ledna 2021 se uskutečnil poslední kontrolní den před zahájením
kolaudačního řízení, které právě
probíhá. Městská část předpokládá, že by budova mohla být
zkolaudována letos v únoru
a v březnu bude předána základní škole. Rekonstrukce budovy
přišla městskou část na více než
46 milionů korun. Po vybavení
školy nábytkem bude dětem plně
sloužit od září 2021.
V nové školní budově budou
nejenom kmenové třídy pro
první a druhý stupeň ZŠ, ale
poskytne nové zázemí školní
družině, jsou zde dvě nové
počítačové učebny a také je zde
největší místnost celé školy – sál,
kde se budou moci pořádat školní představení a jiné společenské
akce. Podkroví pak bude sloužit
školnímu klubu a knihovně.
„Školní budova je bezbariérová, a proto doufám, že se
bezbariérovosti dočká budova
hlavní, aby mohly školu navštěvovat i handicapované děti,“ dodává
Tomáš Homola. Zajímavostí je,
že vzhledem k umístění školní
budovy v bezprostředním sousedství s parkem Sacré Coeur bylo
při rekonstrukci myšleno i na
přítomnost některých chráněných
živočišných druhů, a tak děti budou moci pozorovat rorýse obecného a některé druhy netopýrů,
jejichž hnízda jsou umístěna pod
střechou nové školy. n red

UZAVÍRKA

Radnice odmítá zahlcení ulic auty

P

lány na uzavření části Smetanova
nábřeží a Malostranského náměstí,
které pochází z pera náměstka primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adama
Scheinherra, zásadně odmítá radnice
Prahy 5. Argumentuje především nedostatečnou analýzou dopadů dopravních
opatření.
Připravovaná uzávěra navazuje na již
neprůjezdnou oblast Smetanova nábřeží
z května minulého roku. V další etapě by
mělo dojít k prodloužení neprůjezdnosti
zmíněného úseku a k omezení dopravy
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kolem zastávek Staroměstská, Karlovy
lázně a Národní divadlo. Dotčené zastávky
plánuje magistrát rozšířit, případně zcela
uzavřít automobilové dopravě. V plánu je
rovněž znemožnění průjezdu Malostranského náměstí – zůstat má průjezdný pouze vjezd ulicí Karmelitskou ze strany MČ
Praha 5 a vjezd ulicí Letenskou ze směru
MČ Praha 7.
„V dohledné době nás čeká již tak
náročná rekonstrukce Barrandovského
mostu, která významně zahltí dopravu
v Praze 5, a pokud dojde ještě k uzavírce

části historického centra Prahy, nastane
přetížení komunikační sítě. Za Prahu 5 se
záměrem magistrátu rozhodně nesouhlasíme,“ řekl Jan Panenka (ODS), předseda
Výboru dopravního ZMČ Praha 5.
Magistrát své rozhodnutí opírá o tvrzení, že dojde k zefektivnění hromadné
dopravy a zvětšení prostoru pro pěší.
Kromě nedostatečných analýz však vadí
páté městské části dopad, který opatření
bude mít z hlediska průjezdnosti, a také
to, že záměr s dotčenými subjekty nikdo
neprojednal. n red

Pětka
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DOTACE

Firmy mohou čerpat
na modernizaci
I pražské firmy budou moci od poloviny příštího
roku žádat o dotace v rámci Modernizačního
fondu, který je součástí Zelené dohody Evropské
komise. Čerpání bude probíhat v letech 2021
až 2030 a na starosti ho bude mít Státní fond
životního prostředí. Celkově se jedná přibližně
o 150 miliard korun.

F

ond se zaměří na oblasti
výroby a využití energie
z obnovitelných zdrojů,
energetické účinnosti, zařízení
pro akumulaci a distribuci
energie. Příjemcem prostředků
z Modernizačního fondu bude
Státní fond životního prostředí, který bude také plnit roli
zprostředkovatele.
Realizace rozdělení dotací
bude probíhat prostřednictvím
devíti samostatných programů,
v rámci kterých budou stanoveny konkrétní formy a podmínky podpory. Nastavení těchto
programů je aktuálně předmětem intenzivních vyjednávání
a diskusí. Hlavní oblasti podpory jsou regulace a podpora
podnikání, investice v oblasti
digitální a zelené transformace, dopravní infrastruktury,
vzdělávání a trh práce, zdraví
a odolnost obyvatel, výzkum,
vývoj a inovace. První výzvy
z tohoto fondu by měly být
vyhlášeny v 1. polovině roku
2021.
V současné době je stále
možné podávat žádosti o dotaci
v rámci programového období
2014–2020 Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, některé
by měly být ještě v 1. pol. roku
2021 vyhlášeny. Více informací
o výzvách z OP PIK získáte na
webových stránkách Agentury
pro podnikání a inovace –
www.agentura-api.org.
Výzva je v tzv. programu
OPPIK vyhlášena na úspory,
termín pro podání žádostí
je 30. duben 2021. Všechny
schválené projekty musí být
dokončeny nejpozději
30. června 2023. Účelem
programu je podpora opatření
přispívající k úspoře konečné

Realizace rozdělení
dotací bude probíhat
prostřednictvím
devíti samostatných
programů, v rámci
kterých budou
stanoveny konkrétní
formy a podmínky
podpory.
spotřeby energie. V oblasti
ICT a sdílené služby – Digitální podnik (očekávaná výzva
OPPIK) se očekává vyhlášení
výzvy už v březnu 2021.
V novém programovém
období 2021–2027 podpoří
podnikatele připravovaný
OPTAK (Operační program
Technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost, MPO).
Až 75 % těchto prostředků
bude určeno pro malé a střední
podniky. Více informací naleznete na webových stránkách
www.dotace-optak.cz.
Další možností pro podnikatele je využití bezúročného
úvěru k financování inovativních projektů v Praze – INFIN
(OPPPR). Žádosti do tohoto
programu je možné podávat až
do konce roku 2022. n red

i

Více informací získáte na
webových stránkách

www.penizeproprahu.cz

Jinonický dům uspěl v soutěži
Rodinný dům ve starých Jinonicích od Ateliéru 111 architekti se dostal do šestičlenného finále pátého ročníku
České ceny za architekturu. Soubor drobných stavení,
vyskládaných ve svažité zahradě, se nacházel ve velmi
zanedbaném, neobyvatelném stavu. Architekti ponechali
pouze nejstarší kamennou část orientovanou do ulice. Skrze ni je nyní možné vystoupat do hlavního obytného podlaží, rozprostírajícího se ve dvou nových hmotách. Všechny
obytné prostory, včetně dětských podkrovních pokojů, mají
přímou návaznost na prosluněnou svažitou zahradu, od ulice odcloněnou vlastním domem. Vítězem soutěže se stalo
sídlo firmy Lasvit v Novém Boru. n red
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Rozhodnutí o výstavbě druhé
plavební komory se odkládá
V prosinci loňského roku
podala městská část Praha
5 správní žalobu proti
rozhodnutí Ministerstva
zemědělství, které zamítlo
odvolání a všechny námitky
Prahy 5 proti plánované
stavbě Plavební komora
Praha – Staré Město.

Kdyby soud nevyhověl
a začalo se s realizací
projektu, mohly by
vzniknout nezvratné
škody.

K

žalobě radnice pátého
obvodu se přidal též
pražský magistrát. Městský soud v Praze před několika
dny přiznal odkladný účinek.
„Správní žalobou jsme chtěli
poukázat na to, že Ministerstvo
zemědělství svým rozhodnutím
povolit stavbu druhé plavební
komory prokazatelně ignorovalo naše námitky, kterým jsme
zpochybňovali stanovisko EIA,
které nerespektovalo faktický
stav zátěží souvisejících zejména
s provozem rekreačních lodí
na Vltavě, kterým má nová
komora sloužit. Těší nás, že

Takto by mohla vypadat nová plavební komora

Městský soud v Praze nařízením odkladného účinku našim
připomínkám vyhověl. Kdyby se
tak nestalo a začalo se s realizací projektu, mohly by nastat
nezvratné škody. Stavba komory
je totiž v příkrém rozporu
s ochranou Pražské památkové
rezervace,“ říká místostarosta

Prahy 5 Tomáš Homola (STAN).
Zamítavé stanovisko ke stavbě
druhé plavební komory při smíchovském nábřeží vydalo rovněž
Ministerstvo kultury. To projekt
označilo z hlediska památkové
péče za zcela nepřípustný.
„Ministerstvo kultury se
stejně jako my obává toho, že

zprovozněním komory Praha
– Staré Město by došlo k totálnímu narušení klidového úseku
řeky v centru Prahy, který vytváří říční zrcadlo mezi Šítkovským
a Staroměstským jezem. Řeka
by v této části ztratila svého
genia loci, který více než 100 let
funguje ve prospěch obyvatel
Prahy,“ dodává místostarosta
Homola.
Hlavní město Praha, Praha 5
a Praha 1 v srpnu 2019 podepsaly memorandum o společném
postupu proti výstavbě plavební
komory. n tok

VODÁRENSTVÍ

Firmy spustily vyjadřovací portál

P

rovozovatel městské vodohospodářské infrastruktury Pražské vodovody
a kanalizace (PVK) a její správce
Pražská vodohospodářská společnost
(PVS) spustily do ostrého provozu vyjadřovací portál, který umožňuje elektronickou
formou podávat žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci nebo také k činnostem nad již realizovanými vodovodními
a kanalizačními přípojkami.
„Hlavní výhodou vyjadřovacího portálu
je urychlení vyjádření PVK a PVS. Žadatel
již nemusí žádat každou společnost samostatně, ale má možnost podat z klidu svého
domova jednu žádost, kterou vyřídí obě
společnosti zároveň. Případná komunikace
s žadatelem probíhá pod jedním číslem
jednacím pomocí e-mailové adresy a for-
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muláře. Není tedy nutné v případě chybně
podané projektové dokumentace evidovat
nové žádosti,“ uvedl garant projektu za
PVK Marek Červenka.
Služba je bezúplatná a splňuje veškeré
podmínky pro ochranu osobních údajů.
„Vyjádření, které žadatel obdrží e-mailovou
formou, je opatřeno elektronickou pečetí
pro jednodušší komunikaci a důvěryhodnost se stavebními úřady,“ upřesnil.
V době současné koronakrize také omezí možnost přenosu nemoci, protože lidé
se nebudou díky vyjadřovacímu portálu
setkávat v uzavřených prostorách.
Služba má i svůj finanční a ekologický
rámec na straně PVK, PVS i žadatele. Odpadnou například náklady na tisk projektové dokumentace. Obě společnosti ročně

vyřídí na jedenáct tisíc žádostí, což činí
úsporu zhruba 18 tun papírů za jeden rok.
Pomocí vyjadřovacího portálu může
žadatel podávat žádost o vyjádření
k jednotlivým fázím stavebního řízení
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, předprojektové
přípravě nebo k technickým žádostem
nad již realizovanými vodovodními nebo
kanalizačními přípojkami. Více na www.
vyjadrovaciportal.cz.
Nadále sice existuje možnost požádat
o vyjádření písemnou formou. Tyto žádosti
však musí být digitalizovány z důvodu
evidence do systému a možnosti společného vyjádření, a proto jejich příjem bude
zpoplatněn. n red
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Slavnostní koncert nejlepších by se měl uskutečnit 20. května

TALENT PRAHY 5

Tradiční soutěž
má své vítěze
Soutěž pro mladé
talentované hudebníky
Talent Prahy 5 má již
dlouholetou tradici. I loni
se do ní prostřednictvím
své hudební školy či svého
učitele hudby přihlásili
nadějní mladí umělci
z mnoha hudebních oborů.

I

když je soutěž otevřena i pro
pěvecké sbory, žádný se ročníku 2020 bohužel nezúčastnil. Není divu. Sborový zpěv byl
v roce 2020 prakticky paralyzován v důsledku opatření proti
koronaviru. Soutěžní přehrávka
se uskutečnila v sále Základní
umělecké školy Štefánikova
11. prosince 2020. Odborná porota v čele s dirigentem Leošem
Svárovským, občanem Prahy 5,
posoudila výkony soutěžících
a vybrala z nich vítěze jednotlivých kategorií.
Tito nejlepší z nejlepších
budou mít příležitost 20. května
2021 vystoupit v Národním domě
na Smíchově spolu s orchestrem
PKF – Prague Philharmonia na
slavnostním koncertě laureátů
soutěže Talent Prahy 5. V části
programu vystoupí i zahraniční

hosté – význační mladí hudebníci
ze zahraničních partnerských
měst páté městské části.
„Posluchači budou mít možnost vyslechnout díla světových
skladatelů v podání mladých
umělců,“ informoval místostarosta Lukáš Herold (ODS), ini
ciátor soutěže. Zazní například
3. věta Mendelssohnova Houslového koncertu e moll v podání
Christophera Porteouse (ZUŠ
Zbraslav), píseň Alma del core
Antonia Caldary zazpívá Zora
Kalinová (ZUŠ Zbraslav), dvě
části Stamitzova Koncertu pro
klarinet a orchestr B dur zahraje
Martin Janda (ZUŠ Popelka),
slavné Sarasateho Cikánské
melodie přijede ze Srbska zahrát
houslista Uroš Adamovič, rumunská houslistka Ilinca Sirbu
bude hrát jednu větu z Houslového koncertu Camilla Saint-Saënse a slovenská klavíristka
Ema Somolányiová provede
první část Koncertu pro klavír
č. 5 f moll Johanna Sebastiana
Bacha. Vstup na koncert je
tradičně zdarma. n red

i

Více informací najdete na

www.pkf.cz

a na stránkách Úřadu
městské části Praha 5
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ROZHOVOR
PROVOZNÍ RESTAURACE SMÍCHOVSKÉ VIDLIČKY A NOŽE
STANISLAV VAVRUŠ:

Hosté nás drží nad vodou.
Především psychicky
Restaurační zařízení se už skoro rok musejí potýkat s omezujícími opatřeními
souvisejícími s koronavirem. Zcela zavřeno, otevřeno do 22. hodiny, do 20. hodiny,
otevřeno, otevřeno s poloviční kapacitou… Změna střídá změnu, nejistota je
všudypřítomná. Podle provozního restaurace Smíchovské Vidličky a nože
Stanislava Vavruše je hlavní snahou udržet provoz restaurace, nabídnout hostům
jídlo alespoň do krabičky a hlavně udržet současný personál.

H

za účinnější, a to i za předpokladu,
že by to procento bylo nižší. Hlavní
výhodou by byl úbytek administrativy,
vždyť o tržbách se v roce 2019 vedly
detailní záznamy prostřednictvím
elektronické evidence.

ospoda na rohu ulic Vodní
a V Lesíčku funguje pod
různými názvy a koncepcemi
nepřetržitě už zhruba sto let. V roce
2011 se tehdejší restaurace U Vojáčků
ujali noví majitelé, zrekonstruovali ji
a pod novým jménem Vidličky a nože
ji začali provozovat. A několik let
poté, v roce 2018, obsadili v anketě
Podnikatel Prahy 5 v sekci Restaurace
a bary třetí místo.

n Takže „přežijete“?

n Jak dlouho restauraci na Smíchově
provozujete?

Už skoro deset let. Změnili jsme koncept z řekněme čtyřky na klasickou
moderní českou restauraci. Tehdejší
provozovatelé hospody U Vojáčků
nezachytili měnící se trendy, lokál
stagnoval. Do dvou let se ukázalo, že
změna konceptu byla správné rozhodnutí, podnik začal vzkvétat a našel si
věrné zákazníky.

n Šlo hlavně o místní, nebo spíše
turisty?

Působíme na pomyslné hranici, kde
ještě na turistech závislý nejste. Takže
mezi hosty převažují ti, kteří tu bydlí
nebo pracují. Poslední dobou je ale
vidět, jak se složení obyvatelstva
v okolí restaurace změnilo. Starousedlíci částečně mizí, z jejich bytů
vznikají nejrůznější formy ubytování
právě hlavně pro cizince. A ti nyní
necestují.
n Takže gros zákazníků tvoří místní…

Ano, v této těžké době hlavně stálí
zákazníci, kterým jsme velmi vděční.
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Typický obrázek
současnosti.
I Smíchovské
Vidličky a nože
musejí dodržovat
vládní nařízení

Tržby nám kvůli vládním opatřením
klesly zhruba o 80 procent. Zbývajících dvacet nám alespoň umožní nekumulovat dluhy. Také dáváme práci
více než 15 lidem, o které nechceme
přijít, protože je pravdou, že hospodu
„dělají“ především lidi.
n Zmínil jste vládní opatření, jak jste
spokojen například s kompenzacemi?

Přiměřeně to funguje. Ať už příspěvky
na zaměstnance nebo na nájem. Ale
podpora je nízká a bez přímé finanční
dotace majitelů bychom to nezvládli,
respektive bychom museli zavřít. Například v Německu či Rakousku na to
šli jinou cestou, kompenzace vycházejí
z tržeb. Hospodský dostává tuším 70
procent. Tuto cestu bych považoval

Jsme rozhodnuti vydržet, zavřít
nechceme, a to i když by to pro nás
možná bylo krátkodobě výhodnější.
Provoz v současnosti dotujeme z vlastních prostředků, a pokud bude fungovat alespoň dosavadní státní podpora,
přežijeme, i když bude nynější stav
trvat celý letošní rok. Naší výhodou je,
že nemáme úvěry, zato máme ochotu
na provoz naší restaurace přispívat ze
svého.
Víte, nejsme sami, kdo nechce
přijít nejen o zaměstnance, ale také
o zákazníky. Zažili jsme s nimi spoustu hezkých příběhů, hosté očekávají,
že budete mít alespoň na část dne
otevřeno. Je to taková symbióza.
Zákazníci jsou rádi, že fungujeme,
proto chodí, dávají spropitné a i touto
cestou nám umožňují přežít. Takže my
je nechceme zklamat, a oni nám zase
chtějí pomoci. Drží nás nad vodou,
a to hlavně psychicky. Nevím, co bych
dělal doma. Moc jim děkuji.
n Dá se předpokládat, že některé
restaurace zkrachují. Ti, kdo vydrží,
získají určitou výhodu. Souhlasíte?

Obecně se to tak říká, ale my se nikdy
nebudeme radovat z neštěstí jiného.
Může to znít jako klišé, my se příliš
neohlížíme na druhé. Jednoduše
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šli s nájmem dolů. Vím to od kolegů
z branže. Chtějí si udržet nájemníky.
Až na výjimky si myslím, že vztah
s majiteli není problém.
n Co tedy považujete za největší
problém?

Nebudu říkat covid, s ním prostě
musíme žít. Asi nejvíc nám vadí
chaos. Jednou můžeš to, jednou ono,
neustále se upravovala otevírací doba.
Jen těžko se pak plánují nákupy zásob
a třeba i služby personálu. Mimochodem ten je vlastně nejpostiženější.
Odpadá spropitné, peníze za směny
navíc a tak dále. Kdyby zaměstnanec
věděl, že nějaký čas nepůjde do práce,
našel by si třeba brigádu. Nejen tito
lidé chtějí aktivně řešit svoji situaci,
ale vlastně nemohou. Jestli je cílem
vlády zachovat pracovní místa, a program Antivirus je docela funkční
nástroj, mělo by se přihlížet i k takovým problémům. Proto je třeba
říci dlouhodobě, jak bude fungovat
Antivirus, jaký rámec bude mít
kurzarbeit. Fakt, že nic z toho v tuto
chvíli nevíme, nám život komplikuje
úplně nejvíce.

n Leckdo si řekne, že třeba posunutí
zavíracího času z 22. hodiny na
20. hodinu není tak podstatné. Z vašich slov ale vyplývá něco jiného…

řečeno – dobře vaříme a usmíváme
se na zákazníky. Smíchov je z gastro
pohledu vysoce konkurenční místo,
a když budete dělat špatnou práci,
nepřežijete tak jako tak. Proto přeji
všem, aby se jim dařilo.
n Předpokládám, že zákazníci nyní

za pití příliš neutratí…

Samozřejmě ten, kdo si rád posedí
u točeného piva, má dnes smůlu. Ale
poměr mezi tržbami za jídlo a za pití
se příliš nezměnil. Zhruba 80 procent
lidé utratí za nějakou tu dobrotu z jídelníčku. Nikdy jsme nebyli klasická
pivnice.

n Hodně se v současnosti hovoří
o rozvážkových službách, pro které jsou současná opatření darem
z nebes. Četl jsem, že si z ceny
jídla berou třeba i 40 procent. Je
to tak?

Rozvážkové služby pro restaurace
našeho typu nefungují příliš dobře.
Prodávat například porci guláše
s knedlíky touto cestou ztrácí ekonomický smysl, zvlášť když zákazník
za dovoz běžně zaplatí třicet procent
navíc. Představa, že rozvážkové služby
zachrání restaurace, je mylná. Pro
nás budou stále nejdůležitější hosté,
kteří si pro jídlo osobně přijdou. Těch

je dnes 90 procent, a jen desetina si
nechá jídlo přivézt.
n Z toho vyplývá, že když si domů
objednám guláš, běžná cena se bude
pohybovat kolem dvou set korun…

Podle provozního
Stanislava Vavruše
se rozvážkové
firmy na prodeji
restaurace podílejí
okrajově

Přesně tak. Problém je i v tom, že jídla
typu guláše, omáček nebo knedlíků
jsou obtížně transportovatelné, na
rozvoz se nehodí. Úplně jiným příběhem jsou fastfoody, u takové pizzy
či burgerů rozvozy fungují dobře.
Mimochodem za pizzu či burger jsou
lidé standardně ochotni dát dvě stě
korun, ale za guláš či svíčkovou už
méně, i když jejich výroba je podstatně složitější. Ale je to přirozené.

n Jak se ke svým zákazníkům chovají pivovary?

To je různé. I pivovary jsou na tom
špatně, ale neznám případ, že by
některý z nich dělal nějaké kroky proti
hospodským. My jsme výjimeční tím,
že jako jedni z mála v Praze čepujeme
skvělé pivo Zubr, a pivovar se vůči
nám zachoval vstřícně i v průběhu
pandemie. Pivovary a hospody jsou
vlastně na jedné lodi, vzájemně se potřebují. To samé je s dodavateli jídla.

n Změnilo se tedy nějak složení
jídelníčku?

Přizpůsobili jsme se požadavkům na
jídla s sebou. Ubylo omáček, nabízíme více jídel, která lze dobře zabalit
a jednoduše odnést, když zůstaneme
u klasické české kuchyně, pak třeba
řízek a podobně.

n Co vlastníci nebytových prostor,
ve kterých hospodští podnikají?
Jak se v těchto časech k nájemcům
chovají?

Většina rozumných majitelů se
zachovala vstřícně, někde dokonce

Tyto dvě hodiny jsou nejen pro
hospodského klíčové. Třeba po této
úpravě jsme zaznamenali daleko vyšší
počet rušení rezervací. Pro zákazníka
je zavíračka ve 20 hodin také nepříjemná, v podstatě musí spěchat, rychle
se najíst…

Představa,
že
rozvážkové
služby
zachrání
restaurace,
je mylná.

n Pracujete v Praze 5, takže vnímáte
místní dění. Co byste ocenil, a co
vám naopak vadí?

Jako provozní hodně dbám na čistotu.
V této oblasti v podstatě nemám co
vytknout, hovořím hlavně o okolí naší
restaurace. Naopak si všímám nepořádku, který často bývá u kontejnerů
pro tříděný odpad. Tady by to chtělo
zvýšit kapacitu nebo je vyprazdňovat
častěji. Když město chce, aby občané
třídili, musí k tomu vytvořit odpovídající podmínky. n tk
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ŠKOLSTVÍ
ZŠ A MŠ WEBEROVA

Radnice odkoupí pozemek,
chce scelit vlastnická práva
Zastupitelé Prahy 5
schválili odkup doposud
soukromého pozemku
(skoro 4500 metrů
čtverečních) v areálu
Základní školy Weberova.
Cena činí téměř 22 milionů
korun.

D

ůvod tohoto kroku je
jednoduchý. Radnice
chce scelit vlastnická práva k nemovitostem v areálu ZŠ
a MŠ Weberova, zajistit přístup
a příjezd do školního objektu,
zásobování či se zbavit povin-

nosti platit nájemné. „Cílem bylo
zajistit nerušené užívání areálu
školy a jeho potenciální rozvoj,
včetně rekonstrukce venkovního
sportoviště,“ řekl místostarosta
Martin Damašek (TOP 09).
Předmětný pozemek navazuje
na školní budovu. V minulých
letech se uskutečnilo zateplení
celé školní budovy, v současnosti
stavba do uvedeného pozemku
přesahuje.
S vlastníky pozemku vedli
zástupci radnice jednání celý
loňský rok. Majitelé s navrženými podmínkami odprodeje
nemovitosti nakonec souhlasili. n red

Starostka Renáta Zajíčková a její zástupce Martin Damašek si prohlížejí získaný
pozemek u ZŠ Weberova

MUSEUM SKLA
PORTHEIMKA
6/2/2021 / 13–17:30
Štefánikova 12, Praha 5
museumportheimka.cz

WORKSHOP PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Rezervace termínu (13:00, 14:30, 16:00) na e-mailu
programy@museumportheimka.cz nebo na tel. 776 036 111
CENA: 70 KČ / KVĚTINA / 90 MINUT
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UMĚNÍ

Soutěž Múzy na dálku podpoří
tvořivost a uvolní emoce dětí
Městská část Praha 5 vyhlásila
soutěžní uměleckou přehlídku
pro děti předškolního věku
a žáky základních škol do
16 let. Myšlenka tohoto projektu
vznikla v rámci pracovní skupiny
projektu MAP II, v níž se schází
několik ředitelů a učitelů
základních škol se zástupci obce.

S

outěžní přehlídka Múzy na dálku
má za cíl podpořit tvořivost, která
uvolní emoce, umožnit sebevyjádření dětí a školní mládeže v době karanténních opatření. Přehlídka má tři umělecké
kategorie – hudební, výtvarnou a literární. Díla účastníků budou posuzována ve
třech oddělených věkových kategoriích,
a to podle dosaženého věku v roce 2021:
předškoláci a nejmladší školáci – ti, kdo
dosáhnou nejvýše 7. narozenin v celém
roce 2021, mladší školáci – ti, kteří
dosáhnou 11. narozenin v roce 2021,
a starší školáci – do 16. narozenin v roce
2021 včetně dalších žáků, kteří letos ještě
navštěvují základní školu.
Své příspěvky a zároveň také
souhlasy s publikací mohou děti a žáci
posílat na adresu nadalku@praha5.
cz a na webových stránkách muzynadalku.praha5.cz se dozvědí více
o soutěžních podmínkách a formátech
příspěvků. Informace zájemci najdou
i na facebook.com/muzy.nadalku.
„Současná doba je složitá pro
všechny, pro děti a mladé lidi o to více,
že je jim znemožněno se plně rozvíjet
a vzdělávat. Proto vítám iniciativu Múzy
na dálku, která podporuje kreativitu
a přirozenou hravost dětí. Jako pedagog
jsem přesvědčena, že i přes nepříznivou
situaci je nezbytné vytvářet příležitosti
pro rozvoj našich dětí, podporovat jejich
zvídavost a fantazii a nerezignovat na
aktivity s tím spojené,“ uvedla starostka
Renáta Zajíčková (ODS).
Jedna z patronek projektu, ředitelka ZŠ Grafická Radmila Jedličková,
popisuje motivaci k vyhlášení soutěže:
„Je tu doba, kdy každý z nás musí
trávit sám více času, než byl zvyklý.
Děti možná myslí na své kamarády,
na společné hry, zpěv, učení ve škole.
Chceme je povzbudit v tvořivosti
a sdílení, aby nezůstaly samy se svými

Jedno z děl žáků pedagožky Magdalény
Janitorové

Soutěž má přispět
ke zmírnění
složitostí současné
doby

radostmi ani starostmi. Věříme, že
mnohým z nich může náš projekt
pomoci nebýt na své emoce sám.“
O své dlouholeté zkušenosti s pořádáním podobných soutěží mezi mládeží se podělila Hudební mládež ČR
(hudebnimladez.cz), která v letošním
roce slaví 50 let své existence. Jedním
z patronů našeho projektu se stal její
dlouholetý předseda Pavel Smrkovský.
„Hudební mládež je sdružení mladých
lidí se zájmem o umění, zejména
o hudbu. Cílem našeho sdružení je jednak seznamovat účastníky našich akcí
s uměním z pohledu diváka a rovněž
ho i aktivně vytvářet. Na platformě
kulturního nadšenectví nabízíme
komukoli šanci stát se skladatelem,
režisérem, tanečníkem, dramatikem,
spisovatelem a lecčím dalším v kolektivu stejně zapálených přátel. Múzám na
dálku můžeme přispět inspirací i metodickou pomocí, zkušenosti čerpáme ze
své soutěže Face2Art.“

Chceme děti povzbudit v tvořivosti
a sdílení, aby nezůstaly samy se svými
radostmi ani starostmi.

Jak bude soutěžní přehlídka probíhat? Účastníci vytvoří svá díla a pošlou je
(nejvýše jedno dílo v každé kategorii) na
výše uvedenou adresu včetně souhlasu
s publikací. Díla budou postupně zveřejňována na stránkách projektu a mohou
se k nim svým hlasem vyjádřit i diváci.
Systém hlasování diváků je popsán na
webu soutěže. Po skončení lhůty pro přijetí díla do soutěže – tedy po 30. dubnu
– si je prohlédnou porotci jednotlivých
kategorií, sejdou se k diskusi a určí pořadí. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění autorů se uskuteční během května.
V současné době ještě nedokážeme říci,
jakou formou se vyhlášení výsledků
uskuteční, nicméně účastníci budou včas
vyrozuměni. Výsledky soutěže budou
vyhlášeny v květnu a nejzajímavější díla
v každé kategorii ocení odborná porota.
Více o soutěži a možnostech diváckého
hlasování se dočtete na muzynadalku.
praha5.cz. n
Za tým projektu MAP II – Múzy na dálku
Libuše Daňhelková
Tato aktivita je realizována
v rámci projektu
Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II pro MČ
Praha 5, reg. č. CZ.02.3.68/
0.0/0.0/17_047/0010677,
a je spolufinancována
z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
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SOCIÁLNÍ OBLAST A BEZPEČNOST
TURISTIKA

Nový výlet s tajenkou.
Co zajít třeba ke skalničkám?
Výlety s tajenkou pro seniory,
děti a rodiny jsou v Praze
5 natolik populární, že je
ročně absolvuje několik tisíc
návštěvníků, kteří se pak vždy
v lednu těší na další novou
trasu.

P

o výletu, který vede po dně pravěkého moře, a výletu na Děvín,
Petřín, Cibulku a za elegancí
barrandovských prvorepublikových
vil připravilo Centrum sociální
a ošetřovatelské pomoci Praha 5,
p. o., a společnost Velká dobrodružství
další výlet s tajenkou, tentokrát Do
skalničkové zahrádky a za Jestřábem
do Prokopského údolí.
Za vyluštění odměna
Text výletu společně s doplňovačkou,
přehlednou malovanou mapou a praktickými informacemi je ke stažení
zdarma na webových stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
Praha 5, p. o., (https://www.csop5.cz/
page/vylety/) nebo na stránkách www.
veldo.cz v sekci výlety zdarma. Akce
je určena pro výletníky ve věku pět až
sto let. Za vyluštěnou tajenku si návštěvníci mohou vyzvednout odměnu,
drobný dárek v Infocentru Prahy 5 ve
Štefánikově ulici 30.
„Výlety s tajenkou jsou naprosto
originální aktivitou, kterou budeme
rádi podporovat, protože jde o zajíma-

Takzvaný Prokopský tunel
Prokopské údolí
je spojeno i se
spisovatelem
Jaroslavem
Foglarem

Výlet začíná
u rekonstruovaného
Raudnitzova domu

vé a nádherné krátké trasy s naučně-zábavními texty, na které se mohou
vydat jak děti, tak i senioři – nejlépe
samozřejmě společně. Na výletě si
protáhnou tělo, spousty zajímavého
se dozvědí a objeví, luští doplňovačku
a k tomu tráví čas společně, v přírodě
a na čerstvém vzduchu,“ vysvětlil
radní Petr Lachnit, který se na vzniku
projektu podílel.
Na návštěvě u Jestřába
Prokopským údolím vede hned
několik výletů s tajenkou – tento nový
se soustředí na historii dvou starých
zámeckých budov, a hlavně si zde přijdou na své milovníci zahrad a neob-

Skalničková zahrada se otevře na jaře
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vyklých rostlin. Unikátní skalničková
zahrada v Prokopském údolí se totiž
znovu otevřela veřejnosti. Tento klenot nabízí návštěvníkům minimálně
dva tisíce skalniček a dřevin, obdivovat tady můžete například sekvojovec,
ale i „masožravky“. Zahrada se otevírá
s příchodem jara.
Dalším zajímavým objektem,
u kterého výlet začíná, je Raudnitzův dům. Tuto historickou památku nechala městská část Praha 5
zrekonstruovat a upravit tak, aby
splňovala požadavky a komfort pro
bydlení seniorů a také jim zaručila
klidné a bezpečné prostředí pro život.
Do tohoto významného objektu se
senioři nastěhují ve 2. pololetí roku
2021 a budou moci využít výpomoci
pečovatelské služby a dalších služeb,
jako je pedikúra, masáže. Součástí
jsou i krásné historické prostory pro
víceúčelové komunitní využití nejen
nájemníků domu, ale i pro relaxaci
a setkávání se veřejnosti z blízkého
okolí. Realizovat se budou v těchto
prostorách také aktivizační a vzdělávací programy, workshopy, tvořivé
dílny a volnočasové aktivity.
Od Raudnitzova domu ke skalničkové zahradě je to jen kilometr, dále
se pokračuje kolem Foglarovy skály
až na Barrandov. Trasa měří čtyři
kilometry a věříme, že každý si zde
přijde na své.
Přejeme všem výletníkům krásné
zážitky a plno zábavy na trase. n red
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SENIOŘI

Výhodné plavání v Motorletu
i na Barrandově pokračuje
Radnice Prahy 5 i pro
letošní rok podpořila
zvýhodněné plavání pro
seniory ve dvou areálech
na území pátého obvodu.

P

ro projekt „Plavání pro
seniory za zvýhodněné
vstupné“, který zaštituje radní Prahy 5 Petr Lachnit
(ANO), platí, že bude fungovat
po uvolnění vládních opatření.
Ta v důsledku šíření koronaviru
mimo jiné v současnosti uzavřela
sportoviště.
V plaveckém areálu SK
Motorlet (Radlická ulice) poté
spoluobčané starší 60 let s trvalým pobytem v městské části
Praha 5 každý pátek od 13 do 15
hodin zaplatí za 90 minut plavání
60 korun.
,,Praha 5 je moderní a neustá
le se rozvíjející městskou částí,
která se snaží vytvářet širokou
škálu volnočasových aktivit pro
všechny věkové skupiny obyvatel.
Počet seniorů naší městské části
dlouhodobě roste, proto pro ně
chceme nabídku těchto služeb
rozšiřovat. A právě plavání je
sportovní a relaxační aktivitou,

Projekt chce přispět k rozvoji aktivního života seniorů

kterou lze provozovat téměř
v každém věku,“ sdělil radní
Lachnit. Již vydané permanentky
platí i pro rok 2021. Senioři, kteří
ještě nemají permanentku na
plavání v bazénu Motorletu, si ji
mohou vyzvednout zcela zdarma
ve 2. poschodí budovy úřadu
radnice na náměstí 14. října 4,
a to každé pondělí a středu od
8 do 18 hodin v kanceláři č. 213.
Při vstupu do plaveckého
bazénu SK Motorletu předloží

senioři u pokladny permanentku
a po uhrazení částky 60 korun
mohou po dobu 90 minut vy
užívat 25metrový plavecký bazén
se šesti dráhami, whirlpoolem
a saunou.
V podstatě identické podmínky platí i pro seniorské
plavání v Aquaparku Barrandov.
Tam občané starší 60 let mající
permanentku (ta z loňského roku
také zůstává v platnosti) zaplatí
v úterý, ve středu, čtvrtek a pátek

od 13 do 15 hodin za 100 minut
plavání 55 korun.
Přínosem tohoto pokračujícího projektu je podpora
aktivního života seniorů, která
jim umožňuje finančně dostupné sportovní aktivity a relaxaci.
Účastníci tak rovněž navazují
nové kontakty a přátelství
s dalšími seniory, což může
v některých případech vést
k odstranění či snížení pocitu
izolovanosti. n tk

KRIMINALITA

Radnice schválila program prevence

V

edení pátého obvodu schválilo Program prevence kriminality Městské
části Praha 5 na rok 2021 i Akční
plán prevence kriminality.
Schválené materiály představují
koncepční strategii a priority pro oblast
prevence a snižování kriminality na území
Městské části Praha 5 a vycházejí z obecných principů prevence kriminality s cílem
vytvoření bezpečného prostředí pro život
občanů v pátém obvodu.
Tvorba programu prevence se řídí obecnými principy prevence kriminality. Mezi
ně patří snaha eliminovat trestnou činnost
ještě před jejím započetím (před jejím

pokračováním), snížení výskytu kriminálních jevů a hlavně dopadů na život občanů
Prahy 5.
Schválené materiály se opírají o tři základní pilíře, kterými jsou bezpečné ulice,
bezpečné parky a bezpečné prostředí škol.
Program prevence kriminality Městské
části Praha 5 je rozpracováním aktuálních
priorit a reaguje na potřeby obyvatel MČ
Praha 5. Vychází z cílů a předsevzetí programové prevence kriminality MČ Prahy 5
na léta 2017 až 2021.
Akční plán prevence kriminality pro
letošní rok je rovněž sestaven v souladu
s Plánem prevence kriminality Městské

části Praha 5 na období 2017 až 2021.
Navazuje na aktivity, programy a projekty,
které byly realizovány Odborem sociální
problematiky a prevence kriminality loni
a v nichž je potřeba nadále pokračovat.
V plánu jsou rovněž zakomponovány
další činnosti, projekty a aktivity, které
budou rozvíjeny ve spolupráci s dalšími
subjekty působícími v oblasti předcházení
kriminality a jsou zaměřeny na všechny
cílové skupiny, s ohledem na jejich potřeby
a problematiku.
Všechny dokumenty jsou veřejně
přístupné na webové stránce: https://kpss.
praha5.cz/ n red
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SENIOŘI
KOMUNITNÍ CENTRA LOUKA A PRÁDELNA

Další semestr kurzů startuje,
novinkou je on-line Freeshop
Letní semestr vzdělávacích
kurzů pro seniory pořádaných
Komunitním centrem Prádelna
v Holečkově ulici i Komunitním
centrem Louka začíná v pondělí
18. února.

B

ylo zvykem, že zakončení i zahájení semestrů probíhají slavnostní formou společného setkání.
Nyní se však vzhledem k aktuální
situaci nic podobného bohužel nemůže konat a také samotné kurzy budou
pokračovat v distančním režimu.
Přihlášení studenti z řad seniorů
začnou postupně dostávat e-maily
s novými lekcemi, úkoly, odkazy na
videolekce cvičení a tak dále. Tímto
způsobem se učí angličtinu, trénují si
práci s počítačem a objevují novinky
z oblasti internetu a digitální techniky,
zkouší si návody a tipy na focení
a úpravu fotografií, stejně jako cvičí
jógu, zdravotní gymnastiku nebo
stabilizační cvičení pro posílení těla
i ducha. Komunitní centrum Louka
nabízí kromě on-line lekcí angličtiny a němčiny distanční trénink
paměti, kurzy počítačů a počítačové
grafiky či videonávody pro kreativní
tvoření. Zkrátka nabídka je pestrá
a případní zájemci se stále mohou
přidat. Bližší informace naleznou na
webových stránkách www.kcpradelna.
cz či kc-louka.webnode.cz nebo se
lze přihlásit a informovat e-mailem:
kcpradelna@seznam.cz a kclouka@
seznam.cz.
Nakupujte zdarma
V průběhu února přichází Komunitní
centrum Prádelna také s novinkou –
on-line Freeshopem. O co se jedná?
Návštěvníci centra Freeshop většinou
dobře znají a za běžného provozu bývá velmi oblíbený. Jedná se
o komunitní projekt, který umožňuje
pořízení rozličného zboží a předmětů
zcela zdarma, cokoliv se návštěvníkovi Freeshopu zalíbí, může si odnést
domů. Smyslem tohoto projektu je
nabídnout netradiční alternativu
k běžnému způsobu nakupování.
Ve Freeshopu si můžete nejen zcela
zdarma pořídit nové oblečení, knihy,
doplňky a další věci, nýbrž každý má
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Z Freeshopu si
lidé mohou odnést
oblečení, knihy
i další sortiment

Smyslem
projektu je
nabídnout
netradiční
alternativu
k běžnému
způsobu
nakupování.

také možnost k nabídce „obchodu“
přispět. Stačí jen provětrat skříně
a zapátrat, zda v nich není něco, co se
vám už nehodí, ale někoho jiného by
mohlo potěšit. Mohou to být knihy,
hračky, oblečení, porcelánový servis,
gramofonové desky, nářadí pro kutily,
dekorativní či dárkové předměty
apod. Prakticky cokoli funkčního
a v dobrém stavu. Jelikož je ale nyní
budova centra z důvodu pandemie
pro veřejnost uzavřena, vznikl nápad
zprovoznit Freeshop alespoň částečně
v on-line podobě.
Prakticky to bude probíhat takto.
Jednou za 14 dní se v pondělí na
facebookových stránkách Komunitního centra Prádelna (@kcpradelna)
objeví aktuální nabídka vybraného
a vydezinfikovaného zboží z Freeshopu v podobě fotoalba. Zájemce pod
vybranou položku přidá komentář
„rezervace“, čímž si konkrétní věc
„objedná“. Zároveň se zveřejněním
nabídky bude vždy uveden termín,
kdy bude možné zarezervované zboží
v centru vyzvednout. Zpravidla se
bude jednat o druhý a čtvrtý čtvrtek
v měsíci. Výdej proběhne dnes tak
populární formou „výdejního okénka“,
kdy pracovník centra bezkontaktně
a za dodržení všech nařízených opatření předá vybranou věc.
Virtuální senioři
„Bude tomu již skoro rok, kdy nás
všechny zaskočila naprosto nová

a nečekaná situace a byli jsme nuceni
přerušit, s výjimkou několika měsíců
v létě a na počátku podzimu, normální provoz našich komunitních
center. Nicméně se nám podařilo
zareagovat velmi rychle a již od
dubna jsme spustili distanční verzi
pravidelných kurzů pro seniory a na
podzim dokonce uskutečnili virtuální
výstavy. Přechod oblíbeného Freeshopu do on-line režimu je tak logickým
pokračováním těchto aktivit, kdy se
snažíme zůstat s našimi nejen seniory
v kontaktu, neboť si uvědomujeme, že
naše komunitní centra se pro mnohé
obyvatele Prahy 5 stala místem, která
mají v jejich životech důležité místo,“
sdělil radní Petr Lachnit (ANO).
To například potvrzují i mnohé
e-maily či zprávy na sociálních sítích,
které vyjadřují ocenění za tuto činnost. Záhy se totiž díky nové situaci
ukázalo, že dnešní senioři ovládají
práci s moderní digitální technikou
a umějí ji prakticky využívat, dokážou
komunikovat prostřednictvím moderních technologií a sociálních sítí.
Stejně tak zvládají cvičit a vzdělávat se
dle pokynů na obrazovkách počítačů.
„Všichni si uvědomujeme, že principem samotného fungování komunitních center je především setkávání se,
přímá komunikace a budování vztahů,
sociálních vazeb apod. Tudíž je největším přáním naprosto všech, aby to
bylo opět co nejdříve možné,“ dodává
radní Lachnit. n mč
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FÓRUM
Otázka měsíce

Jak vnímáte
záměr odkoupení
usedlosti Cibulka?
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Držte nám palce, abychom to dotáhli
Téměř rok jsem připravoval záměr na odkup historické usedlosti Cibulka. Jsem velmi rád, že ho zastupitelé naprosto drtivou
většinou podpořili. Co mě k tomu vedlo? Mnoho let se v Praze 5
mluví o záchraně jednotlivých většinou původně viničních usedlostí, o tom, jak postupně mizí z našeho území, jak jsou cenné
atd. Nyní se nám naskytla příležitost opravdu něco udělat, ne
jen o tom „žvanit“.
Možná se někomu může zdát cena příliš vysoká – ale vězte,
že majitel usedlosti měl představu výrazně vyšší a z historicko-kulturního hlediska je cena těžko vyčíslitelná. Možná se někomu může zdát, že neexistuje v tuto chvíli úplně detailní představa, jak objekt městská část využije, přesto si myslím, že je naší
povinností Cibulky zachránit. A stejný názor sdílí jak Ministerstvo kultury, tak městští památkáři. Držte nám palce, abychom
koupi dotáhli do zdárného konce, aby se jednání nezasekla.
Cibulka prostě za to stojí. Věřím, že se za pár let na Cibulkách
potkáme v kavárně či restauraci zasazené
do krásné přírody, zažijeme úžasný koncert,
výstavu či divadelní představení umocněné
jedinečnou atmosférou tohoto místa nebo na
procházce v parku, jehož dominantou Cibulky
doufejme navždy zůstanou. n
Lukáš Herold, místostarosta MČ Praha 5
E-mail: lukas.herold@praha5.cz

Odkoupení a záchranu Cibulky
rozhodně podporuji

Odkup ano, peníze
na opravu z externích zdrojů

Čeká nás hodně práce, jednání, obcházení ministerstev, magistrátu a tak dále, ale věřím, že vložené úsilí bude stát za to. V celé
ČR je množství ohrožených kulturních památek a v podstatě
jim je vzhledem ke stavu legislativy málokdy šance pomoci
a ochránit je. Odpůrci naší snahy argumentovali, že stejně
nemůžeme zachránit všechny. Vzpomněl jsem si na příběh
vyprávějící o tatínkovi, který šel s malým synkem po pláži po
velké bouři, kdy pláž byla poseta stovkami malých hvězdic,
z kterých pomalu odcházel život. Malý kluk vzal jednu do ruky
a hodil ji zpět do moře a tím jí zachránil život. Tatínek kroutil
hlavou a říkal mu, proč to dělá, že stejně nemůže zachránit
všechny. A ten malý kluk mu bezelstně odpověděl, já vím, ale
téhle jedné jsem život zachránil. Tatínek se usmál, sehnul se
a také jednu hodil zpět do moře, a pak další a další. Jejich počínání si všimli další lidé, kteří byli na procházce a hořekovali nad umírajícími hvězdicemi,
a začali je také zvedat a vracet moři i životu.
Nezachránili všechny, ale mnoho z nich ano.
Ani nám se nepodaří zachránit všechny památky v Praze 5, ale třeba jich pár bude… n

Objekt Cibulka je významnou historickou památkou na našem
území. Na druhé straně je to velká usedlost, která je navíc
v havarijním stavu. Z hlediska záměru odkupu zde stojí proti
sobě péče o kulturní dědictví a přímá péče o rozvoj městské
části, které je třeba vyvážit.
Praha 5 rozhodně nemá dostatek prostředků na celkovou
opravu usedlosti. Nicméně nechat Cibulku zcela zpustnout
také není pro Prahu 5 přínosem, proto podporujeme odkup
s tím, že z vlastních zdrojů provede MČ nezbytné zabezpečení
proti dalšímu chátrání a o prostředky na opravu bude MČ usilovat z externích zdrojů, jako Ministerstvo kultury, magistrát,
fondy EU. n

Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5

Radomír Palovský, předseda školského výboru

E-mail: lubomir.broz@praha5.cz

E-mail: radomir.palovsky@praha5.cz
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Koupit Cibulku je správné rozhodnutí

Záchrana, ne byznys

Empírová usedlost Cibulka zasazená do přírodního rámce
krajinářského parku nemá obdoby, je jedinečná a je to jedno
z nejúžasnějších míst Prahy 5. Je zdevastovaná a my ji
nechceme ztratit. O možnostech záchrany jsme na zastupitelstvu vedli mnohahodinovou debatu. A nakonec se ukázalo,
napříč koalicí – opozicí, že ji chceme zachránit všichni a jsme
schopni se dohodnout: pro záměr koupě 39 hlasů ze 42. Oproti jiným investorům máme jako městská část jistou výhodu.
Památku můžeme obnovit pro radost z věci samé, nemusí
přinášet zisk. Peníze za rekonstrukci se nevrátí, musíme ale
nalézt využití, které bude ekonomicky udržitelné do budoucna.
Až se podaří uzavřít kupní smlouvu, musíme hledat zdroje
financování a vhodnou náplň objektu. Hodil by se pro různé
funkce – kulturní, vzdělávací, zdravotnické, ubytovací, stravovací, komunitní. Může být kombinací vícero z nich, nové využití
by na Cibulku mělo navrátit život. Obnova může být postupná,
rychle je jen nutné spravit střechu, aby
dovnitř dál nezatékalo. Rozhodli jsme se pro
krok provázený jistou mírou nejistoty, ale
jsem ráda, že jsme pro něj nalezli odvahu.
Koupit Cibulku je správné rozhodnutí. n

S cílem zachránit národní kulturní památku podpořili zastupitelé z našeho klubu SNOP 5 a nezávislí záměr na odkup
usedlosti Cibulka. Usedlost dlouhodobě chátrá a její stav lze
již označit za kritický. Podaří-li se po mnoha letech marného
snažení usedlost skutečně získat do našeho vlastnictví, musí
být prvním krokem její sanace.
Současně již nastane ten správný čas dohodnout, jak
budou prostory v budoucnosti co nejlépe využívány. Tady
bude prostor především pro účinnou spolupráci s místními
spolky, které v oblasti Cibulek působí a v rámci celé Prahy 5
patří mezi ty nejaktivnější. Až poté může proběhnout nezbytná
renovace celé usedlosti. Ta bude určitě nákladná a bude vyžadovat vícezdrojové financování po mnoho let. Lze počítat mj.
s pomocí ministerstva kultury a hlavního města Prahy.
Na prosincovém zastupitelstvu proběhla při schvalování
záměru na odkup usedlosti dlouhá rozprava. Někteří opoziční
zastupitelé k záležitosti přistupovali, jako
by hlavním cílem měla být investice, která
bude naší městské části přinášet takový
zisk, který zajistí dostatečně rychlou návratnost. Nakonec ale zvítězila snaha historicky
cennou památku zachránit. n

Zuzana Hamanová, zastupitelka MČ Praha 5,
předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5
E-mail: zuzana.hamanova@praha5.cz

Jiří Vejmelka, předseda klubu zastupitelů
E-mail: jiri.vejmelka@praha5.cz

Zachránit, ale za jakou cenu?

Záchrana Cibulek není jen věcí odvahy

Usedlost Cibulka se musíme pokusit zachránit. Bylo by velmi
nezodpovědné nad tímto kulturním dědictvím mávnout rukou
a nechat jej chátrat, tak jako to činí jeho stávající majitel.
Památkáři bohužel nedokázali majitele přimět k řádné péči
o majetek, a proto je dnes tato kulturní památka ruinou.
Praha 5 by ale neměla tento bývalý viniční dvůr nakupovat za
cenu, kterou si diktuje prodávající, nýbrž za cenu, kterou tato
nemovitost skutečně má. A to včetně všech neduhů, které se
po desetiletí vinou nečinnosti majitele objektu zcela logicky
odrážejí na jeho žalostném technickém stavu.
Před samotnou koupí je také důležité mít jasno v tom,
k čemu má usedlost dále sloužit. Jako obyvatel Košíř budu
usilovat o to, aby se k této otázce mohla vyjádřit i veřejnost.
Bez znalosti budoucího využití Cibulek nelze stanovit celkovou
výši investic na jejich záchranu a ani nelze stanovit provozní
náklady. V takovém případě pak může radnice jen stěží obhájit
hospodárné nakládání se svěřenými prostředky a tvrdit, že při záchraně usedlosti
postupovala s péčí řádného hospodáře. n

Lítost a hněv cítí většina návštěvníků při pohledu na truchlivý
vzhled chátrajícího zámečku. Necháme-li odplynout emoce,
vytanou nám na mysli některé fráze, na kterých měla údajně
stát politika v Česku a na které život odpověděl jinak. Například
že soukromý vlastník se postará lépe než stát, že stát chrání
kulturní dědictví, případně že právo platí pro všechny stejně
a je vymahatelné. Vlastník nechal památku pustnout před
zraky památkářů a představy o nějakém vyvlastnění zůstaly
teorií. Zastupitelstvo schválilo nyní záměr odkoupení za částku
maximálně 105 milionů korun. Podobný krok by byl riskantní
vždy. V době, kdy krachují firmy a lidé se obávají budoucnosti, je
nákup zpustlé stavby s vyhlídkou opravy za 450 milionů korun
ještě ožehavější. Řeči o odvaze, kterými se nešetřilo, nechme
stranou. K hospodaření s veřejnými prostředky nepatří. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že výše kupní ceny bude prověřena
znaleckým posudkem, bude zpracována objemová studie
a stavebnětechnický průzkum s odhadem
nákladů na rekonstrukci. Pokud se současné
předpoklady potvrdí, jednejme dále o odkoupení. Pokud kontrolní posudek stanoví
nižší cenu, odložme rozhodnutí a jednejme
odpovědně o snížení ceny. n

Štěpán Rattay, zastupitel MČ Praha 5

Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů

E-mail: stepan.rattay@praha5.cz

E-mail: josef.cuhra@praha5.cz
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HISTORIE
SAMOSPRÁVA

Od obnovení voleb na Smíchově
Počátky moderní územní samosprávy souvisí se
zánikem poddanství a systému vrchnostenské
správy po revolučních událostech roku 1848.
Inspirací se stala nezadatelná lidská práva, tak
jak je na základě křesťanské morálky redefinoval
přirozenoprávní proud osvícenské filozofie.

N

ejprve se sestavila listina
oprávněných voličů, do níž
byli zaneseni čestní občané,
příslušníci obce a nakonec řadoví
voliči. Zvoleno bylo první smíchovské zastupitelstvo, které si následně
zvolilo městskou radu. Do čela
spojené smíchovsko-košířské obce
byl tehdy zvolen smíchovský stavitel
Josef Barth.
Dva dominantní tábory
Přes svou moderní úpravu ale zůstávala obecní samospráva po celá padesátá
léta a ještě počátkem šedesátých let 19.
století značně omezená. Až s pádem
Bachova režimu počátkem šedesátých
let a s obnovou liberálně-parlamentních institucí ministrem Antonem
Schmerlingem byla připravena půda
pro důslednou reformu obecního zřízení, realizovanou říšským zákonem
z března 1862 a rozvedenou zemským
sněmem pro České království v obecním řádu z 16. dubna 1864.
Nicméně ještě před schválením
těchto právních předpisů už koncem
února roku 1861 došlo opět k volbě
zastupitelů a obecního vedení. Letos
to bude už 160 let a tento článek chce
připomenout tuto zásadní událost,
stejně jako osoby, které byly na přelomu února a března do vedení místní
samosprávy zvoleny.
V Českém království se zformovaly dva dominantní politické tábory.
Na jedné straně stanuli sympatizanti
vídeňské vlády, hájící centralistické
uspořádání říše a spolu s ním také její
německý ráz. Proti nim pak vystupovali zastánci federalizace monarchie
organizovaní v české Národní straně,
požadující politickou a kulturní emancipaci jednotlivých národů císařství.
Střet těchto dvou politických proudů
se stal hlavní štěpicí linií i v prostoru
národnostně smíšeného Smíchova,
zatímco Košíře představovaly téměř
výlučně jazykově českou enklávu.
O novém vedení obce měly rozhodnout volby obecního výboru (de
facto zastupitelstva) vykonané koncem
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Volby tehdy
provázely
oslavy, byl
to svátek
lidské svobody, jakkoli
paradoxní,
vzhledem
ke skutečnosti,
že většina
společnosti
volebním
právem
nedisponovala.

Historické
vyobrazení
smíchovské
radnice

února 1861. Volilo se do tří sborů, přičemž elektorát byl rozdělen na základě
odváděných přímých daní a osobních
kvalit jednotlivců. V prvním sboru volilo 39 osob, v druhém 46 a ve třetím
599. Oproti současnosti lze tehdejší
aktivní volební právo pokládat za
navýsost exkluzivní artikl. Jen na Smíchově bychom tehdy napočítali okolo
desíti tisíc obyvatel a Košíře měly
přibližně tisícovku občanů. Právem

volit orgány obecní samosprávy tak
disponoval pouze každý šestnáctý!
A nevšeobecnost volebního práva
nebyla jedinou odlišností od dnešního
stavu.
Váha hlasu podle daní
Nešetřila se ani rovnost hlasů. Každý
ze sborů vybíral osm zastupitelů, dohromady 24 členů obecního výboru.
V prvním sboru tedy jeden člen vý-
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uplynulo 160 let

Známý průmyslník František Ringhoffer

boru zastupoval přibližně pět voličů,
oproti tomu ve třetím sboru byla
„váha“ voličského hlasu o poznání
nižší. Jeden člen výboru zvolený tímto
volícím sborem zastupoval přibližně
pětasedmdesát voličů, přičemž nerovnost vycházela z tehdejších představ,
že váha hlasů každého voliče má být
úměrná výši daní, které obyvatel
odváděl do veřejné kasy.
Snad ještě exotičtěji působí forma
hlasování, které volič vykonával „oustně a veřejně“ v přítomnosti komise
a ostatních voličů. Veřejná volba se
pokládala za manifestaci občanské
odvahy. Volič hájil své politické
mínění a obyvatelé měli mít možnost
kontrolovat upřímnost a poctivost
voliče, totiž zda je schopen dostát danému slovu. Otevřenost prý posilovala
mravnost, sebevědomí a odpovědnost
hlasujícího. Odvrácenou stranou mince byly nátlak, vyhrožování a později
také případy volební korupce.
Čtyřiadvacet zvolených členů
výboru následně zvolilo městskou
radu, která sestávala ze starosty a čtyř
radních. Městskou radu smíchovský
obecní výbor zvolil už 4. března 1861.
Kromě Franze Ringhoffera ve funkci
starosty v ní zasedli průmyslník Mojžíš Porges Portheim, hostinský Josef
Vlach, ředitel parního mlýna Hynek
Korda a továrník Jan Kohout.

Továrník Jan Kohout sympatizoval s „českou stranou“

Sympatizant Vídně Ringhoffer
Dochované seznamy zastupitelů, které si
nechalo zpracovat české místodržitelství,
nám prozrazují stranické a ideové zakotvení jednotlivých členů nově zvoleného
obecního výboru i členů městské rady.
Za hlavní oporu vídeňské centralistické
vlády na Smíchově byl pokládán právě
Ringhoffer. Tehdy třiačtyřicetiletý otec
čtyř dětí a finančně zajištěný majitel
významného průmyslového podniku na
Smíchově představoval časem prověřenou
personu. Už v polovině 50. let byl nominován na propůjčení rytířského kříže
Řádu Františka Josefa za své zásluhy na
poli technických inovací a za hospodářský přínos monarchii. Oceňovány byly
jeho „jedinečné osobní kvality“ a „ne
únavná píle“. U jeho jména je v seznamu
obecních hodnostářů umístěna lakonická poznámka „přítel vlády“, stejně
jako u prvního radního Mojžíše Porgese
Portheima, nejstaršího člena výboru.
Mojžíš Porges, od roku 1841 s predikátem von Portheim, se narodil v roce
1781 do rodiny rabína a od 30. let 19.
století na Smíchově úspěšně podnikal.
Na pozemcích bývalé zahrady Bukvojky
(Portheimky) spolu s bratrem zřídil rozlehlou továrnu na potisk kartounů. Také
třetí radní Hynek Korda byl vídeňské
vládě oddaný, podobně jako valná většina
obecního výboru. Pouze pět zastupitelů
bylo označeno za sympatizanty české

Národní strany. V jejich čele stanul
čtvrtý radní, továrník Jan Kohout.
Tento třiapadesátiletý rodák z Polabí
náležel k přátelům Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra, kteří
jej často navštěvovali v jeho domě na
Smíchově, kde vlastnil nejprve mlýn
a později také továrnu na mlýnská
kola. Vládní úřady jej oprávněně
pokládali za zaslepeného příslušníka
české strany, což pozdějším jednáním
také potvrdil.
České Košíře
K hlubšímu poznání struktury místního elektorátu, stejně jako k rozdělení
jeho sympatií mezi oba politické
tábory, sice prameny dotýkající se
obecních voleb mlčí, nicméně můžeme tato data alespoň přibližně rekonstruovat díky dochovaným pramenům
k volbám do zemského sněmu. Ty
byly na Smíchově vykonány krátce po
obecních volbách a proti vládnímu
kandidátovi Ringhofferovi postavila
česká Národní strana advokáta Václava Bělského.
Při zemských volbách se k urnám
dostavilo 70 % oprávněných voličů
a z nich poměrně těsná většina 54
% podpořila smíchovského starostu, zatímco 46 % odevzdalo hlas
Bělskému, nominovanému českou
stranou. Bělského podpořili obyvatelé
Košíř a zemědělci, drobní řemeslníci
a o něco větší část majitelů domů.
Své sympatizanty měl ale překvapivě i mezi státními úředníky. Oproti
tomu Ringhoffera podpořila většina
Smíchova. Z profesí za ním stála jak
většina státních úředníků, tak obchodníci a téměř všichni podnikatelé
a továrníci. Zajímavým poznatkem je
i jednoznačná podpora Ringhoffera ze
strany místní židovské komunity.
Na závěr ještě jedna zajímavost,
která odlišuje období počátků politického liberalismu a komunálních
voleb na Smíchově od našich dnů.
Volby tehdy provázely oslavy, byl to
svátek lidské svobody, jakkoli paradoxní, vzhledem ke skutečnosti, že
většina společnosti volebním právem
nedisponovala. O to víc se kladl důraz
na obnovu komunity právě skrze tzv.
povolební jarmark, kde se společně
radovali vítězové i poražení, lidé
participující na volbě, ale i ti, kterým
toto právo bylo odepřeno. O podobě
slavnosti nás informují prameny: „Po
volbě odbývaly se slavné služby Boží“,
tehdy ještě v kostelíku sv. Filipa a Jakuba na dnešním Arbesově náměstí,
„střílelo se z moždířů a večer byl
průvod s pochodněmi k oslavě nového
zastupitelstva.“ n
Pavel Fabini

27

Pětka

ÚNOR /2021

SPOLEČNOST
JUBILEUM

Jaromír Lisý slaví
sté narozeniny

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

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA 5 A 16
n Obvodní ředitelství
Smíchov, Kobrova 1366,
tel.: 222 025 360, 361
n Okrskové služebny
Slivenec, K Lochkovu 6
Lochkov, Cementářská 192, tel.: 257 912 751
Zbraslav, Žabovřeská 1227, tel.: 257 213 233

Jaromír Lisý návštěvníkům KC Prádelna často vypráví o svých cestovatelských zážitcích

Čestný občan Prahy 5 Jaromír Lisý
se narodil 3. února 1921 v Praze.
Absolvoval obecnou školu a reálné
gymnázium v Košicích. Jako
student Vysoké školy obchodní
byl 17. 11. 1939 poprvé zatčen
gestapem. Poté se zapojil do činnosti
protinacistického odboje v Kolíně.
V roce 1941 byl zatčen a odvezen do
Malé pevnosti v Terezíně. Následně
byl vězněn v Německu.

P

o válce absolvoval povinnou vojenskou
službu a v roce 1950 se stal profesionálním vojákem. Coby vojenský
přidělenec pobýval mj. v Maďarsku během
povstání roku 1956. Pro nesouhlas s okupací
Československa vojsky Varšavské smlouvy
byl v roce 1968 vyloučen z KSČ a vyhozen
z armády.
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Jaromír Lisý bydlí v Praze 5. Jeho životní
příběh zpracovali žáci ze ZŠ Santoška v rámci
projektu Příběhy našich sousedů, který
organizuje nezisková organizace Post Bellum.
Do roku 2016 byl aktivním přispěvatelem do
měsíčníku Pětka.
Svoji celoživotní vášeň, kterou je cestování, představil kromě jiného ve svých
cestovatelských přednáškách, jež připravuje
od roku 2018 pro návštěvníky Komunitního centra Prádelna. Poutavé vyprávění
o Sýrii a Íránu doplnil bohatým obrazovým
doprovodem a zcela naplněný sál centra jej pokaždé odměnil dlouhotrvajícím
potleskem. Podobný ohlas vzbudila i jeho
zatím poslední beseda Cestovatel a jeho
5P, která se uskutečnila v březnu loňského
roku a pojednávala o věcech pro cestování
nezbytných, ale také o věcech doporučeníhodných, vše založeno na vlastních
celoživotních zkušenostech.
Radnice Prahy 5 Jaromíru Lisému přeje
pevné zdraví a hodně sil do dalších let. n mč

Velká Chuchle, Radotínská 69,
tel.: 257 220 209
Barrandov, Krškova 807, tel.: 222 025 366
Radotín, U Starého stadionu 1379/13,
tel.: 222 025 342
n Přestupky
Tel.: 222 025 355, 356
V případě, že se nedovoláte na detašované
pracoviště, volejte přímo na obvodní ředitelství.

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

www.ipetka.cz 
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OHLÉDNUTÍ

▲ NOVÁ EXPOZICE
Alena Matějka – Omnia mea, tak zní název výstavy v Muzeu skla. Slavnostně
byla zahájena těsně před Vánocemi a potrvá do 14. března 2021. Představuje
autorskou tvorbu sochařky Aleny Matějka, která se bezpochyby řadí
k nejoriginálnějším projevům současného vizuálního umění. Autorka
inovativním způsobem uvažuje o podstatě sochy, o jejím účinu, o tom, jak
komunikuje s vnitřním i vnějším prostorem. Plynule přechází od klasické
sochařiny až po netradiční výtvarné postupy. Výstavu zahájili (zleva)
místostarosta Lukáš Herold (ODS), kurátorka Helena Musilová, autorka děl
Alena Matějka a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).

▲ POCTA VÁCLAVU VLČKOVI
V komplexu Waltrovka byla odhalena pamětní deska válečnému
letci Václavu Vlčkovi. Pod jeho vedením se zaměstnancům podařilo
osvobodit tehdejší strojírenský podnik Walter, který byl v rukou nacistů.
Díky tomu se povedlo zachránit život mnoha lidem, kteří byli v ohrožení.
Účastníci slavnostního aktu, včetně historika Pavla Žáčka, zároveň
odhalením další desky uctili památku všech zaměstnanců Walterových
závodů, kteří padli během druhé světové války. Na snímku potomci
plukovníka Vlčka.

▲ ANDĚLSKÁ MATINÉ V PORTHEIMCE
V polovině prosince se v prostorách Muzea skla Portheimka pod záštitou
místostarosty Lukáše Herolda (ODS) uskutečnil koncert Na osmi strunách.
Na programu byla díla W. A. Mozarta, Bohuslava Martinů, Zoltána Kodályho
a Johana Halvorsena. Na večeru v rámci Andělských matiné hráli Luboš
Dudek (housle) a Eduard Šístek (violoncello).

▲ DOBROVOLNÍCI SENIORŮM
Je úžasné, že jsou mezi námi ti, kteří myslí i v čase vánočním
a novoročním na ostatní, na opuštěné a osamělé seniory,
na které si nikdo nevzpomene a nikdo je neobdaruje. Právě
myšlenka splnit přání těmto lidem, přinést jim radost do
jejich domovů, obejmout je, popovídat si a nadělit jim dárek,
který si často nemohou sami dopřát, se u řady z nich díky
dobrovolníkům Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha
5 naplnila. Velký dík patří zejména Petru Kotenovi (na snímku),
Marianě Prachařové a dalším, kteří všem rozsvítili úsměv na
tváři a splnili jim jejich vánoční sny.
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KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery

i

Rozpis na únor 2021
sledujte na
www.praha5.cz

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

Datum
5. 2. – 6. 2.
		
12. 2. – 13. 2.
		
		
19. 2. – 20. 2.
		
26. 2. – 27. 2.
		
		

Stanoviště
Pechlátova – u č. 16
Urbanova – parkoviště pod č. 20
Nad Výšinkou x Na Hřebenkách
Fráni Šrámka x Nad Husovými sady
U Nikolajky x Na Březince
Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
Kobrova – u č. 6
Na Pomezí – u č. 4
Nádražní – proti č. 68
U Vojanky – u č. 30

Kontejnery budou přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10.00 hod. a následně dle
potřeby měněny. Poslední odvoz proběhne vždy v sobotu nejpozději v 15.00 hod.
Na každém stanovišti bude kontejner přistavený pouze ve vymezeném časovém úseku
podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha, která bude koordinovat
ukládání odpadů a zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat
k dalšímu využití. Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo
nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána městské policii.

Magistrát hlavního města Prahy
ve spolupráci s pátou městskou částí
rozšiřuje území, na kterém poskytuje
službu „Stanoviště separovaného odpadu
v domovním vybavení“.
Vlastníci nemovitostí na Smíchově a v Košířích mají nyní
možnost zdarma získat sběrné nádoby o objemu 120 nebo
240 litrů (u velkých bytových komplexů lze případně umístit i nádoby o objemu 1100 litrů) na papír, plasty a sklo, a to
samozřejmě včetně pravidelného odvozu odpadu jedenkrát
týdně, který je také zdarma. Jedinou podmínkou je dostatečná plocha pro umístění sběrných nádob uvnitř objektu
nebo na pozemku vlastníka (na zahradě, ve dvoře apod.).
Jestliže donášková vzdálenost přesahuje 50 metrů, je
povinností vlastníka či správce objektu v den svozu zajistit
přistavení nádob před objekt nebo si se svozovou společností dohodnout donáškovou službu.

V tomto případě však platí jistá provozní omezení:
n S
 lužbu zanášky po schodech lze poskytnout pouze pro

nádoby o maximálním objemu 240 litrů.
n S
 lužbu zanášky pro komoditu sklo lze poskytnout pouze

pro 120litrové nádoby.
n S
 lužbu zanášky lze u 240litrových nádob poskytnout pro

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

maximálně tři po sobě jdoucí schody.
Upozorňujeme, že poskytnuté sběrné nádoby jsou určeny
výhradně pro fyzické osoby. Právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k podnikání sídlící v dané nemovitosti
nemají oprávnění tyto nádoby využívat. Úklid kolem nádob
zajišťuje vlastník či správce nemovitosti.
Pokud máte o tuto službu zájem a jste vlastníkem či
správcem nemovitosti v katastrálním území Smíchov nebo
Košíře, obraťte se s žádostí na Odbor správy veřejného
prostranství a zeleně.
n C
 O: Možnost třídit odpady přímo v domě.
n K
 DO: Žádost může podat vlastník nemovitosti
nebo její správce.
n K
 DE: Služba je určena pro nemovitosti ležící
v katastrálním území Smíchov nebo Košíře.
n J
 AK: Zasláním vyplněné žádosti na e-mail:
milan.tikal@praha5.cz

Na území MČ Prahy 5 je to sběrný dvůr v ulici Puchmajerova (tel.: 731 142 348).
Provozní doba: p
 ondělí–pátek 8.30–18.00 hodin (8.30–17.00 hod. v zimním období),
sobota 8.30–15.00 hodin.

Milan Tikal

Datum
3. 2.
4. 2.
5. 2.
10. 2.
11. 2.
12. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.

Stanoviště
Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště
Zapova – proti č. 12
Devonská – u separace
Hlubočepská – proti zastávce BUS Michnovka
Zahradníčkova – proti č. 34
Na Neklance č. 2 (popř. Nad Koulkou 3–5)
Slivenecká x Kosořská
Na Pomezí – proti č. 17
V Břízkách – proti č. 11
Lumiérů x Barrandovská
Geologická – mezi č. 13 a 15
Gabinova – slepá část

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

Další informace vám poskytne Milan Tikal z ÚMČ Praha 5, Odbor správy veřejného
prostranství a zeleně, tel.: 257 000 307, e-mail: milan.tikal@praha5.cz.
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Třiďte doma
odpad zdarma

Více informací na:
www.praha5.cz/domovni-stanoviste-trideneho-odpadu-zdarma/

Pětka

www.ipetka.cz 

ZÁBAVA

Pětka
Měsíčník MČ Praha 5
Periodický tisk územního
samosprávního celku
městské části Praha 5
•V
 YDAVATEL:
Úřad městské části Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5
www.praha5.cz
Tel.: 234 378 111, 257 000 111
IČO: 00063631
•R
 EDAKCE:
Šéfredaktor: Tomáš Kňourek
Redakční rada:
Vladan Brenčič (předseda),
Jan Slavík (místopředseda),
Jiří Boubín, Petr Malík,
Linda Neubergová, Helena Katzerová,
Josef Endal, Michael Süss,
Martin Damašek
Redakce:
E-mail: redakce@praha5.cz
www.ipetka.cz
•D
 ISTRIBUCE:
Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4, 115 00 Praha 1
Linka kontroly distribuce:
257 000 597 (uveďte své jméno,
ulici, číslo popisné, aktuální datum
a urgované číslo)
•N
 ÁKLAD:
48 000 výtisků
•U
 ZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA:
17. února 2021
•T
 ISK:
SAMAB PRESS GROUP, a. s.
Cyrilská 357/14, Brno
•R
 EGISTRAČNÍ ČÍSLO: MK ČR 20262
Vydavatel nenese odpovědnost za jakékoli
materiály reklamního či jiného charakteru
vložené do časopisu.
Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat
názor redakce.
Za věcnou správnost textové části
odpovídají autoři.
Autorem nesignovaných textů je redakce.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

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

Výherci křížovky
z listopadového čísla:
Blanka Herbsová, Tomáš
Brabec, Naďa Zelenková
Správné znění tajenky:
Oprava jeslí Na Hřebenkách
Blahopřejeme!

Pokud není uvedeno jinak,
jsou fotografie ilustrační.

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

Stabilní práce

O nás se
můžete
oprít
nástupní plat až

40 500 Kc
náborový príspěvek

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

PRO
METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

nabor.mppraha.info

