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ÚVODNÍK

Milí
sousedé,

už to bude rok od vydání mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým došlo k uzavření základních, středních a vysokých škol. Asi málokdo si tehdy
dovedl představit, že školy budou zavřené
ještě bezmála rok poté. Bohužel jsou české
děti doma nejdéle z celé Evropy.
Od ledna mohou do škol chodit žáci
1. a 2. tříd, v těchto dnech se intenzivně
hovořilo o návratu žáků závěrečných
ročníků ZŠ a SŠ. Na přechodu z distanční
výuky na prezenční, a tedy na nutnosti
děti opět vrátit do škol, panuje všeobecná shoda. Pádných důvodů je celá řada
a zdaleka nejde jen o důvody související se
získáním znalostí a vědomostí. K otevření
škol by ale nemělo dojít za každou cenu,
a především bez jasných a jednoznačně
stanovených pravidel, která se nebudou
překotně měnit. Zároveň je nepřijatelné,
aby se odpovědnost hodila na bedra ředitelů nebo zřizovatelů.
Aby se školy mohly otevřít, je potřeba
rozhodnout mnoho věcí: kdo, kde a jak
bude naše děti testovat, jaký bude postup
při pozitivním výsledku na covid-19 nebo
kdy se proočkují zaměstnanci školy.
Základem úspěchu boje s pandemií
stále zůstává testování a očkování, které
zatím neuvěřitelně vázne. A tak se nadále
prohlubují negativní a možná i fatální
důsledky dopadající na mladou generaci.
Roční výpadek ze školní docházky s sebou
nese mnoho problémů a z nich ty vzdělávací se zdají méně závažné. Jako alarmující vnímám dopady na duševní zdraví.
Odborné, profesní i rodičovské organizace
bijí na poplach, protože duševní zdraví dětí

se prudce zhoršuje. U dětí s psychickými
potížemi se prohlubují deprese a úzkosti,
roste riziko sebepoškozování a sebevražd,
především u náctiletých. Tyto děti a jejich
rodiče už situaci doma nezvládají a nevědí
si rady. U zdravých dětí je výrazná ztráta
motivace a nedostatek radosti. Dětem chybí
sociální kontakty, zdravé konflikty, pociťují
prázdnotu a nudu. Zpomaluje se jejich
osobnostní rozvoj.
Toto vše mi potvrzují ředitelé našich
základních škol. V uplynulých týdnech
jsem s nimi měla sérii individuálních
setkání, při kterých jsme vyhodnocovali
distanční výuku a vše, co je s ní spojené. Všichni se shodli na tom, že nové
formě výuky se všichni přizpůsobili, přes
počáteční hledání a nejistoty je výuka
stabilizovaná, mají dostatečné technické
vybavení a ve všech školách je určeno
jednotné vzdělávací prostředí, tedy škola
využívá jednotnou digitální platformu
pro výuku i komunikaci s dětmi a rodiči.
Potěšující je, že se u nás téměř nevyskytují
děti, které by byly z on-line výuky z dů-

Kde nás najdete...
www.praha5.cz

@mcpraha5

@mestska_cast_praha_5

vodu nevhodných domácích podmínek
vyloučeny. I k této situaci se naše školy
postavily čelem a svým žákům v případě
potřeby technické vybavení zapůjčily.
Co všechny nejvíce trápí, je absence
osobních kontaktů. To zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu a úroveň výuky
a s tím se děti i učitelé nesnadno vyrovnávají. Velkou zátěží pro učitele jsou vysoké
nároky na přípravu hodin a následné
hodnocení žáků. Učitelé jsou stejně jako
jejich žáci unavení a demotivovaní, chybí
jim sborovny a třídy.
Z jejich slov jednoznačně vyplývá, že
otevření škol musí být naší prioritou. Je
více než nutné stanovit jasná pravidla
a přijmout konkrétní opatření, která by návrat dětí do škol umožnila co nejdříve. To
přeji všem dětem i jejich učitelům. Velkou
a zaslouženou úlevu pak pocítí i rodiče.
Mějte se v nadcházejících jarních
dnech prima a držme si palce.
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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Veřejné kluziště
lze využít
i v březnu

O veřejné bruslení v Praze 5 je velký zájem. Letos se
městská část rozhodla zajistit pro širokou veřejnost, školy
a školky i kluby ještě druhou ledovou plochu u ZŠ Tyršova.

P

rovoz kluzišť chce radnice
prodloužit až do konce
března, záležet bude ale na
počasí. Na náměstí 14. října si lidé
mohou zabruslit od prosince minulého roku. Zájem ze strany dětí
i dospělých je obrovský. Radnice
se tímto projektem snaží v dnešní
situaci pomoct i místním klubům
a podpořit děti hrající hokej nebo
krasobruslařky. Na kluziště je
potřeba rezervace, která na webových stránkách https://kluzistesmichov.cz/ vychází každý čtvrtek
na následující týden. K dispozici
jsou zhruba dvě stovky slotů
týdně. Na zmíněném webu se
o rezervaci běžně pokouší kolem
tří tisíc zájemců a do tří minut je
kluziště plné na celý týden.
Další bruslení v Jinonicích
Právě vysoký zájem a příznivé
ohlasy místních obyvatel pře-

svědčily radnici Prahy 5 prodloužit provoz a zajistit další kluziště,
a to u Základní školy Tyršova.
Tamní ledová plocha má rozměr
30 x 20 metrů, provoz zajišťuje
výkonná chladicí jednotka, která
dokáže uchladit led až do 15
stupňů Celsia.

Foto: Pixabay.com

BRUSLENÍ

Pokud si na Smíchově chcete zabruslit, musíte si termín zarezervovat

Ledovou plochu budou
přednostně využívat hokejisté
a krasobruslařky, žáci školy pak
v dopoledních hodinách. Později
večer a o víkendech může plochu
využít i širší veřejnost.
„Před několika týdny mě
požádal šéftrenér HC Letňany

Veřejnost může jinonické kluziště využívat především o víkendech

Jaroslav Nedvěd, zda bych nepomohl s nalezením vhodného
místa pro ledovou plochu. Jsem
rád, že se to povedlo a hokejisté
a krasobruslařky budou mít kde
trénovat,“ sdělil radní Prahy 5
David Dušek (STAN).
Podle starostky Renáty Zajíčkové (ODS) je každá příležitost
ke sportovnímu vyžití dětí v této
době mimořádně vítána. „Těší
mě, že jsme s ředitelkou školy
Soňou Hasenkopfovou našli společně řešení, jak hřiště v Tyršově
ulici využít,“ řekla.
Náklady na provoz hradí
hokejový klub a provoz ledové
plochy bude respektovat vládní
nařízení proti šíření onemocnění
covid-19. Primárním cílem je
umožnit pohyb na ledě malým
sportovcům, aby zcela nepřišli
o sportovní návyky a tělesnou
zdatnost. n red

PERSONÁLIE

Novým radním se stal Jan Kavalírek

R

ada městské části Praha
5 má nového člena. Stal
se jím Jan Kavalírek
(TOP 09), který nahradil svého stranického kolegu Viktora
Čahoje. Na starosti bude mít
oblasti financí, IT a EU fondů.
Čahoj na svůj post rezignoval
z osobních důvodů.
Jan Kavalírek byl do
zastupitelstva pátého obvodu
zvolen v komunálních volbách
v roce 2018. Do nové politické
role nastoupil z pozice člena
Finančního a návrhového
výboru a komise sportu. Hlav-
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ní profesní doménou Jana
Kavalírka jsou právě finance.
Dlouhodobě podniká v oblasti inovací a zdravotnickém
sektoru.
„Předně chci poděkovat
kolegům zastupitelům za projevenou důvěru zvolením do
funkce radního. Poděkování
též patří Viktorovi Čahojovi,
který odvedl kus práce. Nyní
se vynasnažím udělat maximum, abych svými znalostmi
a aktivní prací v oblastech
rozpočtu, IT i EU fondů
přispěl k dalšímu rozvoji naší

Prahy 5,“ uvedl ke svému
zvolení Kavalírek.
„V osobě pana Kavalírka
vidím důstojnou a především
profesně adekvátní náhradu za
odcházejícího radního Čahoje.
Pana Kavalírka znám jako velmi
aktivního, byť věkem ještě hodně
mladého politika, který dovede
své okolí přesvědčit silnými
argumenty. Těším se, že díky
jeho zkušenostem nejen v oblasti
financí se nám podaří městskou
část i v následujících letech posouvat,“ dodala starostka Renáta
Zajíčková (ODS). n red

Radní pro finance Jan Kavalírek
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VEŘEJNÁ SPRÁVA

Elektronický portál občana.
První ho ocení majitelé psů

Přihlášení nebo odhlášení
čtyřnohého miláčka,
ale i uhrazení místního
poplatku za psa, a to vše
z pohodlí domova? Proč ne.
Pilotní téma se rozbíhá od
1. března.

R

adnice chce dlouhodobě
zlepšovat komfort občanů
při jednání s úřadem takzvaně z tepla domova. A v dnešní
složité době to platí dvojnásob.
„Začínáme s agendou spojenou
s místním poplatkem za držení
psa. Na Portálu občana Prahy 5
bude možné zaplatit nejen převodem na účet, ale přímo přes platební bránu, jak je to dnes běžné
třeba v internetových obchodech.
Je to jeden z prvních kroků k naplnění naší vize moderní, přátelské
a digitální radnice, jak ji popisuje
projekt Strategie rozvoje 2030+,“
informovala tajemnice ÚMČ
Praha 5 Kateřina Černá.
Portál je dostupný na webové
adrese www.portalobcana.
praha5.cz, který uživatele vyzve
k ověření identity/totožnosti.
Buď prostřednictvím datové
schránky, nebo přes nástroj
eidentita.cz. Tedy například

pomocí elektronického občanského průkazu, NIA ID (dříve
„Jméno, Heslo, SMS“), mojeID
nebo nově také přihlášením
k elektronickému bankovnictví
(Bank ID) u třech bankovních
institucí. Nabídka bankovních
domů se bude postupně rozšiřovat. Pro zjednodušení přístupu
prostřednictvím datové schránky
lze využít i Ministerstvem vnitra
nedávno spuštěnou mobilní aplikaci Mobilní klíč, která je volně
k dispozici pro operační systémy
Google Android a Apple iOS.
Uživatel po ověření své osoby
vždy musí potvrdit předání svých
identifikačních údajů a následně je mu portál zpřístupněn.
Úvodní stránka nabídne přehled
dosavadních žádostí o přihlášení či odhlášení psa a přehled
poplatků. Ty se dají okamžitě

UPOZORNĚNÍ
ÚMČ Praha 5 prodlužuje
splatnost místního
poplatku za psa
do 30. června 2021.
Poštovní poukázky
na uhrazení poplatku budou
rozeslány až v květnu.

uhradit v levém menu pod volbou „Poplatky“, a to buď pomocí
QR kódu, platební bránou, nebo
bankovním převodem.
V případě, že chce uživatel
svého psa přihlásit či odhlásit,
využije v levém menu volby
„Formuláře“ a „Poplatky“, kde
jsou k dispozici příslušné formuláře. Po vyplnění stačí kliknout
na volbu „Odeslat“ a tím je úkon
pro občana dokončen. Portál
již sám předá takto zpracovaný
formulář do vnitřního systému
úřadu k následnému zpracování. Občan kromě volby „Odeslat“ může v horní liště využít
i další možnosti, jako například
„Uložit“, která mu umožňuje si
rozpracovaný formulář uložit
a v budoucnu se k němu vrátit
přes volbu „Moje formuláře“
v levém svislém menu.
Portál kromě elektronické
komunikace s úřadem Prahy
5 řeší zároveň i registraci psa
na pražském magistrátu. Stačí
elektronicky vyplnit Registrační
kartu chovatele psa a odeslat.
Předání registračního dokumentu na magistrát následně již
zajistí ÚMČ Praha 5.
„Záležitosti Místního
poplatku za psa jsou prvním
a pilotním tématem, které je na

KDE SE PŘIHLÁSIT?
www.portalobcana.praha5.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT?
n Datová schránka
n Elektronický občanský

průkaz

n Elektronické bankovnictví

(zatím ČSOB, ČS, KB)

n mojeID
n Prostřednictvím NIA (dříve

„Jméno, Heslo, SMS“)

n Mobilní aplikace Mobilní

klíč

Víte, že datovou schránku
získáte přímo
na ÚMČ Praha 5?
Odbor matrik a státního
občanství, oddělení
ověřování Czech POINT.

Portálu občana Prahy 5 spuštěno. Počítáme s tím, že pokud
se v průběhu testování neobjeví
nějaké zásadní problémy, tuto
formu služeb budeme postupně
rozšiřovat,“ dodala tajemnice
Kateřina Černá. n red
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DOTACE

Podnikatelé, využijte příspěvky
pro inovace a výzkum
THE COUNTRY FOR THE FUTURE
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo
28. ledna 2021 jednostupňovou veřejnou
soutěž v programu The Country for the
Future, podprogramu 3 – „Inovace do praxe“.
Smyslem programu je podpora inovace produktu či výrazná inovace výrobního procesu
ve firmách. V průběhu projektu je třeba inovaci zavést do praxe. Program nepodporuje
výzkum a vývoj. Příjem žádostí je do konce
března 2021. Ve vyhlášené soutěži mohou být
podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích.
Výše dotace celkem za projekt nepřesáhne 25
milionů Kč a zároveň činí nejvýše polovinu
způsobilých nákladů.
Bližší informace o programu na
https://www.mpo.cz.
THÉTA
Jde o resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který spravuje Technologická
agentura České republiky (TA ČR). Ta vyhlásila 10. února 2021 již 4. veřejnou soutěž
v tomto programu, zaměřeném na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací. Soutěžní lhůta končí
12. května 2021.

Foto: Pixabay.com

Firmy, které chtějí investovat
do výzkumu a inovací,
mají možnost přihlásit se
do několika dotačních programů.

Podrobné informace nezbytné pro
zpracování a podání návrhu projektu, včetně
informací o způsobu a kritériích hodnocení,
naleznete na webových stránkách TA ČR.
On-line informační seminář pro uchazeče
proběhne v první polovině března 2021.
Přesné datum bude ještě upřesněno na
https://www.tacr.cz.
TREND, podprogram 2 – „Nováčci“
Jedná se o resortní program Ministerstva
průmyslu a obchodu. Cílem podprogramu
Nováčci je nastartování vlastních výzkumných
a vývojových aktivit u podniků, které doposud
nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní vý-

zkumné a vývojové aktivity ani nákup těchto
služeb od výzkumných organizací. Poskytovatelem podpory je TA ČR. Ta plánuje vyhlásit
již 4. veřejnou soutěž 10. března 2021, soutěžní
lhůta poběží od 11. 3. do 28. 4. 2021 a vyhlášení výsledků veřejné soutěže bude 30. 11. 2021.
Maximální částka podpory na projekt je 15
milionů Kč. V roli hlavního příjemce vystupuje podnik, který řeší projekt ve spolupráci
s výzkumnou organizací a v posledních pěti
letech nečerpal podporu na výzkum a vývoj
v úhrnu nad jeden milion korun. Po vyhlášení
soutěže bude TA ČR ve spolupráci s MPO
pořádat informační seminář pro žadatele,
termín a místo konání budou zveřejněny na
webových stránkách https://www.tacr.cz.
PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT
Program Prostředí pro život je resortním
programem Ministerstva životního prostředí.
Cílem programu je přinést nová řešení v této
oblasti, přispět k zajištění kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů.
Peníze z programu podpoří projekty,
jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro
uplatnění v nových postupech a službách
vedoucích k ochraně životního prostředí.
Podpořeny budou projekty a uchazeči na
celém území ČR, včetně hlavního města.
Otevření tohoto programu se plánuje na
letošní duben a na svůj projekt můžete získat
až 30 milionů Kč. Více informací na https://
www.tacr.cz. n red

PODNIKÁNÍ

Radnice pomáhá, odpustí část nájmu

M

ěstská část Praha 5 se
snaží zmírnit ekonomické dopady na podnikatele postižené nařízeními
vlády kvůli pandemii covid-19.
Výrazné slevy z nájmu za první
čtvrtletí letošního roku. A také
prominutí zákonného úroku
z prodlení a smluvní pokuty ve
výši sto procent z pohledávek
vzniklých za dobu trvání nouzového stavu od března loňského roku, pokud bude uhrazena
jistina pohledávky. Praha 5 hle-
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dá cesty, jak podpořit a udržet
stávající nájemce nebytových
prostorů, které spravuje.
„Chceme přispět ke změkčení tvrdých ekonomických
dopadů na subjekty zasažené opatřeními vlády. Všem
oprávněným nájemcům bude
poskytnuta sleva ve výši 30 procent měsíčního nájmu za první
čtvrtletí letošního roku,“ informoval místostarosta Martin
Damašek (TOP 09). Sleva na
nájemném se bude týkat všech

oprávněných subjektů a celkově
se odpustí 4,3 milionu korun.
Z udělení slevy jsou zároveň
některé podnikatelské oblasti
vyloučeny. Jde zejména o garáže a garážová stání, reklamní
a telekomunikační zařízení,
soukromé školy, lékárny a optiky. Dále bankovní, finanční,
pojišťovací, realitní a advokátní
služby, prodejny potravin,
trafiky, sběrné dvory, kotelny
a obdobná infrastruktura či
organizační složky státu.

„Pomoc je cílena na subjekty, které jsou objektivně
zasaženy současnou složitou
situací. Věříme, že vedle
kompenzačních programů
státu to pro podnikatele bude
vítané zmírnění těch tvrdých
ekonomických dopadů,“ dodal
Martin Damašek.
V praxi to bude vypadat tak,
že oprávněným podnikatelských subjektům bude v březnu
předepsáno nájemné jen ve výši
deseti procent. n red
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PŘEDSTAVUJEME...

Výbor majetku a investic
Výbor je iniciativním a poradním orgánem
Zastupitelstva městské části Praha 5
v oblastech majetku MČ Praha 5 (domy,
byty, nebytové prostory, pozemky
a ostatní majetek) a investic vztahujících
se k majetku (investiční program rozpočtu
městské části a hospodaření podle něj).

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

V

ýbor v rámci své činnosti jako iniciativní a poradní orgán zejména namátkově
i řízeně monitoruje a posuzuje:
nm
 etodické pokyny a dokumenty předkládané
Zastupitelstvu městské části Praha 5 příslušnými odbory a RMČ,
nv
 ýběr majetku k pořízení, technickému zhodnocení či prodeji,
nz
 áměry nakládání s majetkem městské části
Praha 5,
n i nvestiční záměry městské části Praha 5, jejich
rozpočet a průběh realizace,
no
 dborná posouzení a znalecké posudky týkající
se majetku a investic,
nd
 ohody o narovnání a jiné smluvní vztahy
týkající se majetku a investic,
n s polupráci s externími subjekty v oblasti majetku a investic,
nd
 alší související agendu správy majetku a investic, která podléhá schvalování RMČ a ZMČ.

Na základě monitoringu a posouzení může Výbor majetku a investic Zastupitelstvu městské části
Praha 5 dát stanovisko v oblasti majetku a investic
k procesům v agendě, k výstupům příslušných
odborů, dokumentům a záměrům projednávaných
nebo schvalovaných RMČ či ZMČ.
„K nejzajímavějším tématům, kterým se věnujeme, patří výběr nejlepší z možných variant investičního záměru. Příkladem je MŠ Slunéčko, ul.
Naskové. Namísto rekonstrukce stávajícího objektu
(poválečná výstavba) a nástavby byla doporučena
varianta zcela nového objektu. Dojde tak k žádoucímu navýšení kapacity školy,“ řekl předseda
výboru Petr Bervid (SNOP 5 a nezávislí). Podle něj
jsou investiční náklady na žáka prakticky shodné,
ale na rozdíl od rekonstrukce je minimalizováno
riziko nárůstu rozpočtu v době výstavby. „Doporučeno bylo rovněž provedení novostavby klasickou
zděnou technologií. Tímto výběrem z možných variant zanecháme dalším generacím kvalitní objekt
s dlouhou životností,“ dodal Bervid. n red

i

Mgr. NADEŽDA PRIEČINSKÁ
místopředsedkyně
zastupitelka MČ Praha 5
(TOP 09)
Členové:

JUDr. Ing. MARIE
ASCHENBRENNEROVÁ
zastupitelka MČ Praha 5 (STAN)

MICHAEL BĚLAŠKA
(nom. ANO)

Ing. MARTIN FRÉLICH
zastupitel MČ Praha 5 (ODS)

JAN JELÍNEK
(nom. KDU-ČSL)

KATEŘINA POLÁKOVÁ
zastupitelka MČ Praha 5 (ODS)

Tajemnice Markéta Markesová:

www.praha5.cz/sekce/vybor-majetku-a-investic/

KNIHOKNA OPĚT FUNGUJÍ.
Knihovny znovu otevřely
výdejní okna pro vyzvednutí
objednaných titulů nebo
vrácení výpůjček. Přehled
otevřených poboček najdete
na www.mlp.cz/pobocky.
Knihokna slouží zejména
k výdeji splněných rezervací.
NOVÝ PÁŤÁK. První letošní
číslo školního časopisu Páťák
vyjde na přelomu března
a dubna. Hlavním tématem
čísla bude distanční výuka,
jak vypadá, jak ji vidí, prožívají a hodnotí žáci, učitelé,
rodiče, odborníci z oblasti
vzdělávání či psycholog.
Dalším budou také zápisy
do budoucích prvních tříd
základních škol Prahy 5.
Páťák vyjde v tištěné podobě
a v e-verzi, kterou včetně již
vydaných čísel najdete na
www.zpravodajpatak.cz.
Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II pro MČ Praha 5
reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.
0/0.0/17_047/0010677.

VIKTOR ČAHOJ
zastupitel MČ Praha 5 (TOP 09)

Jak kontaktovat Výbor majetku a investic?
Tel. č.: 257 000 258
E-mail: marketa.markesova@praha5.cz

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Bc. JAN TROJÁNEK
zastupitel MČ Praha 5 (ANO)

PŘÍVOZY VYJÍŽDĚJÍ.
Lodní spojení mezi Kotevní,
Císařskou loukou a Výtoní
(přívozy P4 a P5) začne opět
fungovat 27. března. Jízdní
řády se nezměnily. Podle
vedoucího provozu společnosti Pražské Benátky Jiřího
Cvacha je ukončení sezony
plánováno na 31. října.
Přívoz bude i nadále obsluhován jednou lodí nazvanou
Břehouš.
PIŠTE, KDE VYLEPŠIT PRAHU 5. Akce Se starostkou
okolo pětky je pořád aktuální.
Svoje tipy na trasy, které
máte rádi, ale chtěli byste
je vylepšit, nebo připomínky
k neudržovaným, nebezpečným či nepříjemným místům
můžete zasílat na e-mail:
krystof.kral@praha5.cz. n red
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Pokles příjmů rozpočtu,
nový radní chystá
optimalizaci výdajů
Mezi nejdůležitější dokumenty
nutné pro fungování státu,
krajů, měst a samozřejmě
i obcí lze jednoznačně zařadit
schválený rozpočet. Nejen
z jednání sněmovny známe
každoroční třenice, kdy koalice
předložené návrhy hájí, opozice
zase často mluví o nereálnosti
čísel či zbytečném utrácení.
Nicméně většina zastupitelů
pátého obvodu na lednovém
jednání kývla na návrh letošního
rozpočtu. Ten počítá s výdaji
1,13 miliardy korun, příjmy
odhaduje na více než 718
milionů korun. Obě hodnoty
meziročně o více než desetinu
poklesly.
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R

ozdíl mezi částkami bude kryt
především z Fondu rezerv
a rozvoje, a také z Fondu
rozvoje bydlení. A co další důležitá
čísla? Na investice půjde 341 milionů
korun, loni se počítalo se 446 milio
ny. O několik milionů klesnou náklady na provoz radnice. Z hlediska
vlastních příjmů se kvůli přetrvávající pandemické situaci očekává jejich
snížení o 25 milionů (další miliony
jdou na slevy nájemného podnikatelům – str. 6). Městská část se
současně chystá rozdělit 16 milionů
korun na dotacích.
Méně na fungování úřadu
„Abychom kompenzovali výpadek
příjmů pro letošní rok, snažil se
již můj předchůdce hledat úspory
na výdajové straně rozpočtu – což
se podařilo. Důležité služby pro
naše občany naopak výdajově
posilujeme, například navyšujeme
kapacity pečovatelských služeb pro
naše seniory či příspěvek na provoz
základních škol,“ vysvětlil nově zvolený radní pro finance Jan Kavalírek
(TOP 09).
Opozice se na schválený rozpočet dívá přirozeně kriticky. „Už při
zběžném pohledu na rozpočet je
jasné, že současná koalice pokračuje v nesmyslném mrhání peněz
daňových poplatníků bez ohledu
na současnou ekonomickou situaci.
V rozpočtu, kde není ani náznak
snižování běžných výdajů, se opět

projevuje absolutně neodpovědné
projídání obecních prostředků.
Rekordních 412,6 milionu korun
zapojených do rozpočtu z vlastních fondů, kde byly připraveny na
velké investice, nenávratně zmizí
bez jakéhokoli většího přínosu pro
občany městské části,“ míní pirátský
zastupitel Karel Bauer.
Podpora seniorů, škol a parků
V oblasti investic se podařilo alokovat
dostatečné zdroje na velkou aktivitu
s cílem dále rozvíjet pátou městskou
část. Nejvýznamnějším projektem je
dokončení rekonstrukce Raudnitzova
domu na bydlení pro seniory a také
příprava výstavby druhého domu pro
seniory v Hlubočepích.
Skoro 90 milionů investičních
korun má jít do rozvoje školství.
„Budeme pokračovat v zateplování
školských budov s cílem snížit jejich
energetickou náročnost. Vybavíme
třídy moderními vzdělávacími prvky,
počítáme se vznikem nových polytechnických tříd pro MŠ Slunéčko –
Beníškové, MŠ Peroutkova či ZŠ
a MŠ Chaplinovo náměstí. Nechybějí
rekonstrukce školních hřišť – například v MŠ Beníšková, MŠ Lohniského, MŠ U Železničního mostu a ZŠ
a MŠ Barrandov,“ informoval radní
Kavalírek.
Předkladatelé rozpočtu mysleli i na
veřejnou zeleň. Počítá se s revitalizacemi parků Kavalírka, Slivenecká,
V Remízku a Mrázovka. Pokračovat
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Provedeme analýzu možného snížení běžných výdajů
a stanovíme výdajový rámec pro další rok, podle kterého rozpočet
sestavíme tak, aby byl udržitelný i do dalších let.

128 mil. Kč

42 mil. Kč

Vybudování bydlení
pro seniory Poštovka

Revitalizace
Chaplinova náměstí

69 mil. Kč

38 mil. Kč

Zateplení polikliniky
Barrandov

Revitalizace
parku Kavalírka

67 mil. Kč

36 mil. Kč

Výstavba bydlení pro
seniory v Hlubočepích

Navýšení kapacity
ZŠ a MŠ Kořenského

66 mil. Kč

30 mil. Kč

Rekonstrukce
Raudnitzova domu

Rekonstrukce komunikací
v parku Mrázovka

52 mil. Kč

26 mil. Kč

Zateplení
ZŠ Nepomucká

Rekonstrukce
památkové zóny Buďánka

44 mil. Kč

12 mil. Kč

Rekonstrukce bytů
v objektu Elišky Peškové

Oprava chodníků
(tzv. chodníkový
program)

budou opravy v památkové zóně
Buďánka.
Příprava rozpočtů dalších let
Zastupitelstvem v lednu nově zvolený
radní Jan Kavalírek již začal pracovat
na přípravě rozpočtu na další roky.
Ta podle něj nebude jednoduchá.
Důvod? Vlivem pandemické situace
a ukončením privatizace bytů radnici
Prahy 5 vcelku citelně klesnou příjmy.
„Mým cílem je nastavit udržitelné
hospodaření pátého obvodu pro další
roky – což je jeden z hlavních úkolů
letošního roku, kterému jako pátá
městská část čelíme,“ sdělil radní.
Proto se chce ve spolupráci s kolegy

341
milionů
korun chce
radnice
Prahy 5
investovat
v letošním
roce.

Foto: Pixabay.com

PLÁNOVANÉ VÝZNAMNÉ INVESTICE

aktivně zaměřit na optimalizaci provozních výdajů radnice, a to hlavně
při hledání úspor ve vlastní spotřebě
úřadu.
„První polovinu roku proto chci
využít k tomu, abych se detailně
seznámil s agendou všech odborů,
identifikoval jejich finanční potřeby a možný prostor pro úsporu
běžných výdajů. Následně provedu
celkovou analýzu rozpočtu a navrhnu možné snížení běžných
výdajů s cílem stanovit výdajový
rámec pro další rok. Podle toho
pak rozpočet sestavíme tak, aby byl
udržitelný i do dalších let,“ dodal
Kavalírek.

Podle predikcí se v dalších letech
dá očekávat pravidelný mírný nárůst
příjmů radnice, především provozní
výdaje by naopak měly klesat. Mezi
nejdůležitější investice bude patřit
rekonstrukce ZŠ Pod Žvahovem,
sportovně-relaxační areál Vidoule, rekonstrukce letohrádku Portheimka či
výstavba domu pro seniory Poštovka.
„Nastavením udržitelného hospodaření v oblasti běžných výdajů
rovněž docílíme toho, že nám zbude
dostatek zdrojů na realizaci našich
investičních záměrů do dalších let,“
doplňuje radní Kavalírek. n red
Další informace na str. 24

9

Pětka

BŘEZEN /2021

ROZVOJ
STRATEGIE ROZVOJE 2030+

Odborné skupiny představily vize
Strategie rozvoje 2030+ se ve své druhé fázi blíží do finále. Odborné skupiny
již představily vize, jak by pátá městská část měla vypadat za deset let.

Š

kolství, životní prostředí, sociální služby,
územní rozvoj, investice, doprava, kultura, sport a služby radnice pro občany. To
jsou hlavní rozvojové oblasti, které od loňského července postupně analyzovaly odborné
skupiny. Jejich úkolem bylo definovat jasné
a měřitelné strategické cíle dlouhodobě udržitelného rozvoje MČ Praha 5. Výrazně k tomu
přispěli i její obyvatelé. „Velmi důležitou součástí práce posledních týdnů byly výsledky ankety mezi obyvateli jednotlivých lokalit Prahy
5. Získali jsme celou řadu podnětů, co lidem
v každodenním životě chybí, co je potřeba
zlepšit, a pomohlo nám to definovat vize, které
se teď budeme snažit přetavit do jednotlivých
projektů. Chceme zdravou, moderní a ekologicky přívětivou městskou část, která bude
skvělým místem k bydlení, práci i odpočinku,“
řekla starostka Renáta Zajíčková (ODS).

JAK TEDY BUDE NAŠE MĚSTSKÁ
ČÁST ZA DESET LET VYPADAT?

1.
Úřad MČ Praha 5 je digitálně přívětivý
Moderní, přátelská
a digitální radnice

a umožňuje i snadné vyřízení všech záležitostí
pod jednou střechou kvalifikovanými a přívětivými úředníky. Samozřejmostí je elektronic-

a technicky vybavené školy s širokou nabídkou vzdělávacích programů jsou naprostou
samozřejmostí. Maximální využití veřejného
prostoru a sportovní infrastruktury škol dává
všem generacím možnost využití pro volnočasové aktivity. „V příštích letech nás čeká
poměrně významný nárůst počtu obyvatel. Na
jednu stranu jsou naše školky a školy relativně
dobře materiálně vybaveny, na stranu druhou
musíme plánovat rozvoj kapacit škol do
budoucna. To znamená identifikaci vhodných
pozemků v daných lokalitách, plánování
značných finančních prostředků i přípravu
daných investičních projektů. Ač samotný
výchovně-vzdělávací proces je zodpovědností
samotných škol a jejich ředitelů, chce naše
městská část být nápomocna do budoucna
i v této oblasti. Našim cílem je, aby Praha 5
byla místem s židličkou pro každé naše dítě
a s tak kvalitními školkami a školami, aby byla
atraktivním místem k žití,“ vypočítává vedoucí
pracovní skupiny Martin Damašek (TOP 09).

3.
Praha 5 disponuje širokým bytovým fondem,
Sociální služby, bytová politika
a bezpečnost

včetně sociálních, seniorských a startovacích
bytů pro preferované profese. Kvalita bydlení
je i díky bezpečnosti a minimálnímu výskytu

Na doporučení občanů zvolila Řídící skupina
motto pro Strategii rozvoje 2030+

„MODERNÍ VIZITKA METROPOLE“
ký katalog služeb vhodně propojený na služby
Magistrátu hl. m. Prahy. Radnice je otevřená,
efektivně komunikující, dostupná s dostatkem
parkovacích míst a je obyvateli považována za
důvěryhodného partnera. „Společně s týmem
zastupitelů, odborníků a úředníků jsme připravili řadu opatření, která postupně povedou
k nabídce skutečně přívětivých, efektivních,
a hlavně komplexních služeb. Budeme postupně digitalizovat agendu a rozvíjet mobilní
aplikace. Změny budou viditelné už v průběhu letošního roku. Teď například spouštíme
Portál občana Prahy 5 s agendou pro majitele
psů a postupně budeme přidávat další služby
ke zjednodušení života občanů,“ vypočítává
tajemnice ÚMČ Praha 5 Kateřina Černá.

sociálně patologických jevů nadstandardní
v rámci celé metropole. Městská část také
vyniká v péči o seniory, osoby se zdravotním
postižením i v nabídce nástrojů pro podporu
dětí ze sociálně slabých rodin. Samozřejmostí
je i přirozená integrace cizinců a národnostních menšin. „Pro naši odbornou pracovní
skupinu bylo při tvorbě strategického dokumentu pochopitelně nejdůležitější vytvářet
podmínky pro budoucí příjemnější a bezpečnější život všech, kteří v naší městské části
žijí a pracují. A současně zabezpečit důstojný
život pro naše občany v seniorském věku
a občany se zdravotním postižením. Myslím
si, že v rámci možností naší městské části se
podařilo v dokumentu podchytit vše podstatné,“ míní radní Petr Lachnit (ANO).

2.
4.
I přes demografický růst má Praha 5 nadále
Praha 5 je moderním městem krátkých
dostatečné kapacity pro vzdělávání všech
Vzdělávání, školství
a volný čas

věkových skupin. Nadstandardně materiálně
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 zemní rozvoj, životní prostředí,
Ú
veřejný prostor a doprava

vzdáleností v úzkém vztahu s jádrem Prahy.

Poskytuje výbornou dostupnost zeleně a síť
veřejných prostranství s atraktivním kontaktem s řekou Vltavou. Vyznačuje se plynulou,
bezpečnou a pohodlnou dopravou s páteřní
sítí cyklistických stezek a pěších propojení.
Veřejná městská a regionální doprava má
vybudované klíčové uzly a silniční doprava
základní páteř nadřazené silniční sítě.

5.
Ke kvalitnímu využití volného času po-

 ultura, sport, občanská společnost
K
a podpora podnikání

skytuje Praha 5 jednu z nejširších nabídek
z celé republiky. Vedle parků a přírodních
lokalit má dostatek prostor pro pořádání
sportovních, relaxačních a kulturních aktivit.
Sousedská vzájemnost a komunitní život
společenských organizací a spolků jsou
financovány a podporovány z více zdrojů.
Občané participují na rozvoji svých lokalit. Je
budováno silné povědomí o historii a odkazu
významných rodáků a osobností Prahy 5. Nedílnou součástí je podpora podnikatelského
prostředí. „Pracovní skupina konstatovala, že
Praha 5 má ohromný potenciál poskytovat
svým obyvatelům velkou rozmanitost forem
trávení volného času. Strategický dokument
by měl umožnit směřování energie úřadu
i občanů z Prahy 5 ke smysluplnému rozvoji
a doplnění infrastruktury v oblastech, které
jsme definovali jako klíčové,“ doplnil radní
David Dušek (STAN).

6.
Praha 5 hospodaří se stabilním a vyrovnaným
 inancování projektů, finance,
F
investice a správa majetku

rozpočtem. Realizuje smysluplné investice
a nemá žádné větší finanční závazky. Efektivně
získává různé další zdroje financování projektů a investiční plány jsou realistické v souladu
s příjmy a výdaji v průběhu daného roku.
S majetkem je nakládáno na základě schválené
strategie a v souladu s principy 3E – hospodárnost, efektivnost a účelnost.
„Pracovní skupina konstatovala, že Praha
5 má ohromný potenciál poskytovat svým
obyvatelům velkou rozmanitost forem trávení
volného času. Strategický dokument by měl
umožnit směřování energie úřadu i občanů
z Prahy 5 ke smysluplnému rozvoji a doplnění infrastruktury v oblastech, které jsme
definovali jako klíčové,“ dodává člen pracovní
skupiny, zastupitel Viktor Čahoj (TOP 09).
Pro naplnění těchto vizí teď odborné skupiny
zpracovávají konkrétní projekty. Jednotlivých
návrhů na opatření se v průběhu návrhové části
sešlo více než 170. Do letošního června projdou
mimo jiné i sítem veřejných konzultací. n red
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Na Hořejším
nábřeží má
vzniknout
multifunkční
hřiště

Vedení radnice Prahy 5 zamýšlí
vybudovat mezi Hořejším nábřežím
a Vltavou multifunkční hřiště.
Pátá městská část si již nechala
vypracovat ověřovací studii.

H

řiště na jaře a v létě umožní sportovní
vyžití u činností, jako jsou například
basketbal či fotbal. „Přes podzimní
a zimní měsíce by se tato plocha velikosti 40
krát 20 metrů zachladila a fungovala by jako
venkovní kluziště. Pokud by vše šlo tak, jak
má, chtěli bychom hřiště vybudovat do dvou
let,“ informoval radní David Dušek (STAN).
Záměrem studie je ověřit možnosti
a kapacity území pro umístění sezonní ledové
plochy pro sportovní využití. Zásah do současné podoby sportovního areálu se studie
snaží minimalizovat, a to z důvodu umístění
na pohledově exponovaném místě. K ledové
ploše je navrženo zázemí pro uživatele, jako
je třeba šatna či sprchy, nechybí půjčovna
bruslí. K tomu by měly sloužit dočasné
kontejnery. Návrh rovněž počítá se zachováním vzrostlé zeleně a na místě současného
skateparku s umístěním montovatelných
překážek pro parkour. n red

Část ověřovací studie z dílny architektky Barbory Blagoevové

POZVÁNKA

INVESTICE

18. března od 16 hodin

R

se bude konat veřejné
projednávání návrhové
části Strategie 2030+.
Místo konání:
Štefánikova 13, 15 (nebo on-line)

Od 5. března se budou
moci občané k návrhům
vyjadřovat na stránkách
www.praha5.cz/strategie/.

Strakonická ulice se rozšíří
ozšířit pomocí stavebních úprav
Strakonickou ulici ve směru do
centra v úseku mezi zastávkou
Dostihová a Barrandovský most a umožnit tak vznik jízdního pruhu pro autobusy a záchranáře. To je cílem projektu
podpořeného z Operačního programu
Praha – pól růstu ČR, který odsouhlasilo
vedení metropole.
Necelé tři kilometry dlouhý uvedený
úsek Strakonické ulice neumožňuje vyhradit
vozidlům MHD samostatný jízdní pruh bez
současného snížení počtu ostatních pruhů.
Autobusy zde často čekají v kolonách, obtížně průjezdné bývá místo i pro vozy IZS.

Projekt s předpokládanými výdaji ve výši
420 milionů proto počítá s rozšířením tělesa
komunikace pomocí úpravy svahů, výstavby
opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí
včetně úpravy odvodnění.
„V současné chvíli máme pravomocně
vydané územní rozhodnutí a stavební
povolení, kompletně zpracovanou projektovou dokumentaci a je vybrán zhotovitel.
V průběhu března zahájíme přípravné
práce, které lze provádět i v zimních
měsících a samotnou stavbu pak zahájíme
na začátku stavební sezony,“ doplnil šéf
Technické správy komunikací hl. m. Prahy Jozef Sinčák. n red
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ROZVOJ
KVĚTINOVÉ LOUČKY

Zanedbané plochy
čeká osvěžení
V minulém čísle Pětky jsme vás seznámili
s vítězným projektem Participativního rozpočtu 2020 –
Singletrackem Motol. Druhým úspěšným návrhem jsou
Květinové louky a loučky. Získaly 670 hlasů občanů.

P

rojekt se zaměřuje na
zanedbané zelené plochy
a parčíky, případně na
místa očekávající zásadnější revitalizaci. Výsevem trvalkových
i letničkových lučních směsí lze
s minimálními náklady na výsadbu a údržbu (luční směsi pro
opylovače jsou nenáročné, odolné a pěkné na pohled) zkrášlit
a zpříjemnit tato místa pro občany a zároveň pomoci hmyzu ve
městě. Květinové louky a loučky
více ochlazují okolí a lépe chrání
půdu před vysycháním, čímž
přispívají k adaptaci Prahy 5 na
rostoucí teploty a sucho. Rovněž
podporují druhovou rozmanitost
rostlin i živočichů.

n Košířské náměstí 30/1: Zeleným plochám na frekventovaném
místě zarostlém nevzhlednou
neudržovanou trávou by pomohlo
osetí luční směsí.
n Nábřežní, par. č. 556/1: Proschlý a zanedbaný trávník. Návrh?
Osetí kvetoucí luční směsí.
n Parčík na křižovatce ulic Plzeňská, Jinonická a Vrchlického:
Parčík na frekventované křižovatce s prosychajícími trávníky by
zkrášlil květinový ostrůvek.
n Plácek za ZŠ Tyršova: Zelený
plácek pod valem u frekventované
Radlické ulice. Vhodným řešením
je květinový ostrůvek.

A JAKÉ JSOU
NAVRHOVANÉ LOKALITY?

n Chaplinovo náměstí: Části
prostoru se zelenými plochami
čekající na rekonstrukci by dočasně pomohla výsadba luční směsi.

n Husovy sady v Košířích:
Zanedbaně působící drobný park
s vysychajícími trávníky lze oživit
květinovými ostrůvky.

n Park Kavalírka: Zanedbaný
park ve frekventované lokalitě.
Dočasná instalace květinových
ostrůvků.

Květnatá loučka u Novodvorské ulice v Praze 4

Květinové loučky mohou sloužit
jako provizorní a levná revitalizace, než dojde k zásadnější
proměně daného místa. Podobná
praxe by se snadno mohla
aplikovat i ve velkých parcích
(Klamovka, Sacre Coeur, Sady
Na Skalce aj.), kde lze vyčlenit
menší „luční sekce“. Na vhodných místech je možné výsev luk
a louček kombinovat s finančně
nenáročným budováním svejlů,
které slouží k zadržování vody
a zpomalení jejího vsakování.
Květnaté louky se dají vyset
i na svahy, neboť zabraňují půdní
erozi. Důležitá je péče o nově založené louky a správná frekvence
sečení.
„Květinové louky jsou krásné
a užitečné zároveň. V návrhu
jsme vytipovali lokality v několika částech Prahy 5, kde by
mohla být výsadba kvetoucích

luk snadným, levným a efektivním řešením, jak prostor upravit
a zpříjemnit tak pohyb obyvatel
po městě a zároveň pomoci užitečnému hmyzu a adaptaci města
na sucho a vyšší teploty,“ uvedla
navrhovatelka projektu Petra
Johana Poncarová.
„Snažila jsem se pěstovat
květiny pro hmyz v okenních truhlících a napadlo mě,
proč nezkusit něco ve větším
měřítku, navíc když jde o věc,
která prospěje zároveň přírodě
a lidem a může levně zkultivovat
místa, která teprve čekají na
rozsáhlejší revitalizaci,“ řekla.
Podle ní by bylo vhodné přípravu terénu a druhy
použitých rostlin konzultovat
s odborníky, aby byly rostliny
zároveň medonosné, pěkné na
pohled a vyhovovaly městskému
prostředí. n red

SMÍCHOV

Z bývalé tržnice možná vznikne očkovací místo

V

současnosti prázdná budova bývalé
tržnice na náměstí 14. října možná
bude sloužit jako očkovací místo. Radnice Prahy 5 o tom nyní intenzivně komunikuje s magistrátem. Před několika dny objekt
navštívili i zástupci Červeného kříže, aby
zjistili, zda jsou prostory technicky použitelné.
Ještě před zhoršením epidemiologické
situace pátá městská část zahájila přípravy
na opětovný pronájem budovy. „V mezičase
započalo očkování proti koronaviru, proto
se vedení Prahy 5 na svém lednovém jednání
rozhodlo předmětné prostory nabídnout hlavnímu městu ke zřízení očkovacího místa,“ sdělil místostarosta Martin Damašek (TOP 09).
Pokud by hlavní město tuto nabídku
nevyužilo, radnice Prahy 5 by pokračovala
v záměru pronajmout objekt soukromému
subjektu. n red
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Starostka
Prahy 5 Renáta
Zajíčková (ODS)
se svým
zástupcem
Martinem
Damaškem
u vchodu do
nyní zavřené
budovy bývalé
tržnice
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Lidé představili své úspěšné projekty
Na setkání s občany, kteří se účastnili
participativního rozpočtu, představili
vítězové loňského ročníku své
ambiciózní projekty. Akce se mohla
pochlubit téměř stoprocentní účastí
a profesionálně zpracovanými
prezentacemi. Mimořádný zájem
protáhl setkání na dvě a půl hodiny.

V

místnosti zastupitelstva radnice Prahy 5 se v polovině února sešli téměř
všichni vítězové participativního
rozpočtu z loňského roku. Většina s ohledem
na epidemickou situaci absolvovala besedu
on-line. Starostka Renáta Zajíčková (ODS)
v úvodu připomněla, že hlavním účelem
setkání je seznámit navrhovatele s procesem
přípravy projektů. Současné vedení radnice
bere podle jejích slov participativní rozpočet
velmi vážně a snaží se dohnat resty v této
oblasti z minulých let.
Následné prezentace vítězných projektů
vždy krátce okomentoval místostarosta Lubomír Brož (ANO), který má realizační část
participativního rozpočtu na starosti. Vyzdvihl kvalitu prezentací a také skutečnost, že
jednotlivé projekty pokrývají téměř všechny
lokality Prahy 5 a mají ambice výrazně zlepšit
nabídku volnočasových aktivit pro všechny

POZVÁNKA
„ZLEPŠUJ PĚTKU“
SETKÁNÍ S POTENCIÁLNÍMI
PŘEDKLADATELI
PROJEKTŮ
23. března 2021 od 16 hodin
v budově radnice
ve Štefánikově ulici 13, 15.
Seznámíte se například s novými
pravidly či s podmínkami, jak
v participativním rozpočtu uspět.
Účast předem potvrďte na e-mail:
krystof.kral@praha5.cz.
V případě nepříznivé epidemiologické
situace se setkání uskuteční on-line.

Sledujte web
zlepsujpetku.cz

Jak na participativní rozpočet? Úspěšní se pochlubili svými projekty

věkové kategorie. Ať už jde o cyklistický
projekt „Singletrack Motol“, projekt na revitalizaci zelených ploch a parčíků „Květinové
louky a loučky pro Prahu 5“, první parkourové hřiště v oblasti Košíř, rekonstrukci
autobusové zastávky Šmukýřka a jejího okolí
či v neposlední řadě třeba o odpočinkovou
lavičku pro seniory na Zatlance.

Zástupci Prahy 5 také představili nové
webové stránky „Zlepšuj pětku“ (www.
zlepsujpetku.cz), kde jsou přehledně veškeré
informace k participativnímu rozpočtu, včetně nových pravidel pro navrhovatele na rok
2021. Na projekty je pro letošek vyčleněno
deset milionů korun. Návrhy mohou občané
posílat do konce dubna. n red

Místo Sazky
cukrárna?
Nebytové prostory v Musílkově
ulici 3 (nad lékárnou) v Košířích
v současnosti dostávají novou
tvář. Nedávno je opustila společnost Sazka, radnice Prahy 5 je
rekonstruuje a poté je v soutěži
nabídne novému nájemci. „Plzeňská ulice v prostoru Kavalírky je
považována za košířský bulvár.
I proto jsme se rozhodli prostory
zvelebit a na jaře nabídnout.
Přeji si, aby je získal někdo, kdo
v nich hodlá provozovat cukrárnu
či kavárnu. Takové služby totiž
v lokalitě chybí,“ řekl místostarosta Martin Damašek (TOP 09).
Prostory v Musílkově ulici nejsou
jediné, které radnice v poslední
době rekonstruovala. Dalšími jsou
třeba prodejna potravin v Plzeňské ulici blízko pošty a v čerstvě
opravené vile Áda. n red
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KULTURA
NÁPLAVKA

V kobce se čte
z knih. Připojte se
Smíchovská náplavka bude celý rok hostit
autorské čtení nazvané „Knihy v kobce“.
Odborným garantem projektu je Michal Viewegh.

S

érie autorského čtení domácích autorů má přitáhnout
pozornost širší veřejnosti
ke knihám. V prostředí zrekonstruované kobky na Smíchovské
náplavce se původně počítalo
i s živým publikem. Kvůli pandemii odstartoval projekt videozáznamem.
„Nápad na uspořádání série
veřejných čtení upřímně vítám,
neboť autorské čtení považuji od začátku své kariéry za
nedílnou součást spisovatelské
práce. Třeba v Německu nebo ve
Francii mají podobná autorská
čtení mnohaletou tradici a jsou
opravdu hojně navštěvovaná.

Žádný autor by se neměl čtenářům vyhýbat, už proto, že veřejné
čtení je kromě marketingové
propagace také skvělý způsob,
kterým si autor může okamžitě
ověřit kvalitu svého textu,“ říká
k projektu spisovatel Michal
Viewegh.
Čtení v kobce si mimo jiné
klade za cíl popularizaci knihy
a čtení. Podle autorů projektu
hraje kniha nezastupitelnou roli
ve vzdělanosti, výchově a formování základních sociálních
návyků jednotlivce i celé společnosti. A je důležité toto poselství předávat zejména dětem
a dospívající mládeži, která stále

Spisovatelka Alena Mornštajnová a moderátor akce Martin Severa

častěji utíká do virtuálního světa
počítačových her.
Vedle Michala Viewegha se
v kobce během letošního roku
představí například držitelka ceny
Magnesia Litera 2019 Pavla Horáková či nejmladší ze tří potomků
Pavla Kohouta Tereza Boučková.
Projekt odstartovala ve čtvrtek
4. února jedna z nejoblíbenějších

románových autorek současnosti
Alena Mornštajnová. Čtení v kobce se bude až do konce roku konat
každý první čtvrtek v měsíci od
18 hodin. První videozáznam lze
sledovat na webových stránkách
Magistrátu hlavního města Prahy,
který projekt podporuje, nebo
přímo na YouTube kanálu Knihy
v kobce. n red

SMÍCHOV

V kostele vzniká nový komunitní prostor

P

ři místním sboru Českobratrské
církve evangelické (ČCE) se rodí nový
projekt, jehož cílem je vznik Komunitního prostoru Smíchov (KPS). Otevření
multifunkčního komunitního prostoru má
umožnit plánovaná rekonstrukce kostela Na
Doubkové 8 – Komenského domu a samotného chrámu.
Větší část rekonstrukcí proběhne v první
polovině letošního roku a umožní zahájení provozu v září 2021. Od října se tak
návštěvníci mohou těšit na pestrý pravidelný
program pro všechny věkové skupiny, obohacený o kulturní, společenské a vzdělávací
akce a zajímavé hosty. Prostor bude otevřen
jak vnitřním potřebám projektu, tak i veřejnosti, která jej bude moci využívat k organizaci dalších kulturních akcí i soukromých
příležitostí.
Rozvoj talentů i poradenství
Centrum primárně poslouží Smíchovským
a dalším občanům Prahy 5 – starousedlíkům,
„náplavám“, sousedům i přespolním. Platforma přinese možnost sdílení a podpory pro
místní obyvatele v lepších i horších životních
situacích. Činnost KPS se zaměří na rozvoj
talentů, sociální soudržnost a integraci osob

14

Gymnázium Na Zatlance, Městská knihovna,
Člověk v tísni, Sananim).
Vizí KPS je vzájemně propojit obyvatele
Smíchova, dát prostor pro kreativitu a rozvoj
jednotlivců a aktivizovat místní společenství
jako celek. Tvůrci projektu pokládají tvořivost za základ pro naplněný život a vztahy.

ohrožených vyloučením od místní komunity.
Součástí nabídky bude finanční a sociální
poradenství a široké spektrum společenských
aktivit.
Projekt Komunitního prostoru navazuje
na dosavadní činnost a historii smíchovského
sboru ČCE, který má mnohaleté zkušenosti
s aktivizací života místních. V rámci dosavadního provozu již probíhá celé spektrum sociálních, kulturních a pohybových
aktivit. V posledních letech byl kostel mimo
jiné zázemím pro umělecké experimenty,
audiovizuální intervence studentů uměleckých oborů, koncerty během Noci kostelů či
charitativní projekty. Evangelický sbor a vznikající projekt jsou také součástí neformální
platformy Sousedění, která sdružuje organizace sídlící v blízkém okolí (ZŠ Santoška,

Můžete se zapojit
Do projektu se můžete zapojit jako partnerská organizace, dárce i spolutvůrce. Pokud
máte nápad a chuť podílet se na přípravné
fázi či během provozu, kontaktujte tým KPS
na e-mailové adrese kpsmichov@gmail.com
nebo přes facebookové stránky Komunitní
prostor Smíchov. Finančně můžete projekt
podpořit zapojením se do sbírky na Darujme.
cz (QR kód na obrázku). Pro daňové účely
vám bude zasláno potvrzení o daru.
„Věříme, že krize, která se nás všech
dotkla a dotýká, poslouží jako katalyzátor
k opravdovému plnění našich vizí a vzájemné
sousedské podpoře. Jsme rádi, že můžeme snít, plánovat a pracovat na vytváření
prostoru, kde v budoucnu (snad už blízkém)
začneme zase všichni společně trávit čas,
tvořit, inspirovat se a sdílet,“ uvádějí členové
týmu komunitního prostoru. n red
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PORTHEIMKA

Muzeum skla zůstane
na Smíchově nejméně rok
První pražské muzeum skla, které vzniklo jako projekt Musea Kampa – Nadace
Jana a Medy Mládkových, zůstane i nadále ve vile Portheimka. Radnice Prahy 5
prodloužila galerii koncesní smlouvu do března příštího roku.

S

polupráce páté městské části, Muzea
Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových a Uměleckoprůmyslového muzea
v Praze byla mimo jiné v roce 2018 oceněna
v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis
druhým místem za muzejní počin roku.
„Koncesní smlouva s Muzeem Kampa
byla koncipována na tři roky, tedy do předpokládané doby rekonstrukce Portheimky,
která měla začít letos. Jelikož se přípravné práce na tolik potřebné rekonstrukci
minimálně o rok prodloužily, bylo na nás
zastupitelích, zda tento projekt ještě o rok
prodloužíme či zda Portheimku necháme do
začátku rekonstrukce prázdnou,“ informo-

val místostarosta Lukáš Herold (ODS). Pro
výstavní účely jsou v Portheimce využívány
reprezentační místnosti v prvním patře –
oválný mramorový sál, dva sály s freskami,
krbová místnost a sál zdobený kazetovým
stropem. Díla proslulých sklářských umělců
jsou tu nainstalována tak, aby podtrhla její
barokní atmosféru.
Ačkoliv muzeum skla zůstává od 18. prosince v důsledku vládních opatření i nadále
uzavřené, plánovaná rekonstrukce Portheimky jeho provoz v následujících měsících neohrozí. O osudu muzea v době rekonstrukce
vily plánované na rok 2022 bude radnice dále
jednat s UMPRUM Praha. n red

Oprava Portheimky se odkládá,
muzeum může fungovat dál

MUSEUM SKLA
PORTHEIMKA
13/3/2021 / 13–17:30
Štefánikova 12, Praha 5
museumportheimka.cz

WORKSHOP PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Co si takhle něco přečíst z knihobudky?
Již čtvrtým rokem je občanům k dispozici knihobudka
v pasáži Obchodního centra Smíchov (vchod ze Štefánikovy
ulice). Tehdy šlo o patnácté podobné zařízení v metropoli.
Knihovna vznikla z budky postavené v anglickém stylu, kterou projektu dříve daroval mim Boris Hybner. Kdokoliv si
může titul půjčit, vyměnit za jiný, nebo tam přečtené svazky
nechat. Takže i vy si můžete březen (měsíc čtenářů, dříve
knihy) připomenout návštěvou smíchovské pasáže. n red

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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ROZHOVOR
HEREC A OBČAN PRAHY 5 MIROSLAV DONUTIL:

V páté městské části jsem
doma. Stěhovat se nebudu

M

iroslav Donutil žije v hlavním městě se svojí rodinou
už třicet let, v současnosti
jsou jeho adresou Hlubočepy.

n S vašimi hereckými začátky je
pevně spjata Janáčkova akademie
múzických umění v Brně. Jak na ni
dnes vzpomínáte?

Byli jsme mladí. Byli jsme obklopeni
skvělou atmosférou Janáčkovy akademie, protože tam byli vynikající profesoři, kteří nás učili. A také ohromná
spousta talentovaných lidí. V našem
ročníku třeba Pavel Zedníček, Svatopluk Skopal, Pavel Trávníček. Ročník
výš Jiří Bartoška, Karel Heřmánek.
Pod námi zase Oldřich Navrátil, Dáša
Veškrnová, později Havlová. A nad
Heřmánkem ještě Bolek Polívka, Jana
Švandová a Eliška Balzerová. Na to
období se dá vzpomínat jen krásně.

n Na legendární brněnské divadlo
Husa na provázku asi budete vzpomínat podobně. Často říkáte, že vás
Husa naprosto zásadně ovlivnila.
Čím to bylo?

Skoro všichni, které jsem teď jmenoval, Husou prošli. Bylo to nádherných
17 let života a svobodné tvorby. Hráli
jsme hry autorů, kteří byli zakázaní
nebo tabuizovaní. Pod Havlovy hry se
jako autor podepsal dramaturg Petr
Oslzlý. Slouží ke cti režisérovi Jirkovi
Svobodovi, který přijel jako člen
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Foto: Česká televize

Mimořádný divadelní, televizní i filmový
a rozhlasový herec, vynikající vypravěč.
V superlativech by se dalo pokračovat.
Jeho umění odpovídá i úctyhodný seznam
rolí, ať už před kamerou nebo na prknech,
která znamenají svět. Když od starostky
Renáty Zajíčkové (ODS) přijímal gratulaci ke
svým nedávným 70. narozeninám, poskytl
rozhovor časopisu Pětka.
schvalovací komise se soudružkou
Švorcovou (mimo jiné od roku 1976
členka ÚV KSČ a jedna z ústředních
postav Anticharty – pozn. autora), že
tehdy nahlas hru pochválil a že se mu
líbí, jak to ten pan Oslzlý napsal. Moc
dobře věděl, že to napsal Havel. Takže
především šlo o výjimečné spojení
lidí, kteří chtěli a mohli relativně
svobodně tvořit.
n K té svobodné tvorbě patřilo
i divadelní představení a později
film Balada pro banditu, který vás
poprvé výrazně proslavil. Dnes už
by se dalo bez nadsázky říct, že jde
o nadčasové dílo.

Miloš Štědroň tehdy napsal skvostné
písničky a v té době jsme vůbec nevěděli, že texty k nim napsal další zakázaný autor Milan Uhde. On ostatně
napsal i scénář k představení v divadle
Husa na provázku a scénář k filmu.
Všechno do sebe tenkrát zapadlo
a celé to období mě skutečně zásadně
vybavilo na celou hereckou kariéru.

n S Husou na provázku byla spojena
i žena, kterou jste snad v žádném
rozhovoru k vašim narozeninám
neopomněl jmenovat. Věra Chytilová.

V Huse to byla první zkušenost
a později jsem měl tu čest s ní úzce
spolupracovat. Byla to mimochodem
velice krásná žena. Málokdo ví, že byla
vicemiss Československa a mnoho

mužů ji beznadějně milovalo. Pracovat s ní bylo vzrušující. Nedá se na ni
zapomenout.
Dokázala se do režie úplně ponořit.
Byla nadšená, když se něco povedlo,
a rozčílená, když se nepovedlo. Na
všechny křičela. Já se jí jednou zeptal:
„Věrko, proč na všechny tak řveš?“
A Věra říká: „Protože jsem ženská,
a kdybych neřvala, tak si mě ti chlapi
ve štábu vůbec nevšimnou.“
A jedna z posledních vzpomínek, kterou mám, je z oslavy jejích
osmdesátých narozenin na FAMU.
Přišel jsem pozdě a Věra šla akorát ze
schodů, protože se už chystala domů.
Omluvil jsem se a ona řekla: „Zase
jdeš pozdě.“ Předal jsem kytici, ona si
ji vzala a povídá: „No ale to je nejkrás-

Pětka
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Nemůžu jít do hereckého
důchodu. Předně se mi
nechce a také si ještě
nedokážu představit život
bez diváků.

Národní divadlo
a hlavní role
v představení
Sluha dvou pánů.
Na snímku spolu
s Antonií Talackovou

nější kytice, jakou jsem dnes dostala,
jinak ty ostatní nestály za nic.“ Odkráčela k autu a v tu chvíli přijela Dáša
Havlová a hned, kde je Věra.
Běžela za ní k autu s kyticí
a z okénka auta slyším: „To je ta nejkrásnější kytice, kterou jsem dostala,
všechny ostatní nestály za nic.“ To
byla Věra. Zároveň to byla vizionářka
a viděla, co jiní neviděli. Když jsme
dodělali Dědictví, tak se psalo, že to
je konec Věry Chytilové, že už nikdy
nic nenatočí a jaký je to celé blábol.
Za pár týdnů dosáhlo Dědictví takové
obliby, že jsme si to ani nedokázali
představit.
n Vybírat z vašich divadelních rolí,
o nichž by stálo za to se rozpovídat,
to by vydalo na hodiny rozhovoru.
Jedno představení ale přece jen
pomyslně vystupuje z řady. Proč
byl Sluha dvou pánů 22 let se svými
šesti sty reprízami tak mimořádně
úspěšný?

To představení se prostě nějak trefilo
do doby. Tehdy nebylo v Národním
divadle úplně běžné, aby docházelo ke

Málokdo ví, že Věra Chytilová byla
vicemiss Československa a mnoho
mužů ji beznadějně milovalo.

vzájemné komunikaci herce a diváků.
Nějak se ukázalo, že je to dobře, a zase
to bylo díky tomu, co nás naučili
v Huse na provázku. Nebýt toho, tak
by nikdy nemohl být Sluha v Národním, jaký byl.
My jsme tenkrát v Huse byli vedeni
k takzvanému autorskému herectví.
To je herec, který se sice naučí text,
ale vkládá do toho i svůj vlastní život,
své zážitky, pocity, životní zkušenosti. A svým entuziasmem a nápady
ten text obohacuje a dotváří. Mnozí
tehdejší členové Národního divadla
to zpochybňovali a říkali, že to vůbec
do tohoto ústavu nepatří. Byly velké
spory, jestli takto můžeme prezentovat hru Carla Goldoniho Sluha dvou
pánů. Nakonec to skončilo velkým
úspěchem, za což jsem nesmírně
vděčný, protože tak dalece jsme v to
ani nedoufali. Nesmírně si vážím
doby, kterou jsem v Národním divadle
prožil.
n Podobně jako Sluha dvou pánů

v divadle dominují ve vaší filmové
historii Pelíšky. Řada hlášek z filmu
si žije vlastním životem. Tušil jste, že
Pelíšky tak ohromně u lidí zabodují?

U Pelíšků jsme si byli celkem jistí, že
točíme krásný film. Že bude až tak
úspěšný a že se z něj stane taková ikona, to jsme samozřejmě netušili. Zase
do sebe všechno tehdy zapadlo. Sešel
se výborný štáb, skvělí herci a i pár
osobních scének, které nám scenárista
Petr Jarchovský dovolil, zafungovalo
velmi dobře. Třeba scéna s rozbalením
bot o Vánocích odpovídá skutečnosti.

Můj tatínek mi dal právě takové ty barexáky s tím kožíškem jako ve filmu.
A já chtěl boty, ty „koně“, které nosil
Elvis Presley, ale to tatínek nevěděl.
A když jsem rozbalil tu krabici
a viděl tam ty barexáky, tak jsem se
podíval na toho tátu, který se usmíval,
a on řekl tu slavnou větu: „Ty jsou,
co?“ Tak to jsme do toho filmu vložili.
A Pelíškům vlastně vděčím i za svoji,
jak já bez dovolení začal říkat, druhou
manželku Simonu Stašovou. Tehdy
jsem se s ní na place potkal poprvé, ale potom jsme se jako partneři
potkali několikrát a vždycky jsme si
spolupráci užívali.
n Co vás napadne při slovním spojení herecký důchod? Přemýšlel jste
o něm?

Zjistil jsem, že nemůžu jít do hereckého důchodu. Předně se mi nechce, to
za prvé. Nedokážu si ještě představit
život bez diváků, jsem s nimi strašně
rád. To za druhé. A za třetí zkrátka
nemůžu odejít, ani kdybych chtěl.
Herecký důchod v uvozovkách
přišel sám a nelíbí se mi. Všechno se
kvůli pandemii pozastavilo. Najednou
diváci nejsou a mně to moc chybí.
Moc bych si přál, aby se situace zlepšila, abychom byli zdraví a mohli se
k divákům vrátit, a oni k nám.

n V rozhovoru pro časopis Pětka
nelze vynechat otázku spojenou
s Prahou 5. Bydlíte v Hlubočepech,
jak se vám tam žije?

Žije se mně tady krásně. My jsme se
s manželkou a celou rodinou přestěhovali z Brna v roce 1991. Tehdy šlo
o výměnu bytů. A v roce 1998 jsme si
postavili dům, ve kterém spokojeně
žijeme přes dvacet let, a už bych neměnil. Stěhovat se určitě nebudu.
n Máte v Praze 5 nějaká oblíbená

místa?

Celou lokalitu kolem Barrandova, Barrandovské skály, to je opravdu nádherná podívaná. Prokopák samozřejmě. Ta přírodní rezervace je unikátní.
Mám to tady rád, a jak říkám, nikdy
už bych se jinam nestěhoval. n red
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ŠKOLSTVÍ

Charitativní
projekt pokračuje
Během první vlny epidemie
covid-19 vznikl nápad
vytvořit projekt mající za
úkol poskytnout pomoc
a podporu rodinám, které
se ocitly náhle a bez
svého přičinění v nelehké
ekonomické situaci.

S

větlo světa tak spatřila akce
„Splněná přání do školních
lavic“. Na projektu se podíleli
ředitelé škol Prahy 5, pedagogové
a spolupracovníci škol v rámci
Místního akčního plánu II Prahy
5, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_0
47/0010677. Projekt byl primárně
určen pro rodiče samoživitele
a hlavním cílem bylo pomoci jim
s nástupem jejich dětí do školy,
a následně s tím se zvýšenými
finančními výdaji. Podpora žáků
směřovala k jejich školním i mimoškolním zájmovým aktivitám,
k zajištění školních pomůcek,
oblečení a dalších potřeb.
Rozdejme radost a potěšení
Ve spolupráci s MČ Praha 5
vznikl kontaktní e-mail, kam
bylo možné anonymně zasílat
konkrétní požadavky s možností přiložení ilustrativní
fotografie. Požadavky bylo
také možné vznášet za pomoci

kontaktní osoby, kterou si každá
škola pro tuto potřebu zajistila
individuálně. Zapojili se však
také samotní učitelé žáků, kteří
rodiče seznámili s možností
jejich účasti na projektu. Tou
nebylo pouze zaslané přání, ale
bylo také možné nabídnout dar,
který by pomohl nebo udělal
radost druhým.
Díky tomuto projektu vzniklo
mnoho radosti a potěšení. Žák
přípravné třídy mohl společně
s maminkou poprvé navštívit
ZOO Praha. Dva sourozenci
v pěstounské péči babičky si díky
dárkům mohou konečně zacvičit
v moderním sportovním oblečení a obuvi. Projekt velmi potěšil
mladou slečnu, která si přála
kabelku a drobnosti, které k dospívání patří. Splněné přání také
pomohlo žákyni 5. ročníku díky
darovanému kufříku s výtvarnými potřebami. Pomoc velmi
ocenila babička, pěstounka žáka,
kterému se náhle rozlepily zimní
boty, a obratem díky projektu
získal boty nové.
Splněná přání potěšila ještě
mnohem více dětí, a především
jejich rodiče nebo zákonné
zástupce. Radost z dárků byla
nepopsatelná nejen mezi obdarovanými, ale i organizátoři se
nemohli při předávání některých
dárků ubránit dojetí.

Foto: Pixabay.com

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ DO LAVIC

Na projektu se podíleli ředitelé škol, pedagogové a hlavně rodiče

Akce končí 12. března
Projekt „Splněná přání do školních
lavic“ se stal velmi úspěšným,
a proto jeho iniciátoři přichází
s jeho pokračováním i ve 2. pololetí školního roku 2020/2021.
Do projektu je možné se zapojit
až do 12. března 2021. Organizátoři akce si uvědomují současnou obtížnou situaci v mnoha
rodinách, a to i v těch, které samy
finanční obtíže nemají, ale již jim
nezbývají prostředky, kterými by
mohly někomu pomoci.
Proto je pokračování projektu
zaměřeno spíše na přání, která
budou dělat radost díky opětovnému použití. Bude se přihlížet
nejen k ochraně životního
prostředí a ekologii, ale také
podporovat myšlenku prodlužování životnosti a vícenásobného
použití.
Darovanými předměty
mohou být školní a sportovní
potřeby, oblečení, doplňky,
kosmetika, materiál určený
k tvoření. Věnovat lze i školné
v zájmové aktivitě, potom je
částka placena přímo na účet
pořádající organizace. Darovat
není možné potraviny a domácí
mazlíčky.

V projektu Splněná přání
I byly vyloučeny plyšové hračky,
ale mezi žáky se „plyšová“ přání
objevovala. Předmětem daru
tedy nemůže být taška plyšových hraček, ale lze nabídnout
jednu konkrétní hračku ve velmi
dobrém stavu. Všechny darované
předměty musí být čisté, nepoškozené a v dobrém stavu.
Pokud se projektu chcete zúčastnit, na e-mail: pranidolavic@
praha5.cz pošlete své požadavky,
specifikujte, proč si daný předmět
přejete a jak ho chcete využít,
případně přidejte ilustrační foto.
Uveďte školu, kterou žák navštěvuje. Konkrétní jméno žáka ani
zákonného zástupce nebude zveřejněno. Žádost nemusíte podávat
pouze e-mailem, ale i osobně.
Každá škola bude mít na webu
uvedenou kontaktní osobu, které
bude možné žádost předat.
Všechna splněná přání vám
průběžně představíme. Děkujeme všem dárcům. n red

INVESTICE

Na Smíchově vznikne coworkingové centrum

P

ražští radní schválili veřejnou zakázku
Smíchovské střední průmyslové školy
a gymnázia na vybudování haly pro
praktickou výuku. Po dokončení investice
v roce 2022 hala pomůže i studentským
start-upům. „Na škole je potřeba rozšířit počet učeben pro praktickou výuku a zároveň
můžeme ukázat, jak by takové učebny měly
vypadat v 21. století. Nově vybudované učebny navíc budou využívány jako přípravna
studentských start-upů a podpoří tak podni-
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kavost pražských školáků ještě před odchodem na vysoké školy nebo do zaměstnání,“
řekl radní hlavního města Vít Šimral (Piráti).
Nová hala pro praktická cvičení bude vybudována v místě původních dvorních objektů
dílen a garáží, které budou odstraněny. Tyto
objekty jsou nevyhovující, nejsou v současné době využívány a jejich havarijní stav
ohrožuje bezpečnost žáků školy.
„Pracoviště v nové hale nám umožní ještě lépe provázat teoretické studium s praxí.

Kromě toho budou tato pracoviště využívána pro workshopy pro žáky základních
škol a také jako zázemí pro coworkingové
centrum a inkubátor start-upů při naší škole. Jsem vděčný Praze, našemu zřizovateli, že
podporuje inovace na naší škole a umožňuje
nám realizovat projekty související s novými
trendy ve výuce. Také jsem rád za spolupráci s Hospodářskou komorou,“ doplnil
ředitel Smíchovské střední průmyslové školy
a gymnázia Radko Sáblík. n red
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INTERNET

K zápisu využívejte aplikaci

P

átá městská část od roku
2017 rodičům nabízí
novou formu zápisu do
mateřských škol, a to s podporou webové aplikace (https://
zapisdoms.praha5.cz/). Ta dává
možnost jednoduše a transparentně zorganizovat zápis do
mateřinek zřizovaných radnicí
Prahy 5. Aplikace rodičům
umožňuje vyplnit a vytisknout
přihlášku doma, poskytne informace o mateřských školách,
počtu volných míst a všech
termínech, které jsou k zápisu
stanoveny.
Velkou předností aplikace je, že v průběhu zápisu

poskytne on-line informace
o umístění dítěte v seznamech
podaných žádostí. Systém
omezil blokaci míst vícečetným podáním přihlášek již
během správního řízení, proces
proběhl v jednotlivých krocích
a jednotně. Jakmile rodič
převzal rozhodnutí o přijetí do
zvolené MŠ, okamžitě podepsal
zpětvzetí přihlášek na ostatní
školy. Tím se uvolnila místa
v systému v ostatních školkách
a mohly být tudíž přijaty další
děti, které byly dosud „pod
čarou“.
Systém je transparentní, efektivní a respektuje

rodičovské preference. Celý
proces zjednoduší administraci ředitelkám mateřských
škol a zřizovateli poskytne
aktuální informace o průběhu
zápisu přesné statistické údaje
o počtu přijatých a nepřijatých dětí a také o věkovém
rozvrstvení dětí na území MČ
Praha 5. Pro rodiče bez přístupu k internetu či tiskárně
je k dispozici kontaktní místo
na odboru školství v budově
Úřadu MČ Praha 5.
Letos bude radnice pilotně
zavádět ve spolupráci s magistrátem také aplikaci k zápisu do
základních škol. n red

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 – základní školy MČ Praha 5
ŠKOLA

ZÁPIS

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
den otevřených dveří: případně jen virtuálně. Podrobnosti budou uvedeny na webu školy.

13. 4. 2021 a 14. 4 .2021,
14.00–17.00 hod.

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919
den otevřených dveří: 24. 3. 2021, 9.00–12.00 hod., 13.00–17.00 hod.

13. 4. 2021 a 14. 4. 2021,
14.00–18.00 hod.

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861
den otevřených dveří: 11. 3. 2021, 14.00–17.30 hod.

13. 4. 2021 a 14. 4. 2021,
12.00–16.00 hod.

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
den otevřených dveří: 24. 3. 2021, 8.00–18.00 hod.

14. 4. 2021 a 15. 4. 2021,
8.00–18.00 hod.

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760
den otevřených dveří: 18. 3. 2021, 8.00–16.00 hod.

14. 4. 2021 a 15. 4. 2021,
14.00–17.00 hod.

Základní škola Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139
den otevřených dveří: 24. 3. 2021, 9.00–17.30 hod. (Nepomucká), 25. 3. 2021, 9.00–17.30 hod. (Beníškové)

14. 4. 2021 a 15. 4. 2021,
14.00–18.00 hod.

Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720
den otevřených dveří: 8. 4. 2021, 14.00–17.00

14. 4. 2021 a 15. 4. 2021,
14.00–17.00 hod.

Základní škola Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463
den otevřených dveří: 17. 3. 2021, 8.00–11.40 hod., 14.00 komentovaná prohlídka školy

15. 4. 2021, 14.00–18.00 hod.
16. 4. 2021, 14.00–16.00 hod.

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115
den otevřených dveří: 8. 4. 2021 formou virtuální prohlídky školy

12. 4. 2021 a 13. 4. 2021,
14.00–18.00 hod.

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007
den otevřených dveří: 23. 3. 2021, 8.00–16.30 hod.

13. 4. 2021 a 14. 4. 2021,
14.00–17.00 hod.

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
den otevřených dveří: 18. 3. 2021, 10.00–18.00 hod.

13. 4. 2021 a 14. 4. 2021,
14.00–18.00 hod.

Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9
den otevřených dveří: 19. 2.,3. 3. a 17. 3. 2021, 13.00–16.00 hod. (bude upřesněno na webu školy)

12. 4. 2021 – 16. 4. 2021
(bude upřesněno na webu školy)

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090
den otevřených dveří: bude-li to situace dovolovat, uskuteční se 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021, 13.00–17.00 hod.

14. 4. 2021 a 15. 4. 2021,
13.00–17.00 hod.
(bude upřesněno na webu školy)

Aktuální informace vzhledem k epidemiologické situaci jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých základních škol
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SOCIÁLNÍ OBLAST
ODLEHČOVACÍ POBYTOVÁ SLUŽBA

Jak pomoci rodinám v péči o své
V péči zejména o seniory hraje bezesporu nejdůležitější
a nenahraditelnou roli rodina. A v této náročné době to platí
dvojnásob. Tam, kde rodina a její členové jsou nablízku,
umějí naslouchat, doprovázet, pomáhat, vařit, nakupovat,
starat se o své blízké, tam díky každodenní péči mohou často
senioři zůstat ve svém domácím prostředí, které důvěrně znají,
cítí se v něm dobře a neztrácejí motivaci a smysl života.

N

ěkdy se ale stává, že právě ti,
kdo pečují, se obětují, zapomínají na sebe, nežijí své životy
a nemají kde načerpat energii. Aby
právě ti nejbližší mohli poskytovat
mnohdy psychicky i fyzicky nesmírně
náročnou péči, měli by čas od času
myslet i na sebe a načerpat síly.
Jakou roli sehrává odlehčovací
služba právě pro rodiny a pečující?
Představíme vám malé pobytové odlehčovací zařízení v Praze 5 – Radlicích, kterým je Dům sociálních služeb
s pobytovým odlehčovacím zařízením
Na Neklance 15 (DSS). Tato služba je
určena těm, kteří potřebují pomoci
a odlehčit v péči o svého seniora tak,
aby mohli například vyjet na dovolenou, relaxovat nebo si zařídit nutné
záležitosti, plánované či neplánované.
Zároveň pokud odlehčovacích pobytových služeb využijí, mají jistotu, že
v době, kdy oni sami čerpají „zasloužené volno“, je o jejich rodiče či prarodiče postaráno a nemusí mít obavy, že
by zůstali sami bez pomoci.
Potřebný komfort pro klienty
Provozovatelem tohoto zařízení je
Centrum sociální a ošetřovatelské
pomoci Praha 5, p. o. Odlehčovací

pobytová služba je registrovanou sociální službou podle zákona o sociál
ních službách. Zařízení rodinného
typu s kapacitou 27 klientů nabízí
pobyty pro seniory od 60 let. Dům
byl zmodernizován a zrekonstruován
tak, aby zajišťoval potřebný komfort
pro své klienty a splňoval standardy
kvality poskytování služeb, včetně
asistivních technologií, technického
zajištění sloužícího k přivolání okamžité pomoci personálu v pokojích
klientů, ale i v celém prostoru domu.
Takto je zajištěno bezpečí klientů 24
hodin denně.
K dispozici jsou klientům jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové
pokoje a apartmány. Péči o klienty
zajišťuje tým profesionálů, vedoucí
domu, sociální pracovník, aktivizační
pracovník, zdravotní sestry, lékař
a pečovatelky. Tento tým je k dispozici
nejen klientům, ale i rodinám a příbuzným, rád poradí s péčí o seniora.
Klienti mohou využívat celodenně
nabídky všech služeb včetně pedikúry
a kadeřnictví a také všech prostor
domu, společenskou místnost, venkovní atrium a jídelnu. Ve společenské místnosti je k dispozici televize,
knihovna. Je zde také odpočinkové

Klienti využívají
i příjemné venkovní
atriové posezení se
zahradou

Ve společenské
místnosti je
k dispozici televize
i knihovna
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posezení s relaxačními křesly, která
klienti využívají k četbě či odpočinku,
při aktivizacích, trénincích paměti, reminiscenčních terapiích, nebo prostě
k posezení u kávy. Pro všechny klienty
je důležité, aby se zde cítili jako doma.
Ranní zdravotní cvičení
V DSS probíhají aktivizační programy,
ze kterých si klienti vybírají podle
svých potřeb, zájmů a naladění. Každodenním ustáleným a oblíbeným rituálem klientů, bez kterého nemůže začít
nový den, jsou ranní zdravotní cvičení.
Při společných tvořeních se procvičuje
jemná motorika, od výroby různých
dekorací a zajímavostí až po malování
obrazů. V nabídce programů je zařazena kavárnička a pravidelná canisterapie asistenčních pejsků z Helppesu,
na kterou se klienti vždy těší. Někteří
obdivují umění psů, jiní se s nimi rádi
mazlí, protože jim chybí „čtyřnozí miláčkové“, na které byli doma zvyklí. Pro
seniory, kteří se již necítí na procházku po okolí, je k dispozici venkovní
atriové posezení se zahradou, na jaře
plnou květin, kde si klienti sami sází
a pěstují, v létě si zde můžete natrhat
i jahody, rajčata a bylinky, probíhají zde
i aktivizace a společné akce. S klienty se
jezdí i na výlety s Taxíkem Maxíkem,
které v současné době bohužel nelze
uskutečňovat.

Pětka
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BARRANDOV

blízké?

Výhodné koupání rodičů
s dětmi v aquaparku pokračuje
Pro rodiče s trvalým
bydlištěm v městské
části Praha 5
připravila radnice
(po ukončení vládních
epidemiologických
opatření) pokračování
zvýhodněného koupání
s dětmi v Aquaparku
Barrandov.

O
Pečující rodina a blízcí mohou využít odlehčovacích služeb na krátkodobé, ale i dlouhodobější pobyty, po
tuto dobu bude o jejich seniora postaráno 24 hodin denně. Praxe ukazuje,
že řada seniorů se sem opakovaně vrací, a to i v době například vánočních
svátků, Velikonoc nebo právě o letních
prázdninách. Při svých pobytech totiž
klienti navazují i přátelství a ta je sem
směrují na opakované pobyty.

d úterý do pátku od
6 do 11.30 hodin zaplatí dospělá doprovázející osoba pouze 45 korun,
nikoli běžných 85 korun na
100 minut vstupu. Děti od
jednoho do tří let mají vstup
zdarma. Zvýhodněné vstupné
je určeno rodičům, kteří chtějí
umožnit dětem využít vnitřní
a za teplého počasí i venkovní
dětské brouzdaliště.
Nižší cenu za vstup do
Aquaparku Barrandov
mohou rodiče uplatnit po

Nižší vstupné platí pro vstup do brouzdaliště

předložení ,,plavenky“. Ta
jim bude vydávána na úřadu
páté městské části, náměstí
14. října 4, v kanceláři číslo
213, v pondělí a ve středu
od 8 do 18 hodin na základě
ověření trvalého bydliště
v občanském průkazu. Rodiče mohou využít možnosti

nahlásit další tři dospělé osoby, na které bude plavenka
přenosná. Dosud vystavené
plavenky zůstávají v platnosti.
Návštěvníci Aquaparku
Barrandov jsou povinni řídit
se pravidly provozovatele,
které jsou vyvěšeny na recepci
u vstupu do objektu. n hv

Zatím spíše neznámá služba
Odlehčovací pobytová služba, ač
funguje v nepřetržitém 24hodinovém
provozu v Praze 5 již řadu let, není
ještě bohužel dostatečně veřejnosti
známá. Rodiny a pečovatelé jsou
často překvapeni, když se o ní dozví,
protože přesně tuto službu potřebují
pro svého seniora buď sami, nebo
jejich známí. Dlouhodobou praxí je
také to, že všem zájemcům, kteří se
ocitají v nelehkých situacích a obavách o své blízké, zaměstnanci rádi
poradí a zodpoví dotazy, se kterými
se můžete obrátit na vedoucí Danielu
Stočesovou, telefonní číslo 725 741
389, 251 551 626, e-mail: stocesova@
csop5.cz, nebo sociální pracovnici
Isabelu Honsovou, telefonní číslo: 
775 788 004, e-mail: socialnipracovnikdss@csop5.cz. Můžete též navštívit
stránky www.csop5.cz. n hv
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SENIOŘI
KOMUNITNÍ CENTRA PRÁDELNA A LOUKA

Máte chvilku? Co třeba něco ušít
V komunitních centrech
Prádelna a Louka stále
probíhají pravidelné kurzy
pro seniory on-line formou,
tudíž se stále cvičí, konverzuje
v cizích jazycích, zdokonaluje
v práci s počítačem i digitálním
fotoaparátem, nechybí ani
vytváření dekorací podle
e-mailových zadání, úkolů
a videonávodů.

D

o těchto lekcí se od začátku
nového semestru zapojila řada
nových studentů z řad seniorů
Prahy 5 a další se mohou přidávat,
neboť na rozdíl od prostor komunitních center nejsou virtuální učebny
kapacitně omezeny. Na březen pak
navíc obě komunitní centra přichystala výzvu pro tvořivé seniory.
Vyrobte tašku vašich představ
Výzva vybízí SENzační SENiory z komunitních center Prádelna a Louka
a také všechny šikovné seniory
Prahy 5, kteří chtějí strávit část svého
volného času kreativní činností a rádi
se věnují šití, aby se přidali a vytvořili něco pěkného a užitečného.
Konkrétně se v tomto případě jedná
o látkovou tašku, oboustrannou tašku
nákupní či plážovou tašku. S volbou typu tašky či střihu se účastníci
mohou poradit s pracovníky center
(e-mail: kcpradelna@seznam.cz
a kclouka@seznam.cz).
Senioři zapojení do výzvy se po
ušití se svými výtvory vyfotí a fotografii zašlou na e-mail: sici.vyzva21@
seznam.cz. Všechny fotografie
s ušitými taškami budou zveřejněny
na facebookových stránkách komunitních center a tvůrci těch nejlepších/
nejoriginálnějších/nejzajímavějších
dle hodnocení pracovníků center
obdrží drobnou odměnu.
Pro opravdu zručné a nadšené
tvůrce, kteří by ještě navíc chtěli
něco udělat pro druhé, se nabízí ještě
rozšíření původní výzvy. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha
5, jehož součástí jsou obě komunitní
centra, potřebuje do svých zařízení
ušít závěsy, povlaky, plátěné tašky
a tak dále. V tomto případě by těmto
tvůrcům byl dodán materiál v podobě
látek. Bližší informace a podrobnosti
získají případní zájemci na e-mailech:
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Senioři mohou
ukázat svoje umění,
ti nejlepší dostanou
odměnu

Je na vás, zda
vytvoříte látkovou,
oboustrannou
nákupní či plážovou
tašku

kcpradelna@seznam.cz / kclouka@
seznam.cz nebo na telefonním čísle:
775 788 098.
Aktivitou proti nelehké době
„Šikovnost a ochota pomoci se u ‚našich‘ seniorů prokázala již před rokem,
kdy mnozí začali doma šít v té době
nedostatkové roušky a pomáhali tak
nejen svým blízkým, ale také například pečovatelkám z naší pečovatelské
služby. V současnosti je základních
ochranných pomůcek relativně dost,
ale situace se stále probíhající pandemií a s ní související přetrvávající
izolací je velmi náročná především na
psychiku nás všech,“ podotkl radní
Petr Lachnit (ANO). Podle něj právě
veškeré „on-line“ aktivity komunitních center znamenají velmi důležitý

Šikovnost a ochota pomoci
se u „našich“ seniorů
prokázala již před rokem,
kdy mnozí začali doma šít
v té době nedostatkové
roušky.
přínos pro překonání tohoto nelehkého období.
Kromě zmiňované psychologické
podpory zábavnou formou soutěže
o nejhezčí plátěnou tašku však pracovnice pečovatelské služby a ostatních
sociálních zařízení přivítají, stejně
jako na jaře, skutečnou pomoc v podobě ušití nyní potřebného vybavení
našich zařízení do domů s pobytovou
službou nebo jeslí. „Konečně pospolitost a skutečná komunita SENzačních
SENiorů z center Prádelna a Louka se
potvrzuje v dnes již zaběhlém fungování kurzů a aktivit v distanční podobě. Osobně věřím, že se zapojí i další
a ve výsledku přinese tato náročná
krize něco pozitivního, třeba v podobě
uvědomění si skutečných hodnot,
které se vytváří především v komunitě
a vztazích mezi lidmi,“ dodal radní
pro sociální oblast. n mč
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FÓRUM
Otázka měsíce

Jak hodnotíte
rozpočet MČ Praha 5
na rok 2021?

Rozvoj Prahy 5 i přes pandemickou situaci
Rozpočet městské části je nejdůležitějším dokumentem roku –
jeho schválením dávají zastupitelé svolení městské části, jak
utratit daně občanů. Pokud by si městská část mohla utrácet, jak se jí zlíbí, odporovalo by to zásadám demokratického
právního státu. Z tohoto důvodu je nutné zdůraznit, jak tento
rozpočet vznikal. Celý proces přípravy a projednávání započal
ihned po schválení minulého rozpočtu a závěrečného účtu
městské části na počátku roku 2020. Finanční výbor na svých
zasedáních jednoznačně nejvíce prostoru věnoval projednávání
návrhů rozpočtu jednotlivých odborů MČ Praha 5, které byly
prezentovány vedoucími odborů za účasti a podpory gesčních
radních. Dále se diskutovala i otázka participace občanů v roce
2021. Projednávání komplikovala pandemická situace a v závěru i rozpočtové škrty na úrovni státu i na úrovni MHMP. Nejproblematičtější částí rozpočtu byly a asi nadále budou kapitálové
(investiční) výdaje, které se v minulosti nedařily naplnit, tento
segment rozpočtu byl diskutován napříč politickými uskupeními na radnici. Přes všechna
tato úskalí se podařilo připravit rozpočet, který dle mého názoru zabezpečí chod městské
části a její rozvoj s přihlédnutím k pokračující
pandemické situaci v ČR. n
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Investiční rozpočet v těžkých časech
Sestavení rozpočtu na rok 2021 bylo, na rozdíl od let minulých, silně ovlivněno řadou faktorů, které souvisí s probíhající
pandemií a dopady vládních opatření na každodenní život.
Společnost je právem unavena a postižení podnikatelé
právem cítí frustraci. I jen drobná naše výpomoc pro ně může
zachránit kdysi fungující obchůdek, službu, živnost v ulicích
Prahy 5. Můžeme-li jako radnice jen trochu přispět, musíme
to udělat. Respektováním opatření, která snižují riziko nákazy
covid-19, nejvíce pomůžeme postupnému návratu k životu,
na který jsme byli zvyklí. Z mého pohledu má rozpočet, jako
nástroj obce pro řízení, dvě primární funkce. Za prvé slouží
k zajištění služeb občanům a za druhé slouží pro investování
do rozvoje Prahy 5. Tyto dvě klíčové funkce rozpočet na rok
2021 plní. A to je dobrá zpráva. Investování je základ budoucího bohatství. Rozpočet je také schopen reagovat na nové
a rychlé problémy, které se objevily v souvislosti s drogovou
problematikou na Andělu a v okolí. Tady je
třeba konat rychle. Osobně jsem už v minulém roce navrhoval vznik rizikového fondu,
který by sloužil právě na okamžitou finanční
podporu řešení nečekaných událostí a který
by umožnil rychlá rozhodnutí. n
Martin Frélich, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: martin.frelich@praha5.cz

Dostatečné zdroje
na velkou investiční aktivitu
Dle mého názoru je rozpočet na rok 2021 kvalitně připraven
a rád bych proto poděkoval všem, kteří se na jeho přípravě podíleli. Pro rok 2021 plánujeme hospodařit s rozpočtem 1131 milionů korun. Vlivem pandemické situace musíme i my letos bojovat
s poklesem vlastních příjmů, a to zhruba o 25 milionů korun.
Současně předpokládáme, že další příjmy nám vypadnou kvůli
podpoře podnikatelů v páté městské části, kterou plánujeme.
Abychom tento pokles kompenzovali, snažili jsme se najít úspory
na výdajové straně našeho rozpočtu. Podařilo se nám ušetřit
zejména na fungování a provozu úřadu, v čemž plánujeme pokračovat i pro další roky. Důležité služby pro naše občany naopak
výdajově posilujeme – například navyšujeme kapacity pečovatelských služeb pro naše seniory či příspěvek na provoz základních
škol. Současně mám radost z toho, že se nám podařilo alokovat
dostatečné zdroje na velkou investiční aktivitu, kterou pro letošní
rok plánujeme s cílem zajistit další rozvoj naší
městské části. Zde můžeme zmínit například
projekty dokončení rekonstrukce Raudnitzova
domu pro seniory, zateplování škol a modernizaci jejich učeben nebo revitalizaci našich
parků a školních hřišť. n

Tomáš Adamják, zastupitel MČ Praha 5

Jan Kavalírek, radní MČ Praha 5

E-mail: tomas.adamjak@praha5.cz

E-mail: jan.kavalirek@praha5.cz
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Rozpočtová jistota v nejisté době

Cesta k potřebné změně je trnitá

Jsem rád, že se podařilo sestavit a schválit rozpočet. Ten jediný
garantuje běžný život a fungování naší městské části tak, jak
jsme zvyklí. Do budoucna je ovšem nutné zamyslet se nad
úsporou provozních nákladů a zefektivnit chod radnice (nejlépe
digitalizací některých procesů). Očekávanou nižší daňovou
výtěžnost způsobenou pandemií bude nejspíš nutné kompenzovat navýšením rezervních prostředků pro případ náhlé změny
finanční situace. V uplynulém roce jsme se zaměřili na posílení
Odboru přípravy a realizace investic. Nepřeji si, aby se někdy
opakovala situace, kdy naše obec nedokázala zajistit realizaci
části plánovaných projektů. Plánovali jsme proto s ohledem na
reálné finanční i personální možnosti radnice. Z nejvýznamnějších strategických investic, které výrazně změní tvář Prahy
5 a přispějí k jejímu bohatšímu kulturnímu a společenskému
životu, bych rád zmínil zahájení realizace školy Smíchov City,
rekonstrukci Raudnitzova domu a v neposlední řadě rekonstrukci letohrádku Portheimka. Věřím, že
kombinace zodpovědného, ale zároveň sebevědomého přístupu k městským financím
nám pomůže překlenout nelehké období
krize a zvýšit efektivitu pro období růstu, na
které se všichni společně těšíme. n

Předchozím rozpočtům MČ Praha 5 bylo vytýkáno zejména to,
že skutečnost se velmi významně lišila od rozpočtu plánovaného, navíc deficitního. Takto se finanční plánování jako
nástroj řízení stávalo zcela nefunkčním. Rovněž nenaplnění
plánovaných kapitálových výdajů bylo mimo jiné, a nutno
dodat, že oprávněně, často kritizováno.
Mírný pokles provozních výdajů v rozpočtu sestaveném
na rok 2021 by mohl být považován za signál cesty správným
směrem. Lze však očekávat značné ekonomické dopady poměrně dlouhou dobu trvajících omezení ekonomiky v důsledku covid-19. Úspory budou muset přijít. Jejich zavádění ve
výdajích bohužel nepřináší efekty ihned, projevují se většinou
až v dalších obdobích. V rozpočtech pro další roky proto bude
nutné o to více odvahy a energie pro naplánování úspor ve výdajích. Potřebný čas pro změny se stane kritickým faktorem.
Nový odbor přípravy a realizace investic, který vznikl v polovině roku 2020, by měl mít pozitivní dopad
pro naplňování plánovaných kapitálových
výdajů. Finanční plánování pak dostane
šanci stát se tím, čím být má. n

David Dušek, radní MČ Praha 5

Petr Bervid, předseda Výboru majetku a investic

E-mail: david.dusek@praha5.cz

E-mail: petr.bervid@praha5.cz

Příběh o neschopnosti a rozhazování
veřejných prostředků
Již po úvodním představení rozpočtu dnes již bývalým radním
Čahojem (TOP 09) bylo jasné, že sliby z minulosti o snižování
provozních výdajů a reálnosti investic jsou zapomenuty.
V době probíhající koronavirové krize, kdy všichni mluví
o úsporách, má Praha 5 poprvé v historii rozpočet, kde plánuje na běžných výdajích utratit více, než jsou její příjmy. Na
svůj provoz a případné investice si tedy bude muset vypůjčit
z vlastních fondů, a až peníze dojdou, nezbude než žít na dluh.
Piráti představili několik návrhů, jak ušetřit a dostat tak
rozpočet do kladných čísel. Například omezením neustále se
zvyšujících výdajů na propagaci. Bohužel i díky přístupu starostky Zajíčkové (ODS), která znemožnila detailně tyto návrhy
projednat, nebyly přijaty.
Rozpočet s rekordním schodkem ve výši téměř 412,6 mil. Kč
byl tedy koaliční většinou přijat. Můžeme jen
doufat, že tak jako v minulosti se bezbřehé
utrácení nepodaří naplnit a nějaké finance
zůstanou v pokladně i pro další roky. n

Rozpočtová odpovědnost naruby
Rozpočet MČ Prahy 5 je schodkový, neboť předpokládá příjmy
ve výši 718 424 900 Kč a výdaje ve výši 1 131 015 800 Kč. Jak
to dopadne, nikdo neví. Je zvykem, že investice se nepodaří
zrealizovat a rozpočet končí jako přebytkový. Pro rok 2021 jsou
ale plánované investice o 100 milionů nižší, a tak by se pravidlo
nemuselo opakovat. Co stojí za pozornost, je skutečnost, že ve
zdaňované činnosti si lépe vede úřad než správní firma Centra,
a. s. Ta má na starosti naše byty a plán jejích výnosů je
139 955 000 Kč. Ale ouvej, její náklady jsou 135 460 000 Kč.
MČ tedy počítá s tím, že od Centry, a. s., obdrží pouhých
4 495 000 Kč. Finanční dopad má prodloužení smlouvy
s Muzeem skla v letohrádku Portheimka. Znamená výdaj
3 780 000 Kč. To se rovná příspěvkům třem mateřským školám
v Praze 5 nebo také 10 350 Kč denně včetně sobot a nedělí. Podpora kultury je jistě správná, jestli ale tato částka pro soukromé
muzeum, které za Portheimku neplatí MČ nájem, je ten správný
způsob, posuďte sami. Žádné pozměňovací
návrhy koalice nepřijala, a tak KDU-ČSL
rozpočet nemohla podpořit. Nutno dodat, že
rozpočtový rok je sled rozpočtových opatření
schválených radou MČ, která smysl schváleného rozpočtu zastupiteli zásadně mění. n

Karel Bauer, člen finančního výboru

Vít Šolle, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: karel.bauer@praha5.cz

E-mail: vit.solle@praha5.cz
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HISTORIE
VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Lev Lerch – příběh zapomen
Při návštěvě novorenesančního
chrámu sv. Václava na
Smíchově lze na zdi pravé
boční apsidy spatřit rozměrný
obraz s motivem jedné z vůbec
nejdojemnějších scén ze
života Panny Marie, při které
Mater Dolorosa oplakává
mučednickou smrt svého syna
Ježíše Krista.

Silný prožitek člověka
Plátno nás nutí zaměřit se na ústřední
motiv, odhalit tragiku situace, ale
ne z pozice pouhého nezaujatého
pozorovatele. Věrné zachycení matky
pozvedající bezvládné tělo milovaného syna, její laskavé doteky a nevěřící,
bolestný výraz v její tváři jsou nám
branou k její duši. Autoru se podařilo
navodit podmínky k hlubokému
prožitku, k vcítění se, ztotožnění se
s trpící lidskou bytostí. Příběh Boha
a nesnadné cesty ke spáse je zde představen pro nás nejsnáze uchopitelným způsobem – silným prožitkem
člověka.
Po důkladném prohlédnutí díla
musí myšlenky nutně směřovat k osobě autora, kterým byl Lev Lerch, dnes
téměř neznámý malíř žijící na Smíchově v druhé polovině devatenáctého
století. V následujících odstavcích si
v krátkosti přiblížíme jeho život a dílo.
Samorost a dobrodruh
Celým jménem Lev František Kajetán
Jindřich se narodil 13. srpna 1856 do
rodiny profesora chemie Josefa Lercha
a jeho manželky Johanny rozené
Ellenberger, dcery pražského měšťana

Foto: Pavel Fabini

V

celku běžná kompozice,
nicméně zaujme technická
propracovanost dokládající
malířovy kvality, stejně jako výběr
barev, kterými autor docílil dalšího
umocnění vážnosti situace. Způsob
ztvárnění působí téměř světsky. Symboly odkazující k příběhu o vykoupení
lidstva jsou upozaděny. Jen nepatrný
proud světla může být slunečním
paprskem procházejícím jinak zatemnělou oblohou. Rány po hřebech na
první pohled nejsou patrné a trnová
koruna, symbol spasitele, je zčásti
zakryta a leží opodál nepovšimnuta.

Mater Dolorosa
oplakává smrt svého
syna Ježíše Krista.
Dílo lze spatřit
v kostele sv. Václava
na Smíchově

a podnikatele v cihlářském odvětví.
Podle spisovatele L. Quise tehdy
předměstí Smíchov bylo jen dlouhá,
rozházená tovární ves, která se táhla
mezi příkopy, zdmi, neúhlednými
domky, polozapadlými baráky, mezi
nimiž se tu i tam vypínala výstavnější
budova. Rodina původně bydlela
v domě čp. 60 v blízkosti dnešní frekventované křižovatky u Anděla, odkud
se později přestěhovala jen o pár set
metrů dál, do čp. 250, kde si Josef
Lerch zařídil „apotéku“. A lékárna je
zde provozována s přestávkami až do
dnešních dnů.
Tehdy měl Smíchov jedinou
školu, a to v ulici Na Bělidle, kam
Lev docházel. Ve studiu pokračoval
na pražské vyšší reálce a i proti vůli
otce se rozhodl navštěvovat soukromé
malířské kurzy Leopolda Stephana. Už
zde se projevila jeho povaha samorosta a dobrodruha. Malířský štětec si
zamiloval a léta 1874 až 1876 strávil
zdokonalováním svých výtvarných
dovedností na pražské akademii.
Pouhým intermezzem se ukázala být

dobrovolnická služba u husarského
pluku v roce 1877.
Zkušenosti z Mnichova
Temperamentnímu mladíkovi začala
být Praha malá, a tak se rozhodl hledat další malířské zkušenosti v Mnichově. Společně s malíři Jaroslavem
Věšínem nebo Emanuelem K. Liškou
se stal spoluzakladatelem české umělecké kolonie v bavorské metropoli,
kde v druhé polovině osmdesátých
let vznikl spolek mladých českých
výtvarníků Škréta. Podle vzpomínek
jednoho škrétovce Lerch s Liškou
denně vysedávali v kavárně Union,
hlavním programem ale bylo studium
na mnichovské akademii výtvarných
umění, kde Lercha vedl Ludwig Löfftz.
Lev zde dozrál, jak co do stylu, tak
techniky. Kratší studijní cesty podnikl
i do Paříže a Itálie, a roku 1888 se
vypravil na dobrodružnou cestu do
severní Afriky.
V té době už několik let tvořil ve
svém smíchovském ateliéru v domě
rodičů v dnešní Štefánikově ulici.
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Lev Lerch

Maloval a kreslil krajinky, zpracovával
také historická témata, ale zaměřil se
zejména na portréty, a i když zprvu
preferoval techniku olejomalby, postupně si oblíbil i pastel. Velký úspěch
zaznamenal se svými obrazy při
Žofínské výstavě v roce 1884. Podle
kritiků byl zastoupen „nejen tak četně,
nýbrž i tak dobře, že tímto rokem takřka rázem postoupil do řady předních
malířů českých“. Následujícího roku
už je nejvyhledávanějším pražským
portrétistou.
Od portrétů k náboženství
Lerchova díla se vyznačovala jasností,
svěžestí, detailem, „vniknutím v charakter zobrazených“ a chválen byl

V 80. letech 19. století se Lev Lerch
stává nejvyhledávanějším pražským
portrétistou.

Lerchova díla se vyznačovala jasností, svěžestí,
detailem, „vniknutím v charakter zobrazených“
a chválen byl i jeho clair-obscure, hra světel a stínů.

Nešťastný rok 1892
Následující rok se pro rodinu Lerchových stal rokem osudným. V březnu
1892 zemřel na zánět plic profesor
a lékárník Josef Lerch, který svůj
život zasvětil vědě a pomoci druhým,
a o pouhé dva měsíce později jej,
„po delší zarputilé nemoci plicní“,
následoval i šestatřicetiletý syn, malíř
Lev Lerch. Rodina, přátelé i umělecká obec přišli o vynikajícího malíře,
kterého ctili i pro „pro neobyčejné vzdělání a skromnost, dobrou
mysl a naskrze šlechetnou povahu“.
O dva roky později byla uspořádána
posmrtná výstava Lerchových děl
v Rudolfinu, jejíž výtěžek rodina zčásti
věnovala na podporu studia mladých výtvarníků. Odkoupená Pieta
se z malířova ateliéru přesunula jen
o pár stovek metrů vedle, do interiéru
smíchovského kostela sv. Václava. n
Pavel Fabini

Foto: archiv autora

i jeho clair-obscure, hra světel a stínů.
Za portrét svého otce obdržel čestný
diplom umělecké poroty. Lerch ale
u portrétů nezůstal. Vykročil dál, směrem k mystické a nábožensky laděné
tvorbě. Na zemské jubilejní výstavě
v roce 1891 představil dvě svá asi nejznámější díla – nábožensky laděnou
Pietu (Mater Dolorosa) a až mystický,
spirituální obraz bludičky, lesní bytosti
lákající poutníky do záhuby v močálu.
Divák zde spatřuje levitující figuru
nahé mladé ženy, nad níž se vznáší
modré tryskající světélko, bludička,
zbloudilá duše. Motiv podobně jako
pieta odkazuje k oblasti pomyslné hranice mezi životem a smrtí, sílí pocit
nejistoty a vyvstávají otázky. Budeme spaseni? Člověk si nemůže být
zcela jistý ani tím, zda je dívka pouhý
přízrak, vždyť je přece tak skutečná.
Je otázkou, zda tento tematický posun
nemohl souviset i s tušením nadcházejících událostí.
Bludička, spirituální obraz lesní bytosti
lákající poutníky do záhuby v močálu

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora

utého smíchovského malíře

Pastel býval malířovou oblíbenou technikou
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JUBILEA
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
Takto Josef Čermák zahajoval šachový turnaj Seniorka

Tel.: 224 435 736
Lékárnu najdete ve vstupním bloku
Nemocnice Motol (budova ředitelství).

ŠACHY

Josef Čermák oslavil
již své 94. narozeniny

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA 5 A 16

estor Šachového klubu Smíchov Josef
Čermák oslavil koncem ledna své
94. narozeniny. Narodil se a dětství
prožil v Pardubicích. Po druhé světové válce
se podílel na budování pohraničí, vystudoval
Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě.
V Praze na Smíchově se trvale usadil se
ženou v roce 1960 a spolu s mezinárodní šachovou mistryní Růženou Suchou Dobiášovou v roce 1974 založil Šachový klub Domu
kultury a kovoprůmyslu na Smíchově, čímž
se podařilo obnovit tradici smíchovského šachu, založenou v roce 1913 Janem Kvíčalou,
kterou bohužel přerušila druhá světová válka.
Ve druhé polovině sedmdesátých let 20. sto-

Zbraslav, Žabovřeská 1227, tel.: 257 213 233

N

U šachové veřejnosti se
Josef Čermák zapsal
především jako neúnavný
organizátor šachových turnajů
pro mládež i dospělé.
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letí pracoval i jako zástupce starosty tehdejší
smíchovské radnice.
U šachové veřejnosti se Josef Čermák
zapsal především jako neúnavný organizátor
šachových turnajů pro mládež i dospělé.
Mezi dnes již tradiční turnaje možno zařadit
„Turnaj generací“, „Seniorka“, „O vánočního
kapra“, „Turnaj kosmonautů“ či „Smíchovský soudek“, který v roce 2019 dospěl již do
svého 35. ročníku a stal se tak nejstarším turnajem pořádaným ŠK Smíchov (v roce 2020
musel být tento i další uvedené turnaje mimo
„Kosmonauty“ a „Seniorku“ vzhledem ke
koronaviru zrušen). Po změnách v roce 1991
Josef Čermák zakládá občanské sdružení ŠK
Smíchov a svoje aktivity zaměřuje zejména
na mládež.
K nejznámějším šachistům, kteří prošli
smíchovskými mládežnickými turnaji, náleží
třeba i šachový velmistr David Navara či
šachový talent ČR roku 2016, nyní osmnáctiletý velmistr – Thai Dai Van Nguyen.
Za všechny šachisty i další příznivce hry
královské tedy popřejme Josefu Čermákovi
hodně zdraví a životního optimismu do dalších let v osobním i šachovém životě. n
Vladislav Pivoňka,
předseda ŠK Praha-Smíchov

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

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

▲ OCENĚNÉ HŘIŠTĚ
V roce 2018 otevřené hřiště na Dětském ostrově, výjimečné svým
rozsahem a množstvím herních prvků, získalo od vládou garantovaného
Programu Česká kvalita ocenění pro bezpečný a ověřený provoz. „V páté
městské části máme více než šedesátku dětských hřišť. Velký důraz
klademe na jejich bezpečnost a kvalitu,“ sdělil místostarosta Prahy 5
Lubomír Brož (ANO). Na hřišti u Vltavy každého čtvrt roku probíhá
nezávislá kontrola. Podle místostarosty by do Programu Česká kvalita
chtěla radnice Prahy 5 zapojit i další hřiště.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

včely napříč světadíly

▲ BĚŽKAŘENÍ NA DÍVČÍCH HRADECH
Sněhová nadílka a nízké teploty daly milovníkům běžkaření šanci
užít si pohyb na Dívčích hradech. „Začátkem února mi zavolal
ředitel domu dětí a mládeže Libor Bezděk, zda bych někde
nechtěl vytvořit běžecké stopy. Spojil jsem se s architektem
Lalákem ze Starých Butovic a ten navrhl, kudy by mohly vést. Pan
Bezděk a jeho tým následně dorazili a stopu od nástupního místa
u záchranné stanice pro volně žijící zvířata vyřízli,“ řekl radní
David Dušek (STAN).

20. BŘEZNA 2021
13 – 17:30 HODIN

museumportheimka.cz
Štefánikova 12, Praha 5

100 Kč / vajíčko / 90 minut

Pojďte s námi prozkoumat život včel a práci včelařů napříč
světadíly. Letos se tábor Spolku SRDCEVČELE koná po páté a tak si
naše znalosti hodláme rozšířit, podívat se z další perspektivy nejen
na včely a skrz dobrodružství poznat sebe a svět.

KDY: 12. – 16. 7. 2021

KDE: areál ZŠ WALDORFSKÁ, Mezi Rolemi
PRO KOHO JE TÁBOR URČEN:

647/2, Praha 5

pro děti od 6 do 12 let

CENA: 2700 Kč, pro členy našich včelařských kroužků 2400 Kč.
Cena zahrnuje stravu 3x denně, pitný režim, ochranné
klobouky, kombinézy a rukavice, lektorné, výtvarný materiál a
pomůcky k tvoření.

my průvodci dětí:

Martin Semerád - včelař, pedagog, a vedoucí včelařských kroužků
Silva Semerádová – znalkyně dětských duší a všech aktivit kolem včel
Tereza Včeláková – včelařka, učitelka waldorfské školy a výtvarnice
Julie Včeláková – včelařka, organizační duch tábora a výtvarnice
Ondra Marienka - včelař, mladý sportovní duch našeho spolku
PŘIHLÁŠKY: Julie Včeláková, julie.vcelakova@srdcevcele.cz, 731 174 551
PLATBA: Předem na účet č. 2400997136 /2010.
Záloha 50% do 31. 3. Doplatek 50% do 31. 5. 2021.

Pořádá Spolek SRDCEVČELE
srdcevcele.webnode.cz

Workshop zdobení velikonočních vajíček skleněnými korálky
Rezervace termínu: 13:00, 14:30, 16:00 na emailu: programy@museumportheimka.cz
nebo na telefonu: +420 776 036 111
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KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery

i

Rozpis na březen 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. 3. – 6. 3.
		
12. 3. – 13. 3.
		
		
19. 3. – 20. 3.
		
26. 3. – 27. 3.
		
		

Stanoviště
U Klavírky – proti č. 10
Zahradníčkova – proti č. 16 (u čerpací stanice)
V Cibulkách x Na Výši
Nad Klikovkou – proti č. 11
Nad Koulkou x Na Neklance
Butovická x Pod Vidoulí – parkoviště
Donátova – u hřiště
Česká x Urbanova
Brdlíkova – parkoviště u hřbitova
U Jinonického rybníčka – proti č. 7

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 přistaven 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.

Datum
3. 3.
4. 3.
5. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
31. 3.

Stanoviště
Plzeňská x U Demartinky
Prachnerova x Hlaváčkova
Smrčinská x Na Císařce
Karlštejnská x U Dětského hřiště
Jenišovská x Peroutkova – u trafostanice
Pod Šmukýřkou u č. 4
Hlubočepská x K Dalejím
Pražského u č. 608
U Dívčích hradů x Tetínská
Jinonická – proti č. 78
U Nikolajky – za stadionem u separace
U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu
V Remízku x Voskovcova

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

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

ŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU
PROBÍHÁ BEZPLATNĚ A CELOROČNĚ
Štěpkování probíhá vždy 1. pátek v měsíci, 12.00–18.00 hod.

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

Pro více informací volejte 257 000 121.
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Tajenku zasílejte do 15. března 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. 422, 4. patro.

Výherci křížovky
z únorového čísla:
Jiřina Mikulová, Ivo Plitz,
Jana Vávrová
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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ZPRAVODAJ PŘÁTEL ŠKOL V PRAZE 5. VYDÁVÁ RADNICE PRAHY 5.

V tištěné i e-verzi
Připravujeme první letošní číslo – vyjde na přelomu března a dubna
Distanční výuka jak ji znáte i neznáte – jak ji vidí, prožívají a hodnotí
žáci, učitelé, rodiče, odborníci, psychologové a jaké má dopady
na naše životy a soukromí, na vzdělávání a celou společnost
Zápisy do prvních tříd – mapa škol Prahy 5
Jak se žije ve školách Prahy 5 – zprávy, reportáže, ukázky z výuky,
rozhovory, aktuální témata
V příloze překvapení …

Najdete nás na www.zpravodajpatak.cz

„Zachránili jsme její život,
když jsme riskovali ten svůj a jsme na to hrdí.“
ZDENĚK A PETR
731 195 482 (483)
www.policie.cz

krpa.nabor@pcr.cz
nabor.policie.cz

