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BEZPEČNOST
Trestných činů loni výrazně 
ubylo, vývoji pomohla 
restriktivní protiepidemická 
opatření. str. 8

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Malvazinky zkrášlí  
nový park Na Pláni.  
O finální podobě rozhodovali 
i občané. str. 15

KONEČNĚ JARO



CHCEME SE
OPĚT MAČKAT
NA HROMADNÉ
FOTCE?
Očkování většiny populace proti covid-19 
je způsob, jak začít žít jako dřív.

Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.

Bezplatná linka 800 160 166
ockovani.praha.eu

Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.
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ÚVODNÍKÚVODNÍK

v březnovém úvodníku jsem se dotkla 
smutné skutečnosti, že naše děti jsou 
bez školních lavic nejdéle z celé Evropy. 
Zvláštní forma samoty a nedostatek 
fyzických sociálních kontaktů s vrstevníky 
je poznamenávají v citlivých fázích vývoje 
jejich osobnosti. Kdo by si dříve pomyslel, 
že naši předškoláci budou se zvědavostí 
obcházet svoji školku, aby se dozvěděli, 
jaké úkoly si pro ně paní učitelky připra-
vily. Některé školky totiž úkoly sdělují zá-
bavnou formou. Prostě je vyvěsí na ploty. 
Jednu takovou zkušenost z naší mateřské 
školy Tréglova na Barrandově popisujeme 
v tomto vydání Pětky.

A kdo by si pomyslel, že stejný úspěch 
bude mít ten samý plot a ty samé básničky 
s drobnými úkoly i u našich seniorů. 
Zvláštní forma samoty dopadá stejně tvr-
dě i na ně. Pocit izolace není o nic menší 
než u našich dětí a zaslouží si stejnou 
pozornost. Naše Centrum sociální a ošet-
řovatelské péče se v rámci komunitních 
center Louka a Prádelna snaží alespoň 
distanční formou nabídnout vzdělávací, 
kulturní či sportovní programy. Ne, není 
to ono a ani být nemůže. Znám to. 

Můj nejbližší kontakt s rodiči, kteří 
věkem patří k té nejohroženější skupině, 
je už nějakou dobu ohraničen skleněnou 
tabulí okna. Sama z toho mívám stísněný 
pocit. Neznám žádný zázračný recept, jak 
se s nucenou izolací a pocitem osamění 
vypořádat. Ale cítila jsem potřebu se 
o této problematice zmínit. Chtěla jsem 
zároveň ocenit pracovníky našeho Centra 
sociální a ošetřovatelské pomoci, kteří se 
všemožně snaží svým klientům dopřát 
lidský kontakt a mentální podporu. 

Úbytek osobních kontaktů je celosvě-
tovým fenoménem pandemie a jejich 

zastoupení kontakty na dálku je jen 
slabou náhražkou. Home office vystřídal 
práci v kanceláři, kde se lidé potkávali, 
porady nebo konference probíhají on-line. 
Neminulo to ani nás. A tak se s vámi 
v uplynulém měsíci uskutečnila čtyři dis-
tanční setkání. Mám velkou radost z toho, 
že o ně byl z vaší strany velký zájem a že 
byla všemi účastníky hodnocena jako 
velmi přínosná. 

V aktuálním čísle časopisu také najde-
te články vztahující se k bezpečnosti. Asi 
víte, že je to moje silné téma a že se mu 
intenzivně věnuji. Doufám, že vás texty 
přesvědčí o tom, že vnímáme jako nutnost 

pocit bezpečí na některých místech pětky 
zvýšit a že k tomu využíváme všechny 
dostupné prostředky. 

Před pár dny jsme zimě dali vale 
a vstoupili do jara, které je vždy spojo-
váno s novým začátkem. Bohužel zřejmě 
ani letos neprožijeme Velikonoce se všemi 
krásnými tradicemi či návštěvami příbuz-
ných a známých. I přesto si přejme, aby 
nám jarní slunce přineslo pozitivní energii 
a aby se nám všem brzy „dýchalo a žilo“ 
o něco lépe.

Vaše starostka
Renáta Zajíčková

Milí sousedé,

www.praha5.cz @mcpraha5 @mestska_cast_praha_5 Praha 5

Kde nás najdete... Dovolujeme si vás upozornit,  
že na akcích MČ Praha 5  

jsou pořizovány zvukové a obrazové 
záznamy k dalšímu využití v médiích.

@Prazska5
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Uzavírky, školy, památky či kontejnery. 
Život občanů zjednoduší geoportál
Pátá městská část hodlá spustit vlastní geoportál. 
Jde o interaktivní mapu, která občanům pomůže lépe 
se orientovat na území Prahy 5, zjednoduší i řešení 
problémů v různých oblastech života.

Geoportál rychle a uživa-
telsky vstřícně poskytne 
obrazové i textové infor-

mace například o volnočasových 
aktivitách (pěší trasy, cyklotrasy, 
dětská hřiště, sportoviště, parky, 
vyhlídky, přírodní památky 
a další), o rozsahu volebních 
okrsků a umístění volebních 
místností, o spádových oblastech 
mateřských a základních škol 
(například ve formě barevných 
polygonů) či o dopravních ome-
zeních (s vyobrazením objízd-
ných tras). 

Nebude chybět přehled 
umístění městského mobiliáře 
a vybavení (lavičky, pítka, kašny, 
WC apod.), připravovaných či 
realizovaných projektů a inves-
tičních záměrů, projektů z parti-
cipativního rozpočtu, informace 
o kvalitě ovzduší, hustotě provo-
zu nebo o lokalitách spadajících 
do správy smluvních subjektů 

(pro zimní údržbu, sečení trávy 
a další činnosti). 

„Geoportál je skvělý mimo 
jiné v tom, že umí přiblížit rad-
nici lidem a dát občanům další 
možnost otevřené komunikace 
s úřadem. Když jsem připra-
vovala projekt Se starostkou 
okolo pětky, kde by se geoportál 
dobře využil, řekla jsem si, že 
jeho přípravu musíme maxi-
málně urychlit. Těším se až jeho 
potenciál naplno využijeme,“ 
informovala starostka Renáta 
Zajíčková (ODS). 

Inspirace Prahou 6
Geoportál Prahy 5 vznikne 
na softwarovém jádru portálu 
šesté městské části, která si nad 
ním vybudovala svůj informač-
ní portál, využívající mapový 
podklad Google Maps. „Spolu-
práce s radnicí Prahy 6 pomůže 
k rychlejšímu ostrému provozu 

geoportálu v pátém obvodu. 
Softwarovou aplikace získáme od 
kolegů zdarma,“ sdělila starostka. 
Záměr pořídit geoportál je v sou-
ladu s Programovým prohlášením 
Rady MČ Praha 5, kde se vedení 
pátého obvodu zavázalo partner-
sky, kvalitně, vstřícně a partici-
pačně komunikovat s obyvateli 
Prahy 5. Záměr je rovněž zahrnut 
do připravované Strategie rozvoje 
MČ Praha 5 pro období 2030+. 

Nutnost komunikace s občany
Pilotní verze geoportálu Prahy 
5 by měla být radním předlože-
na začátkem letošního května. 
Do té doby bude připraveno 
znění zmíněného memoranda, 
uskuteční se implementace jádra 
geoportálu na servery MČ Praha 
5 a budou připraveny první 
tematické vrstvy nad mapovým 
podkladem. Podle Zajíčkové 
se při úpravách pilotní verze 
přirozeně počítá se zpětnou 
vazbou od uživatelů – občanů. 
Interaktivní mapa bude nejdříve 
fungovat přes webové rozhraní, 
v budoucnu vznikne i samostat-
ná mobilní aplikace.

Webové stránky radnice 
Prahy 5 v současnosti nabízejí 
dvě mapové aplikace – mapu 
přístupnosti a mapu obcho-
dů a služeb. Obě mají jednu 
společnou nevýhodu: nejsou 
vhodné pro interaktivní komu-
nikaci s občany. I proto je řada 
informací zastaralá a nemusí 
být platná. Řešením je vytvoře-
ní jednotné mapové aplikace, 
která komunikaci s občany 
umožní a zahrne informace 
z radnice i o životě na území 
městské části. n red

Více na str. 24

Spolupráce s radnicí 
Prahy 6 pomůže 
k rychlejšímu ostrému 
provozu geoportálu 
v páté městské části.

Příklad fungování geoportálu šestého obvodu. Na mapce jednoduše najdete třeba lékárny, praktické, dětské i zubní lékaře či odběrová místa covid-19



BARRANDOV

Pobočka pošty ve Voskovcově ulici se neruší

Radnice Prahy 5 plánuje franšízu 
s Českou poštou na provoz pobočky 
pošty Partner+ ve Voskovcově ulici 

na Barrandově. Rozhodli o tom radní 
městské části, která chce tímto krokem 
udržet dostupnost poštovních a dalších slu-
žeb včetně Czechpointu v poměrně hustě 
obydlené oblasti.

„Platnost stávající smlouvy mezi Čes-
kou poštou a majitelem objektu společností 
Finep, která provozovala Poštu Partner+ 
na základě smlouvy o spolupráci s pátou 
městskou částí, končí. Pro nás je ovšem 
zachování těchto služeb v této lokalitě na 
stávající úrovni velmi důležité,“ vysvětlil 
radní Zdeněk Doležal (ODS).

Uvažované zachování poštovních služeb 
je v rozvojové lokalitě, kde bydlí v bezpro-

střední blízkosti pobočky okolo čtyř a půl 
tisíce lidí a do budoucna se tento počet 
bude ještě navyšovat. Příští a přespříští 
rok bude postaveno dalších zhruba 140 
nových bytů, a zároveň dojde i k dokončení 
výstavby tramvajové trati Barrandov–Holy-
ně–Slivenec.

„Nejbližší pobočka České pošty je vzdá-
lena bezmála dva kilometry, a to je i podle 
metodiky územního rozvoje na hranici 
doporučeného optima. Navíc stávající 
pobočka pro celý Barrandov ve špičkách 
kapacitně nestačí. Zachování pobočky 
Partner+ ve Voskovcově ulici je zkrátka 
nutné,“ dodal radní Doležal.

Roční provoz pobočky ve Voskovcově 
se třemi pracovníky vyjde přibližně na 1,5 
milionu korun. n red
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OCHRANA MAJETKU

Antigraffiti program pokračuje i letos
Radnice Prahy 5 bude 
pokračovat v úspěšném 
programu proti „tvorbě“ 
sprejerů. Letos na něj 
uvolní čtyři miliony korun.

Zmíněný program v páté 
městské části funguje již 
čtvrtým rokem. Při svém 

startu v roce 2017 se primárně 
zaměřoval na odstraňování ne-
legálního graffiti. Postupem času 
začala radnice budovy ve svém 
majetku ošetřovat i ochranným 
nátěrem. A tento postup chce 
dále rozvíjet.

„Obrana proti graffiti něco 
stojí. Nicméně z ochranných ná-
těrů budov lze kresby poměrně 
snadno smýt, citelně se snižuje 
životnost graffiti. Autoři si doká-
žou spočítat, že se jim to zkrátka 
nevyplatí, a nechávají takto 
ošetřené budovy na pokoji. Proto 
chceme tuto možnost nabídnout 
i soukromým vlastníkům nemo-
vitostí,“ vysvětluje místostarosta 
pro kulturu a obnovu památek 
Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).

Do programu se od roku 2019 
mohou hlásit i objekty ve vlast-
nictví fyzických i právnických 
osob na území pátého obvodu. 

Základní podmínkou zařaze-
ní do programu je přihlášení 
písemnou formou, vyplnění při-
hlášky a před přijetím do progra-
mu zajištění opravy fasády domu, 
případně odstranění čmáranic do 
výše zhruba tří metrů části ob-
jektu viditelného a přístupného 
z veřejného prostoru či snadno 

dostupných míst. Tuto možnost 
doposud využilo 49 soukromých 
majitelů nemovitostí a městská 
část na ošetření domů vynaložila 
od roku 2017 přibližně jedenáct 
milionů korun.

Zájemci o účast v projektu 
mohou požádat o zařazení do 
programu prostřednictvím 

e-mailu info@5antigraffiti.cz. 
Při splnění podmínek a podpisu 
smlouvy městská část zajistí 
a uhradí ochranný nátěr na 
každém přihlášeném objektu. 
Následně bude po dobu platnosti 
programu nelegální graffiti z ob-
jektu odstraňováno na náklady 
městské části. n red

Pobočka barrandovské pošty těsně po jejím 
otevření v roce 2018

Na projekt proti výtvorům sprejerů radnice letos vyčlenila čtyři miliony korun
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VODÁRENSTVÍ

Věž Děvín prošla 
rozsáhlou opravou
Vodárenská věž Děvín, ikonická stavba pražské vodohospodářské 
infrastruktury z dílny proslulého architekta Karla Hubáčka,  
se oblékla do nového kabátu. Stejně jako přilehlá čerpací stanice  
prošla v posledních dvou letech rozsáhlou rekonstrukcí. 

Investorem akce za více než sto milionů 
korun byla Pražská vodohospodářská 
společnost (PVS), správce pražské vodo-

hospodářské infrastruktury. „Rekonstrukce 
obou objektů byla nevyhnutelná. Technologie 
již byly zastaralé a jednotlivé opravy byly stá-
le náročnější,“ uvedl předseda představenstva 
PVS Pavel Válek.

Vodárenská věž má za sebou kompletní 
sanaci s novými antikorozními nátěry nejen 
hlavních tubusů, ale i spojovacích konstrukcí 
a vnitřního schodiště, sloužícího k výstupu na 
věž. Rovněž se provedla výměna narušeného 
opláštění věže včetně skleněných výplní. Čerpa-
cí stanice prošla celkovou obnovou jak stavební 
části, tak i strojní technologie a elektrického 
vybavení. Jednoplášťové obložení strojovny 
čerpací stanice bylo nahrazeno zateplenými 
sendvičovými obkladovými panely. Byla osa-
zena tři nová čerpadla s vyšší účinností a tím 
i vyšší efektivitou čerpání, každé o výkonu  
600 l/s. Původní potrubí z korodující uhlíkové 
oceli nahradilo nerezové a byly nově osazeny 
veškeré uzavírací a regulační armatury. 

Napájení elektromotorů čerpadel bylo 
změněno z původně vysokého napětí 6000 V 
na napětí nízké (690 V). Této nové napěťové 
soustavě byla přizpůsobena rekonstruk-
ce trafostanice, která je součástí čerpací 
stanice. Původní transformátory s olejovým 
chlazením byly nahrazeny transformátory 
chlazenými vzduchem, tedy bez rizika vzniku 
ekologické havárie při porušení těsnosti 
pláště transformátorů olejových.

„Nová čerpací stanice se obejde bez dříve 
nevyhnutelné trvalé lidské obsluhy. Provoz 
je plně automatický s on-line přenosem 
provozních údajů na centrální dispečink 
PVK. V případě potřeby mohou pracovníci 
dispečinku zasáhnout do provozu čerpací 
stanice prostřednictvím povelů přenášených 
rádiovou sítí,“ vysvětlil generální ředitel 
Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos. 

Děvín neslouží, na rozdíl od klasických 
vodárenských věží, k akumulaci pitné vody, 
ale k tlumení tlakových rázů, které vznikají 
na přívodním řadu želivské vody z vodoje-
mu Jesenice. Stavba probíhala v letech 1976 
až 1977. Vlastní věž tvoří tři ocelové válce 
o průměru 1800 mm postavené do trojúhel-
níku. Ocelové válce jsou opláštěny modrým 
a žlutým plechem, skleněné panely chrání 
vnitřní schodiště. n red

PARTICIPACE

Projekty 
přihlaste do 
konce dubna

Zkuste zlepšit pětku i v roce 2021. 
Projekty do participativního 
rozpočtu je možné přihlásit až do 

konce dubna letošního roku. 
Radnice páté městské části uvolnila 

pro letošní rok do participativního roz-
počtu Zlepšuj pětku deset milionů korun. 
Sami občané pak hlasováním rozhodnou, 
jak se tento rozpočet využije. Návrhy se 
budou vybírat podle nových pravidel. 
Jejich přesné znění a základní podmínky 
pro přihlášení jsou přehledně na www.
zlepsujpetku.cz.

Základní podmínkou pro přihlášení 
projektu je dovršení věku patnáct let. Na-
vrhovatele musí podpořit minimálně pět 
podporovatelů a jeden navrhovatel či spo-
lunavrhovatel může podat nebo podpořit 
maximálně dva projekty. Je také důležité 
dodržet tematický rámec navrhovaných 
projektů, to je: 
n  veřejný prostor (například prvková 

infrastruktura zeleně, parků apod.),
n  sportoviště (prvky, zvelebení stávajících 

sportovních ploch, realizovatelné nové 
projekty),

n  volnočasové investiční prvky (například 
dětská hřiště apod.),

n  zeleň včetně komunitních apod.

Návrhy se také dělí podle finanční ná-
ročnosti do dvou kategorií, které jsou při 
hlasování odděleny:
n  „malé“ návrhy do 400 tisíc korun,
n  „velké“ návrhy do dvou milionů korun.

Více než hodinu trvala on-line debata,  
která se uskutečnila 23. března. Potenciál-
ní zájemci se i touto cestou seznámili  
s novými pravidly. 

Veškeré podrobnosti jsou dostupné na 
výše zmíněném webu.  n red

Vodárenská věž Děvín je jednou z dominant  
páté městské části
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Výbor pro otevřenou radnici
Výbor je iniciačním a poradním 
orgánem Zastupitelstva městské 
části Praha 5 v oblasti otevřenosti 
radnice. Výbor vydává směrem 
k ZMČ a Radě městské části 
Praha 5 doporučení, stanoviska 
a podněty v oblastech vymezených 
statutem. 

Výbor spolupracuje s ostatními výbory 
ZMČ a komisemi RMČ a může 
iniciovat projednání určitého bodu 

příslušným orgánem v oblastech vymezených 
svým statutem. Dále: 

n  připravuje a posuzuje koncepční dokumen-
ty pro oblasti otevřenosti radnice,

n  sleduje plnění programového prohlášení 
RMČ Praha 5 na období 2019–2022 v ob-
lasti Otevřená radnice a v případě potřeby 
předkládá ZMČ a RMČ návrhy na řešení, 
aktualizaci a realizaci, 

n  vyjadřuje se k výběrovým řízením, která se 
týkají činnosti výboru,

n  spolupracuje při přípravě rozpočtu MČ 
Praha 5 v oblasti Otevřená radnice a kont-
roluje jeho plnění v této oblasti,

n  výbor svou práci vykonává prostřednictvím 
svých členů, v případě potřeby si může na 
konkrétní problematiku přizvat odborné 
experty,

n  výbor projednává v rámci své působnosti 
návrhy a podněty veřejnosti, organizací 
působících na území MČ Praha 5 a jednot-
livých odborů úřadu Prahy 5. 

 
Náplň činnosti výboru 
Vybrané podoblasti jsou předmětem činnosti 
výboru pro otevřenou radnici: 

n  přístup k informacím,
n  otevřenost rozhodování, 
n  účast veřejnosti na rozhodování (napří-

klad postupy pro zapojení veřejnosti do 
rozhodování),

n  protikorupční opatření,
n  organizační a technická opatření vytváře-

jící otevřenost radnice, transparentnost, 
zefektivnění a zrychlení úředních a roz-
hodovacích procesů a celkovou vstřícnost 
k občanům, včetně doporučení okruhu 
informací ke zveřejňování nástroji radnice, 
např. formou otevřených dat,

n  realizace nových komunikačních forem 
a aktualizace stávajících. n red

Mgr. FRANTIŠEK 
GEMPERLE, PhD.
předseda
zastupitel MČ Praha 5
(STAN)

MICHAEL BĚLAŠKA
místopředseda
(nom. ANO)

Členové:

KAREL BAUER
zastupitel MČ Praha 5 
(Piráti)

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

Ing. TOMÁŠ MYSLIVEČEK
zastupitel MČ Praha 5 
(ANO)

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

MgA. ADAM RUT
zastupitel MČ Praha 5 
(Piráti)

KORONAVIRUS
Vážení občané, aktuálně jsou vám 
k dispozici tato očkovací a odběrová 
centra:

OČKOVACÍ CENTRA
n  EUC Klinika Praha, a. s. –  

Kartouzská 204/6
n  FNM v Motole – V Úvalu 84/1
n  Nemocnice Na Homolce –  

Roentgenova 37/2
n  Poliklinika Anděl, s. r. o. –  

Nádražní 762/32
(kapacita v současnosti činí 1500 míst denně)

ODBĚROVÁ MÍSTA
n  EUC Klinika Praha, a. s. –  

Kartouzská 204/6
n  FNM v Motole – V Úvalu 84/1
n  Scimed Biotechnologies Lidická – 

Lidická 30
n  MEDICAL TESTING, s. r. o. – Hořejší 

nábřeží, roh s ulicí Pecháčova
n  MEDICAL TESTING, s. r. o. –  

Radotín – nám. Osvoboditelů

TESTOVÁNÍ NA RADNICI. K 16. břez-
nu byli v souvislosti s koronavirem 
otestováni všichni zaměstnanci ÚMČ 
Praha 5, kteří nespadají do výjimky 
určené Ministerstvem zdravotnictví 
ČR. Testování samoodběrovými sada-
mi pro laickou veřejnost probíhá zcela 
bez problémů. „Je to dobrá zpráva pro 
všechny občany, kteří potřebují fyzicky 
řešit své záležitosti. Děláme maxi-
mum pro bezpečnou návštěvu úřadu. 
V současné době evidujeme pouze 
dva covid pozitivní zaměstnance a tři 
zaměstnanci jsou v nařízené karanté-
ně,“ informovala po testování tajemni-
ce ÚMČ Praha 5 Kateřina Černá.

NOVÉ CYKLODEPO. Nedaleko křižo-
vatky Anděl vznikne nové cyklodepo 
pro překládku zboží a jeho další roz-
voz po centru města na elektrokolech. 
Umístěno bude na Plzeňské ulici pod 
městským okruhem. Mělo by obslou-
žit hlavně Smíchov a Malou Stranu. 
Kdy přesně začne fungovat, zástupci 
hlavního města nesdělili. 

ZÁPISY DO MATEŘINEK. Pokud chce-
te umístit svoji ratolest do některé 
z mateřských škol zřizovaných pátou 
městskou částí, využijte webové ap-
likace na https://zapisdoms.praha5.
cz/. Zápis touto formou je jednodu-
chý a transparentní. Aplikace bude 
spuštěna 1. dubna, vlastní zápis se 
uskuteční 3. a 4. května 2021. n red

KRÁTKÉ ZPRÁVY

i Jak kontaktovat Výbor pro otevřenou radnici?
Tajemnice Lenka Sloupová

tel. č.: 257 000 516, e-mail: lenka.sloupova@praha5.cz 
www.praha5.cz/sekce/vybor-pro-otevrenou-radnici-a-agendu-ombudsmana/

PŘEDSTAVUJEME...
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VÝVOJ POČTU TRESTNÝCH ČINŮ  
V MČ PRAHA 5

VÝVOJ POČTU PŘESTUPKŮ  
PROTI VEŘEJNÉMU POŘÁDKU V MČ PRAHA 5
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12 126
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Zdroj: OŘ Městské policie Praha 5Zdroj: Policie ČR
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Majetková trestná činnost, 
která tvoří skoro dvě třetiny 
kriminality, se snížila  

o 16 procent. K výraznému mezi-
ročnímu poklesu došlo u kapesních 
krádeží (42 procent) a odcizování 
motorových vozidel (31 procent), 
podobný vývoj strážci zákona zazna-
menali i u vloupání do bytů (minus 
17 procent). Opačný trend se projevil 
u násilných trestných činů (plus 20 
procent), mravnostních deliktů a ne-
patrně u drogové kriminality. Loni 

BEZPEČNOST

Kriminalita citelně klesla, 
může za to i koronavirus

se v Praze 5 nestal ani jeden případ 
vraždy.

„Policisté potvrzují, že k výrazné-
mu snížení kriminality přispěla vládní 
opatření proti šíření koronaviru, která 
zredukovala mobilitu lidí. Další příči-
nou bylo také omezení vstupu občanů 
ostatních zemí do České republiky,“ 
vysvětlila starostka Renáta Zajíčková 
(ODS). 

V páté městské části bylo k dispo-
zici 39 činných kamer. Loni kamerový 
systém podal pozitivní informace 

pro plnění policejních činností u 142 
případů (hledané osoby, dopravní 
nehody atd.). Díky němu se v Praze 5 
podařilo zadržet 24 pachatelů trestné 
činnosti, ať již okamžitým zásahem 
na místě činu nebo dodatečným 
vyhodnocením záznamu z kamery 
v místě činu.

„Loni jsme na území páté městské 
části provedli 22 bezpečnostních opat-
ření směřujících k zajištění veřejného 
pořádku a bezpečnosti při různých 
veřejných shromážděních a pocho-
dech. Dále se konalo 152 policejních 
a dopravněbezpečnostních akcí, které 
byly zaměřeny na potírání pouliční 
kriminality a dopravní bezpečnost,“ 
informoval šéf Obvodního ředitelství 
Policie Praha II David Körner.

Méně osob bez domova
Pozitivní vývoj, hlavně v oblasti 
veřejného pořádku, loni zaznamenali 
i strážníci městské policie. Dramatic-
ky ubyly i přestupky v oblasti dopra-
vy. „V uplynulém roce jsme museli 
přizpůsobit výkon služby pandemii 

Kriminality na území páté městské části výrazně ubylo. 
Loni počet trestných činů meziročně klesl zhruba  
o 18 procent na 3264. Jednou z příčin pozitivního 
trendu byla restriktivní opatření související 
s koronavirem. Objasněnost přesáhla 34 procent. 
Podobný trend byl i v oblasti přestupků.  
Vyplývá to ze statistik státní i městské policie.
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covid-19. Důraz byl proto kladen 
na dodržování epidemiologických 
opatření, s tím spojené nepovolené 
požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích, kouření na 
místech, kde je to zakázáno, a znečiš-
ťování veřejných prostranství. Kon-
trolováno bylo, zda je dodržováno 
zakrytí dýchacích cest, kontrolovány 
byly i prostředky MHD, a to včetně 
nástupních zastávek. Dále stráž-
níci kontrolovali dodržování časů, 
když byl vyhlášen zákaz vycházení, 
a scházení se většího počtu osob, než 
bylo aktuálně povoleno, a dohlíželi 
na dodržování zkrácené zavírací 
doby restaurací,“ uvádí ve zprávě 
o činnosti městské policie ředitel 
jejího obvodního ředitelství v Praze 5 
Zdeněk Hejna. 

Spolu s úbytkem lidí na veřejných 
prostranstvích se v ulicích pohybovalo 
i méně osob bez domova, a to převáž-
ně na místech, kde jim byly poskyto-
vány potraviny neziskovými organiza-
cemi. V souvislosti s minimem turistů 
byly případy žebrání zaznamenány 
v minimálním počtu. 

V roce 2020 strážníci v Praze 5 
zadrželi 28 celostátně hledaných osob 
a při řešení přestupků předvedli na 
Policii ČR 114 osob. Ve 47 případech 
byli strážníci nuceni použít donu-
covací prostředky. Osmatřicetkrát 
zajišťovali místo trestného činu do 

příjezdu Policie ČR a v jedenácti 
případech omezili na osobní svobodě 
osobu přistiženou při trestném činu 
nebo bezprostředně poté. 

Problém jménem podstav
Pro pozitivní vývoj v oblasti bezpeč-
nosti je nutným předpokladem i ko-
operace policejních složek s radnicí 
Prahy 5. „Pro občany páté městské 
části je důležitá úzká spolupráce 
strážníků s jednotlivými odbory 
radnice Prahy 5. Zástupci policie, 
strážníků i hasičů jsou na radnici 
pravidelnými hosty bezpečnostní 
komise a koordinačních porad, kde 
se otázky veřejného pořádku řeší,“ 

Městští strážníci 
loni řešili podstatně 
méně přestupků než 
v roce 2019

uvedl místopředseda bezpečnostní 
a protidrogové komise RMČ Praha 5 
Vladan Brencič (ODS). 

I proto se vedení pátého obvodu 
rozhodlo strážníky podpořit. „Radní 
pátého obvodu schválili jednorázovou 
podporu ve výši 200 tisíc korun jako 
mimořádnou odměnu pro strážníky 
v Praze 5,“ řekl radní Petr Lachnit 
(ANO). 

Společným problémem stát-
ní i městské policie je nedostatek 
zaměstnanců. Tak například Obvodní 
ředitelství policie Praha II mělo  
k 1. lednu 2019 celkem 136 neobsaze-
ných služebních míst, k 1. lednu 2020 
potom 160 neobsazených služebních 
míst, což v procentuálním vyjádření 
činí skoro pětinový podstav. Drtivá 
část volných neobsazených míst je 
evidována na útvarech uniformované 
složky policie (137 míst), devatenáct 
volných míst se týká útvarů služby 
kriminální policie a vyšetřování, čtyři 
místa jsou neobsazená u servisních 
útvarů. K začátku roku činil podstav 
83 služebních míst. Za tři roky (2017, 
2018 a 2019) se tak zdvojnásobil.

Podobně je na tom i Obvodní ředi-
telství Městské policie Praha 5.

To mělo ke konci loňského roku 
přiděleno 129 systemizovaných míst, 
fyzicky jich bylo naplněno 94. To 
oproti roku 2019 představuje úbytek 
pěti strážníků. n red

Pozitivní vývoj, hlavně 
v oblasti veřejného 
pořádku, loni zaznamenali 
i strážníci městské 
policie. Dramaticky ubyly 
i přestupky v oblasti 
dopravy. 
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Krizová centra našeho typu  
jsou na stropě svých kapacit
Nenápadný muž, který váží slova 
a problematiku nízkoprahového 
centra Progressive Stage 5 
vysvětluje do každého detailu. 

Ředitele centra Vojtěcha Janouškovce 
trápí představa, jaký dopad by mohlo 
mít neřešení problematiky lidí s rozvi-

nutou závislostí.

n Jak byste úplnému laikovi popsal pojem 
nízkoprahové kontaktní centrum pro lidi 
ohrožené užíváním návykových látek?
Jde o zařízení prvního kontaktu. Přicházejí 
sem lidi se složitou minulostí, kteří mají 
i více než desetiletou zkušenost s intenziv-
ním, většinou nitrožilním užíváním drog. Na 
začátku je první kontakt člověka, který hledá 
nějakou pomoc. V dalších fázích je pravi-
delný klient, který v ideálním případě hledá 
změnu. „Nízkopráh“ je nastavený tak, aby se 
klient nebál přijít. V první fázi jde o anonym-
ní a prakticky bezplatnou službu.

n Co vede drogově závislého, aby vyhledal 
vaše služby? Co je tím prvotním impulzem?
Když to hodně zjednoduším, je to výměna 
stříkačky. Ale musíte pochopit, že výměna je 
cíl a zároveň prostředek. Cíl, aby se minima-
lizovala zdravotní rizika, a prostředek pro 
kontakt a možnou další práci. Ve vyspělém 
světě podobná zařízení fungují 40 let a je 
to základ preventivní práce. Klienti jsou 
většinou v takové fázi závislosti, že si drogu 
aplikují tak jako tak, bez ohledu na cokoli. 
Čistá stříkačka může stát na začátku dlouhé 
cesty k léčbě. 

n Dá se říct, jak vypadá typický klient 
vašeho centra?
Obecně jde o lidi, kteří měli problémy ještě 
před tím, než začali užívat návykové látky. 
Sociální, ekonomické, zdravotní a podobně. 
Je to pestrá skupina lidí. Ale kdybych měl po-
psat většinový typ, pak to bude muž kolem 37 
let, bude mít za sebou pět a více let užívaní 
návykových látek injekčně a problematické 
bydlení. V lepším případě ubytovna nebo 
sdílený byt s dalšími závislými. Ale úplně 
výjimeční nejsou ani lidé s dobrou prací 
a zázemím.

n Jak jste vytížení?
V průměru k nám denně přijde 80 lidí. 
Máme registrovanou denní kapacitu na 
magistrátu, protože on je tvůrcem takzva-
né sítě těchto center. Jsme na stropě svých 

kapacit a podobně na tom budou další dvě 
podobná centra. Dlouhodobě apelujeme na 
vznik dalšího zařízení, protože my bychom 
měli být zaměření na změnu. Na podchycení 
mladých uživatelů drog a práci s nimi. To se 
teď nedaří.

n Jak to?
Naše klientela přirozeně stárne. To je trend 
v celé Evropě u podobných zařízení. Potřebu-
jeme klienty předávat dál, ale není kam. Star-
ší uživatelé mají pochopitelně jiné nároky na 
služby. Mají zdravotní problémy, chtějí ošace-
ní, bydlení a hygienu. Ale už nemají takovou 
motivaci ani předpoklady chtít změnu. To teď 
chceme změnit, ale svým způsobem to zvýší 
tlak na kapacity jiných center, které docházejí 
i v důsledku pandemie velmi rychle.

n Co to znamená?
Donedávna k nám mohl přijít klient a hodi-
nu si tady v podstatě odpočinout. Být v teple, 
obstarat hygienu. To už teď není možné. 
Zkrátili jsme pobyt uvnitř centra na maxi-
málně 30 minut a klient musí přijít s nějakou 
zakázkou. Potřebuje zprostředkovat léčbu, 
doklady, kontakt s pracovním úřadem, právní 
služby. Pro část klientů se tak naše služby 
stanou nedostupné. Našemu provozu a okolí 
to uleví, ale…

n Ale ti lidé nezmizí…
Bude asi větší tlak na nízkoprahová denní 
centra, která byla spíše orientovaná na lidi 

bez domova, jako je Naděje, Armáda spásy. 
Zase se více ukáže, že ta kapacita je nedosta-
tečná. Na jedné straně je samozřejmě potřeba 
represe, ale musí být vedle toho prevence 
a pak dostatečná kapacita služeb pro ty, 
kteří návykovým látkám propadli. Když ta 
kapacita nebude, tak ty lidi budou na ulicích 
a budou víc vidět. Ve společnosti to samo-
zřejmě budí emoce, ale pokud jim nějaké 
zázemí nenabídneme, tak prostě vidět budou. 
A především, tito lidé nebudou mít přístup 
k odborným službám a pomoci.

n Bez navýšení kapacit to tedy už nepůjde?
Ten tlak je poměrně velký a nejde jen o ne-
legální návykové látky. A nejde jen o služby 
typu našeho kontaktního centra. Naduží-
vání návykových látek je velmi rozšířený 
společenský jev. Máme 900 tisíc diabetiků, 
ale vedle toho, pro srovnání, jeden a půl 
milionu lidí s rizikovým užíváním alkoholu. 
Nezřizování podobných center si vlastně 
nedovedu představit. Nejen že jde o snižová-
ní epidemických rizik pro běžnou populaci. 
Testujeme na HIV, hepatitidy, dnes i na 
covid, ale jde i o snižování ekonomických 
dopadů a kriminality. Ty služby fungují 
dlouhodobě ve světě a máme srovnání, jak 
to vypadá v zemích, kde ty služby jsou a kde 
nejsou. Není to žádná „dojmologie“, ale 
ověřitelná data. Benefity jsou prokazatelně 
celospolečenské. A těch závislých je takové 
množství, že nereagovat, to si vůbec nedove-
du představit. n sb

Starší klienti přibývají, nemají takovou motivaci ani předpoklady chtít změnu, říká Vojtěch Janouškovec

10

Pětka DUBEN /2021



DROGOVÁ PROBLEMATIKA

Míček je dlouhodobě na straně 
magistrátu, říká starostka
Hlavní město Praha má všehovšudy pouze  
tři kontaktní centra pro drogově závislé osoby.  
Dvě z nich „hostí“ pátá městská část a do značné míry 
tím nese zátěž této problematiky za celou metropoli. 
Tato situace se musí změnit.

Odborné studie mluví 
jasně. Aby protidrogová 
centra mohla pořád-

ně fungovat, potřebujete mít 
jedno kontaktní centrum na 
každých 100 tisíc obyvatel. 
Jedině tak může být pomoc pro 
drogově závislé efektivní, může 
plnit i preventivní roli. Praha 
tak dlouhodobě potřebuje 
zvýšit počet krizových center. 
Dlouhodobě fungují jen tři. 
Dvě z nich se nachází v těsném 
sousedství Anděla a Smíchov-
ského nádraží. Třetí centrum 
funguje v Praze 1. 

Společný postup
Kumulovaná zátěž drogově 
závislých na dvě sousedící 
městské části je neudržitelná. 
Na tom se shodují obě radnice 
v čele s Renátou Zajíčkovou 
(ODS) a Petrem Hejmou 
(STAN). 

Právě starostka Prahy 5 vy-
zvala svého kolegu k jednotné-
mu postupu. Cílem společného 
tlaku je donutit magistrát, aby 
dlouhodobě neřešený problém 
nedostatku kontaktních center 
zařadil mezi priority. 

Renáta Zajíčková vyzvala 
oficiálním dopisem radní 
hlavního města Prahy pro 
oblast sociální politiky 
a zdravotnictví, aby do právě 
vznikajícího materiálu Kon-
cepce a strategie protidrogové 
politiky metropole na období 
2021–2027 zařadila tři zásad-
ní body:

n rozšíření počtu kontakt-
ních a poradenských služeb 
v oblasti minimalizace zdravot-
ních a sociálních rizik,

n vhodnější rozmístění 
nízkoprahových kontaktních 
center pro uživatele návy-
kových látek v jednotlivých 
městských částech, 

n rozšíření počtu terénních 
programů v oblasti minimali-

zace zdravotních a sociálních 
rizik.

Starostka Prahy 5 na úno-
rovém jednání protidrogové 
komise hlavního města také 
prosadila diskusi o přesunu 
kontaktních center mimo 
hustě obydlené rezidenční 
čtvrti. Komise následně při-
jala usnesení, které pražským 
radním doporučuje začít 
aktivně hledat vhodná místa 
pro kontaktní centra v rámci 
metropole.

Podle zastupitele Prahy 5 
Petra Křičenského (Piráti) 
je ale špatná situace ohledně 
bezpečnosti městskou částí 
dlouhodobě podceňována 
a připomínky Pirátů a občanů 
byly bagatelizovány. Domnívá 
se, že je nutné vytipovávat pro-
blematické lokality, například 
U Zvonu, a zde potom působit 
preventivně, ve spolupráci se 
sociálním odborem. „Jed-
ním z nejdůležitějších kroků 
řešení této situace je budování 
spolupráce naší městské části, 
Policie ČR, magistrátu, Městské 

policie a okolních městských 
částí. V současné době není 
spolupráce mezi magistrátem 
a městskou částí ideální,“ míní.

Aktuální opatření
Problematika drogově závislých 
je nesmírně složitá. Často 
se prolíná i s problematikou 
bezdomovectví a mnohokrát 
se prokázalo, že pouhá represe 
nic neřeší. Zrušit bez náhrady 
jedno z krizových center v Pra-
ze 5 by jen problém přesunulo 
na jiné místo a dlouhodobě by 
to situaci jen zhoršilo. Drogově 
závislí bez primární pomoci 
krizových center představují 
daleko větší a nekontrolovatel-
ný problém. 

Nicméně vedení městské 
policie přislíbilo výrazně 
posílit hlídky strážníků u An-
děla. V rušném centru Prahy 
5 zavádí stálou hlídku a hle-
dají se další cesty, jak posílit 
činnost v dalších rizikových 
místech. Stejně tak postupuje 
i Policie ČR. 

Situaci na Andělu ztěžuje 
i dlouhodobé uzavření výstu-
pu metra Na Knížecí. Denně 
se tak tisíce lidí navíc ku-
mulují třeba na přesunutých 
zastávkách MHD. Oprava 
vestibulu by měla skončit 
letos v říjnu. n sb, tk

Krizová centra 
odvádějí důležitou 
a potřebnou práci
Česká republika vykazuje 
nejnižší počet nakažených HIV/
AIDS a virovou hepatitidou 
v rámci celé Evropy. Máme 
i nejmenší počet předávkování 
drogami v přepočtu na 
100 tisíc obyvatel. Práce 
skutečných krizových center je 
nezastupitelná.

n  Kontaktní centrum Sananim 
Na Skalce 819, Smíchov

Zaměřuje se na uživatele  
nealkoholických drog starší  
15 let, kteří jsou schopni a ochotni 
spolupracovat. Multidisciplinární 
tým složený z lékařů, psychologů, 
terapeutů, adiktologů, sociálních 
pracovníků a zdravotních sester 
spolupracuje také s rodinnými 
příslušníky a blízkými osobami 
závislých. Hlavním posláním je 
minimalizování zdravotních a so-
ciálních rizik u populace uživatelů 
nelegálních návykových látek, 
což ve svém důsledku přispívá 
k ochraně většinové společnosti. 
Zaměřuje se na klientelu, která 
není podchycena jinými zdravot-
ními a sociálními institucemi.

n  Therapia VIVA, s. r. o., 
Psychiatrická ambulance 
Erbenova 
Erbenova 7, Smíchov

Z pohledu veřejnosti a rezidentů 
nejproblematičtější zařízení 
pro drogově závislé. Ambulan-
ce se zaměřuje na takzvanou 
substituční léčbu, kdy si klienti 
vyzvedávají předepsané prepará-
ty v přilehlé lékárně a substituční 
látky si nitrožilně aplikují v okolí. 
Na činnost ambulance podala 
MČ Praha 5 několik stížností pro 
narušování veřejného pořádku. 
Naposledy byl podán podnět na 
zajištění kontroly dodržování 
zákona o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování 
k Odboru zdravotnictví magist-
rátu HMP.

n  Progressive Stage 5 
Mahenova 4, Smíchov

Nízkoprahové centrum pro 
uživatele drog i jejich rodiny 
a blízké. Zaměřuje se převážně 
na uliční uživatele drog, základní 
servis, poradenství a krizovou 
intervenci. 
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Praha nutně potřebuje další krizová centra pro drogově závislé
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STRATEGIE 2030+

Návrhová  
část projektu  
je ve finále 

krétními projekty či opatřeními, 
která mají naplnit cíle stručně 
popsané v tabulce jednotlivých 
prioritních os. Mezi konkrétní 
opatření budou zapracovány 
podněty veřejnosti, které přišly 
na e-mail strategie@praha5.
cz nebo zazněly při veřejném 
projednání strategie. 

Návrhovou část strategie 
se zapracovanými podněty 
veřejnosti teď budou projednávat 
jednotlivé výbory a komise MČ 
Praha 5. Dokument tak obsáhne 
názory odborníků na jednotlivé 
oblasti, zastupitelů a obyvatel 
páté městské časti.

„Zároveň stále zdůrazňuji, že 
jde o živý dokument. Vždycky 
bude možné jej v čase upravit, 
přizpůsobit novým výzvám 
a podmínkám. Důležité je, že 
takový strategický plán, který 

odpovídá současným potřebám 
obyvatel Prahy 5 a respektuje 
nutnost udržitelného rozvoje, al-
ternativních druhů dopravy, po-
třebu moderních škol se širokým 
zázemím a také třeba podporu 
komunitního života, v současné 
době vzniká. Mimo jiné je to dů-
ležité i pro sestavování a pláno-
vání zdravého rozpočtu městské 
části,“ vysvětlila starostka. 

Rozsáhlá digitalizace úřadu
V Návrhové části Strategie 
2030+, jejíž celé znění je zveřej-
něno na webových stránkách 
městské části, je už popsána 
i řada konkrétních opatření 
a projektů. Za prioritní osu 
Moderní přátelská a digitální 
radnice jde například o rozsáh-
lou digitalizaci úřadu včetně 
rozvoje mobilní aplikace pro 

Na přípravě Návrhové části Strategie 2030+  
pracovalo od prosince loňského roku šest odborných 
skupin. Stanovily vize pro prioritní osy, v jejichž rámci 
budou naplňovány jednotlivé strategické cíle  
a návrhy konkrétních opatření, jak Prahu 5 
v následujících deseti a více letech posunout k cíli.

Debata s občany o návrhové části dokumentu proběhla distančně

Ten symbolizuje motto 
strategického dokumentu: 
Praha 5 – Moderní vizitka 

metropole. „Praha 5 je vnímána 
jako zdravá, inspirativní, prestižní, 
moderní a ekologicky přívětivá 
městská část, která je vyhledá-
vaným místem k bydlení, práci 
i odpočinku. Disponuje širokou 
občanskou vybaveností respektu-
jící potřeby občanů ve všech lokali-
tách a je atraktivní pro všechny 
generace. Zároveň je Praha 5 
otevřena spolupráci a komunikaci 

s dalšími organizacemi, institu-
cemi a podnikateli a obousměrně 
sdílí zkušenosti s partnerskými 
městy. Pozornost je věnována také 
podpoře participace občanů, se 
kterými radnice vede otevřený 
dialog. Občané jsou zapojováni 
do dění v městské části, pořádána 
jsou pravidelná setkání,“ píše se 
v úryvku z textu Vize MČ Praha 5.

Živý dokument
Strategický dokument v současné 
době pracuje se zhruba 180 kon-
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Prioritní osy, v jejichž rámci budou naplňovány jednotlivé strategické cíle

rychle dostupné služby typu 
objednání se na úřad, přehled 
možností parkování s napojením 
na platební bránu a podobně. 
Prioritní osa Vzdělávání, školství 
a volný čas mimo jiné před-
stavuje výstavbu nové školy na 
Smíchově, v Košířích, v Radlicích 
či dostavbu školského zařízení 
na Barrandově. Prioritní osa 
Sociální služby, bytová poli-
tika a bezpečnost zase kromě 
dalších opatření představuje plán 
modernizace bytového fondu 
MČ Praha 5 nebo rekonstrukci 
či výstavbu nových sociálních 

zařízení s pečovatelskou službou. 
Prioritní osa Územní rozvoj, 
životní prostředí, veřejný prostor 
a doprava akcentuje například 
realizaci nových vhodně umís-
těných parkovacích domů P+R, 
ale také třeba odkrytí Motol-
ského potoka před Buďánkami. 
Prioritní osa Kultura, sport, 
občanská společnost a podpo-
ra podnikání vyzdvihuje mezi 
dalšími projekty rekonstrukci 
a oživení letohrádku Portheimka 
nebo výstavbu multifunkčního 
hřiště na Hořejším nábřeží. 
A konečně hlavním, zdaleka však 

ne jediným strategickým cílem 
prioritní osy Financování pro-
jektů, finance, investice a správa 
majetku je nastavení dlouhodobé 
investiční politiky, která je pro 
realizaci dalšího rozvoje MČ 
Praha 5 klíčová.

 
Diskuse s občany
Radnice Prahy 5 živě diskutova-
la se svými občany i přes tvrdá 
vládní omezení kvůli šíření 
epidemie. Občané, zástupci 
spolků, vedení radnice i jednot-
liví zastupitelé se přes on-line 
připojení pustili do projednání 

návrhové části strategie. Věcná 
a příjemná diskuse se protáhla 
na tři hodiny, a to za velkého 
zájmu veřejnosti. Lidi nejvíce 
zajímala oblast financí a opatře-
ní v oblasti boje s klimatickými 
změnami. 

„Znovu se ukázalo, že roz-
hodnutí zpracovat dokument 
otevřenou formou s občany bylo 
správné. Velmi si vážím, že se 
lidé připojili k on-line projedná-
ní, a s jejich věcnými připomín-
kami budeme rádi dále praco-
vat,“ řekla koordinátorka celého 
projektu Renáta Zajíčková. n sb

Zajištění prostorového 
a materiálního zázemí 

pro volnočasové 
aktivity

Zajištění 
předvídatelných 

podmínek územního 
rozvoje

PO 1:  
Moderní  

přátelská  
a digitální radnice

PO 2:  
Vzdělávání,  

školství  
a volný čas

PO 3:  
Financování 

projektů, finance, 
investice  
a správa  
majetku

PO 4:  
Sociální služby, 
bytová politika  
a bezpečnost

PO 5:  
Územní rozvoj, 

životní prostředí, 
veřejný prostor 

a doprava

PO 6:  
Kultura, sport, 

občanská 
společnost 
a podpora  
podnikání

Přívětivé a efektivní 
vnější služby, 

komplexně řešící 
životní události klientů

Zajištění dostatečně 
husté sítě základních 

a mateřských škol

Nastavení plánu 
dlouhodobé investiční 

politiky

Rozšíření bytového 
fondu MČ

Ochrana a rozvoj 
přírodních a kulturních 

hodnot

Doplnění kulturně- 
-společenské 
infrastruktury

Přínosné a efektivní 
vnitřní služby, 

kompletně řešící 
potřeby zaměstnanců 
během provozu i při 

podpoře výkonu služeb 
klientům

Efektivní využití 
majetku MČ Praha 5 
pro zajištění bohaté 
nabídky vzdělávání

Optimalizace 
majetkové struktury 

a efektivní správa 
stávajícího bytového 

fondu

Zlepšení technické 
vybavenosti stávajícího 

bytového fondu

Dosažení města 
krátkých vzdáleností

Ochrana, zachování
a údržba památek

Efektivní řízení 
a rozvoj potenciálu 

zaměstnanců 
včetně zvyšování 
míry dosavadních 

kompetencí

Zvyšování úrovně 
výchovně-vzdělávacího 

procesu a kvality 
zázemí škol 

a školských zařízení

Zodpovědná správa 
rozpočtu a zvyšování 

příjmů

Zvýšení počtu bytů
v domech 

s pečovatelskou 
službou a domovů pro 

seniory

Zajištění plynulé, 
bezpečné a pohodlné 

dopravy

Rozvoj sportovní 
infrastruktury

Schopnost úřadu 
efektivně řídit 

a zlepšovat 
kvalitu služeb 

implementovanými 
nástroji řízení kvality

Podpora profesního 
růstu pedagogických 

pracovníků

Smysluplná realizace 
investic

Rozšíření nabídky 
a dostupnosti 

sociálních služeb pro 
všechny cílové skupiny

Zabezpečení dopravy 
v klidu

Podpora místních 
organizací, klubů 

a spolků

Systematické řízení 
rizik a změn včetně 

řízení procesů

Vzájemná spolupráce 
MČ Praha 5 s vedením 

škol a vytváření 
souladu mezi vizemi 

MČ a jednotlivých škol

Efektivní zhodnocování 
finančních prostředků

Podpora a rozvoj 
komunitního života 

včetně nabídky 
volnočasových aktivit 

pro cílové skupiny

Zajištění dostupnosti 
kvalitní a využitelné 

veřejné zeleně

Zvýšení participace 
občanů

Zvýšení kybernetické 
bezpečnosti, rozvoj IT 
vybavenosti úřadu

Zatraktivnění 
veřejného prostoru pro 

všechny obyvatele

Zlepšení bezpečnostní 
situace na území MČ

Zajištění kvalitního 
životního prostředí

Podpora 
podnikatelského 

prostředí



SMÍCHOV

Další krok k obřadní síni v Sacré Coeur. 
Přibude k ní i venkovní pavilon
Přípravy na vybudování 
kulturního objektu s obřadní 
síní v parku Sacré Coeur 
pokračují. Vedení radnice Prahy 
5 začátkem března schválilo 
záměr vyhlásit architektonickou 
soutěž. Rovněž už vybralo 
podobu nového venkovního 
pavilonu na témže místě.

Smíchovský park Sacré Coeur by 
měl výrazně změnit svou podobu. 
V jeho východní části vznikne 

nová stavba pro kulturní a společen-
ské účely, a to včetně obřadní síně. 
„Městská část Praha 5 trpí nedostat-
kem kapacit pro pořádání kulturních 
akcí. Rovněž stávající obřadní síň ve 
Stroupežnického ulici má omezené 
možnosti,“ vysvětlil důvody radní 
Zdeněk Doležal (ODS).

Snaha vybudovat nový objekt 
v místě, kde nyní stojí jednopodlažní 
objekt, ve kterém dříve působilo stře-
disko prevence a léčby drogových zá-

vislostí Drop In, započala před dvěma 
lety. Tehdy vznikla prověřovací studie 
záměru. Ta počítala i s podzemním 
společenským sálem pro zhruba 500 
osob, Výbor pro územní rozvoj ZMČ 
Praha 5 poté nicméně tuto variantu 
vyhodnotil jako finančně velmi nároč-
nou a zatěžující prostředí parku. 

Nový záměr tak počítá pouze 
s obřadní síní se zázemím, kavárnou 
a galerií pro komornější akce. Kapaci-
ta síně by měla činit zhruba sto míst, 
z toho třetina k sezení. Nebude chybět 
předsálí, bezbariérové toalety, míst-
nost pro přípravu nevěsty, kuchyňka 
i s přebalovacím pultem. Náklady 
na výstavbu se odhadují na 60 až 80 
milionů korun, finální částka vyplyne 
ze zvoleného architektonického řešení 
a vybrané stavební technologie.

Vyhlášená architektonická soutěž 
bude pravděpodobně otevřená, pro-
jektová a dvoukolová. 

O krok dále je projekt venkovního 
pavilonu v parku Sacré Coeur. Radní 
Prahy 5 ze tří možných variant již 
vybrali definitivní podobu, a to z dílny 
architektonického ateliéru Denisa 
Kubíčková Strmisková. „V návaznosti 
na záměr umístit v parku Sacré Coeur 
kulturní objekt s obřadní síní jsme se 
rozhodli doplnit lokalitu i pavilonem 
pro pokračování svatebního obřadu,“ 
vysvětlil místostarosta Lukáš Herold 
(ODS). Pavilon umožní zajímavý pano-
ramatický pohled na metropoli. n red

Pavilon v parku Sacré Coeur poskytne nejen svatebčanům pohled na hlavní město

Vítěznou podobu 
pavilonu navrhl 
ateliér Denisa 
Kubíčková 
Strmisková
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Odbor správy veřejného 
prostranství a zeleně a odbor 
realizace a přípravy investic MČ 
Praha 5 připravil ve spolupráci 
s architektonickým studiem 
Atelier Hajný prezentaci možné 
podoby parku Na Pláni. 

Setkání s veřejností se uskutečnilo 
on-line 15. března. „Debaty se 
účastnily více než čtyři desítky 

občanů, diskuse byla velice pozitiv-
ní a konstruktivní. Řekl bych, že se 
představená studie líbila,“ konstatoval 
místostarosta Lubomír Brož (ANO).  

Radnice Prahy 5 si nechala vypra-
covat předmětnou studii za účelem 
nalezení vhodného krajinářského, 
urbanistického a architektonické-
ho řešení. Podle místostarosty má 
území ambici stát se společenským, 
kulturním, sportovním a relaxačním 
těžištěm Malvazinek, snahou vedení 
pátého obvodu je dotvořit tuto loka-
litu, která se v současné době nachází 
z většiny ve zdevastovaném stavu.

Studie navrhuje v převážné části 
území změnu obytné funkce na parko-
vou zeleň. Předmětné území je vyme-
zeno ulicemi Na Pláni a K Vodojemu. 

Veřejnost se k možné podobě 
parku může vyjádřit už jen do  
2. dubna 2021 prostřednictvím  
e-mailu: martin@atelierhajny.cz.

Co studie mimo jiné nabízí?
n  obnovu a doplnění stávající zeleně 

a vytvoření kvalitního rekreačního 
prostředí pro místní komunitu,

n  využití stávající komplikované 
morfologie terénu. Příkré svahy jsou 
místy vyztuženy terasovým sezením, 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na Pláni vznikne nový park

místy jsou pokryty bezúdržbovým 
půdopokryvem,

n  zpevněné i nezpevněné cesty re-
spektující členitost terénu, sledující 
vrstevnice a vytvářející přirozené 
spojnice napříč územím,

n  stávající rozvody a lampy veřej-
ného osvětlení budou odstraněny 
a nahrazeny novými, ve vhodnějších 
pozicích,

n  uliční profily s ohledem na dosta-
tečné kapacity parkování, umístění 
autobusové zastávky v ulici K Vo-
dojemu,

n  vodovod s pitnou vodou do objektu 
zázemí a u komunitní zahrady, pít-
ka. V celém území rozvody dešťové 
vody z akumulační nádrže.
Otázka, jaká bude podoba zmí-

něného území, má bohatou historii. 
Zhruba před dvanácti lety začal boj 
obyvatel Malvazinek proti zámě-
ru developera, který chtěl v parku 
Na Pláni postavit čtrnáct bytových 
domů. Po více než sedmi letech lidé 
prosadili svou a prostor poté využívali 
pro sousedské akce a jiné společenské 
aktivity. n red

Nová podoba parku nabídne pěkný výhled na město, svahy budou místy vyztuženy terasovým sezením

Park by se měl stát 
společenským, 
kulturním, 
sportovním 
a relaxačním 
těžištěm Malvazinek
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INVESTICE

Vážní domek v Jinonicích má novou tvář
Odbor správy majetku dokončil 

rekonstrukci vážního domku 
v Jinonicích. Došlo k opravě 

nosného zdiva, byl zhotoven nový krov 
včetně střešní krytiny, nová prkenná pod-
laha a bylo osazeno nové okno a vstupní 
dveře. 

Objekt byl před lety svěřen hlavním 
městem do správy Prahy 5. Následně se 
zjistilo, že je ve velmi špatném technickém 
stavu a většina stavebních konstrukcí byla 
na hranici životnosti. K záchraně domku 
bylo nutné zajistit projektovou dokumen-
taci pro celkovou opravu a následně tuto 
opravu zařadit do plánu oprav. 

„Při přípravě a realizaci této akce bylo 
naší snahou v maximální možné míře 
respektovat původní vzhled a konstrukci 

tohoto historického objektu. Navzdory 
komplikacím z důvodu koronaviru se 
podařilo opravu dokončit. Věřím, že po 
opravách došlo k zásadnímu prodloužení 

životnosti objektu a domek bude ještě 
řadu let vkusně připomínat historii obce,“ 
informoval místostarosta Lukáš Herold 
(ODS). n red

TRAMVAJE

Jak dlouho bude trvat výluka  
u Ženských domovů?
Většina cestujících tramvajovými linkami 7 a 21  
si už asi zvykla na to, že soupravy do Radlic řadu týdnů 
nejezdí přes zastávku Na Knížecí, ale Plzeňskou ulicí. 
Důvodem je letošní mrazivé počasí, které definitivně 
zničilo už tak nekvalitní trojúhelník ulic Radlická  
a Za Ženskými domovy. 

Začátkem března byly 
z této křižovatky odstra-
něny výhybky. Kdy dojde 

k obnově tramvajového provo-
zu, je ve hvězdách. Na otázku, 
kdy by měla být trať zprovoz-
něna, ale odbor komunikace 
dopravního podniku neodpo-
věděl. Nicméně nejmenovaný 
zdroj z prostředí DPP časopisu 
Pětka potvrdil informaci, že 
k narovnání původních tras 
linek 7 a 21 společnost přistou-
pí možná až za několik let. To 
naznačují i interní materiály 
dopravního podniku, které 
nestanoví termín zprovoznění 
trati. 

Výstup z metra Na Knížecí 
by měl být po opravě cestujícím 
k dispozici letos v říjnu. 

Již několik let probíhá v režii 
Technické správy komunikací 
příprava komplexní rekonstruk-
ce ulice Za Ženskými domovy 
a rozšíření Radlické po odbočné 
tunely do Mrázovky. Součástí by 
mělo být doplnění nových za-
stávek Bieblova, které pomohou 
obsluhovat nově vznikající čtvrť 
Smíchov City. 

Trať do Holyně příští rok
Dopravní podnik měl v březnu 
vybrat zhotovitele nové tramva-
jové trati do Holyně. Veřejnou 
zakázku vyhlásil loni v listopadu. 
Předpokládá, že stavět by se 
mohlo začít už letos na jaře.

V současnosti je na barran-
dovské tramvajové smyčce vy-
budováno napojení, aby se kvůli 

stavbě nemusela přerušovat do-
prava na Barrandov. V první fázi 
má vzniknout 900 metrů trati od 
smyčky Sídliště Barrandov přes 
zastávku Kaskády do provizorní 
konečné zastávky Holyně. U ní 
nebude smyčka, takže na lince 5, 
která by do ní měla zajíždět, bu-
dou jezdit výhradně obousměrné 
vozy. Později dopravní podnik 

počítá s prodloužením trati 
o dalších 600 metrů k ulici K Ba-
rrandovu. Tam vznikne zastávka 
Slivenec, u které již bude smyčka 
pro obracení tramvají.

Stavba trati do Holyně by 
měla být hotová v příštím roce, 
o termínu jejího prodloužení do 
Slivence zatím nebylo rozhodnu-
to. n red

ROZVOJ A DOPRAVA

Domek například získal nový krov včetně střešní krytiny

Na tyto koleje se má již brzy napojit dalších 900 metrů tramvajové tratě



Nové varhany na Smíchově
Kostel Nejsvětější Trojice na Malostranském hřbitově 
se může pochlubit novými varhanami. Na jejich obnovu 
přispěla i radnice Prahy 5, v roce 2019 to bylo 200 tisíci 
korun, loni pak 217 tisíci. Varhany postavil v roce 1839 
varhanář Johann Ferdinand Guth z Čisté u Rakovní-
ka. Jedno z jeho prvních děl nebylo od počátku příliš 
zdařilé, a tak nástroj v roce 1861 přestavěl c. k. dvorní 
varhanář Josef Gartner z Prahy. To také byla posled-
ní velká investice do tohoto nástroje. Chudá farnost 
neměla nikdy dostatek prostředků na opravy, a tak byly 
závady na varhanách v průběhu 20. století flikovány, jak 
jen se dalo. Značně opotřebený, červotočem a vlhkostí 
poškozený nástroj restauroval v letech 2018 až 2020 
varhanář-restaurátor Marek Vorlíček z Domažlic. Barev-
ný a stříbřitý zvuk osmnácti rejstříků dvoumanuálových 
varhan s 1003 píšťalami čeká na své posluchače, až se 
pandemická situace zklidní. n red
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KULTURA

Rezervace termínu: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
na emailu: programy@museumportheimka.cz

nebo na telefonu: +420 776 036 111

PROGRAM  
Musea skla Portheimka
Štefánikova 68/12, www.museumportheimka.cz

n  14. 4., 17 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy 
Alena Matějka – Omnia mea 
s lektorkou muzea
Rezervace prohlídek na e-mailu 
programy@museumportheimka.
cz nebo na telefonu 776 036 
111. Cena: cena vstupenky + 
40 Kč / komentovaná prohlídka 
krátkodobé výstavy / 60 minut

n  24. 4., 13.00–17.00 
Loutka opeřenec, workshop 
k výstavě Alena Matějka – Omnia 
mea
Líbí se vám výstava Aleny 
Matějka a rádi byste si odnesli 
nějakou památku na ni? Tak 
právě pro vás jsme připravili 
workshop výroby loutky. Pomocí 
různorodých materiálů si společně 
rozpohybujeme příběhy ukryté 

v jednom z děl. Kapacita dílen 
je omezená, prosíme proto 
o rezervaci času (13, 14, 15, či 16 
hodin) na e-mailu: programy@
museumportheimka.cz nebo na 
telefonu 776 036 111.
Cena: 50 Kč / loutka / 60 minut

n  29. 4., 16.30 hodin
Komentovaná prohlídka stálé 
expozice Sklo jako umění 
a krátkodobé výstavy Alena 
Matějka – Omnia mea s lektorkou 
muzea
Cena: cena vstupenky + 40 Kč / 
komentovaná prohlídka / 90 minut  
Rezervace na e-mailu programy@
museumportheimka.cz nebo na 
telefonu 776 036 111.
O konání akcí rozhodnou vládní 
opatření související s aktuální 
epidemickou situací.



ROZHOVOR

Generace vášnivých 
čtenářů stárne či dokonce 
vymírá. Knihy mají silnou 
konkurenci.
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SPISOVATEL A PUBLICISTA MICHAL VIEWEGH:

Čtenářství je návyk,  
který je nutné tvořit v dětství

Série autorského čtení tuzemských 
autorů má přitáhnout pozornost 
širší veřejnosti ke knihám. Z dů-

vodů protiepidemických omezení se 
zatím musí obejít bez živého publika.

n Stal jste se odborným garantem 
projektu Knihy v kobce. Čím vás 
projekt zaujal?
Každá akce, která propaguje knihy, 
spisovatele a čtenářství je vítaná a za-
plať pánbůh za ní. Oslovila mne Šárka 
Kuželová z pražského magistrátu. Líbil 
se mi nápad ty krásně zrekonstruo-
vané kobky na náplavce něčím oživit, 
třeba právě autorskými čteními.

n Jedním z hlavních bodů projektu 
Knihy v kobce je propagace knihy. 
Jak si stojí kniha ve světě komuni-
kačních technologií?
Knihy to v konkurenci desítek 
často skvělých televizních programů, 
multikin a on-line světa mají těžké 
a generace vášnivých čtenářů stárne 
či dokonce vymírá. Dříve jsem běžně 
prodával padesát tisíc výtisků a dnes, 
když to jde dobře, tak nějakých pat-
náct tisíc knih. Taky tady nebylo dvě 

stě kabelových televizí a internet ne-
měl tenhle kosmickej rozsah a dosah, 
jako před dvaceti lety. Kniha přežije 
jen tehdy, budou-li se rodit a dospívat 
čtenáři noví.

n Důležitost knihy hlavně pro děti 
ale předpokládám nezmizela…
Čtenářství je návyk. A když si ho 
nevytvoříte v dětství, když nevidíte ro-
diče číst, což je také důležitá věc, aby 
děti viděly rodiče číst, tak v pozdějším 
věku už vás mnoho věcí vzít do ruky 

knihu nepřinutí. Já se léta podílím na 
akci Celé Česko čte dětem, aby rodiče 
četli svým potomkům už v raném 
věku, protože tam ten návyk začíná. 
A je naprosto průkazně doloženo, že 
děti, které čtou, mají větší slovní záso-
bu. Nedělají tolik gramatických chyb, 
protože ta slova vidí v knížce. Rozvíjí 
se jim fantazie, emoční stránka, proto-
že když je to dítě schopné spoluprožít 
třeba dojemný příběh v knížce, na 
budování emocí, empatie, soucitu to 
má samozřejmě vliv. 

n Vaše autorské čtení v projektu Kni-
hy v kobce je plánováno na 1. dubna. 
Jaké bude aprílové čtení? 
Uvidíme, jak se vyvine pandemická 
situace. Pokud se akce uskuteční, chtěl 
bych divákům nabídnout něco úplně 
nového, dosud nevydaného – možná 
některou z povídek, které chystám pro 
příští knihu. Nebo ukázku z připravo-
vaného románu Dula. Snažím se vždy 
volit ukázku, která je srozumitelná 
i bez znalosti kontextu, a která je 
aspoň trochu zábavná.

Je nejprodávanějším českým spisovatelem  
s více než milionem výtisků. Kdo by neznal jeho  
později zfilmované romány Báječná léta pod psa, 
Výchova dívek v Čechách či Účastníci zájezdu. 
V současnosti se Michal Viewegh podílí na projektu 
autorského čtení v prostorách jedné z kobek  
na Smíchovské náplavce.

Často jsem podezírán, a někdy právem, že vykrádám vlastní život, říká slavný spisovatel



Je doloženo, že děti, které čtou, mají 
větší slovní zásobu. I proto nedělají tolik 
gramatických chyb.
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n Autorská čtení jsou zatím bez 
diváků, jak moc spisovateli schází 
poslouchající čtenáři či publikum 
obecně?
Musíme to brát, jak to je. Už jsem bez 
diváků četl, beru to prostě jako video-
nahrávku autorského čtení.

n Jak na vás celkově doléhá covido-
vá doba? 
Já jsem čtvrt století na volné noze, více 
než pětadvacet let tudíž nechodím do 
práce, píšu doma. Jsem tím pádem čás-
tečně zvyklý, ale samozřejmě mi chybí 
otevřené kavárny a restaurace a vůbec 
větší společenský život. Nezměnilo se, 
že denně sedím osm až deset hodin 
u počítače a nikoho kolem sebe ne-
mám. Ale změnilo se to, že potom jsem 
mohl jít za kamarádama na fotbal nebo 
tady do místní skvělý nový restaurace 
U Libora prostě posedět, dát si pivo, 
tlačenku a pokecat. Dcery mám po 
rozvodu v Mníšku pod Brdy a vždycky 
každý druhý víkend jsem je vyzvedával, 
jezdili jsme na náplavku, do cukrárny. 
Ale to neříkám nic objevnýho, to tak 
máme teď všichni. 

n Tu dobu možná trochu reflektuje 
i název vaší knižní novinky. Brzy by 

měl vyjít deník roku 2020 s názvem 
Ztracený rok. To asi nebude úplně 
veselé čtení…
Já se vždycky snažím, třeba podobně 
jako do zápisků na Facebooku, propa-
šovat tam nějaký vtip, dílčí příhodu. 
Když se mi stane v úterý něco, co má 
nějaký vtip nebo pointu, tak to tam 
rád zařadím. Myslím, že ilustrativní 
historka je jeden zápis, který je v tom 
deníku a kterému každý z nás dneska 
porozumí. 

Je to z období prvního lockdownu, 
takové té první frustrace, kdy jsme ni-
kam nemohli. A já tam píšu o mimo-
řádné události jednoho dne. Dcery si 
objednaly někde hrnce. A teď já sedím 
doma a po šesti dnech, kdy nevidím 
jedinýho živýho člověka, tak najednou 
dramatická událost. 

Přijíždí auto. Vystupuje pán, má 
roušku. Zvoní na mě. Já vycházím 
s rouškou k němu. On mě nechává na 
nějaký tablet podepsat, předává mi 
zboží. A já jdu zpátky s tou krabicí, 
s těma blbejma hrncema a mám 
pocit, že jsem něco zažil. A přitom 
je to taková banalita, o které bych se 
normálně neodvážil cokoli napsat, 
ale v kontextu té doby je to vlastně 
paradoxně tragikomicky významná 
událost.    

n Zmínil jste, že kromě deníku 
dokončujete Dulu, což je volné 
pokračování románů Biomanželka 
a Biomanžel. Výše zmíněná banalita 
s hrnci by asi jako inspirace na ro-
mán nestačila. Kde berete nápady?

Tak já jsem často podezírán, a někdy 
právem, že vykrádám vlastní život. 
Ale ono to nejde moc dělat jinak. 
Jsou spisovatelé, kteří pracují jenom 
na základě fantazie, ale to není úplně 
můj případ. Já jsem ten typ autora, pro 
kterého je ten vlastní život přirozenou 
inspirací. Když jsem učil na základce, 
napsal jsem Výchovu dívek v Čechách. 
Báječná léta pod psa jsou takovou tra-
gikomickou kronikou naší rodiny, byť 
je to z padesáti až sedmdesáti procent 
fikce, ale ten základ tam je. Já si nechci 
stěžovat, ale zrovna v téhle době za 
mnou ta témata nepřicházejí a musím 
si je hledat docela pracně.

n Vy máte určité specifické pouto 
s Prahou 5. Prozraďte, o co jde?
Pár let jsem bydlel na Zbraslavi, kde 
jsem právě učil na základce. Rád na ta 
léta vzpomínám. Tehdy jsem tam přišel 
na inzerát. Nabízeli, že učiteli dají byt 
3+1, což byla v porovnání s garsonkou 
na Sázavě 1+kk velká změna k lepšímu. 
A přišel jsem tam navíc jako mladý 
nadšený učitel. Dostal jsem třídnictví 
v páté třídě a odvedl jsem ty děti až do 
osmičky. Já jsem tehdy udělal takovou 
divadelní variaci na Vančurovo Roz-
marné léto, a to jsme s velkým úspě-
chem s dětma odehráli ve zbraslavském 
kině. Tak na to třeba rád vzpomínám. 
Teď konkrétně poblíž nádraží Smíchov 
sídlí mé nakladatelství Euromedia. 
Občasné pracovní obědy v přileh-
lém Wine Food Marketu jsou velmi 
příjemné. A snad v dohledné době zase 
budou možné. n sb

Michal Viewegh 
naprostou většinu 
svého života tráví 
v Sázavě



20

Pětka DUBEN /2021

SOCIÁLNÍ OBLAST A SENIOŘI
DOPRAVA

Taxík Maxík vás vozí už pátý rok
Centrum sociální 
a ošetřovatelské pomoci  
Praha 5 (CSOP) zahájilo 
v roce 2017 projekt Taxík 
Maxík, a to ve spolupráci 
s Nadací Charty 77 – Kontem 
Bariéry, Senzačními seniory 
a společností Česká lékárna 
holding provozující síť lékáren 
Dr. Max. 

Službu zajišťuje osmimístné 
vozidlo se speciální úpravou, 
darované Nadací Charty 77. 

Taxík Maxík je sociální služba ur-
čená k přepravě seniorů, zdravotně 
a tělesně postižených občanů z MČ 
Praha 5 starších 35 let, kterou zajišťuje 
pečovatelská služba CSOP na základě 
smlouvy o poskytování úkonů pečo-
vatelské služby. Doprovod Taxíkem 
Maxíkem je fakultativním úkonem 
pečovatelské služby a není klasickou 
taxislužbou, jak by se mohlo na první 
pohled zdát.  

Velmi žádaná služba
Přeprava Taxíkem Maxíkem se stala 
velmi rychle velmi žádanou, využíva-
nou a oblíbenou službou zejména pro 
ty, kteří jsou odkázáni na cestování 
městskou hromadnou dopravou 
a v důsledku svého zdravotního 
postižení mají částečně omezenou po-
hyblivost a používají kompenzační po-
můcky, jako jsou hole, berle, chodítka 
a invalidní vozíčky. V důsledku těchto 
obtíží nemohli absolvovat delší jízdy 
nebo se z těchto důvodů nepřepravo-
vali vůbec, byli takřka izolováni od 
reality života. 

„Za dobu svého fungování najel 
Taxík Maxík skoro 77 tisíc kilometrů 
po celém území hlavního města. Prů-
měrný věk klientů pečovatelské služby 
využívající jízdy je 79 let. Průměrně 
měsíčně najede Taxík Maxík 115 jízd,“ 
informoval radní Petr Lachnit (ANO). 

Ke snížení jejich počtu došlo pouze 
loni v době pandemie covidu-19, kdy 
klienti rušili objednávky z důvodu 
obav z nákazy. V tomto krizovém ob-
dobí Taxík Maxík však ještě mimořád-
ně zajišťoval přepravu pro „neklienty“ 
z řad seniorské veřejnosti a zdravotně 
a tělesně postižených občanů a vypo-
máhal všem, kteří potřebovali pomoc, 
přivézt nákupy a dopravit se bezpečně 
v době mimořádných hygienických 

opatření k praktickým lékařům nebo 
na úřady.

Všeobecná spokojenost
Po pětiletém provozování služby se ti, 
kteří se stali pravidelnými nebo ob-
časnými „cestujícími“ Taxíka Maxíka, 
shodují v prvé řadě na tom, že je pro 
ně tato služba cenově dostupná. Délka 
jedné jízdy je 60 minut po celém 
území hlavního města Prahy a jed-
norázové jízdné činí 60 Kč za osobu. 
Klient si může vzít s sebou i doprovod, 
pečovatelku nebo někoho z rodiny. 
Díky dostupnosti této služby se cítí 
klienti podstatně mobilnější, a jak se 
nám svěřují, otevřely se jim jiné mož-
nosti a příležitosti. Vystoupili ze světa 

samoty a beznaděje, jsou mnohem 
soběstačnější. 

Řidičem vozidla je Jan Krahulík, 
profesionál, bývalý taxikář, pracovník 
pečovatelské služby, který perfektně 
ovládá nejen jízdu, ale i místopis. Má 
dar empatie, optimismu a humoru, 
tím si získal snad každého, koho 
přepravoval. Se vstřícností a ochotou 
pomáhá každému při nástupu i vý-
stupu z vozidla, je garantem kvality 
přepravy. 

A kam vlastně klienti jezdí? Nejví-
ce jízd je objednáváno za praktickými 
lékaři na polikliniky, za specialisty 
do nemocnic. Dalšími cíli jsou úřady, 
notáři, pojišťovny, knihovny, pošty či 
lékárny. Nechybějí kadeřnictví, pedi-
kúra, masáže nebo třeba kavárna. 

Objednávky ve všední dny
Všichni klienti pečovatelské služby si 
mohou službu v časovém předstihu 
několika dnů objednat. Pro zájemce 
o poskytování pečovatelské služby 
jsou zveřejněny informace o přepravě 
vozidlem Taxík Maxík na webových 
stránkách www.csop5.cz. Klient si 
může zvolit i svůj doprovod, nebo lze 
využít doprovod pečovatelské služby. 
Jízdné nelze platit platební kartou. 
Pokud je místo určení shodné u vícero 
klientů, mohou cestovat po domluvě 
klienti společně. Vozidlo nepřepravuje 
zvířata, výjimku mají pouze asistenční 
psy. Příjem objednávek je v pondělí, 
úterý a ve čtvrtek od 7.30 do 15.30 ho-
din, ve středu od 7.30 do 16.30 hodin 
a v pátek od 7.30 do 14.30 hodin. Stačí 
využít telefonní číslo 720 022 972. n hv

Řidič Taxíku Maxíku 
pomáhá každému 
při nástupu i výstupu 
z vozidla, ručí za 
kvalitu přepravy 
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KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁDELNA

Čtenáři se mají na co těšit
Knihobudky, miniknihovničky, 
knihoboxy, sousedské 
knihovničky, pouliční knihovny. 
Pojmy, které slyšela v poslední 
době většina z nás a slouží  
jako názvy pro veřejná místa, 
která umožňují bezplatné 
sdílení publikací. 

Nacházejí se na rozličných mís-
tech: na nádražích, v parcích, 
v nemocnicích, v kavárnách 

nebo třeba na letišti. Mají podobu od 
malé poličky přes prosklenou vitrínu 
až po velké skříně nebo bývalé telefon-
ní budky. Jeden z prvních „knihboxů“ 
vznikl již před několika lety v Komu-
nitním centru Prádelna v Holečkově 
ulici, postupně se knihy staly vý-
znamným sortimentem zde provozo-
vaného Freeshopu. Toto vše však je 
pouze částí dění ohledně sdílení knih 
návštěvníky centra a další rozšíření 
v této oblasti se právě chystají.

Freeshop se zopakuje
Loni v srpnu pořádalo komunitní 
centrum první Letní knižní Freeshop. 
Návštěvníci si zde vybírali z velmi pes-
trého mixu knih takřka všech oborů 
– beletrie, poezie, knihy o výtvarném 
umění, pohádky nebo kuchařky apod. 
Nabídku doplňovaly nové tituly z vy-
davatelství Czech News Center,  
a. s., které obdrželo darem Centrum 
sociální a ošetřovatelské pomoci 
Praha 5, p. o., tedy organizace, jejíž 
součástí je kromě jiného také Komu-
nitní centrum Prádelna. 

Kromě doplnění vlastní knihovny 
mnozí návštěvníci přinášeli knihy, 
které naopak chtěli darovat ostat-
ním, „knihkupectví“ se tak průběžně 
během akce měnilo a doplňovalo. 
Ohlasy akce byly veskrze pozitivní, 
tudíž jakmile situace dovolí, pracovní-
ci centra by tuto formu „knihkupectví 
zdarma“ rádi zopakovali.

Do té doby funguje on-line Free-
shop, který nyní nabízí především 
knihy.  Průběžně se na facebooko-
vých stránkách Komunitního centra 
Prádelna – @kcpradelna – objevuje 
aktuální nabídka knih v podobě 
fotoalba. 

Zájemce pod vybranou položku 
přidá komentář „rezervace“, čímž si 
konkrétní věc „objedná“. Zároveň se 
zveřejněním nabídky je vždy uveden 

termín, kdy bude možné zarezervova-
né zboží v centru vyzvednout. V ten 
termín pak pracovník centra bezkon-
taktně a za dodržení všech nařízených 
opatření předá vybrané a vydezinfiko-
vané tituly.

Vznikne speciální knihovna
V blízké době se také začne budovat 
speciální knihovna v suterénu budovy, 
v prostorách jazykové učebny. Dojde 
tak k oddělení knih, kterých je oprav-
du mnoho, od ostatního sortimentu 
Freeshopu, čímž se zlepší uživatel-
ský komfort při jejich výběru. Díky 
podpoře Pivovarů Staropramen, coby 
dlouhodobého partnera Komunit-
ního centra Prádelna nejen v rámci 
pravidelných Community Days, bude 
vyprojektována a vyrobena atypická 
knihovna přesně na míru prostoru. 
Sdílené knihy tak budou moci být 
přehledně a tematicky uspořádány 
a vzniklá komunitní knihovna bude 
sloužit nejen jako místo pro sdílení 
knih, nýbrž také coby prostor k pose-
zení a čtení.

On-line Čtenářský klub Prádelna
Poslední novinkou v knižní oblasti je 
příprava on-line Čtenářského klubu 
Prádelna, který by měl mít podobu 
FB skupiny. Smyslem jeho založení je 
nabídnout komunitě čtenářů z centra 
sdílet nejen samotné knihy, ale také 
svoje čtenářské zážitky, dojmy, tipy 
a doporučení na různé tituly. Může 
se namítnout, že různých podobných 
skupin již existuje velké množství. Dů-
ležitým principem Čtenářského klubu 
Prádelna by však měla být lokálnost 
a propojenost s výše uvedeným knižním 
Freeshopem a knihovnou. Organizátoři 
tak velmi ocení příspěvky týkající se 
titulů z místní nabídky a sami se pokusí 
představit vybrané tituly blíže. 

„Kromě podpory čtenářství do-
chází k propojování lidí a komunity, 
což představuje hlavní smysl činnosti 
našich komunitních center. Mezi 
aktivními seniory, návštěvníky těchto 
center, je velké množství pravidelných 
čtenářů, což má pro ně, kromě jiného, 
i zdravotní přínosy v podobě podpory 
kognitivních funkcí či trénování pa-
měti. Sympatická je mi také idea sdíle-
ní zážitků z četby a především tipy na 
aktuální tituly dostupné v knihovně 
centra. Ale samozřejmě nejvíce se, 
stejně jako všichni pravidelní i ná-
hodní návštěvníci, těším na otevření 
centra k běžnému fungování,“ sdělil 
radní Petr Lachnit (ANO). n hv

Letní knižní 
Freeshop 
návštěvníkům 
Prádelny nabídl 
velmi pestrý mix 
knih takřka všech 
oborů
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ŘEDITELKA ZŠ GRAFICKÁ RADMILA JEDLIČKOVÁ:

Z naší školy žáci neodcházejí

n Končí vám první šestileté, a navíc 
úspěšné funkční období. Na začátku 
to ani na těch šest let nevypadalo…
Nastupovala jsem do školy, která měla 
svou činnost ukončit. Byl zrušen zápis 
do první třídy a z 89 žáků bylo 90 
procent romských dětí. Ale podstatná 
nebyla národnost, ale skutečnost, že 
pro rodiče těchto žáků nebylo vzdělání 
prioritou. Ti, kdo se o vzdělání svých 
dětí zajímali, své děti umístili do ji-
ných škol. Pedagogové se místo dalším 
rozvojem školy zabývali starostmi 
o vlastní budoucnost spojenou s exis-
tencí školy. Do vedení školy se nikdo 
nehrnul, pro mne to byla výzva.

n Co vás čekalo, co se muselo 
udělat? 
Čekala mě nadstandardní podpora 
od kolegů, kteří získali naději i novou 
motivaci. Ale i nepopulární kroky. 
S některými jsem se musela rozloučit, 
ne vždy to bylo jednoduché. Potře-
bovala jsem tým, který respektuje 
jednotnou vizi, a to někteří odmítli. 
Někteří již nebyli schopni vystoupit 
ze zaběhnutých stereotypů. Jediným 
komunikačním kanálem v té době 
byly webové stránky a žákovské 
knížky. Iniciovala jsem vznik spolku 
rodičů, založila jsem školní Facebook 
a Instagram, klasické třídní schůzky 
nahradily tripartity.

n Jak se narychlo zlepšuje kvalita 
výuky?
Přepracovali jsme školní vzdělávací 
program, zrušili jsme estetickou výu-
ku a zavedli druhý cizí jazyk. Nabídku 
volitelných předmětů jsme rozšířili 
o přírodovědná praktika, která vedou 
žáky ke konstruktivismu. V konku-
renci škol, které se nemusely potýkat 
se špatnou pověstí, musíte nabídnout 
něco, co jiní nemají. Já jsem si zhod-
notila, co máme a nemáme. Nemáme 
bazén, nemáme sportovní halu, nemá-
me velké a moderní tělocvičny, takže 
musíme mít kvalitní výuku a schopné 
pedagogy.

n A to se povedlo…
Byla jsem dokonce oslovena někte-
rými zastupiteli Prahy 5, abych jim 
předala know-how, jak se nám to 
podařilo. Jsme jediná škola v ČR, 
která dokázala obrátit trend. Uvádí se, 
že když je v jedné třídě tři a více rom-
ských žáků, tak se ta škola postupně 
stane romskou školou, protože tam 
majoritní část společnosti nechce dá-
vat svoje děti. Jsme jediná škola, která 
umí jít v tuto chvíli proti proudu, 
a přibývají nám děti majority. Když 
jsem nastoupila, měli jsme 90 žáků. 
Teď jich máme dvojnásobek a žáci od 
nás neodcházejí jinam.

n Škola je dnes stabilní a s dobrým 
výhledem, co dál?
Chceme se více propojit s naší 
mateřskou školou. Dojde k drobné 
úpravě vzdělávacího plánu tak, aby byl 
více v souladu s plánem školy a aby 
mu předcházel. V základní škole se 
budeme orientovat na badatelskou 
výuku, a proto chceme už v MŠ začít 
více s pokusy, s poznáváním, se sku-
pinovou prací. Chceme rozšířit práci 
s tablety a chceme dětem dát i základy 
robotiky pomocí jednoduchých robo-
tických hraček. 

n Co to znamená badatelská výuka?
Děti si na řadu věcí přijdou přirozeně 
samy. Chceme se zaměřit na čtenář-
skou gramotnost, která se promítne do 
všech předmětů, do výuky jazyků, do 
porozumění. Aby z našich žáků vyrostli 
lidé, kteří si umí udělat na věci vlastní 
názor, kteří umí třídit informace, kteří 
nepřebírají slepě třeba nějaké kon-
spirační teorie. Co se týká badatelské 
výuky, tak ta cílí na to, aby žáci sami 
přicházeli na principy, co, jak a proč 
funguje. Jedním z kroků zkvalitnění 
výuky je i zavedení IT výuky už od 
první třídy se základy jednoduchého 
programování, třeba přes robotické 
hračky, jak jsem o nich mluvila u MŠ. 

n Jak to bude vypadat v praxi?
Chceme během dvou až tří let vybu-
dovat multifunkční učebnu, kde se 
bude vyučovat přírodopis, matema-
tika, fyzika, chemie a přírodovědná 
praktika. Bude to takové vzdělávací 
centrum a zázemí pro badatelskou vý-
uku. Příští rok už budeme mít novou 
polytechnickou dílnu, což zase propo-
jíme s návštěvami dětí z MŠ v rámci 
projektových dnů. Protože pro děti, 
které by mohly uvažovat o řemesle, je 
velmi pozdě začínat s polytechnickou 
výukou na druhém stupni. Děti se 
musí s těmi činnostmi a nástroji se-
známit mnohem dříve, takže začneme 
v předškolním věku. Pokračovat bude-
me formou volnočasových aktivit na 
prvním stupni a navážeme na druhém 
stupni, kde je polytechnické vzdělává-
ní součástí výuky. 

n Co vás za těch šest let nejvíce 
těší a posiluje do dalšího funkčního 
období?
Lidé měli a stále ještě trochu mají ško-
lu spojenou s minulostí a obávají se, 
že výuka tu není dost kvalitní. Když 
k nám rodiče přijdou, seznámíme je 
s výukou, s konkrétním učitelem pro 
jejich dítě. Já je seznámím s vizí školy 
i tím, jak to v naší škole funguje a jak 
zapojujeme rodiče do chodu školy 
a spolupracujeme s nimi. Jim se to 
líbí, ale potom se třeba ještě nechají 
znejistět někým z okolí. Ovšem stalo 
se nám již opakovaně, že se k nám tyto 
dětí vrací, někdy i v průběhu 1. třídy. 
Ale už máme řadu zpětných vazeb, 
že rodiče obešli několik škol a vybrali 
si nás. Těší mě, že se stáváme první 
volbou, a to je ohromná motivace i do 
budoucna. n sb

Radmila Jedličková 
bude školu řídit 
dalších šest let

Nejen na zápisy prvňáčků se připravuje škola, 
která byla ještě před několika lety téměř 
odsouzená k zániku. Dnes na ni rodiče žáků 
nedají dopustit a pedagogický sbor se připravuje 
na další modernizaci výuky. Duší i tváří proměny 
„ztracené“ školy je ředitelka Radmila Jedličková, 
která čerstvě získala další šestiletý mandát.
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Základní škola a mateřská škola Barrandov,  
Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615

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

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

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

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021, 8.00–18.00 hod.

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021, 14.00–17.00 hod.

Základní škola Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021, 14.00–18.00 hod.

Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021, 14.00–17.00 hod.

Základní škola Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463 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 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021, 14.00–18.00 hod.

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007 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 13. 4. 2021 a 14. 4. 2021, 14.00–18.00 hod.

Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9 12. 4. 2021 – 16. 4. 2021 (bude upřesněno na webu školy)

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021, 13.00–17.00 hod.  
(bude upřesněno na webu školy)

Aktuální informace vzhledem k epidemické situaci jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých základních škol

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

MŠ TRÉGLOVA

Obohacení 
distanční výuky, 
úkoly visí na plotě
S netradiční formou distanční výuky přišlo  
vedení Mateřské školy Tréglova. Na plotě areálu  
se začaly objevovat obrázky s úkoly,  
které kolemjdoucí rodiče s dětmi řeší. 

Ty se postupně obměňují. 
K dispozici jsou i omalo-
vánky, i ty si zájemci mo-

hou odnést domů. Pedagogové 
doufají, že se úkoly dětem budou 
líbit a zpříjemní jim čas, který 
nemohou trávit ve školce.

„Naše mateřská škola pro-
vádí distanční výuku klasickým 
způsobem, máme spolupráci 
s rodiči přes e-mailové adresy 
i přes facebookové stránky, 

kam paní učitelky jednou týdně 
zasílají vzdělávací úkoly. Rodiče 
je plní, zpětnou vazbu máme. 
Přišli jsme ale i s novou formou 
distanční výuky, kdy jsme na plot 
pověsili úkoly a hádanky, rodiče 
se zastavují a zpracovávají úkoly 
přímo zde. Zájem stoupá, sídlíme 
totiž na strategickém místě, děti 
s rodiči chodí kolem na procház-
ky,“ informovala ředitelka školy 
Milena Bardová. n red Nová forma výuky si postupně získává pozornost kolemjdoucích



Geoportál zjednoduší a informačně 
obohatí život našich občanů
Radnice Prahy 5 se dlouhodobě snaží rozšiřovat informační 
kanály o naší městské části. Dalším takovým projektem je 
i geoportál, který už dobře funguje u sousedů v Praze 6. Právě 
s nimi jsme se domluvili, že jejich znalosti a zkušenosti s geo-
portálem využijeme a společně přispějeme k vývoji a zdoko-
nalování už používaného softwaru. K funkcím informujícím 
třeba o možnostech sportovního vyžití, mobiliáři městské 
části nebo třeba rozsahu volebních okrsků tak díky zmíněné 
spolupráci přibude i řada dalších možností využití. 

Podobně jako paní starostka oceňuji na geoportálu mož-
nost více přiblížit městskou část našim občanům, kteří se díky 
zavedeným funkcím budou moci lépe orientovat nejenom ve 
spravované agendě Prahy 5, ale také v jednotlivých oblas-
tech pátého obvodu. Například se jednoduše dozvědí, kde při 
ranním běhu doplní tekutiny u nejbližšího pítka nebo kde je 

momentálně uzavírka dopravní komunikace. 
Věřím, že se nový geoportál stane informač-
ním kanálem, který našim občanům pomůže 
co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit život 
nejen v jejich čtvrti. n

Vladan Brenčič, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: vladan.brencic@praha5.cz

Každý občan uvidí,  
kdo má za co odpovědnost
Název projektu geoportál zní velmi tajemně, ale v podstatě to je 
jednoduchá mapa, která umožní obyvatelům Prahy 5 orientaci 
v některých záludnostech pražského života. Projekt je na začátku 
a bude do něj vstupovat množství požadavků z jednotlivých odborů 
radnice. Za mě v něm vidím přínos například v tom, že člověk uvidí 
nepořádek na ulici a rád by to někam nahlásil. A možná se i trošku 
nazlobil a zanadával na příslušný šlendrián. V metropoli je však 
těžké často odhalit viníka, třeba jedna louka má části, které patří 
Praze, Praze 5 a soukromému vlastníkovi. Koše na Andělu odváže-
jí Praha 5, TSK a provozovatelé zastávek MHD. Dobrý příklad letos 
při větším sněžení, chodník před radnicí zasypaný sněhem (zajiš-
ťuje magistrát) a přes ulici u kostela a okolo Portheimky vymetené 
chodníky (zajišťuje Praha 5). V geoportálu každý jednoduše uvidí, 
komu jaká zeleň, chodník, odpadkový koš, hřiště, dětské hřiště 
apod. patří, jaký je kontakt pro případnou stížnost nebo námět. Na 

radnici nyní třeba připravujeme systém, aby-
chom malé díry v dlažbě na chodníku opravili 
do 14 dnů od chvíle, kdy se o nich dozvíme. 
Když se s takovou opravou otálí, tak je tam 
brzy místo tří vypadlých kostek kostek třicet 
a oprava už je mnohem dražší. n

Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5

E-mail: lubomir.broz@praha5.cz

Důležitá je zpětná vazba od občana
V současné době velmi snadného přístupu k informacím se 
rychle mění i chování lidí, pokud jde o zdroje, které použí-
vají. Je otázkou, zda by geoportál byl první volbou občanů, 
pokud budou vyhledávat informace z území Prahy 5. Když 
občan potřebuje vyhledat důležité informace, využije některý 
z obecných vyhledávačů Google, Seznam apod. Tyto vyhledá-
vače výborně fungují a hl. m. Praha má navíc vlastní portál, 
kde se soustředí informace z celé Prahy. Abychom proto tyto 
už existující nástroje nesuplovali, je třeba, aby měl geoportál 
přidanou hodnotu ve formě zpětné vazby od občana k radnici. 

Jednou z podstatných věcí, které má samospráva řešit, je 
čistota veřejného prostoru. Zpětná vazba, tedy hlášení napří-
klad potřeb občanů v oblasti čistoty, musí být výbavou tohoto 
nového nástroje, aby nebyl zbytný, ale stal se smysluplným 
a občany používaným. n

Nadežda Priečinská, zastupitelka MČ Praha 5

E-mail: nadezda.priecinska@praha5.cz

V čem vidíte  
hlavní přínos 
projektu 
geoportálu?

Otázka měsíce

FÓRUM
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Záleží na uživateli
Mít pohromadě všechny důležité informace o městě, ve 
kterém žiji a na jehož rozvoji se podílím, to je sen urbanistů, 
městských inženýrů a komunálních politiků. Geoportál je do 
značné míry jeho naplněním. Ovšem, jako každý nástroj, čeká 
na ruku, která ho bude používat.

Smysl má tedy pro toho, kdo se chce ptát a ví, na co se 
ptát. Jeho používání tedy nenahrazuje základní povědomí 
o územním plánování a životním prostředí. V čem zásadně 
posouvá možnosti dobrého návrhu rozvoje území, ve kterém 
žijeme, je zobrazení souvislostí. Ukazuje, nakolik je vývoj 
území zakotven v čase, přičemž období, ve kterém lze vývoj 
sledovat, je dostatečně dlouhé na to, aby bylo možno sledovat 
trendy a poučit se z dobrých i špatných důsledků etap vývoje. 
Zároveň lze sledovat aktuální data v životním prostředí, napří-
klad imisní mapy, hlukovou zátěž či klimatické údaje. 

Nepředpojatý uživatel systému si tedy může uvědomit 
míru souvislosti mezi využitím území 
a stavem životního prostředí, ve kterém žije 
a do kterého přivádí na svět své děti. A to 
považuji za nejpodstatnější. Geoportál může 
vést k vědomí odpovědnosti za svěřené 
životní prostředí. n

Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů

E-mail: josef.cuhra@praha5.cz

Mapy jsou ideální nástroj komunikace
Dnešní otázka „V čem vidíte největší přínos geoportálu?“ 
opravdu nebyla dobře položená, ale rozhodl jsem se být 
trochu zenový. Mapové podklady by měla veřejná správa pou-
žívat ke komunikaci s obyvateli města stále více a lépe.

Geoportál je jedna z mnoha možností a jeho hlavní vý-
hodou je, že tento mapový systém již používá hlavní město 
(www.geoportalpraha.cz) i katastr nemovitostí coby veledůle-
žitý úřad státní správy. Praha je jedno město. Starost o různé 
jeho součásti – ulice, zeleň, školy, divadla atd. – je nějak 
rozdělená mezi magistrát a sedmapadesát radnic, Pražan 
nicméně potřebuje informace celistvé.

Pokud se pro využití geoportálu úřad naší městské části 
rozhodne, bude to znamenat, že informace o Praze 5 budou 
zobrazené na podkladu poskytovaném hlavním městem. Moje 
přání je, aby tento nástroj využívala nejen samospráva k pro-
mování svých akcí, ale i státní správa našeho úřadu. Informa-

ce z úřední desky stavebního úřadu jsou pro 
mapový podklad jako stvořené. n

Daniel Mazur, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: daniel.mazur@praha5.cz

Přínos geoportálu pro obyvatele  
se teprve ukáže
Informačních zdrojů pro občany není nikdy dost. Informace, 
které se týkají Prahy 5, mají být určitě přehledně na jednom 
místě. Když se podíváme, jaké informace tato nová platforma 
nabízí v sousední městské části Praha 6, tak i to mi přijde 
málo. Přijde mi velmi vhodné využití platformy Google, kterou 
prakticky každý uživatel internetu zná. Podstatné ale je, jaké 
informace bude na geoportálu radnice uveřejňovat. 

Nabízí se zveřejňovat maximum informací. Fajn je, když 
se dozvím, kam s velkoobjemovým odpadem, kde jsou jaké 
uzavírky ulic, rekonstrukce komunikací, kam k lékaři, aktuálně 
například kam za PCR testem a tak dále. Velký potenciál sa-
mozřejmě mají informace z úřední desky úřadu, včetně všech 
stavebních řízení, informace o projednávaných projektech 
v orgánech městské části, nabídky nebytových prostor, proná-
jmy bytů nebo prodeje majetku. n

Tomáš Homola, místostarosta MČ Praha 5

E-mail: tomas.homola@praha5.cz

Geoportál – skvělý podklad, ale co dál?
Dalo by se říci: „Konečně tady máme hmatatelný důkaz 
prospěšnosti digitalizace veřejné správy.“ Geoportál Prahy 
je rozpracováním geoportálu ČR a ten je zase implementací 
evropského projektu INSPIRE. I když není vše zdaleka hotovo 
a ne všechno je bez chyb, již teď poskytuje mnoho informací 
jak profesionálům, tak běžným občanům; jako například mož-
nosti bezbariérového přístupu nebo cyklotrasy. 

Geoportál je vlastně jenom rozcestník pro přístup k různým 
aplikacím a datům o území, které spravují různé instituce. 
A v tom je právě problém, protože každá mapa se ovládá 
jinak. Uspokojivě fungují ty, které má na starosti zpracovatel 
geoportálu, Institut plánování a rozvoje. Myslím, že tyto analy-
tické projekty dělá IPR výrazně lépe než to, pro co byl zřízen, 
tedy plánování územního rozvoje. Například určil plochy, kde 
je možno stavět, ale už nestanovil jakou infrastrukturu (školy, 
nemocnice, dopravní obsluhu...) je potřeba k tomu vybudovat. n

Zdeněk Laciga, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: zdenek.laciga@praha5.cz
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Zpráva se ihned rozšířila mezi 
zdejší občany, ale málokdo si 
událost spojil s korupční aférou 

nazvanou kauza Eynatten, která tehdy 
začínala plnit úvodníky denního tisku.

Kauza Eynatten
Šéf vojenského zásobování generál 
Eynatten byl zatčen v únoru 1860 
a krátce poté byla zahájena rozsáhlá 
policejní akce. Defraudace provázaná 
s korupcí se týkala armádních dodá-
vek při válce v Itálii. Císař František 
Josef I. proto žádal přísné prošetření 
bez ohledu na postavení podezře-
lých. Ještě před zahájením soudního 
procesu se Eynatten ve své cele oběsil 
na zdobné šňůře uniformy. V dopise 
císaři vinu přiznal a žádal o odpuš-
tění. Ačkoli nejmenoval komplice, 
došlo k vlně zatýkání od Prahy až po 
Benátky. 

V síti vyšetřovatelů se kromě 
důstojníků ocitli také význační 
představitelé rakouského obchodu, 
finančních institucí či státních úřadů. 
Vyšetřující soudce k výslechu poslal 
i ministra financí Karla Ludwiga von 
Bruck, jehož propojení s defraudanty 
císař zpočátku nemohl uvěřit. Fakta 
ale mluvila proti ministru a 22. dubna 
byl Bruck zproštěn úřadu. Rozhodnutí 
obdržel cestou z opery a ještě týž večer 
spáchal sebevraždu. Skandál s meziná-
rodním přesahem a série úmrtí s ním 
spojených se staly veřejnou senzací. 

SMÍCHOV

Vzestup a pád továrníka  
Franze Richtera 

HISTORIE
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A nitky vedly rovněž na průmyslové 
předměstí Prahy – na Smíchov. Před 
soudem jako jediný stanul Franz 
Richter – smíchovský průmyslník 
a ředitel vídeňského Creditanstaltu, 
tehdy nejmocnější finanční instituce 
v monarchii. Kdo byl tento dnes již 
zapomenutý příslušník podnikatelské 
elity poloviny 19. století?

Z Bochova na Smíchov
Franz Anton Richter se narodil 27. lis-
topadu 1809 v západočeském Bochově 
koželuhovi Johannu Richterovi a jeho 
manželce Magdaléně. Po odbytí 
školních povinností se rozhodl hledat 
štěstí v Praze, kde nastoupil praxi 

v podniku velkoobchodníka Josepha 
Bergmanna. Jednu z oblastí obchod-
ního zájmu představoval bavlnářský 
sektor. V něm se Richter brzy zorien-
toval a v první polovině třicátých let 
přijal nabídku J. N. Kastnera a stal se 
ředitelem podniku na předení bavlny 
v Libockém Dole nedaleko západo-
českých Kraslic. Ve vedení závodu 
prokázal své manažerské kvality 
i schopnost proniknout do technic-
kých otázek spojených s provozem 
přádelny. Inicioval její modernizaci 
například zavedením parního stroje 
zakoupeného od firmy Aston & Co. 
V této době pojal za manželku Wilhe-
minu rozenou Haase, dceru spoluza-
kladatele slavné slavkovské porcelánky 
a tehdy purkmistra v západočeském 
Slavkově. Do roku 1851 se jim narodi-
lo celkem šest dětí, přičemž poslední, 
Rudolf Richter, už na Smíchově, kam 
se rodina přestěhovala. Byl pokřtěn 
v kostelíku sv. Filipa a Jakuba, který 
stával na dnešním Arbesově náměstí. 

V dnešní Kartouzské ulici vybu-
doval rozsáhlý tovární areál s jednou 
z nejmodernějších přádelen bavlny 
v Českém království. Textilní průmysl 
byl na vzestupu a zámožný továrník se 
stal i váženým smíchovským souse-
dem. Přízeň místních si údajně získal 
jak svým ohleduplným jednáním 
se zaměstnanci, tak dobročinnými 
podniky. Finančně podpořil také 
místní židovskou obec. Stal se členem 
pražské obchodní a živnostenské ko-
mory a brzy platil za předního znalce 
v bavlnářském průmyslu i v obchodní 
a daňové politice státu. Stal se členem 
poradních kolegií pro celní otázky 
a členem komise pro pořádání světové 
výstavy v Londýně (1851). Saský král 
mu udělil stříbrnou medaili za jeho 
přínos bavlnářskému odvětví. Také 
Vídeň si cenila služeb smíchovské-
ho továrníka. Vládě radil například 
v opatřeních proti pašeráctví v Lom-
bardii. Jeho další sociální vzestup je 
spojen s kariérou ve slavném vídeň-
ském úvěrním ústavu.

Soud s ředitelem Creditanstaltu
U zřízení K. k. privilegovaného ra-
kouského úvěrního ústavu pro obchod 

Ve večerních hodinách  
3. března 1860 si obyvatelé 
Mödlingu u Vídně všimli 
dvou neznámých mužů 
v důstojnických uniformách. 
Dvojice působila rozrušeně 
a po večeři v místním hostinci 
vyrazila k místu zvanému 
Brühl. Když ale spatřili blížící 
se četnickou hlídku, oba si 
bez váhání přiložili pistole ke 
spánku a stiskli spoušť. Jeden 
zemřel na místě, druhý byl 
s těžkým zraněním zadržen. 

Továrník a finančník 
Franz Richter
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a průmysl (K. k. priv. Österreichische 
Credit-Anstalt für Handel und Gewer-
be) stála skupina finančníků a aristo-
kratů na čele s rodinou Rothschildů. 
Vznikl ve Vídni v roce 1855. Vedle 
běžných finančních služeb se stal plat-
formou pro náročné finanční operace 
a investice do budování průmyslu, 
zejména pro státem subvencovanou 
výstavbu železniční sítě. Mocensky 
představoval neobyčejně vlivnou 
zájmovou skupinu. Pozadí výběru 
Richtera do funkce hlavního ředitele 
je nám skryto, nicméně následně od 
císaře obdržel Řád železné koruny III. 
třídy, na základě kterého mohl požá-
dat o udělení rytířského stavu. Richter 

se od té doby pohyboval mezi nejmoc-
nějšími muži státu. Radil ministru 
financí a pro stát vykonával náročné 
finanční operace, mimo jiné měno-
vé intervence v zahraničí, zejména 
v Londýně. K investičním projektům 
organizovaným Richterem patřilo i fi-
nancování železničního spojení Prahy 
(Smíchova) s Německem. Zlomovým 
momentem se staly jeho aktivity za 
války rakouského císařství s francouz-
sko-sardinskou koalicí v roce 1859. 

Porážky rakouských armád 
(u Magenty a Solferina) a potupné 
jednání o příměří se staly impulzy 
k důkladným vnitrostátním prověr-
kám, při nichž byla zjištěna mnohá 
pochybení. Do té největší kauzy byl 
namočen i hlavní ředitel Creditanstal-
tu, který Eynattenovi zajistil logistiku 
pro uložení úplatků od dodavatelů, 
kteří armádu zásobovali nekvalitním 
a předraženým zbožím. Zatímco na 
bojištích umírali synové a otcové 
z celé říše, někteří velitelé, obchodníci 
a finančníci bohatli na úkor státní 
kasy. Zakázky pro své závody získal 
také Richter, a jelikož nebyl schopen 
dodat dostatečný počet výrobků, 
zajistil si subdodavatele za nižší ceny 
a z rozdílu profitoval. Pochybné byly 
i některé finanční operace provedené 
„ve prospěch“ vlády v Londýně na pří-
kaz ministra financí Brucka, nicméně 

Přádelna bavlny  
v dnešní Kartouzské 
ulici

Po porážce 
u Solferina 

přišly důkladné 
vnitrostátní 

prověrky

Pravděpodobně dnes již 
nedochovaná hrobka Franze 
Richtera vyčnívající zpoza zdi 
Malostranského hřbitova

osudným se mu stalo až korumpování 
Eynattena, z něhož byl soudem shle-
dán vinným. Zatčen byl v březnu 1860 
a po devíti měsících strávených ve 
vídeňské vyšetřovací vazbě byl Richter 
odsouzen k měsíci žaláře. Propuštěn 
byl ale už po dvou půstech ještě před 
Vánocemi téhož roku.

Poslední rozloučení
Část veřejnosti sledovala zametení 
rozsáhlé defraudace pod koberec se 
znepokojením. Obecně se mělo za 
to, že mnozí vysoce postavení viníci 
se trestu vyhnuli. Ostatně i výsledek 
Richterova procesu byl pokládán za 
případ známého rčení o vlkovi, který 
se nažral, ale koza zůstala celá. Aféra 
se přesto významným způsobem 
zapsala do naší historie. Machina-
ce prováděné státními úředníky 
a odtajněné během soudního procesu 
jen utvrdily liberální politiky v jejich 
požadavku na obnovu parlamenta-
rismu a s ním spojenou občanskou 
kontrolu hospodaření státního aparátu 
s veřejnými prostředky. První parla-
mentní volby se uskutečnily ve druhé 
polovině února 1861. Richter svůj hlas 
ale už neodevzdal. Jen pár týdnů po 
svém propuštění zemřel na „nervovou 
horečku“. Dne 5. ledna 1861 byla ra-
kev s tělem „slavného“ smíchovského 
továrníka převezena z Vídně do Prahy. 
Průvod se svíčkami zesnulého dopro-
vodil až na Malostranský hřbitov, kde 
byl uložen k věčnému spánku, nejprve 
do hrobu svých příbuzných Haasů, 
později do honosné rodinné hrobky. 

Vedení podniků se později ujali 
jeho synové, přičemž Alexander Rich-
ter byl od 80. let 19. století volen zem-
ským poslancem za kurii obchodních 
a živnostenských komor za německou 
liberální stranu. Sociální status, vydo-
bytý otcem, si už udržel. A stejně jako 
on se stal vrcholným představitelem 
dosud vlivné finanční instituce – České 
spořitelny (Böhmische Sparkasse).

Osud Franze Richtera ovlivnily 
významné hospodářské a společenské 
procesy první poloviny 19. století. Ná-
stup průmyslové revoluce využil plnou 
měrou a díky své „šikovnosti“ a hou-
ževnatosti se zařadil mezi významné 
podnikatele Českého království. 
Osudným se mu stal až výkon vysoké 
funkce ve finančním sektoru. Zda se 
jednalo jen o jeho iniciativu v nebez-
pečné hře se státními zakázkami, nebo 
zda pouze plnil příkazy z vyšších míst, 
prameny neprozradily. Tak či onak 
by z mnoha důvodů jeho životní pouť 
neměla být zapomenuta. n

Pavel Fabini
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SPOLEČNOST

Důležitá  
telefonní čísla:
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA 1. POMOCI  
PRO OBYVATELE PRAHY 5 A 16
n  Fakultní nemocnice v Motole
Ordinační hodiny: 
po–pá 19.00–6.30, so–ne nonstop

n  Ordinace LSPP pro dospělé pacienty
Umístěna je v hlavní budově  
(modré – část nemocnice  
pro dospělé pacienty). 
Tel.: 224 438 590

n  Ordinace LSPP pro dětské pacienty
Umístěna je v budově Dětské polikliniky 
FNM (komplex Dětské fakultní nemocnice).
Tel.: 224 433 652, 653

n  Zubní pohotovost pro dětské pacienty
Tel.: 224 433 659, 652, 653

n  Pohotovostní lékárna v Praze 5
Provozní doba pro veřejnost: nonstop
Tel.: 224 435 736
Lékárnu najdete ve vstupním bloku 
Nemocnice Motol (budova ředitelství).

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA 5 A 16
n Obvodní ředitelství
Smíchov, Kobrova 1366, 
tel.: 222 025 360, 361

n Okrskové služebny
Slivenec, K Lochkovu 6  
Lochkov, Cementářská 192,  
tel.: 257 912 751
Zbraslav, Žabovřeská 1227,  
tel.: 257 213 233
Velká Chuchle, Radotínská 69, 
tel.: 257 220 209
Barrandov, Krškova 807,  
tel.: 222 025 366
Radotín, U Starého stadionu 1379/13, 
tel.: 222 025 342

n Přestupky 
Tel.: 222 025 355, 356
V případě, že se nedovoláte  
na detašované pracoviště,  
volejte přímo na obvodní ředitelství.

MÍSTNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
n  MOP Smíchov, Na Bělidle 5, 

tel.: 974 855 700

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

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

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

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

n  MOP Zličín, Strojírenská 386, 
tel.: 974 855 770

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás touto cestou informovat 
o ceremoniálu „Vítání občánků“. 

V důsledku dlouhodobě nepříznivé 
epidemické situace v České republice 
a vládních restrikcí jsme byli v minulém 
roce nuceni přistoupit k postupnému 
zrušení všech podzimních termínů 
zmíněných slavnostních obřadů. Jednalo 
se zejména o setkání dětí narozených 
v období od května do srpna roku 2020, 
jejichž rodičům byla zaslána pozvánka 
na konkrétní termín. 

S politováním vám sdělujeme, že nucené 
rušení obřadů se týkalo velkého množství 
přihlášených zájemců, kterým již nejsme 
schopni vyjít vstříc a nabídnout jim termín 

náhradní. Přestože jsme vzniklou situaci 
nemohli nikterak ovlivnit, chápeme vaše 
zklamání a za nepříjemnosti se omlouvá-
me. Je nám velmi líto, že se s vašimi nej-
menšími a vámi nemůžeme potkat osobně 
při slavnostním obřadu, a proto vám 
alespoň připravíme pamětní list k tomuto 
slavnostnímu uvítání. 

Závěrem bych vám ráda popřála 
jménem představitelů městské části Praha 
5 a jménem svým pevné zdraví, mnoho 
štěstí, lásky a radosti z vašich dětí. n

S úctou
Renáta Zajíčková 
starostka městské části Praha 5

Prvním loni narozeným občánkem Prahy 5 se stal Bořivoj Matoušek

Slavíte výročí svatby, významné  
životní jubileum nebo narození potomka? 
Napište nám o tom!
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje 
získávat informace o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás na 
významné výročí svých blízkých upozornili sami. Děkujeme.

Pokud budete mít zájem, abychom vás do naší rubriky „Blahopřejeme“ 
zařadili, kontaktujte nás na e-mailu: redakce@praha5.cz.



Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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KONTEJNERY

CO DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU PATŘÍ?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo 
a kovové předměty.

 Rozhodně NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad 
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové 
oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak 
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, 
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Velkoobjemové kontejnery

i Rozpis na duben 2021 
sledujte na
www.praha5.cz

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

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

sobota 8.30–15.00 hodin.

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

Kontejnery budou přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10.00 hod. a následně dle 
potřeby měněny. Poslední odvoz proběhne vždy v sobotu nejpozději v 15.00 hod.

Na každém stanovišti bude kontejner 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. 

Další informace poskytuje: 
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5.

Kontaktní osoba: Milan Tikal, DiS., tel.: 257 000 307, e-mail: milan.tikal@praha5.cz.

 Datum  Stanoviště
 2. 4. – 3. 4. Svornosti x Pod Tratí
  Pod Hájem x U Pernikářky
 9. 4. – 10. 4. Na Homolce – u č. 17
  Na Hřebenkách – proti č. 12
  Pod Hybšmankou – proti č. 12
 16. 4. – 17. 4. Na Farkáně II x Od Vysoké
  Kobrova – u č. 6
 23. 4. – 24. 4. Nad Klikovkou – proti č. 11
  U Šalamounky x K Měchurce
  Za Zámečkem – proti č. 10
 30. 4. – 1. 5. U Klavírky – proti č. 10
  Souběžná II x Na Vidouli

 Datum  Stanoviště Čas
 1. 4. Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská 16.00–20.00
  Werichova – proti č. 17 16.00–20.00
 7. 4. Pekařská x Vidoulská 16.00–20.00
 8. 4. Nový Zlíchov – u separace 16.00–20.00
 9. 4. Zdíkovská x Libínská 16.00–20.00
 14. 4. Kováků x Na Zatlance 
  (popř. Plzeňská pod most) 16.00–20.00
 15. 4. Ke Kotlářce č. 14 16.00–20.00
 16. 4. Devonská – u separace 16.00–20.00

VOK pro sběr bioodpadu
CO DO BIOODPADU PATŘÍ?

Rozhodně ANO: pouze bioodpad (listí, tráva, větve, zemina, 
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).

Rozhodně NE: živočišné zbytky.

 Datum  Stanoviště Čas
 4. 4. Baldové x Vejražkova 9.00–12.00
 4. 4. Brdlíkova – parkoviště u hřbitova 9.00–12.00
 4. 4. Ke Smíchovu x Lipová alej 13.00–16.00
 11. 4. Butovická x Pod Vidoulí – parkoviště 9.00–12.00
 11. 4. Hlubočepská – proti zastávce 
  BUS Michnovka 9.00–12.00
 18. 4. Fráni Šrámka x Nad Husovými sady 9.00–12.00
 18. 4. Nad Výšinkou x Na Hřebenkách 9.00–12.00
 18. 4. Lumiérů x Skalní 13.00–16.00
 25. 4. Na Farkáně II x Od Vysoké 9.00–12.00
 25. 4. V Břízkách č. 11 9.00–12.00
 2. 5. Nad Turbovou x Na Stárce 9.00–12.00
 2. 5. náměstí 14. října x Preslova 9.00–12.00
 2. 5. Pod Hájem x U Pernikářky 13.00–16.00

Kontejnery jsou určeny pouze na bioodpad (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský 
bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky). Po celou dobu přistavení bude 
u kontejneru odborná obsluha, která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu. 

Pokud dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, bude přistaven 
kontejner nový.

 Datum  Stanoviště Čas
 21. 4. Hlubočepská – proti zastávce 
  BUS Michmovka 16.00–20.00
 22. 4. Štěpařská x Šejbalové – parkoviště 16.00–20.00
 23. 4. Grussova – za separací 16.00–20.00
 28. 4. U Blaženky x Na Provaznici 16.00–20.00
 29. 4. Novoveská x Pod Vavřincem 16.00–20.00
 30. 4. Gabinova – slepá část 16.00–20.00
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NEDOSTALI JSTE PĚTKU  
DO SCHRÁNKY? 

Napište nám na: 
redakce@praha5.cz

Tajenku zasílejte do 15. dubna 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 březnového čísla:  
Věra Merenusová, Václava 
Bergerová, Jakub Zíma

Správné znění tajenky:  
Záchrana usedlosti Cibulka

Blahopřejeme!

ZÁBAVA

Pětka



„Zachránili jsme její život,
když jsme riskovali ten svůj a jsme na to hrdí.“

ZDENĚK A PETR
731 195 482 (483)         krpa.nabor@pcr.cz

www.policie.cz             nabor.policie.cz

PATAK
ZPRAVODAJ PŘÁTEL ŠKOL V PRAZE 5. VYDÁVÁ RADNICE PRAHY 5.

 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

 V tištěné i e-verzi


