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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

první týdny jara jsou za námi. Přinesly 
naději, že bychom se mohli začít pomalu 
vracet do života bez tak výrazných omeze-
ní, na jaká jsme si museli poslední měsíce 
chtě nechtě zvyknout. 

Návrat dětí do škol je určitě tou 
nejpodstatnější událostí. Věc natolik 
významná, že je zřejmě vysoko nad rozli-
šovací schopnosti některých odpovědných 
lidí. Narážím na způsob, jakým byly naše 
děti „navráceny“ do školských zařízení. 
Ne, nemyslím, že by samotné testování 
představovalo pro naše potomky nějakou 
zásadní újmu. Ale zbytečné testování už 
ano. Antigenní sady více než pochybné 
kvality „hozené“ dětem, je možná to 
nejhorší, co nám vláda v celé pandemické 
krizi nadělila. Jsem ráda, že se Praha 5 
přidala k žalobě na zrušení mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví tak, 
aby se do školských zařízení mohly vrátit 
všechny negativně testované děti, nikoli 
jen polovina. A také, aby testování žáků 
ve školách probíhalo PCR testy, které 
budou hrazeny ze zdravotního pojiště-
ní. Je to o to významnější, že na konci 
dubna skončily zápisy do základních škol 
a všichni bychom si přáli, aby nový školní 
rok mohl proběhnout bez výraznějších 
komplikací. 

Samotné zápisy do základních škol 
v Praze 5 provázely obavy některých 
rodičů z omezených kapacit školských 
zařízení. Mohu s ulehčením konstatovat, 
že podle dostupných údajů je situace 
dokonce o něco příznivější než v předcho-
zích letech. Drtivá většina zapsaných dětí 
z Prahy 5 by měla být umístěna ve školách 
ze spádové oblasti, kam patří. Nic to však 
nemění na skutečnosti, že kapacita škol-
ských zařízení naší městské části potřebuje 

posílit, a děláme všechny potřebné kroky, 
aby se tak stalo.

Právě výstavba nových škol, mo-
dernizace stávajících budov a podpora 
školských zařízení zřizovaných městskou 
částí je nakonec i jednou z hlavních 
priorit Strategie rozvoje 2030+, kte-
rou v těchto dnech dokončujeme. Už 
v průběhu května začneme dokument 
včetně konkrétních projektů představovat 

veřejnosti a budu se těšit po dlouhých 
měsících na osobní setkávání s vámi, 
občany Prahy 5. 

A nezapomeňte, že je máj, tedy lásky 
čas. Všichni si ji zasloužíme a potřebuje-
me ji i dávat. Přeji vám, ať máte lásky na 
rozdávání.

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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ZPRAVODAJSTVÍ
FINANCE

Skoro polovina  
grantů opět  
půjde na sport
Zastupitelé Prahy 5 na 
svém dubnovém jednání 
odsouhlasili dotace pro 
letošní rok ve výši zhruba 
14,5 milionu korun. Je to 
největší objem financí, 
který radnice v minulosti 
prostřednictvím dotačních 
programů vyplatila. Loni 
činil přibližně třináct 
milionů.

Jednoznačně největší díl, skoro 
šest a půl milionu korun, letos 
půjde na podporu sportu 

v pátém obvodu. Podporu získaly 
desítky klubů či spolků. Druhý 
nejvyšší objem financí míří do 
kultury. V oblasti celoročních 
aktivit se na podporu mohou 
těšit třeba MeetFactory, Divadlo 
Orfeus, Winternitzova vila či 
spolek Hájovna. U jednorázo-

vých akcí dotaci získá například 
Bach-Collegium na vánoční kon-
cert v kostele sv. Václava, Pražský 

literární dům autorů německého 
jazyka na projekt Literatura 
pod širým nebem nebo KRC 
Barrandov na Zahradní slavnost 
2021. Projektů jsou desítky. 
„Chceme podporovat v podstatě 
veškerou kulturu v Praze 5. Při 
výběru velmi dbáme na pestrost 
projektů,“ vysvětlil místostarosta 
Lukáš Herold (ODS). S touto ob-
lastí úzce souvisí i dotace určené 
na zachování a obnovu památek. 
I u nich podle Herolda došlo 
k meziročnímu navýšení, a to 
o půl milionu korun. „Loni jsme 
přišli se zmírněním podmínek 

tak, aby uchazeči mohli o finance 
žádat ještě předtím, než si vyřídí 
jiné administrativní záležitosti. 
Třeba razítka od památkářů,“ 
řekl místostarosta Lukáš Herold 
(ODS). 

S nástupem letního období 
radnice myslela i na podpo-
ru volnočasových aktivit dětí 
a mládeže. Mezi schválenými 
dotacemi totiž často najdeme 
akce jako příměstské tábory, letní 
soustředění nebo prázdninové 
dobrodružství. Nemalé prostřed-
ky míří i do sociálních služeb či 
ekologických programů. n red

KOMUNIKACE S OBČANY

Radnice počítá s on-line mítinky i do budoucna

Během březnového lockdownu uspo-
řádala radnice Prahy 5 hned čtyři dis-
tanční setkání s občany. Překvapila ne-

jen účast, ale také věcnost a celková úroveň 
jednání. Prezentace architektonické studie 
nového parku Na Pláni na Malvazinkách. 
Veřejné projednání Návrhové části Strategie 
rozvoje městské části do roku 2030 a hned 
dvě setkání nad participativním rozpočtem. 
Jedno s vítězi loňského ročníku a druhé 
s potenciálními navrhovateli projektů na rok 
2021. Čtyři distanční jednání radnice Prahy 
5, kterých se dohromady zúčastnila více než 
stovka občanů.

„Trochu jsme se toho obávali, přece jen 
on-line setkání pro desítky lidí, kteří se 
chtějí zapojit aktivně do diskuse, byla úplně 
nová zkušenost. Paradoxně se ukázalo, že 

jednání distanční formou probíhají svým 
způsobem věcněji s větším tahem na bran-
ku,“ popisuje zkušenost starostka Prahy 5 
Renáta Zajíčková (ODS).

Podobnou zkušenost má i místosta-
rosta městské části Lubomír Brož (ANO), 
který vedl mimo jiné distanční setkání 
s obyvateli lokality Na Pláni na Malvazin-
kách. Prezentace architektonické studie 
tamního parku předčila jeho očekávání. 
„Lokalita má velmi komplikovanou historii 
s dlouhodobými spory mezi starousedlíky 
a developery. Městská část do toho aktivně 
vstoupila relativně nedávno se záměrem 
prvotního vybudování zcela nového parku. 
Představovat rozsáhlou studii on-line jsem 
si neuměl úplně představit, ale zájem ob-
čanů byl opravdu veliký a dostalo se nám 

od nich dokonce uznání. Co si přát víc,“ 
vypočítává místostarosta Brož.

Městská část proto počítá s distančním 
projednáváním s veřejností i do budoucna. 
Kromě výše popsaných zkušeností jsou 
on-line mítinky také organizačně mnohem 
méně náročné.

„Neznamená to, že bychom opustili 
model fyzického kontaktu s veřejností. 
Naopak, osobní kontakt je stále nenahra-
ditelný a osobně se těším, až to zase bude 
možné. Ale distanční konference, jako 
doplněk ke komunikaci s občany, určitě 
využívat budeme. Jde svým způsobem 
o formu, která je pohodlná i pro občany 
a přímých kontaktů úřadu s veřejností by 
díky tomu mohlo být o to více,“ dodává 
starostka Renáta Zajíčková (ODS). n red

LETOŠNÍ ROZDĚLENÍ 
DOTACÍ (v milionech Kč)

Občanská společnost 0,7 
Školství   
(volnočasové aktivity  
dětí a mládeže)  1,35
Památky 1,2
Kultura 2,51
Sport 6,5
Protidrogová politika 0,2
Volnočasové aktivity  
(sociální oblast) 0,4
Sociální služby 1,06
Ekologie 0,65

Mezi pravidelné příjemce grantů patří i smíchovské centrum  
současného umění MeetFactory
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GEOPORTÁL PRAHY 5

Tvorba 
pilotního 
projektu 
je v plném 
proudu

Pracovní skupina finalizuje 
dokončení pilotní fáze 
projektu Geoportál Prahy 

5, jehož cílem je poskytovat 
občanům informace o aktuálním 
dění na území městské části Pra-
ha 5. Pro dobrou orientaci jsou 
informace vztaženy k mapovému 
podkladu, takže občan se bude 
v informacích rozdělených do 
řady témat dobře orientovat. Pro 
úvodní zkušební fázi projektu 
byla zvolena témata týkající se 
lokalit městské části, volebních 
okrsků a jejich spádovosti, pro 
blížící se parlamentní volby, dále 
pak uzavírek komunikací, umís-
tění a vybavenosti dětských hřišť, 
umístění a spádovosti základních 
a mateřských škol a nabídky 
zajímavých míst, v podobě vy-
hlídek a památek. Do pilotního 
projektu jsou kromě bodových 
a polygonových (územních) 
objektů a lokalit zahrnuty také 
liniové informace, představující 
například zajímavé vycházkové 
trasy po Praze 5. 

Cílem projektu je nabídnout 
občanům jednoduchou a sro-
zumitelnou formou informace 
z dopravy, školství, životního 
prostředí, urbanismu, historie, 
volnočasových aktivit a řady 
dalších oblastí. Nedílnou součás-
tí je také snaha aktivně zapojit 
občany do dění v Praze 5 a dát 
jim tak prostor pro zkvalitňová-
ní veřejného dění. V oblastech 
volného času by občané dostali 
možnost formou fotografií zají-
mavých míst inspirovat ostatní 
k návštěvě a objevování krás páté 
městské části.

Pokud bude v květnu tento 
projekt Radou městské části 
schválen, měl by být do začátku 
léta uveden do plného provozu 
a občanům dostupný například 
z webových stránek Prahy 5. 

Kateřina Černá, 
tajemnice ÚMČ Praha 5

ZAŽÍT MĚSTO JINAK

Zapojte svou ulici a bavte se
Pokud epidemická situace dovolí, uskuteční se  
16. ročník celorepublikových slavností všech sousedů 
Zažít město jinak 18. září 2021. Registrace jsou 
otevřené – přihlaste svou ulici, náměstí nebo park 
a udělejte si se svými sousedy den plný pohody, 
poznávání, jídla, her a čehokoliv, co si vymyslíte. 

Pokud jste na Zažít město 
jinak ještě nebyli, před-
stavte si vaši ulici plnou 

bavících se sousedů a jejich sko-
tačících dětí. Tamhle se zpívá, 
vedle se učí žonglovat, tisknout 
na sítotisku, na druhém konci 
se hraje divadlo, cvičí jóga 
a celou ulicí se line vůně desítek 
různých jídel a jiných dobrot. 
To vše připravují místní lidé 
nebo organizace. No a každá 
taková ulice díky tomu vypadá 
úplně jinak.

Společným jmenovatelem 
všech slavností, kterých bývá 
ročně už více než sto, je zlepšo-
vat sousedské vztahy a upo-
zornit na hodnotu sdíleného 
veřejného prostoru. 

„Věříme, že chuť se potkávat 
během posledního zavirované-
ho roku, kdy jsme měli sedět 
víceméně doma, se nikam nevy-
tratila. Naopak, cítíme, že lidé 
mají velkou touhu vyjít do ulic 
a bavit se. Jsme zvědaví, kolik 

lokalit se přihlásí. Loni se nám 
společně podařilo oživit více 
než 85 ulic, náměstí či parků po 
celé Praze a také místa v dal-
ších 37 městech,“ říká Tomáš 
Fridrich, hlavní koordinátor 
slavností ze spolku AutoMat.

Jak probíhá organizace?
Každá lokalita má své místní 
organizátory – nejčastěji jde 
o partu přátel, spolky nebo pro-
vozovatele místních podniků. 
Organizátoři (někteří už od 
jara) postupně zapojují další 
sousedy, podniky a organizace 
a ti všichni společně připravují 
vlastní program. Někdo vystu-
puje, jiný organizuje nebo obojí. 
Podmínkou je pouze soulad 
s hodnotami Zažít město jinak 
(důraz na lokálnost, dobrovol-
nost a otevřenost).

S čím vám spolek pomůže?
AutoMat organizátorům jednot-
livých lokalit zdarma pomůže 

s oběháváním úřadů (povolení, 
zábory komunikací, záštity poli-
tiků), propagací (včetně výroby 
a tisku plakátů a programů), 
síťováním a léty prověřeným 
know-how (včetně manuálu Jak 
na to). Na AutoMat se můžete 
kdykoliv obracet s dalšími dota-
zy. Vše je zdarma.

Jak se přihlásit? 
Zaregistrujte se do 31. května na 
zazitmestojinak.cz/registrace. 
Pokud máte zájem o mimo-
pražskou lokalitu, registrovat se 
můžete do konce června.

Budou se slavnosti  
vůbec konat?
Organizátoři děkují všem, 
kteří během uplynulého roku 
pomáhali potřebným. Na 
základě zkušeností z minulého 
roku věří, že situace se během 
léta uklidní a že slavnosti Zažít 
město jinak bude možné opět 
uspořádat. Jak přísná opatření 
bude třeba dodržovat, se uvidí 
v příštích měsících. n red

Akce Zažít město jinak se pravidelně koná třeba na Barrandově
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DERATIZACE

S jarem začalo i hubení potkanů
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) opět 
vyrážejí do boje s potkany. A to navzdory 
epidemické situaci a samozřejmě za 
přísných bezpečnostních a hygienických 
podmínek. 

Celoplošná deratizace pražské stokové 
sítě startuje v dubnu a její konec je 
naplánován na závěr října. Deratizá-

toři se nejdříve objevují na Novém Městě, na 
Těšnově, v Rytířské ulici a v okolí Národní 
třídy. Následně se přesunou do dalších lokalit 
vytipovaných jako rizikové.

V páté městské části začala likvidace 
hlodavců v druhé půlce dubna v Radlicích 
a na Zlíchově, pokračovat bude druhý květ-
nový týden na Smíchově (především oblasti 
Anděla a Smíchovského nádraží), v červnu 
pak v Košířích. 

Deratizátoři PVK letos ošetří 13,5 tisíce ka-
nalizačních vstupů. Na každý z nich připadne 
zhruba jeden kilogram návnady. „Naprosto 
bez obav o své mazlíčky mohou být pejskaři. 
Naši pracovníci totiž ukládají návnady přímo 
do kanalizační stoky, nikoli na povrch,“ zdů-
raznil mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Pražská kanalizační síť je domovem něko-
lika milionů potkanů. Pravidelnou deratizací 
kanalizace se daří udržovat počet potkanů na 
přiměřené úrovni. Bohužel mnoho potkanů 
je také na povrchu okolo popelnic a v ne-
ošetřované zeleni, kam obyvatelé vyhazují 
odpadky. Rovněž zvýšený stavební ruch 
vyhání potkany z kanalizace na povrch. 

„Dalšími problémovými místy jsou lokality 
obývané bezdomovci, kteří na pořádek příliš 
nehledí,“ uvedl Mrázek.

K hubení potkanů PVK používají pří-
pravek Hubex – požerové nástrahy vhodné 
do vlhkého prostředí. Ty obsahují například 
pekařské drobky, šrot, kukuřici, čokoládu, 
tuk a účinnou látku antikoagulant. n red

KORONAVIRUS

Pandemie zvedla 
zájem o domácí 
mazlíčky

Pocit osamění nebo zábava pro 
děti. U lidí se v době nouzového 
stavu vcelku citelně zvýšil zájem 

o domácí zvířata, nejvíce psy. Jejich 
počet roste i v Praze 5. Jen za loňský 
rok přibyla na území pátého obvodu 
více než stovka zvířat. Ke konci března 
evidoval úřad 3802 psů. Kromě radosti 
ale přináší péče o domácí zvíře i řadu 
povinností. K základním patří pravidla 
venčení na veřejných prostranstvích. 

Majitel sice není povinen na 
veřejných prostranstvích nasadit psovi 
náhubek a vést jej na vodítku, ale musí 
zabránit tomu, aby pes obtěžoval jiné 
osoby a zvířata. Striktně platí zákaz 
vstupu psů na dětská hřiště a pískoviš-
tě. Pohyb psů na veřejném prostranství 
upravuje vyhláška hlavního města, 
která ve veřejné zeleni zakazuje jejich 
volné pobíhání s výjimkou míst, kde to 
značení výslovně dovoluje. Stejně tak je 
vyhláškou o udržování čistoty v ulicích 
upravena povinnost neprodleně uklidit 
exkrementy po svém psovi. To platí 
i pro jiné veřejné prostranství.

Městská policie neeviduje za rok 
2020 zvýšený počet stížností na volné 
pobíhání psů v lokalitě Prahy 5, situace 
se s ohledem na rostoucí počet zvířat 
ale může změnit. Stále platí, že k volně 
pobíhajícímu psovi na veřejném 
prostranství, kde to není výslovně po-
voleno, lze přivolat strážníky městské 
policie či příslušníky Policie ČR. n red

Volné pobíhání psů ve veřejné zeleni  
upravuje městská vyhláška

ANDĚL

Farmářské trhy 
se vrací 

Farmářské a tradiční trhy se sortimentem 
„ekologické zemědělské výpěstky“ by 
mohly smíchovský Anděl oživit už dru-

hý květnový pátek. Plány ale může samozřej-
mě ovlivnit pandemická situace.

Loňský rok celkově pořádání trhů kvůli 
protiepidemickým opatřením nepřál. I tak 
si farmářské trhy Anděl získaly velmi rychle 
pozornost a oblibu nejen občanů Prahy 5. 
Rada páté městské části se proto rozhodla 
jejich pořádání obnovit, pokud to s ohledem 
na vývoj onemocnění covid-19 bude možné.

„Věříme, že se to podaří a pěší zóna Anděl 
opět farmářské trhy přivítá. Reakce občanů 
na provoz trhů i na nabízený sortiment byla 
velmi pozitivní a uděláme v rámci možností 
vše, aby se tradiční páteční trhy obnovily,“ 
říká místostarosta Lubomír Brož (ANO).

První farmářské trhy jsou naplánované na 
14. května a měly by se opakovat každý pátek 
až do začátku listopadu. Od 24. listopadu až 
do Štědrého dne by pak tradiční farmářské 
a ekologické zboží měl nahradit sortiment 
vánočních trhů. n red

Farmářské trhy na Andělu si postupem času  
získaly značnou oblibu

Hubicí návnady se vkládají přímo do kanalizační stoky



PŘEDSTAVUJEME

Skalničková zahrada  
je opět přístupná
Hlubočepská skalničková zahrada se s příchodem 
jara otevřela veřejnosti. Lidé v ní najdou sbírku 
skalniček, která čítá zhruba dvě tisícovky položek. 
Zahrada se těší velkému zájmu i odborné veřejnosti. 
„Ukazuje se, že podpora radnice Prahy 5, která před 
dvěma lety přispěla na její opravu, byl velmi správný 
krok,“ konstatoval místostarosta Prahy 5 Lubomír 
Brož (ANO). Zahrada je veřejnosti přístupná každou 
sobotu a neděli od 9 do 18 hodin. Nachází se v ulici 
K Dalejím 39 a je součástí naučné stezky Údolím 
Dalejského potoka. n red
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Komise pro informační technologie

Ing. TOMÁŠ 
MYSLIVEČEK
předseda
zastupitel MČ Praha 
5 (ANO)

JAN SLAVÍK
místopředseda
(nom. TOP 09)

Členové:

VLADAN BRENČIČ
zastupitel MČ Praha 5
(ODS)

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

Ing. MICHAL KLUKA
(nom. Piráti)

Bc. MARTIN STRÁNSKÝ
(nom. ODS)

Ing. JAN SYCHRA
(nom. SNOP 5 a nezávislí)

i Jak kontaktovat Komisi pro informační technologie?
Tajemnice Soňa Jakubková

tel. č.: 257 000 584, e-mail: sona.jakubkova@praha5.cz 
www.praha5.cz/sekce/komise-informacnich-technologii/

Komise je iniciativním  
a poradním orgánem  
Rady městské části Praha 5 
v oblastech Informační 
a komunikační technologie. 

V rámci své činnosti se vyjadřuje zejména:

n  ke koncepci rozvoje a fungování oddělení 
informačních technologií ÚMČ Praha,

n  k využitelnosti stávajících a plánovaných 
součástí informační a komunikační tech-
nologie ÚMČ Praha 5. 

Dále navrhuje sestavení informační strate-
gie rozvoje ICT ÚMČ Praha 5, vyjadřuje se 
k němu a doporučuje plán (programy, pro-
jekty a další nástroje) k realizaci informační 
strategie ÚMČ Praha 5. Rovněž kontroluje 
plnění a případně aktualizuje informační 
strategii ÚMČ Praha 5. 

Komise zpravidla jedná jednou měsíčně.
„Digitalizace, eGovernment, přívětivé 
a efektivní služby, to je jen malý výčet 
témat, která v současné době pulzují na naší 
radnici. Tato témata jsou součástí prioritní 
osy ‚Moderní přátelská a digitální radnice‘ 
v právě dokončovaném ambiciózním projek-
tu ‚Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+‘. 
Komise IT v přípravě a naplnění strategic-
kých cílů této prioritní osy hraje nezastu-
pitelnou roli. Díky fundovaným členům se 
zkušenostmi v IT, businessu a komunikaci 
napříč různými odvětvími pomáhá vedení 
radnice a úřadu svou oponenturou, konzul-
tacemi a doporučeními naplňovat vytyčené 
cíle a podpořit jejich rozhodnutí. Jsem rád, 
že mohu být součástí přicházejících změn 
směřujících k moderní, přátelské a digitální 
radnici,“ řekl předseda komise Tomáš Mysli-
veček (ANO). n red



ZPRAVODAJSTVÍ
ZOO PRAHA

Koně Převalského se už prohánějí
na Dívčích hradech. Nekrmte je
Pražská zoologická zahrada 
vypustila v půlce dubna na 
Dívčích hradech divoké koně 
Převalského. Chovatelé žádají, 
aby lidé zvířata v žádném 
případě nepřikrmovali.

Nad Zlíchovem se nyní 
prohánějí čtyři klisny, Lana, 
Gruhe, Xicara a Khamiina. 

K dispozici mají téměř dvacetihek-
tarový pozemek. Podle chovatelů 
si bohatě vystačí spásáním vegeta-
ce, což by mohlo zároveň přispět 
k obnově flory a rozšíření původních 
společenstev.

„Ten záměr byl v zásadě dvojí. 
Jednak se tím, že to koně budou spá-
sat, pokusit o návrat těch původních 
společenstev rostlin a živočichů, kte-
rá tady byla v době, kdy to tady byla 
taková step a nikoliv pole. Druhý 
důvod je, že samozřejmě detašovaný 
chov koní Převalského považujeme 
za přínosný a zajímavý a myslím si, 
že to bude zajímavé i pro veřejnost,“ 
řekl šéf pražské ZOO Miroslav 
Bobek.

Vedení zoologické zahrady 
vybíralo z několika lokalit. Dívčí 
hrady se ukázaly jako nejvhodněj-
ší místo, kam koně Převalského 
umístit. „Je to veliká plocha, která 
byla k dispozici. Bylo to pole, takže 
to budeme obnovovat téměř z nuly, 
byť to přineslo i některé problémy. 
Dál to pro nás bylo zajímavé i kvůli 
kontextu, protože Dívčí hrady jsou 
lokalita spojená s dávnou historií, 
kdy se ještě na našem území velcí 
kopytníci běžně vyskytovali. Odtud 

se vedla dívčí válka proti Vyšehra-
du,“ prohlásil Bobek. 

Architekt Radim Karásek ze 
společnosti ARW pb se při navrhování 
areálu inspiroval vypouštěním koně 
Převalského zpět do volné přírody. 
Projekt díky tomu získal ekologický 
charakter.

Součástí areálu jsou tři bezbariéro-
vé vyhlídky, z nichž budou moci ná-
vštěvníci sledovat koně ze všech stran. 
Jedna z nich je vyvýšená, poskytne 
tak mimo jiné i pohled na panorama 
Prahy. Výstavba ohrady vyšla na šest 

milionů korun. Zázemí, přístupové 
cesty a návštěvnické vyhlídky pak 
stály přes deset milionů.

Na koně Převalského budou dohlížet 
spolupracovníci pražské zoo i kamery. 
Kvůli obavám z „přikrmovačů“ byly 
do objektu zároveň umístěny elektric-
ké ohradníky. Bobek nejen budoucí 
návštěvníky vyzval, aby nekrmili cizí 
zvířata. Přikrmování u nich totiž může 
vyvolat koliku a další potíže, které ne-
jednou končí bolestivou smrtí. „Prosím 
ani kousek chleba, ani mrkev. Nedávejte 
jim vůbec nic,“ žádá ředitel. n red

CO JE KŮŇ PŘEVALSKÉHO?
Kůň Převalského je poslední druh divokého koně 
vůbec. Znám je od roku 1881. Na přelomu 60. a 70. 
let 20. století byl ve volné přírodě vyhuben. Přežil jen 
v péči zoologických zahrad.

Obrovskou zásluhu na přežití tohoto druhu má právě 
pražská zoo, která od roku 1959 vede celosvětovou 
plemennou knihu tohoto druhu a která se stala 
jedním z hlavních organizátorů mezinárodních 
převozů koní do jejich původní vlasti.

Nekrmte je, prosí 
občany ředitel 
zoologické zahrady

Fo
ta

: Z
O

O
 P

ra
ha

U vypuštění 
koní asistovali 

i místostarosta 
Prahy 5 Tomáš 
Homola (STAN) 

a náměstek 
primátora Petr 

Hlubuček (Spojené 
síly pro Prahu)
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Úřad práce  
v nových prostorách
Z již nevyhovujícího objektu ve Štefánikově ulici se do 
prostor Ženských domovů u stanice metra Anděl (Na 
Knížecí) přestěhuje pobočka úřadu práce. Radnice Pra-
hy 5 během jara tyto prostory připraví podle požadavků 
tak, aby se přepážky úřadu práce mohly na novém pra-
covišti otevřít už letos v létě. „Vedení Prahy 5 je rádo, 
že úřad práce zůstává na Smíchově a že i nadále bude 
své nezastupitelné služby poskytovat našim občanům,“ 
sdělil místostarosta Martin Damašek (TOP 09). n

ŽALOBA NA MINISTERSTVO.  
Vedení radnice Prahy 5 se připojilo k žalo-
bě městské části Praha 9 na Ministerstvo 
zdravotnictví ČR k Nejvyššímu správnímu 
soudu na neplatnost protikoronavirových 
opatření ministerstva zdravotnictví. Hlav-
ním cílem je návrat všech žáků základních 
a mateřských škol bez rotace tříd. Návrat 
žáků do školských zařízení by byl podmí-
něn negativním PCR testem na covid-19 
prováděným jednou za týden.

ZÁPISY DO ŠKOL SKONČILY.  
Letos poprvé mohli rodiče budoucích prv-
ňáčků podávat přihlášky on-line pomocí 
aplikace. Aktuálně to vypadá, že základní 
školy uspokojí poptávku na umístění spá-
dových dětí bez výraznějších problémů. 
Vyhodnocování zápisů a žádostí o odklad 
školní docházky probíhá v rámci správ-
ního řízení do konce května. V letošním 
roce je k 27. dubnu zapsáno do prvního 

ročníku celkem 681 žáků a pro školní rok 
2021/22 otevírají základní školy zřizova-
né městskou částí minimálně 746 míst. 
Číselné údaje jsou předběžné, ale je patr-
né, že řada rodičů podala více přihlášek 
do různých ZŠ a oproti minulému období 
také větší množství rodičů zvažuje pro 
své dítě odklad povinné školní docházky.

NOVÉ ODBĚROVÉ MÍSTO.  
Radní Prahy 5 schválili umístění nového 
odběrového místa Medical Testing, s. r. o., 
pro detekci covid-19 na nám. 14. října za 
účelem preventivní péče, zaměřené na 
předcházení onemocnění a jeho včasné 
rozpoznání mimo zdravotnické zařízení. 
Odběrové místo bude fungovat do 16. břez-
na 2022, a to od pondělí do neděle v době 
od 8 do 18 hodin. Na tuto akci již byl vydán 
souhlas od Magistrátu hl. m. Prahy Odboru 
zdravotnictví a Hygienické stanice hl. m. 
Prahy. n red

KRÁTKÉ ZPRÁVY Předseda školského výboru  
Radomír Palovský  

zve občany Prahy 5 na

TRADIČNÍ KONFERENCI  
KE DNI EVROPY,  

TENTOKRÁT ON-LINE  
A S TÉMATEM:

Myšlenka Evropy a země české  
při příležitosti oslav  

Dne Evropy – Schumanova dne

Středa 12. května od 17 hodin.

Adresa připojení: 
zoom.us/j/91771786526?pwd=Q1h2M

Xh0d1pPaTZDaEUya3ptMWxBQT09

Heslo (přístupový kód): 669303
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TÉMA

Lidé tráví většinu času 
doma. Chybí možnost 
stravování v restauracích 
a jídelnách, takže se 
v rodinách více vaří 
i nakupuje, a tudíž roste 
objem produkovaného 
odpadu.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Produkce komunálního odpadu 
roste, lidé jsou více doma 

Odpadové hospodářství dostalo 
kvůli zavření obchodů v nou-
zovém stavu pořádně zabrat. 

Už v roce 2019 byla produkce ko-
munálního odpadu v metropoli opět 
rekordní. Data za loňský rok budou 
navíc stejně jako letos silně ovlivněna 
pandemií. Nákupy v e-shopech a větší 
nároky na balení zboží s dovážkou 
domů nebo na výdejní místa se vidi-
telně podepsaly na produkci komunál-
ního odpadu. 

Nárůst o 25 procent
„Ve spojení s bezpečnostními opatře-
ními proti koronaviru jsme zazname-
nali zvýšenou produkci komunálních 
odpadů, jelikož obyvatelé jsou více 
doma a neprodukují tak odpad u za-
městnavatele nebo na jiných místech, 
jako jsou turistická místa, školy či 
nákupní centra,“ informoval místo-
předseda Svazu měst a obcí ČR Pavel 
Drahovzal.

Lidé tráví většinu času doma. Chy-
bí možnost stravování v restauracích 
a jídelnách, takže se v rodinách více 
vaří i nakupuje, a tudíž roste objem 
produkovaného odpadu.

„Nárůst je zhruba o 25 procent,“ 
odhaduje Drahovzal. Podle něj nej-
více přibylo plastového a papírového 
odpadu, protože řadu věcí si občané 
nechávají doručovat přes e-shopy. 
Rovněž směsný odpad nastoupal z dů-
vodu vyšší spotřeby v domácnostech, 
doma se více jí a tráví více času včetně 

Úklid, čistota a zajištění likvidace odpadů patří mezi 
primární úkoly obcí a měst. Nejinak je to i v Praze 5, 
jejíž radnice se musí potýkat s citelným růstem objemu 
komunálního odpadu. Viník? Koronavirus.

školní výuky a práce na home office. 
Ale roste i velkoobjemový a stavební 
odpad, jelikož lidé na home office či 
na nuceném volnu vyklízí domácnosti 
od starých věcí a rekonstruují své byty 
a domy.

Kontinuální svoz je fikce
Možná i proto některá místa na 
kontejnery v poslední době často 
připomínají spíše živelné smetiště. 
Nepořádek kolem nich ale nemůže být 
norma. Za svoz odpadu je odpověd-

ný magistrát hlavního města Prahy. 
Ten uzavírá příslušné smlouvy, které 
nastavují mimo jiné frekvenci svozu 
komunálního odpadu. Městská část 
může, a pravidelně to na základě 
vlastní kontrolní činnosti a upozor-
nění občanů dělá, požádat magistrát 
o zvýšení frekvence svozu odpadu. 
Magistrát žádosti může, ale také 
nemusí vyhovět. 

Samostatnou kapitolou je pak úklid 
kolem kontejnerů. Stejně jako za odvoz 
odpadu je i za úklid odpovědná firma 
najatá magistrátem. Jednou z výslov-
ných smluvních povinností svozových 
společností je totiž povinnost uklidit 
tři metry všemi směry separační 
stanoviště a dva metry zametat. Na 
druhé straně, pokud jsme schopní 
kontejnery a jejich okolí zcela zaplnit 
několikrát denně, a to i odpadem, který 
do tříděného odpadu nepatří, je situace 
řešitelná jen teoreticky. Svoz odpadu 
nemůže probíhat kontinuálně celý den 
už jen kvůli dopravně-technickým 
překážkám. Popojíždějící „popelářský“ 
vůz v dopravní špičce také nepatří mezi 
oblíbené kratochvíle, podobně jako 



Obce a města 
musejí stále více 
řešit i problém 
s nedostatečnou 
kapacitou 
kontejnerů na 
tříděný odpad n Otevírací doba:

pondělí 8.30–17.00
úterý 8.30–17.00
středa 8.30–17.00
čtvrtek 8.30–17.00
pátek 8.30–17.00
sobota 8.30–15.00
neděle Zavřeno

n Telefon: 731 142 348

SBĚRNÝ DVŮR  
PUCHMAJEROVA ULICE
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pohled na přecpané kontejnery a jejich 
okolí.

Výměna košů i několikrát denně
Radnice Prahy 5 se snaží v maximální 
míře zajistit pořádek v parcích a pro-
storách, které má ve správě. „Napří-
klad frekvence výměny odpadkových 
košů v parcích Portheimka a Sacré 
Coeur, na Dětském ostrově, náměstí 
14. října či Arbesově náměstí je sedm 
dní v týdnu jedenkrát denně. Každý 
den třikrát vyprazdňujeme koše na 
pěší zóně Anděl, upozorňuji, že se 
tam nacházejí i koše jiných subjektů. 
Pětkrát týdně pak v dalších parcích 
a na plochách v péči radnice. Případné 
náměty, návrhy na zlepšení či jiné 
informace klidně pište přímo na můj 
e-mail: lubomir.broz@praha5.cz,“ 
vyzývá místostarosta Prahy 5 Lubomír 
Brož (ANO).

Také zastupitelka Prahy 5 za 
Piráty Linda Neubergová míní, že 
odpadem přeplněné popelnice v okolí 
našeho domova jsou důsledkem 

našeho chování v covidové době. 
Ve velkém se zbavujeme použitých 
jednorázových obalů, skla a plecho-
vek. Popelnice přetékají a nabízí se 
otázka: „Co s tím?“ „Občané mohou 
radnici oznámit, kde pravidelně 
dochází k přeplňování popelnic na 
tříděný odpad, a ta zajistí navýšení 
jejich počtu. O tom se ale málo ví, 
proto doporučuji více komunikovat 
s občany, aby na problém častěji 
upozorňovali a radnice ho mohla 
řešit. Tak můžeme společně zlepšit 
čistotu a úklid kolem našich domovů 
navýšením druhů kontejnerů pro 
tříděný odpad. Například popelnic na 
kov,“ sdělila Linda Neubergová.

Co se týká popelnic na směsný 
odpad, v případě jejich nedostatečné 
kapacity a častého nepořádku radnice 
jejich vlastníka vyzve, aby věc napra-
vil. Nejčastějším řešením je zajištění 
dalšího kontejneru. Jeho vlastník se 
poté musí dohodnout se svozovou 
firmou, do tohoto procesu radnice už 
nevstupuje.

Navyšování frekvencí svozu třídě-
ného odpadu probíhá každý měsíc. 
V současné době je zadáno 11 žádostí 
o změnu frekvence svozu či počtu 
nádob. Vždy záleží na magistrátu, jest-
li žádost schválí nebo ne.

Občan může upozornit na ne-
pořádek nebo na přeplněné nádoby 
prostřednictvím různých aplikací, 
například na webových stránkách MČ 
Prahy 5 – hlášení nepořádku a závad, 

Za svoz odpadu je odpovědný  
magistrát hlavního města Prahy.  
Ten uzavírá příslušné smlouvy,  
které nastavují mimo jiné frekvenci 
svozu komunálního odpadu. 

prostřednictvím aplikace Změňte to 
nebo jen e-mailem na podatelnu. 

Co třeba sběrný dvůr?
Velmi častým obrázkem u popelnic 
je i objemný odpad. Někteří chyt-
ráci ke kontejneru odnesou lednici, 
televizor nebo klidně i starou sedací 
soupravu. Popeláři, poraďte si! Přitom 
právě pro tyto případy jsou ve městě 
k dispozici sběrné dvory. V nich lze 
odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad 
kromě směsného, a to zdarma (kromě 
pneumatik). Vždy je nutno se pro-
kázat platným občanským průkazem 
(s trvalým pobytem v Praze). Jeden ze 
sběrných dvorů funguje i v Praze 5, 
v Puchmajerově ulici. n sb, tk

Více na str. 24



BUDOUCNOST

Strategie rozvoje městské části 
Praha 5 2030+ je hotová
Strategický dokument, 
který detailně 
popisuje rozvoj 
městské části v šesti 
klíčových oblastech, 
se postupně představí 
veřejnosti a v červnu 
jej čeká schvalování na 
zastupitelstvu. 

Práce, které začaly loni 
v létě mimo jiné rozsáh-
lou anketou v jednotli-

vých lokalitách páté městské 
části, dospěly do finále. Přes 
zjištění aktuálních potřeb 

občanů, stanovení prioritních 
oblastí, definování vizí pro 
jednotlivé oblasti až po kon-
krétní projekty k realizaci, které 
definuje Akční plán pro roky 
2022 až 2024. 

Investice za bezmála  
1,5 miliardy
Tříletý akční plán obsahuje 
projekty realizovatelné ve střed-
nědobém horizontu ve všech 
prioritních oblastech. Velký 
důraz je přitom kladen na rozvoj 
oblasti školství, sociálních služeb 
a zeleně. Jen na oblast školství 
by měla jít až třetina plánova-
ných investic, tedy bezmála 600 
milionů korun.

Struktura návrhové části Strategie 
rozvoje Městské části Praha 5 2030+
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OPATŘENÍ

STRATEGICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY

VIZE

MOTTO

Moderní vizitka metropole 

VEŘEJNÉ FÓRUM STRATEGIE 2030+
Zveme vás na představení dokumentu Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+

27. května 2021 od 17 hodin v sálu zastupitelstva,  
ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13/15

Představení dokumentu můžete sledovat i on-line
Podrobnosti naleznete na webových stránkách městské části (www.praha5.cz) v odkazu Strategie 2030+



Nové školy a školky
Stěžejním úkolem Akčního plánu 
v oblasti školství je zajištění či pří-
prava pozemků pro výstavbu bu-
dov základních a mateřských škol. 
Tedy zajištění majetkoprávních 
otázek a souladu s územním roz-
vojem dané lokality až po přípravu 
investic a projektových doku-
mentací. V rámci tohoto opatření 
se počítá s následnou výstavbou 
škol v těchto lokalitách: Smíchov, 
Košíře, Radlice a Barrandov.

Životní prostředí a udržitelný 
územní rozvoj
Druhou oblastí s největším obje-
mem investic, přes půl miliardy 
korun, je oblast územního rozvoje, 

životního prostředí, veřejného 
prostoru a dopravy. Praha 5 patří 
k nejzelenějším městským částem 

metropole a tuto pozici si uchová 
i s nezbytným rozšířením občan-
ské vybavenosti v některých loka-
litách. Akční plán počítá s dalším 
rozšiřováním podmínek pro roz-
voj cyklistické dopravy a s kultivací 
a rozšířením veřejné zeleně, jako 
nástroje ke splnění klimatických 
cílů metropole. Velkou pozornost 
dostane i udržitelné hospodaření 
s dešťovými vodami.

Startovací byty  
i nové zázemí pro seniory
Druhou oblastí s největším 
objemem investic, přes 300 mi-
lionů korun, jsou sociální služby 
a bytová politika. Jako součást 
Akčního plánu budou v rámci 

rekonstrukce bytového fondu 
městské části vytvořeny nové star-
tovací byty a byty pro preferované 
profese. Počítá se i s podporou 
dalších forem výstavby nových 
bytů. Družstevní či spolkové 
bydlení a podobně, kdy městská 
část může pomoci zprostředkovat 
vhodné zastavitelné pozemky 
hlavního města družstvům a ob-
čanským spolkům. 

V sociální oblasti je pak asi 
největší výzvou pro střednědobý 
výhled rekonstrukce a výstavba 
nového pavilonu Raudnitzova 
domu s byty s pečovatelskou 
službou v Hlubočepích. A také 
výstavba domu s pečovatelskou 
službou Poštovka v Motole. n red

Stěžejním úkolem 
Akčního plánu 
v oblasti školství je 
zajištění či příprava 
pozemků pro výstavbu 
budov základních 
a mateřských škol.
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Prioritní osy, v jejichž rámci budou naplňovány jednotlivé strategické cíle

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
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INVESTICE

Radnice pomáhá 
TSK při opravách 
chodníků
Peníze ze zón placeného stání do nových chodníků. 
Městská část Praha 5 opravuje zanedbanou pěší 
infrastrukturu z vlastních zdrojů.

Více než deset milionů ko-
run investovala v loňském 
roce radnice Prahy 5 do 

oprav chodníků. Projekt finan-
cuje z Fondu rozvoje dopravy, 
kam převádí peníze z placených 
parkovacích zón. Sérii oprav 
chystá i letos.

Zcela zanedbané chodníky 
v ulicích Zahradníčkova, V Ci-
bulkách či Slávy Horníka se už 
alespoň částečné revitalizace do-
čkaly. Další ulice a komunikace 
pro pěší na nutné opravy čekají. 
Chodníky jsou v majetku Tech-
nické správy komunikací, které 
spadají pod Magistrát hlavního 
města Prahy. Praha 5 s jejich 
opravou nabídla pomoc.

„Není to vyloženě kritika. 
Technická správa komunikací 
má na starosti stovky kilometrů 
silnic a chodníků s rozpočtem, 

Stav chodníků 
je leckde 
ve špatném 
stavu. Správě 
komunikací 
s opravou 
některých z nich 
pomůže i pátá 
městská část

ního profilu v ulicích Renoirova 
a Lamačova. Dále zpracováváme 
studii výraznějšího navýšení par-
kovacích míst u ulice Werichova 
přidáním parkovacího podlaží 
u stávajících parkovišť. Obdobné 
navýšení je možné i ve středové 
části parkoviště na konci ulice 

Lamačova. Po developerech pak 
požadujeme vybudování více 
parkovacích stání, než jim uklá-
dají Pražské stavební předpisy,“ 
uvedl radní pro územní rozvoj 
Zdeněk Doležal (ODS). n red

který sotva pokryje nutné opravy 
hlavních či velkých komunikací. 
Proto jsme se rozhodli použít 
peníze ze zón placeného stání 
a opravit zanedbané chodníky, 
které by se rekonstrukce za 
normálních okolností dočkaly 
jen těžko,“ říká předseda Výboru 
dopravního RMČ Praha 5 Jan 
Panenka (ODS).

Pátý obvod bude v projek-
tu pokračovat i letos. V plánu 
je i jeho rozšíření o systém 
„rychlých“ oprav. „Připravujeme 
výběrové řízení na firmu, která 
bude schopná v určitém časovém 
limitu zabezpečit drobnou 
opravu chodníku. Když opravíte 
drobné poškození včas, zabráníte 
případným velkým opravám,“ 
dodává předseda Panenka.

Jak s parkováním  
na Barrandově
Dlouhodobě nepříznivá je si tuace 
s parkováním na barrandovském 
sídlišti, což mimochodem vy-

plynulo i z nedávného do-
tazníkového šetření mezi 
občany. Vedení radnice 

Prahy 5 proto chystá kroky, 
které by motoristům mohly 

pomoci. Radní pátého obvodu 
před několika dny například 
schválili záměr zlepšit mož-
nosti parkování v Lohniského 
ulici. Mělo by dojít k rozšíření 
stávající místní komunikace za 
účelem navýšení parkovacích 
ploch, které bezprostředně 
navazují na stávající parkovací 
pás s kolmým parkováním. Při-
být by tak do konce října mělo 
čtrnáct míst. 

„Nedostatek parkovacích 
míst na Barrandově je dlouho-
dobý problém, který řešíme. 
Obdobně jako v ulici Lohnis-
kého připravujeme navýšení 

parkovacích míst úpravou ulič-
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VOLNÝ ČAS

V Hlubočepích  
vyroste sportovní areál  
pro školní mládež
Pražští radní posvětili žádost páté městské části a svěřili 
jí do správy pozemky pro výstavbu sportovního areálu. 
Plocha mezi ulicemi Štěpařská, Högerova a K Barrandovu 
je v současnosti částečně zatravněná a zarostlá 
náletovými dřevinami.

Podle radního pro oblast 
správy majetku Jana 
Chabra (Spojené síly pro 

Prahu) předmětnou žádost 
Prahy 5 vedení hlavního města 
projednalo a schválilo s tím, že 
pozemek vhodný pro obytnou 
zástavbu zůstane v majetku me-
tropole, která začne připravovat 
projekty nájemních domů. 
„Naopak pozemky, které jsou 
vhodné pro výstavbu volnoča-
sových projektů, budou svěřeny 
městské části. Počítá se i se 
stavbou multifunkční sportovní 
haly. Věřím, že jde o záměr, 
který občané se sportovním 
duchem ocení, jelikož se město 
potýká s deficitem volnoča-
sových objektů,“ informoval 
radní Chabr.

Dva pozemky mířící do 
správy městské části Praha 5 mají 
výměru skoro 7,5 tisíce m2. Tento 
krok už v minulém roce schválila 
Majetková komise Rady hl. m. 
Prahy.

„Oblast Barrandova je jedním 
z klíčových rozvojových území 
naší městské části. Jsme proto 
rádi, že jsme ve spolupráci s kole-
gy na Magistrátu hlavního města 
Prahy dosáhli svěření strategicky 
důležitých pozemků, které mů-
žeme využít pro vybudování no-
vých veřejných kapacit a zlepšení 

nabídky sportovního, kulturního 
a vzdělávacího zázemí pro naše 
obyvatele,“ prohlásil radní Prahy 
5 Jan Kavalírek (TOP 09).

Zdeněk Doležal, radní pátého 
obvodu pro oblast územního 
rozvoje, sdělil, že radnice již má 
zpracovanou objemovou studii 
na výstavbu multifunkčního 
sportovního areálu pro mládež. 
„Nyní zpracováváme podrobnou 
studii širšího území, která bude 
řešit všechny návaznosti a po-
třeby daného území. V dlouho-
dobém plánu je na tomto území 
také vybudování střední školy 
a budeme zvažovat i výstavbu 
nové mateřské školy, protože 
bychom ji v oblasti Barrandova 
potřebovali,“ vysvětlil radní 
Doležal.

K projektu už dříve vznikla 
urbanistická studie „Barrandov – 
Štěpařská“, která řeší nezastavěné 
území o celkové rozloze zhruba 
32 tisíc m2, kde jsou kromě 
městských pozemků zahrnuty 
i ty ve vlastnictví soukromého 
investora. Na nich by v budouc-
nu mohly vzniknout obslužné 
komunikace, náměstí, ucelené 
bloky s byty a komerční plochou 
nebo škola. Aktualizovaná studie 
nyní prověří, co vše by Praha 5 
mohla na svěřených pozemcích 
vybudovat. n red

Pozemky jsou v současnosti částečně zatravněné a zarostlé náletovými dřevinami

MUSEUM SKLA
PORTHEIMKA
29/5/2021 / 13–17:30

Štefánikova 12, Praha 5
museumportheimka.cz

WORKSHOP PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Rezervace termínu (13:00, 14:30, 16:00) na e-mailu
programy@museumportheimka.cz nebo na tel. 776 036 111

CENA: 70 KČ / KVĚTINA / 90 MINUT

Bez názvu-1   1Bez názvu-1   1 28.04.2021   12:28:4628.04.2021   12:28:46



MAJITELÉ NADACE RODINY VLČKOVÝCH

Barová láska, záchrana Cibulky 
a charitativní projekt,  
který v Česku nemá obdoby

V rozhovoru prozrazují, čím je 
Košíře okouzlily, proč je potřeba 
dostat téma dětského hospice do 

zájmu veřejnosti i jak se to stane, že se 
„ajťák“ zakouká do studentky medicíny.

n Kdy vás poprvé napadla Cibulka?
Ondřej: Asi před rokem. My jsme 
tenhle kout Prahy neznali. A tak 
jsme celkem náhodou zabrousili do 

Manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi před časem oznámili 
založení vlastní nadace, do které vloží 1,5 miliardy 
korun. Hlavním posláním nadace je vybudování 
dětského lůžkového hospice s paliativní péčí a jeho 
provoz v areálu usedlosti Cibulka. Usměvavý pár už 
šest let provozuje charitativní organizaci Zlatá rybka, 
která plní přání nemocným dětem. 

Košíř a na Vidouli. Hned jsme si 
toho baráku všimli, jak byl na jednu 
stranu krásnej, ale také bylo vidět, že 
je v hrozným stavu a čeká dlouho na 
nějaké vysvobození. V kontrastu s tím 
zrenovovaným parkem a krásným 
okolím nás to překvapilo a zaujalo. 

Katarína: Ale tehdy tam ještě nebyla 
myšlenka využití, byli jsme jen okouz-

leni tím místem. Teprve, když jsme 
začali uvažovat o dětském lůžkovém 
hospici, že by měl být v Praze a blízko 
Motola, jsme si vzpomněli na Cibulku. 
Byli jsme se podívat i jinde a Cibulka 
nám přišla nejlepší.

Ondřej: Zlatá rybka existuje asi šest 
let. Až loni vznikla myšlenka, že by-
chom mohli dělat ještě něco dalšího. 
Já tomu říkám restrukturalizovat 
rodinný majetek a nějak přesněji 
vyčlenit, jaká část by měla jít na dob-
ročinné účely. 

n Téma vážně nemocných dětí 
a smrti je ve společnosti možná 
i pochopitelně až tabuizované. Proč 
právě dětský hospic?
Katarína: Při běžné konverzaci se 
o tom rozhodně nemluví, ale pro nás 
je to součást našeho života. S tématem 
paliativní péče o závažně nemocné 
nejen dospělé, ale i děti se potká-

Záchranu usedlosti Cibulka připravovala i radnice Prahy 5.  
Nakonec objekt koupila Nadace rodiny Vlčkových 
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vám denně. Je tady potřeba rozvíjet 
dětskou paliativní péči a chtěli jsme 
zůstat u podpory rodin s nevyléči-
telnými nebo závažně nemocnými 
dětmi. Dětský lůžkový hospic v Praze 
neexistuje, a i z konzultací s odbornou 
veřejností nám vyplynulo, že dětský 
hospic je teď nejvíce potřeba. Je velký 
rozdíl mezi hospicem pro dospělé 
a hospicem pro děti. Dospělý člověk 
se do hospice dostává v terminálním 
stadiu života. Děti, se kterými se 
setkávám, se do závěrečné fáze života 
dostávají postupně. Bývá to většinou 
péče na mnoho měsíců, mnoho let, 
protože trpí onemocněním, na které 
sice nemáme lék, ale nemoc probíhá 
pomalu. Paliativní péče není jen péče 
o tělo, ale i o psychickou, sociální 
a duchovní dimenzi pacientů a také 
rodinných příslušníků. Rodiče jsou 
s vážně nemocnými dětmi denně a je 
potřeba se také postarat o pečujícího, 
aby měl sílu pečovat. Dětský lůžkový 
hospic by tady měl být proto, aby si 
rodiče mohli odpočinout. Aby tam 
mohli dát dítě třeba na víkend, na 
týden a mohli se věnovat druhému 
dítěti, nebo si dopřát dovolenou.

Ondřej: Co se zpravidla stane? V rodi-
ně s více dětmi onemocní jedno dítě, 

a to tu rodinu uvede do úplně nového 
režimu, protože celé úsilí je věnováno 
tomu jednomu dítěti a ty ostatní děti 
se dostanou tak trochu na vedlejší ko-
lej. Chtě nechtě, tak to prostě je. Hos-
pic může pomoci vytvořit prostředí, 
kde bude o nemocné dítě postaráno 
a rodina může s dalšími dětmi někam 
odjet a věnovat se také jim. Ono to zní 
jako banalita, ale to nemocné dítě po-
třebuje nonstop péči a ty ostatní děti 
tím samozřejmě trpí, že se jim rodiče 
nemohou tak věnovat.

n Jak tedy péče v takovém zařízení 
vypadá?
Katarína: K nám se dítě dostane na 
doporučení specialisty, který nadále 
vede jeho léčbu. A tohle místo je tu 
proto, aby dítě nemuselo být přímo 
v nemocnici na akutním lůžku a rodi-
na měla spolu s dítětem větší zázemí. 
V rámci paliativní péče dostanou 
podporu všichni, celá rodina. I tu 
nesmírně důležitou psychologickou 
podporu a duchovní péči. Důležité 
je, aby náš hospic byl místem, kde se 
budou potkávat jednotlivé rodiny, 
kde spolu budou moci lidé mluvit 
a bylo tam dostatečné zázemí pro 
zdravé sourozence. Představujeme si 
zde i vzdělávací komunitní centrum. 

Je velké spektrum diagnóz, u nichž 
nemocné děti potřebují paliativní 
péči, takže ještě budeme mapovat, 
jaké konkrétní služby by tam měly být. 
Centrum z toho důvodu bude nízko-
kapacitní s deseti až patnácti lůžky, ale 
s komplexním zázemím a službami 
pro nemocné děti i pro jejich rodiny. 

Ondřej: A ještě je důležité, že to chce-
me mít právě na místě, jako je Cibul-
ka, kde je komunita usedlíků a běžný 
městský provoz. Aby i tohle téma bylo 
běžnou součástí života. 

Katarína: Dětský hospic je velké tabu. 
Skoro každý má to slovo spojené 
s umíráním. Chceme, aby lidi viděli, 
že to není místo, kterému by se měli 

Manželé Katarína 
a Ondřej Vlčkovi 
vychovávají tři syny 
(11, 13 a 16 let). 
Katarína pracuje 
jako lékařka 
v domácím 
hospici Cesta 
domů. Ondřej řídí 
světově proslulou 
společnost v oblasti 
kybernetické 
bezpečnosti Avast

Když někdo přijde  
k nám do hospice,  
tak se dost diví,  
že se tam furt smějeme.

17

www.ipetka.cz  Pětka



ROZHOVOR
zdaleka vyhnout, protože tam děti 
křičí bolestí a utrpením. Byli bychom 
rádi, kdyby i díky tomu byla veřejnost 
trošku lépe informovaná. 

Ondřej: Když se podíváme třeba do 
Londýna nebo Izraele, kde jsou na 
špici v oboru, tak tam jsou dětské 
hospice běžně umístěné v městských 
komunitách, takže ti sousedé tím 
nejen netrpí, ale vznikají tam přátelské 
vztahy a zapojují se do běžného souži-
tí. A vlastně považují za obohacení, že 
se mohou potkat s rodiči nemocných 
dětí. 

n Větší informovanost veřejnosti 
by mohla sehrát roli i při shánění 
finančních partnerů, přitáhnutí 
pozornosti politiků a větší angažova-
nosti státu. Je to tak?
Ondřej: Dneska máme v České 
republice asi 13 tisíc dětí, které by 
mohly využít paliativní péči. To je  
13 tisíc rodin. To naše centrum je 
z definice věci nízkokapacitní. My 
jsme vlastně na začátku řekli, kolik 
do té nadace chceme vložit, a v kon-
textu toho jsme řekli, že tam bude 
deset až patnáct lůžek. Když to dáte 
do kontrastu s těmi 13 tisíci dětmi, je 
to malé číslo. Takže už jsme zaslechli, 
že je to vlastně hrozně moc peněz 
a úsilí na relativně malé zařízení 
a jestli to vůbec dává smysl. Ono to 
tak úplně není. Děti se tam budou 
v pravidelných intervalech střídat, 
takže ročně obsloužíme nižší stovky 
rodin. Ale dává to určitou představu 
o finanční náročnosti. Pokud bychom 
tu péči chtěli dotáhnout celorepub-
likově na nějakou světovou úroveň, 
tak to žádný mecenáš sám nemůže 
zvládnout. Naše zařízení tak vnímá-
me i jako příležitost, jak do celého 
systému přivést nějaký další způsob 
financování ze státního rozpočtu a od 
jiných soukromých dárců.

Katarína: Naše nadace nerovná se jen 
vybudování tohoto centra, ale je to 
o rozvoji dětské paliativní péče. 

n Kdy bude centrum na Cibulce 
hotové?
Ondřej: Rok 2026 odhadujeme, že by 
to mohlo být reálné. Objekt je kulturní 
památka a my ji chceme maximál-
ně zachovat v souladu s vysokými 
standardy památkářů a zároveň půjde 
o zdravotnický objekt se svými stan-
dardy. Víme, že ty záležitosti spojené 
se schvalováním mají tendenci se 
prodlužovat, ale věříme, že úřady to 
budou brát s prioritou a veškerá povo-
lení zvládneme během jednoho roku. 
Pak je reálné stavbu do pěti let udělat 
a zahájit provoz.

n Jakou roli sehrála při rozhodování 
o Cibulce Praha 5, která už měla 
uzavřenou dohodu o odkoupení 
areálu?
Ondřej: Pro nás bylo pozitivní zjištění, 
že městská část jedná o odkupu, pro-
tože to znamenalo, že tam bude zájem 
na straně prodávajícího. 

Katarína: Také bylo důležité, že z těch 
zpráv bylo patrné, že se do toho měst-
ská část pouští, protože chce zachránit 
Cibulku. Že Praze 5 a té komunitě lidí, 
kteří žijí okolo, jde o záchranu histo-
rické památky, a to v našem rozhodo-
vání také sehrálo důležitou roli. 

n Oba působíte velmi optimisticky, 
a přitom je vidět, jak jste ponořeni 
do tématu, které je podstatou velmi 
bolestivé a emotivní. Jak se s tím 
vyrovnáváte?
Katarína: Těch aspektů, jak se s tím 
vyrovnat, je celá řada. Ale důležité je, 
že v hospici pracujeme jako tým. To 
znamená, že můžete mít slabší chvil-

ku, ale nikdy na ni nejste sami. Jak už 
jsem říkala, člověk, který má pečovat, 
musí i odpovídající péči dostávat. 
Máme podporu mezi sebou, máme 
podpůrný tým, což je vlastně terapeut, 
který pomáhá rodinám i personálu. 
Máme pravidelné supervize, kde si 
povídáme o tom, co je pro nás těžké, 
a hledáme, jak to překonat. Občas se 
stane, že se nás někde dotkne něco 
více, ale víme, že s tím musíme hned 
něco dělat, abychom zvládli pečovat 
o druhé. U nás se hodně odreagová-
váme humorem a smíchem. K nám, 
když někdo přijde do hospice, tak se 
dost diví, že se tam furt smějeme. 

Ondřej: To potvrzuju. Tam v kancelá-
řích se pořád někdo směje, za břicho 
se popadá, to člověk opravdu neočeká-
vá. Ono to ale jinak nejde.

n Důležitá je určitě i partnerská 
podpora ve vztahu. Jak se potkal 
s prominutím „ajťák“ s budoucí 
lékařkou?
Ondřej: (lakonicky) V baru. (smích) 
My už se známe dlouho. Když Katarína 
slavila 18. narozeniny, tak jí bratr, taky 
ajťák, uspořádal narozeninovou oslavu 
v baru pod podmínkou, že si tam může 
pozvat i svoje kamarády a spolužáky. 
Jedním z nich jsem byl já a od té doby 
jsme s Katarínou spolu. n sb

Katarína se 
s Ondřejem poznala 
na své narozeninové 
párty v baru

Pokud veškerá povolení zvládneme 
během jednoho roku, pak je reálné do 
pěti let zahájit provoz.
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ŠKOLSTVÍ

Dvouletý plán je pro školu vodítko, 
které vychází z reálné situace školy 
Libor Šrámek, ředitel Fakultní základní školy Drtinova

Ukazuje, kam je možné školu posunout v průběhu 
dvou let na základě dlouhodobějších vizí. Oblasti plánu 
jsou rozloženy tak, aby pokrývaly celou oblast činnosti 
školy od vzdělávacích cílů až po materiální podmínky. 
Například ve FZŠ Drtinova je jedním z dlouhodobých 
cílů trvalá spolupráce s partnerem v zahraničí. V rámci 

dvouletého plánu si škola vytyčila za cíl navázat konkrétními aktivitami spolu-
práci se zahraničními partnery. Jinou kapitolou plánu je využití nově získané 
budovy bývalého rakouského gymnázia. Tady dvouletý plán ukazuje škole 
i zřizovateli, jaké představy škola o nových prostorách má a jak to poslouží 
zkvalitnění práce školy. Zřizovatel i ředitel školy si při diskusi nad dvouletým 
plánem školy ujasňují priority obou partnerů. Zřizovatel může lépe porozumět 
potřebám školy a nabídnout spolupráci při realizaci plánu. V tom všem jsme 
při pohovorech se starostkou městské části našli společné zájmy a diskutovali 
o tom, co je třeba řešit a co už se řešit začalo. Věřím, že při další podobné 
diskusi se ukáže, kam se škola posunula.

Cením si podpory 
zřizovatele a dobré 
spolupráce s ním 
Veronika Holíková, ředitelka základní 
a mateřské školy Chaplinovo náměstí

Ne vždy a všude je to samozřej-
mostí. Dvouleté plány rozvoje 
školy plynule navázaly na kon-

cepci rozvoje školy, kterou každý ředitel připravuje 
pro své funkční období. Výzvu k dvouletým plánům 
v klíčových oblastech lze vnímat také jako snahu 
o kvalitní nasměrování managementu škol, bez nějž 
dobré výsledky nepřijdou. Zpracování tohoto doku-
mentu mi přineslo zamyšlení nad konkretizací plánů 
a zaměřila jsem se na časové horizonty jednotlivých 
změn, ke kterým směřujeme. Snadněji se mi nyní 
daří stanovovat priority a vhodně rozložit v čase další 
rozvoj školy.

19

www.ipetka.cz  Pětka

STRATEGIE

Vedení škol jednala se zřizovatelem
Ředitelé škol mají za sebou kolečko 
osobních jednání se zřizovatelem. 
Obě strany si to pochvalují. Vedení 
všech základních a mateřských škol 
pozvala ke konzultacím starostka 
a radní pro oblast školství Renáta 
Zajíčková (ODS). Zájem zřizovatele 
je podle ní jednou z podmínek pro 
kvalitní chod školy.

Jen kvůli pandemii a distanční výuce 
radnice Prahy 5 poskytla zřizovaným 
školským zařízením přes čtyři miliony 

korun na vybavení IT technikou. I díky tomu 
může fungovat on-line výuka bez problémů 
a hlavně bez výraznější absence dětí. Starost-
ka Renáta Zajíčková ocenila přístup vedení 
školských zařízení. „Bylo potěšující slyšet, 
že všichni ředitelé mají přehled o tom, které 
děti z distanční výuky vypadávají a proč. 
Samozřejmě hned dodávali, jak takovým 
dětem pomáhají a jak jim zajišťují podporu, 
například formou tištěných podkladů nebo 
osobních konzultací.“

Ředitelé škol a mateřinek také rozebírali 
rozsáhlou a komplexní SWOT analýzu z roku 
2019, na které se podíleli žáci, rodiče, peda-
gogové, nepedagogičtí pracovníci a zřizova-
tel. SWOT analýza mimo jiné posloužila jako 
důležitý zdroj při zpracování strategických 
dokumentů Prognóza vývoje škol Prahy 5 
do roku 2030 a Strategie rozvoje MČ Praha 
5 2030+. Na základě analýzy dostaly školy 
doporučení vytvořit Dvouletý plán rozvoje 

pro školní roky 2020/2021 a 2021/2022, který 
s jednotlivými ředitelkami a řediteli starostka 
probrala. 

Střednědobé cíle Dvouletého plánu 
se týkají dvanácti klíčových oblastí, jako 
například ředitel a vedení školy, pedagogové 
a další zaměstnanci, vize a směřování školy, 
pedagogický proces či materiální a prosto-
rové zázemí. Dvouleté plány rozvoje a jejich 
příprava a vyhodnocování kromě zkvalit-

ňování všech procesů umožní systémovější 
a efektivnější komunikaci mezi školou 
a zřizovatelem. 

Právě podpora od zřizovatele a osobnost 
ředitele či ředitelky školy je určující pro 
kvalitu všech školských zařízení. Pravidelná 
osobní setkávání zřizovatele s řediteli škol-
ských zařízení chce starostka Zajíčková trvale 
ukotvit ve Strategii rozvoje MČ Praha 5 jako 
úkol pro další politické reprezentace. n sb

Radnice Prahy 5 poskytla školám na podporu on-line výuky čtyři miliony korun
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KOMUNITNÍ ŽIVOT

Oprava evangelického 
kostela startuje 
Z prostředků Operačního programu 
Praha – pól růstu začíná v květnu 
rekonstrukce interiéru evangelického 
kostela na Smíchově. Ještě pár 
dnů je tedy možnost nahlédnout do 
původního prostředí duchovního 
domova smíchovských evangelíků 
a mimo jiné také Milady Horákové. 

Veřejnou soutěž na rekonstrukci vyhrál 
renomovaný ateliér MCA, Ateliér 
Pavla Melková – Miroslav Cikán. 

Koncem letošního roku, na 90. výročí otevře-
ní kostela, jej iniciátoři akce chystají otevřít 
pro širší veřejnost jako Komunitní prostor 
Smíchov. Kromě tradičních nedělních boho-
služeb a hodnotového vzdělávání pro děti, 
připravují program rozdělený do kategorií 
Dech–Příběh–Čin.

„Dech“ symbolizuje návrat k podstatě 
člověka, k tomu, co člověkem hýbe, z čeho 
vyrůstá fascinace a jeho tvořivost. Akcentuje 
se meditace, práce s tělem, dechem a hla-
sem. Pohybové, taneční a expresivní terapie, 
hudební dílny, performativní výstupy a také 
večerní bohoslužby s prvky současného 
umění.

„Příběh“ symbolizuje propojování naší 
hlubinné zkušenosti do smysluplného celku, 
který pro sebe vnímáme jako jeden ucelený 

příběh. Připravují se přednáškové cykly na 
historicko-naučná témata, klub „Pamětník“, 
kde se bude pomáhat seniorům zazname-
návat jejich vzpomínky na nová média, 
klub „Zlomená rákoska“ jako podporující 
a tréninkové prostředí pro rodiče s dětmi 
vedené zajímavými hosty, „Tvůrčí labora-
toř současnosti“, kde si studenti středních 
a základních škol osvojí výrazové prostředky 
performativního umění, a také klub „Dobrý 
konec“ věnující se otázkám smrti a umírání.

„Čin“ symbolizuje přesah našeho soukro-
mého života do veřejné sféry. Vznikne proto 
komunitní zahrada a včelstvo, komunitní 
dílna a také provoz finančního, právního 
a sociálního poradenství.

Komunitní prostor je také prostorem pro 
vás a vaše nápady. 

Pokud hledáte místo pro realizaci vašich 
nápadů nebo chcete obohatit organizační 
tým, pište na kpsmichov@gmail.com. Projekt 
lze podpořit také finančně. Více na FB:  
www.facebook.com/kpsmichov. n red

V prostorách kostela vznikne komunitní centrum

Program 
Winternitzovy vily
n  Od 5. května do 23. června, od 20 hodin
Cyklus on-line přednášek  
o architektuře – Adam Štěch
Cyklus přednášek Zahraniční architekti 
v českých zemích 1900–1939 se uskuteční 
v rámci stejnojmenné výstavy, kterou 
připravuje historik architektury a kurátor 
Adam Štěch. Zatímco bude výstava 
koncipována jako fotografický cyklus 
několika slavných, ale i méně známých 
architektonických realizací, které v českých 
zemích postavili zahraniční tvůrci, pětice 
přednášek představí některá nosná témata 
přibližující vlivy zahraniční architektury 
a jejích představitelů na vývoj v českých 
zemích. 

n  Od 10. do 16. května,  
od 10 do 17.30 hodin

Audiowalk Bílý obraz
Zvuková procházka po zahradě 
Winternitzovy vily (Na Cihlářce 10). Délka 
33 minut. Představení pro jednoho diváka 
bez přítomnosti herců. Hlas vypravěčky 
ze sluchátek vás provede po zahradě 
a skrze okna vám umožní nahlédnout 
nejen do Winternitzovy vily, ale i do 
magickorealistického příběhu, který 
se vám začne vynořovat před očima 
z okolní scenerie. Příběh nabízí pohled 
na Winternitzovu vilu perspektivou ženy, 
která k ní přichází, aby konečně pronikla 
do snu, jenž jí nedá spát. Pokud máte 
zájem, zarezervujte si přes stránky www.
pomezi.com vstupenku na konkrétní 
datum a čas. Na uvedený e-mail vám 
spolu se vstupenkou zašleme odkaz na 
aplikaci, kterou si následně stáhnete do 
svého chytrého telefonu. Skrze ni se vám 
zpřístupní nahrávka, jež vás provede 
po zahradě. Představení doporučujeme 
procházet samostatně. Pokud přijdete ve 
více lidech, dejte si prosím mezi sebou 
desetiminutové rozestupy.

n  11. května od 20 hodin
Leonardo da Vinci – význam  
a historie tří obrazů (on-line přednáška)

Kdo byly Dáma s hranostajem, Mona Lisa 
nebo Krásná princezna, které portrétoval 
Leonardo da Vinci? Každý detail na 
těchto obrazech, je-li správně vyložen, 
může pomoci odhalit alespoň něco ze 
života portrétovaných. Zajímavé jsou 
i příběhy a osudy samotných obrazů, 
zaznamenávané od doby renesance po 
dnešek. Tato tajemství se vám pokusí 
přiblížit Martin Zlatohlávek, vyučující dějiny 
umění italské renesance na Univerzitě 
Karlově.
Více na https://www.loosovavila.cz/akce/
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Gabriel Loci se chce 
znovu otevřít veřejnosti
Jedinečný historický komplex Gabriel Loci  
(klášter sv. Gabriela) vznikl jako řeholní dům  
na konci 19. století coby první ženský konvent 
benediktýnek beuronské kongregace v Praze.  

Unikátní stavba byla 
vybudována v letech 
1888 až 1891 v novoro-

mánském stylu a je pozoruhod-
ná svou uměleckou výzdobou 
ve slohu beuronské umělecké 
školy. Atmosféru Gabriela si 
oblíbily světové filmové pro-
dukce a nový vlastník komplexu 
Cimex Group jej chce před 
plánovanou rozsáhlou opravou 
otevřít veřejnosti. Láká nejen 
umělce a milovníky umění.

Cimex Group zakoupila 
objekt v loňském roce a několik 
měsíců trvalo vrátit alespoň 
částečně rozsáhlý komplex do 
provozuschopného stavu. 

Objekt s výjimečnou atmo-
sférou tak loni hostil například 
Mercedes-Benz Prague Fashion 
Week 2020 nebo Designblok 
2020. Právě tyto akce s velkým 
ohlasem přivedly majitele na 

myšlenku nabídnout velkorysé 
prostory jako ateliéry pro české 
a slovenské umělce. 

„Žádaná lokalita na Smícho-
vě v těsné blízkosti Kinského 
zahrady je tradičně vyhledá-
vaná uměleckými fotografy, 
filmaři, malíři a sochaři. Tak nás 
napadlo, proč neumožnit, aby 
z atmosféry Gabriela Loci mohli 
umělci čerpat další inspiraci pro 
své kreativní vize,“ říká ředitel 
Cimex Group Miroslav Kosnar.

Romantická schůzka nebo 
rovnou svatba? 
Hned jak to epidemická situace 
dovolí, měla by se v přístupných 
prostorách bývalého kláštera 
otevřít kavárna pro klidné a tře-
ba i romantické schůzky. A co 
začne romantickou schůzkou, 
může skončit neméně roman-
tickou a nezapomenutelnou 

svatbou. Kromě velkých sálů je 
součástí komplexu také kostel 
Zvěstování Panny Marie (běžně-
ji nazývaný kostel sv. Gabriela), 
ve kterém mohou probíhat jak 
církevní, tak civilní obřady. 

Novomanželé si tak mohou 
říct své ano například v prosto-
rách jedinečného sálu Rajská 
zahrada, kterému dominuje 
prosklená střecha. V Lustro-
vém sálu zase každého ohromí 
nádherný dřevěný kazetový 
strop, malby na stěnách, 
zdobená podlaha a masivní 
lustry, které vytváří dokonalou 
kulisu pro slavnostní okamžiky. 
Další plány s využitím Gabriela 
Loci chce majitel komplexu 
zveřejňovat postupně. Ve hře je 
i letní divadelní scéna, možnost 
pořádání trhů a podobně.

Investiční skupina Cimex pa-
tří mezi významné hráče na tu-
zemském podnikatelském trhu. 
V současnosti koncern vlastní 
významné společnosti z průmy-
slové sféry, řadu administrativ-
ních budov v Praze a síť hotelů 
Orea Hotels & Resort. n red

POMOC KNIHOVNĚ. Zastupitelé 
Prahy 5 schválili finanční dar 
270 tisíc korun pro městskou 
knihovnu na zajištění provoz-
ních nákladů dvou poboček 
fungujících v pátém obvodu. 
Pobočka v Ostrovského ulici 
se zaměřuje hlavně na mládež 
a seniory a rovněž zajišťuje 
donášku knih méně pohyblivým 
osobám. Expozitura v Musílkově 
ulici cílí na dětské čtenáře. Rad-
nice městské knihovně poskytu-
je podporu již od roku 2007.

MUSEUM SKLA. Komentova-
nou prohlídku stálé expozice 
Sklo jako umění a krátkodobé 
výstavy Alena Matějka – Omnia 
mea s lektorkou nabízí 18. 
května od 16.30 hodin Museum 
skla Portheimka. Můžete se po-
kochat stálou expozicí a nahléd-
nout do jedinečné krátkodobé 
výstavy umělkyně. V samostat-
né výstavě budou představeny 
obě její velmi rozdílné tvůrčí 
polohy – jak z minimalismu 
a mytologické tradice vycházejí-
cí díla, tak práce se surreálným 
podtextem. Chcete si vyrobit 
a ozdobit praktického pomocní-
ka pro pěstování rostlin? Máte 
šanci (pokud situace dovolí)  
22. května od 13 do 17.30 hodin 
v rámci akce „Jarní výsadba – 
workshop pro děti a dospělé“. 
Skleněný samozavlažovací 
květináč zvládne obsloužit 
každý. O vaše květiny bude 
postaráno a nebudete je zapo-
mínat zalévat. O týden později si 
můžete od 13 do 17.30 vyrobit 
květinovou dekoraci, která nikdy 
nezvadne. V muzeu se koná 
workshop pro děti a dospělé. 
Rezervace a další informace na 
www.museumportheimka.cz.

ZVUKOVÁ PROCHÁZKA 
U VILY. Vedení radnice Prahy 
5 podpoří projekt „Bílý obraz“, 
zvukovou procházku v zahradě 
Winternitzovy vily, a to 35 tisíci 
korunami. Od 10. do 16. května 
nabídne umělecký zážitek, 
jehož se mohou návštěvníci zú-
častnit bez jakéhokoli zdravot-
ního rizika i v době nynějších 
protiepidemických opatření. 
Představení bude pro zájemce 
zdarma. n red 

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Interiér kostela sv. Gabriela. Stavba pochází z konce 19. století



19. května 
od 13 do 17 hodin  
se před KC Prádelna  
koná „rostlinný swap“.
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SOCIÁLNÍ OBLAST A SENIOŘI
KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁDELNA

Netradiční akce. Přijďte měnit rostliny
Mnozí návštěvníci Komunitního 
centra Prádelna v Holečkově 
ulici dobře znají tamní 
zavedený Freeshop, který 
umožňuje komukoliv nabídnout 
nebo naopak získat rozličné 
zboží, oblečením a knihami 
počínaje a sportovním nebo 
kuchyňským vybavením konče. 
V současnosti funguje jako 
on-line varianta „antikvariátu 
zdarma“ s výdejním okénkem 
ve vybraných termínech. 

Jelikož se situace pomalu zlepšuje, 
chystá se na polovinu května akce 
s názvem „Rostlinný swap před 

KC Prádelna“. O co se jedná? Swap 
neboli komunitní výměna mezi lidmi 
představuje výměnu věcí, které jeden 
již nevyužije a druhému mohou 
posloužit. Může se to týkat oblečení, 
doplňků do domácnosti, knih, květin, 
domácích přebytků a tak dále. Čili 
poskytuje příležitost k výměně stejné-
ho nebo podobného sortimentu jako 
zmiňovaný Freeshop. Swapy spojují 
lidi, kteří se nebojí vyměnit něco 
z toho, co nepotřebují, za věc, po které 
se shání. A stejně jako Freeshop tvoří 
swap alternativu k nákupům nových 
věcí, a tudíž podporuje filozofii udrži-
telného životního stylu a neplýtvání. 

Něco přines, něco odnes
Na rozdíl od freeshopu se však pri-
márně jedná skutečně o výměnu – 
něco přines a něco jiného si odnes, 
která probíhá formou akce konané 
v určitý čas a na určité téma – knihy, 
oblečení a podobně. Oblíbenost v po-
slední době získavají takzvané green 
swapy – výměna pokojových rostlin, 
které se doma pěstitelům a pěstitel-
kám přemnožily, a to za pokojovky, 
které doma naopak ještě nemají, 
touží po nich, ale nechce se jim 
za ně utrácet. Jsou určeny pro 
všechny milovníky rostlin, 
kteří si chtějí vyměňovat 
s láskou rozpěstované ky-
tičky a omezit tak nákupy 
ze supermarketů a vel-
kopěstíren, jejich účastníci 
zde nabízejí a vyměňují 
květiny, semínka, řízky či 
rostliny, které se jim už neve-
jdou do bytu či domu.

Podobně zaměřený bude i „Rost-
linný swap před KC Prádelna“, který 
se uskuteční ve středu 19. května 2021 
od 13 do 17 hodin v prostorách před 
komunitním centrem. V uvedený čas 
mohou zájemci přinést svoje rostliny, 
které chtěji nabídnout ostatním. 
Nemusí to být pouze pokojovky, 
nýbrž také venkovní rostliny, sazenice, 
bylinky apod. Ideální je ke každé 
rostlince připsat kromě názvu krátkou 
specifikaci a rady, jak se o ni starat. 
Nicméně to není nezbytné. Stejně tak 
se mohou přinést rostlinky, kterým 
se u někoho doma nedaří a nechce se 
o ně nadále starat, zde je bude moci 
někomu darovat.

Od oblečení k rostlinám
Akce proběhne s přihlédnutím 

k aktuálním protiepidemickým 
opatřením a všichni účastníci 

jsou povinni je bez výjimek 
dodržovat. V souvislosti 
s výše uvedeným si také po-
řadatelé vyhrazují možnost 
akci zrušit. Nicméně všich-
ni věří, že situace i počasí 
budou přát a návštěvníci si 
akci užijí.

„S pojmem swap coby al-
ternativa k nákupům nových 

věcí, a tudíž podporující filozofii 

udržitelného životního stylu a ne-
plýtvání, jsem se poprvé setkal kolem 
roku 2009, kdy v Praze začal fungovat 
dobrovolnický projekt Výměna ob-
lečení. Vzájemná výměna rozličných 
komodit potěší nejen nové vlastníky, 
ale i životní prostředí. Čím dál více lidí 
přemýšlí, proč stále dokola kupovat 
nové věci, když někdo jiný doma má 
to, co potřebuji, a sám to již nevyužívá. 
Věc tak může ještě dobře posloužit 
někomu dalšímu. Květinový swap by 
mohl být symbolickým přivítáním jara 
a zároveň lepších časů, kdy se opět 
budeme moci začít setkávat, byť za ur-
čitých opatření a s jistými omezeními. 
Věřím tudíž, že situace umožní jeho 
konání a akce se tak stane i určitým 
symbolickým pohlazením po duši, 
což všichni potřebujeme nyní více než 
kdykoliv jindy,“ prohlásil radní Prahy 
5 Petr Lachnit (ANO). n sb

Měnit se nebudou 
jen pokojové 
rostliny, nýbrž také 
venkovní sazenice, 
bylinky a tak dále
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Rodiče, pozor. Zápisy 
do jeslí startují 
Zvažujete návrat do zaměstnání po rodičovské 
dovolené? Příspěvková organizace Centrum sociální 
a ošetřovatelské pomoci Praha 5 provozuje jeslové 
zařízení Na Hřebenkách 2765/3a. V něm nabízí komplexní 
služby v péči o vaše děti od patnácti měsíců do tří let 
věku, která je odlišná od mateřské školy. 

O děti pečuje kvalifikovaný 
personál s dlouhodobými 
zkušenostmi. Provozní 

doba jeslí je od 7 do 17 hodin. 
Do jeslí se přednostně přijímají 
na pravidelnou docházku děti 
s trvalým bydlištěm v MČ Praha 
5. Docházet mohou také děti 
s trvalým bydlištěm mimo pátý 
obvod, a to dle stávající kapacity 
jeslí. Rodičům, kteří potřebují 
občasné zařazení dítěte do dvou 
let věku do kolektivu dětí lze 
nabídnout i nepravidelnou do-
cházku na 92 hodin v měsíci.

Přihlášky pro nastávající 
školní rok 2021/2022 se přijímají 
během celého roku a včasné 
zaslání vám zajistí pořadí k zápi-
sům, které se budou konat od 24. 
do 31. května 2021.

Děti mají k dispozici prostor-
nou a vybavenou hernu umožňu-
jící hru, kterou se seznamují 
s okolím, rozvíjí své poznávací 

a sociální dovednosti, emoce 
a sebedůvěru, trénují jemnou 
i hrubou motoriku. Pro venkovní 
pobyt využíváme velkou terasu 
a zahradu s herními prvky, které 
zpříjemňují hru venku. Tema-
ticky plánovaný denní program 
vychází z ročního cyklu přírody 
i kulturních událostí.  

Nedílnou součástí dne je 
osvojení kulturních i hygienic-
kých návyků. Děti jsou vedeny 
k samostatnosti u stolování 
i v sebeobsluze. V případě dotazů 
kontaktujte vedoucí jeslí Martinu 
Mrózkovou na tel.: 774 246 007, 
257 221 454 nebo e-mailem 
mrozkova@csop5.cz. n sb

Děti mají k dispozici prostornou vybavenou hernu

i Bližší informace na
www.csop5.cz



Základem je čistota, bezpečnost a atraktivita
Veřejná prostranství tvoří podstatnou součást života v naší 

městské části. Spadají sem náměstí, ulice i parky. Celkově 
se dá říci, že veřejnému prostoru chybí koncepce, každá část 
veřejného prostoru si však zaslouží individuální přístup. Při 
konkrétních úpravách je pak důležité vnímat potřeby a podně-
ty občanů. 

Náměstí mají být především bezpečná, čistá a vstřícná. Je 
nutné pracovat na atraktivitě pro všechny skupiny obyvatel. 
V rámci nových rozvojových území klademe na developery 
vysoké nároky na řešení veřejného prostoru a daří se nám 
nalézt shodu. Starší náměstí jsou však dlouhodobě zanedbaná 
a je třeba je postupně zrevitalizovat. U úprav uličního prostoru 
je důležité se zaměřit na zlepšení každodenního pohybu. 
Parky nabízí všem generacím místo pro relaxaci i aktivní 
odpočinek, navíc pozitivně působí na okolní klima. 

Některé parky a rozmanité zelené plochy však nejsou 
dostatečně přístupné a udržované. Považuji 
za zásadní usnadnit lidem jejich využití 
a zpříjemnit tím pobyt v přírodě nejen při 
nesnesitelných vedrech. V parcích chybí 
sociální zázemí, ale i více volnočasových 
aktivit a přírodních dětských hřišť. n

Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5

E-mail: zdenek.dolezal@praha5.cz

Spojit veřejný prostor s kulturou. I živou
Veřejný prostor je jednou z nejcennějších věcí, kterou by měla 
zachovávat každá obec, město, městská část. Musíme si vážit 
prostoru kolem nás a pečovat o něj. Městská část investuje 
nemalé prostředky do veřejného prostoru, zejména parků 
a zelených ploch.

Co bych osobně vylepšil? Přidal bych ještě více té zeleně, 
zejména v ulicích. A také vodní prvky. Jsem rovněž milovník 
kultury, takže bych propojil veřejný prostor s uměním, s kultu-
rou. Většina si pod tím představí sochy nebo fontány v ulicích 
a parcích, ale já bych k tomu přidal i kulturu živou. Stále 
věřím, že se do Prahy 5 opět vrátí koncert v Kinského zahradě. 
Kdo ho navštívil, určitě potvrdí, že to byl fantastický zážitek. 
Nemusí se vždy ale jednat o tak velké akce, důležité je, že se 
ve veřejném prostoru setkají lidé a užijí si ho podle svého. Ať 
je to odpočinek nebo relax, stejně jako kulturní zážitek nebo 
setkání se sousedy. n

Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5

E-mail: lubomir.broz@praha5.cz

Čistota, pořádek a umění  
ve veřejném prostoru
Vylepšit je potřeba zejména čistotu a úklid veřejných pro-
stranství. Žel stále se nedaří zajistit dostatečnou kapacitu 
popelnic, které jsou v mnoha částech Prahy 5 přeplněné a vy-
padává z nich odpad. Díky tomu jsou často špinavé ulice, a to 
i v centru kolem Anděla, či dokonce přímo před radnicí. 

Dlouhodobým problémem je velké množství volně poho-
zených stříkaček po aplikaci drog, které se nacházejí také 
v blízkosti dětských hřišť. I když se jedná o důsledky chování 
určitých skupin obyvatel, které nemůže tak snadno ovlivnit, je 
nutné, aby městská část hrála mnohem aktivnější roli v zajiš-
tění pravidelného úklidu. 

Čisté a přívětivé veřejné prostranství je základním předpo-
kladem pro to, aby se tady cítili občané spokojeně a příjemně. 
Pak na to lze navázat uměním ve veřejném prostoru, umísťo-
váním instalací, soch nebo projekcí na zajímavá místa, které 

dodají veřejnému prostranství kultivovanost 
a zajímavost. n

Nadežda Priečinská, zastupitelka MČ Praha 5

E-mail: nadezda.priecinska@praha5.cz

Jak byste vylepšili 
veřejná prostranství 
v Praze 5?

Otázka měsíce

FÓRUM
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Veřejné prostranství, nebo prostor?
Veřejné prostranství je obvyklým volebním tématem. Mluví se 
o čistotě a zeleni. Veřejné prostranství však lze vnímat i kom-
plexněji. Jako veřejný prostor, v němž žijeme, a ptát se nejen 
kolik stojí péče a kdo ji vykonává, ale také, zda v tomto prosto-
ru něco nechybí. Nejedná se tedy pouze o parky a náměstí, ale 
i o prostory pro kulturu a společný občanský život. 

Převážnou část péče o veřejný prostor vykonává po léta 
firma Centra a tato zvláštní exkluzivita bude pravděpodob-
ně pokračovat. Vazby na radnici jsou hluboké, změna kurzu 
by vyžadovala odvahu, kterou současná koalice nemá, a to 
přesto, že podpora konkurenčního prostředí je pravicovým 
politickým krédem. Co se týče společenského domu, budu se 
opakovat. Projekt Smíchov City protekl mezi prsty, výstavba 
Na Knížecí je v daleké budoucnosti, klášter sv. Gabriela je pro-
dán. Zbývá pouze Smíchovská tržnice, ve které by se mohla 
spojit funkce knihovny s velkým společenským sálem. 

Na závěr k tématu. Řešme vodu jako 
součást veřejného prostoru. Z klimatického 
plánu hl. m. Prahy si sice mnozí dělají leg-
raci, ale skutečnost, že se klimatická změna 
dotýká i Prahy 5, nemohou věrohodně popřít 
ani čtenáři knih Václava Klause. n

Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů

E-mail: josef.cuhra@praha5.cz

Je třeba reflektovat dnešní dobu
Praha 5 patří k nejkrásnějším a nejzelenějším městským 
částem poblíž centra s mnoha plochami veřejného prostoru, 
které je potřeba zvelebovat a přizpůsobovat modernímu živo-
tu. Doporučuji, zvlášť v dnešní covidové době, zaměřit se na 
prostranství, která lidem mají posloužit k odpočinku. Ta je po-
třeba doplnit o lavičky, stolky, grilovací místa a další mobiliář. 

Podporuji vznik komunitních zahrad a míst, kde obyvatelé 
mohou trávit společný čas. Lidé se rádi setkávají v parcích 
a v zeleni, což by měla městská část více reflektovat. S tím 
souvisí i bezpečnost těchto míst, a to je další téma, kde radni-
ce zaostává.

Dnešní mimořádná doba přináší spoustu stresových 
si tuací. Jednou z cest, jak život lidem ozdravit a osvěžit, je 
udělat naši Prahu 5 příjemným místem pro venkovní relax. 
A to nejen v dobách covidových. n

Linda Neubergová, zastupitelka MČ Praha 5

E-mail: linda.neubergova@praha5.cz

Proměna veřejných prostranství  
je dlouhodobý proces
Kvalitu veřejných prostranství – ulic, náměstí a parků – je tře-
ba zvyšovat soustavnou péčí, pod kterou si můžeme předsta-
vit velmi rozmanité zásahy. Opravu či předláždění chodníků. 
Dopravní řešení přátelská k chodcům a cyklistům. Vysazení 
stromů do ulic. Fontány, které osvěží město v parném létě. 
Kvalitní úklid, podzemní kontejnery na tříděný odpad. Využití 
parteru hlavních ulic a náměstí pro pestrou nabídku prodejen, 
služeb i stravování. Odstranění balastu zbytečné reklamy. 
Umělecké instalace, plastiky, pomníky do veřejného prostoru. 
Zakládání parků, péči o zeleň. Promyšlené prvky městského 
parteru. Ne vše, co je uvedeno, je snadno technicky řešitelné 
a leccos není v kompetenci MČ, ale hlavního města. Nicmé-
ně jsme na území Prahy 5 a z naší strany vždy může vzejít 
podnět ke spolupráci. Samostatnou kapitolou jsou veřejná 
prostranství, která vznikají v rozvojových územích a která 

jednou MČ převezme do správy. MČ zde 
má příležitost usměrnit podobu veřejného 
prostoru a parků již ve stavebním projektu. 
Pokud investor vychází vstříc, může vznik-
nout dobrý výsledek. n

Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru pro územní 
rozvoj MČ Praha 5

E-mail: zuzana.hamanova@praha5.cz

Ozelenit, co se dá
Dostat co nejvíce zeleně do veřejných prostranství, samozřej-
mě když to jde, by měl být hlavní záměr vedení každé městské 
části. Jenže to všechno strašně dlouho trvá. 

Po mnoha letech handrkování to vypadá, že se podařilo 
uchránit od developerské zástavby naše nejrozsáhlejší veřejná 
prostranství Vidoule a Dívčí hrady. Toho bychom měli využít a co 
nejdříve obě prostranství zkultivovat pro rekreaci občanů, ovšem 
tak, aby přírodní charakter dominoval. Věřím, že ještě v tomto 
volebním období se podaří vybudovat park na prostranství mezi 
ulicemi Na Pláni a K Vodojemu. Místní obyvatelé by si to opravdu 
zasloužili po letech stresu, když v období od roku 2006 do roku 
2014 to vypadalo, že už nic nezabrání výstavbě cca 14 domů. Již 
hotová studie na výstavbu parku je podle mě příkladem, jak ve-
řejná prostranství vylepšovat. Ovšem ta doba. Participace k tomu, 
jak by se mělo dotčené území řešit, byla zahájena již počátkem 
roku 2016. Řada občanů by samozřejmě přivítala, kdyby se 

následně upustilo i od předběžně plánované 
výstavby několika domů. 

Zcela opačně jako nezdar lze hodnotit 
nepovedený pokus IPR na vylepšení veřejné-
ho prostoru na Malvazinkách před obchod-
ním domem Albert. n

Jiří Vejmelka, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: jiri.vejmelka@praha5.cz
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Obyvatelé Českého království si 
tehdy užívali plodů vzešlých 
z dlouholetého míru. Harmo-

nické časy se vytrácejí s přelomem 
prvního a druhého decennia 17. stole-
tí a tragickou tečkou za érou slavného 
panovníka se stane vpád žoldnéřských 
vojsk Rudolfova bratrance Leopolda 
Pasovského. Jedním z míst, jimž se 
tato událost stala osudnou, byla i ves 
Smíchov, rozvíjející se slibně při levém 
vltavském břehu za Újezdskou branou, 
zvanou tehdy také Kartouzská. 

Lesk císařského dvora
Nadějný arcikníže Rudolf Habsbur-
ský se přičiněním svého otce císaře 
Maxmiliána II. od roku 1572 stává 
postupně uherským panovníkem, 
králem českým a po Maxmiliánově 
smrti v roce 1576 rovněž římským cí-
sařem. Mocné středoevropské soustátí 
se tehdy navíc může opřít o své ještě 
mocnější příbuzné – o habsburské 
vládce říše, „nad níž slunce nikdy 
nezapadá“. 

Na Prahu a okolní obce odraz císa-
řova lesku dopadá dvojnásob po roce 
1583, kdy se Rudolf II. z obav před 
vzmáhající se tureckou hrozbou roz-
hodl splnit přání českých poddaných 

RUDOLFÍNSKÁ ÉRA

Tragický požár po vpádu 
Pasovských trval tři dny 

HISTORIE
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a přesídlit z rodné Vídně na Pražský 
hrad. Příchod císařského dvora se 
pro Prahu stává stimulem k nebýva-
lému kulturnímu a hospodářskému 
rozkvětu. Do hlavního města proudí 
umělci a vědci z celé Evropy, dochází 
k výstavbě honosných paláců a mění 
se i jeho národnostní složení.

Rostoucí počet obyvatelstva se 
promítá i do poptávky v oblasti 
zásobování metropole potravinami, 
ale i vínem, které se od dob Karla IV. 

hojně pěstuje na smíchovských a ko-
šířských svazích, zatímco rovina podél 
Vltavy je ideálním místem pro ovocné 
sady a zeleninové zahrádky. 

Dvořan Adam II. z Hradce si proto 
za „hladovou zdí“ vytváří hospodář-
ské zázemí pro svůj palác na Malé 
Straně a postupně kupuje butovický 
a košířský statek. A změny majitele 
se dočkala i ves Smíchov, kterou od 
Jana Kutovce z Úrazu v roce 1591 za 
6000 kop míšeňských odkoupilo Staré 
Město pražské. 

Vzestup Smíchova
Zájem o smíchovské pozemky a míst-
ní hospodářské dvorce je patrný ze 
zápisů v dochované gruntovní knize. 
Od staroměstských následně odkupují 
usedlosti a zahrady pražští měšťa-
né, například kancléř Jiří Hejdelius 
z Rasn štejna, ale hlad po půdě se 
rozmáhá i mezi smíchovskými podda-
nými. Jedním z nich je i Václav Kolář, 
majitel poddanského gruntu, který 
obhospodařoval se svou manželkou 
Marianou. Spolu s ostatními poddaný-
mi měl vůči vrchnosti povinnost platit 
včas daně, čistit a opravovat silnici ve-
doucí k pražské bráně a dohlížet, aby 
se formani nevyhýbali placení mýta. 

Na Smíchově se v roce 1606 usadil 
rovněž jeho syn Jiří Kolář s man-
želkou Annou. Za 175 kop grošů 
českých koupil usedlost „vedle dvorce 
Václava Krejčího“, místního rychtáře, 
se čtrnácti záhony a třemi krávami. 
Smíchov tehdy představoval upra-
venou obec s gotickým kostelem sv. 
Filipa a Jakuba, s několika mlýny při 
vltavském břehu a krčmou provozo-
vanou jistým Havlem Jandou. Idylické 
časy ale neměly mít dlouhého trvání.

Vysoká politika
Už v 90. letech 16. století císař Rudolf 
II. zahájil vojenské akce proti rozpína-
jící se Osmanské říši, která okupovala 
část území jeho Uherského králov-
ství a ohrožovala některé rakouské 
državy. Velením armád pověřil bratra 
Matyáše, který se stal i místodržícím 
ve východních provinciích. Roze-
hranou politickou partii v roce 1604 
ještě zkomplikovalo povstání uherské 
šlechty. 

Historici se při hodnocení 
takzvané rudolfínské éry 
v českých zemích v zásadě 
shodují v konstatování, 
že se jednalo o období 
hospodářského, společenského 
a kulturního rozkvětu. Přes 
náboženské tenze země 
v prvních desetiletích 
Rudolfova panování nezažila 
významnější konflikty 
a v čele stavovské obce 
zatím dominovali smířliví 
představitelé vlivných 
staročeských šlechtických 
rodů, jako byli například 
jihočeští Rožmberkové nebo 
jejich příbuzní páni z Hradce. 

Portrét císaře 
Rudolfa II.  
od Hanse  
von Aachena

Už v 90. letech 16. století císař Rudolf 
II. zahájil vojenské akce proti rozpínající 
se Osmanské říši, která okupovala 
část území jeho Uherského království 
a ohrožovala některé rakouské državy. 
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A byl to právě Matyáš, kdo bezrad-
ného a churavějícího císaře diploma-
tickým jednáním uchránil před téměř 
jistou porážkou. Uherští, rakouští 
a moravští stavové si proto stále častěji 
pohrávali s myšlenkou, která tanula na 
mysli i Matyášovi, totiž že by on měl 
převzít vládu a stát se Rudolfovým 
nástupcem. Uměnímilovný císař totiž 
dynastii nezajistil legitimního dědice, 
ale ještě více jej kompromitovaly jeho 

časté záchvaty poukazující na duševní 
nemoc. Nástupnická otázka nakonec 
vygradovala otevřeným bratrským 
zápasem, jehož vítězem se v roce 1608 
stal Matyáš. Mírem uzavřeným v Libni 
Rudolfovu moc de facto omezil jen na 
České království. 

Císařova oslabení navíc ihned 
využili čeští nekatoličtí stavové 
v čele s Petrem Vokem z Rožmberka 
a s pohrůžkou vojenského konfliktu 
si v roce 1609 vynutili náboženské 
ústupky v podobě takzvaného Rudol-
fova majestátu, díky kterému mohla 
strana „pod obojí“ své náboženství 
praktikovat „volně a svobodně“. 

Zkáza přišla z Pasova 
Dvojí ponížení nesl Rudolf II. velmi 
nelibě a po neúspěšných pokusech 
o zvrat situace se následujícího roku 
rozhodl využít nabídky bratrance 
Leopolda Pasovského. Jeho žoldnéřský 
sbor umístěný v Pasově se měl stát 
pákou ke korekci otřesené Rudolfovy 
pozice v Čechách. 

V lednu roku 1611 vojska vyrazila 
na pochod, začátkem února obsadila 
Tábor, pak Beroun a 13. února stanula 
před pražským opevněním blízko Bílé 
Hory. Snaha českých stavů shromáždit 
zemskou vojenskou hotovost narážela 
na nedostatek času a o dva dny pozdě-
ji Pasovští pronikli Újezdskou branou 
na Malou Stranu a v krvavých bojích 
muže proti muži postupně opanovali 
levý břeh, zatímco Staré a Nové Město 
se obráncům podařilo udržet. 

Na Pražském hradě sice společně 
s císařem Rudolfem II. oslavovali 
vojenský úspěch, ve skutečnosti 
se nacházeli v nezáviděníhodném 
postavení – k Praze mířila zemská 
vojska i armáda vedená Matyášem. 
A tak necelý měsíc po dobytí Malé 
Strany Pasovští zahájili ústup do 
jižních Čech, přičemž právě Smíchov 
se podle relace psané do Benátek měl 

Dobové vyobrazení 
zachycující vpád 
Pasovských přes 
Újezd na Malou 
Stranu

Zápis v gruntovní knize Smíchova ze začátku 17. století

stát posledním místem, kde se pražští 
obránci, vesměs z řad místní chudiny, 
s žoldnéři utkali. 

Neuspořádané houfy sedláků, 
vyzbrojené jen motykami, ale nepřed-
stavovaly pro profesionální armádu 
rovnocenné soupeře a na Smíchově 
nastala jatka. Stateční otcové od rodin 
„byli rozsekáni na kusy a ze tří set 
nezůstal ani jeden; kteří se ukryli v cha-
lupách, byli spáleni“. Podle dobového 
svědectví trval požár Smíchova celé 
tři dny a v nočních hodinách ozařoval 
Pražský hrad, odkud smutné divadlo 
sledoval zlomený český panovník, který 
byl o pár měsíců později donucen uvol-
nit český trůn svému bratru Matyášovi.

Epilog
Mocenská hra trvající jen pár měsíců 
se tragicky zapsala do osudů desítek 
tisíc osob a vojenská avantýra Pasov-
ských vyvolala v lidech to nejhorší. 
Utrpení nerozsévali jen vojáci, ale 
hněv části obyvatelstva se obracel 
i proti nevinným, ať už se záminkou 
stalo odlišné náboženství, nebo jiná 
národnost. 

V Praze nastalo rabování a plenění 
institucí vykonávajících duchovní 
poslání. Smíchov tehdy v podstatě 
zanikl a z většiny úhledných a nově 
vystavěných dvorců a zahrad zůstala 
pouhá spáleniště. Stejný osud potkal 
i grunt patřící Václavu Kolářovi, „od 
vojáků pasovských zamordovanému“, 
jak dokládá zápis informující nás 
o dědickém řízení vedeném vdovou 
Marianou a synem Jiřím. 

Čas na odpočinek a opravu zniče-
ných hospodářství trval jen sedm let, 
když nový politický střet, započatý 
defenestrací na Pražském hradě, od-
startoval tři desetiletí válečných hrůz, 
do kterých se postupně zapojila celá 
Evropa. n

Pavel Fabini
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BLAHOPŘEJEME

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

Řekněte nám to!
PTEJTE SE NÁS!

Máte podnět  
či připomínku  
k činnosti radnice  
páté městské části? 

Nápad, jak vylepšit život  
ve vaší lokalitě? 

Zajímá vás chod Prahy 5  
a chcete se na něco 
zeptat? 

Nevíte, co pro vás  
může úřad udělat  
v konkrétní situaci? 

▲ PANÍ KVĚTA VÁVROVÁ

V plné síle a svěžesti se 23. května 2021 dožívá 
krásných 80 let paní Květa Vávrová (vpravo). Do dalších 
let přejeme stále dobrou náladu a především zdraví.

Kamarádky Zdenička, Blaženka, Anička a Maruška

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.

Máte několik možností, jak nám dát vědět.

n   Facebookový a instagramový profil MČ Praha 5 
Facebook: www.facebook.com/mcpraha5/ 
Instagram: www.instagram.com/mestska_cast_praha_5/ 

n  Rubrika „Napište starostce“   
na webových stránkách úřadu 
www.praha5.cz

n    E-mailová adresa časopisu Pětka 
redakce@praha5.cz

n  Nově také box pro písemné vzkazy  
přímo na vrátnici ÚMČ  
Štefánikova 13, Praha 5 – Smíchov

Odpovědi na zajímavé dotazy, podněty a připomínky 
zveřejníme v časopisu Pětka. 
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SPOLEČNOST
TRADICE

Den matek je tu. Nezapomeňte 
Druhá květnová neděle 
patří už více než 100 let 
Dni matek. První oficiální 
oslavu celonárodního svátku 
vyhlašuje prezident Woodrow 
Wilson v roce 1914 na druhou 
květnovou neděli. Oslava 
mateřství má ale daleko hlubší 
kořeny.

Svátek plodnosti a matek spojený 
s uctíváním pohanské bohyně 
Rhey pamatuje už starověké Řec-

ko. V 16. století se zase v Anglii slavila 
Mateřská neděle v období Velikonoc. 
Myšlenka pravidelných mezinárod-
ních oslav začala klíčit v roce 1907 
jako připomínka celoživotního díla 
propagátorky ženských práv Ann 
Reeves Jarvisové, která proslula jako 
sociální aktivistka během americké 
občanské války. Mother’s Day holiday 
pak ve zmíněném roce 1914 pomoh-
la prosadit její dcera Anna Marie 
Jarvisová.

V Československu se Den matek 
začal slavit druhou květnovou neděli 
roku 1923. Jeho zastánkyní byla dcera 
prvního československého prezidenta 
T. G. Masaryka Alice Garrigue Masa-
ryková. Ze stínu Mezinárodního dne 
žen propagovaného komunistickým 
režimem vystoupil Den matek znovu 
až po roce 1989.

Nejen Den matek slaví v květ-
nu Lucie Jalová, maminka prvního 
narozeného dítěte Prahy 5 roku 2021. 
Staršímu Adámkovi nadělila na Nový 
rok sestřičku Justýnku.

Sympatická a usměvavá maminka 
je profesí organizátorka kongresů, kde 
má všechno svůj přesný řád. S nadsáz-
kou říká, že si naplánovala i naro-
zení dětí. Adámek přišel na svět na 
Velikonoční pondělí před třemi lety, 
Justýnka na Nový rok letos.

n Obecně platí, že podobné věci, jako 
datum narození potomka, se přesně 
plánují poměrně těžko. Jak se vám 
to povedlo? 
Člověk těhotenství ani porod nena-
plánuje, ale dá se říct, že jsem si přála 
mít děti spojené se zajímavým datem. 
Bude to tedy o štěstí. I když na tento 
dotaz by se hodila vcelku jednoduchá 
a trefná odpověď. Mou profesí je or-
ganizování kongresů, kde musí být vše 

naplánováno přesně do každého detai-
lu a následně podle toho zrealizováno. 
Tak je možné, že se mi to tak trochu 
prolíná i do soukromého života.

n Teď vážněji. Holčička je zdravá 
a má se k světu?
Ano, myslím, že je Justýnka šťastná, že 
je tu s námi. Ukazuje nám každý den, 
že ji baví objevovat svět a poznávat 
nás a naši rodinu a blízké. Sledujeme 
její pokroky a radost ze života. 

n Sourozenec je vždy velká změna. 
Jak se s novou situací sžívá bratří-
ček?
Adámka jsme na příchod sourozence 
dostatečně dopředu připravovali a už 
během těhotenství říkal, že se moc těší 
na sestřičku. Zlomovým okamžikem 

většinou bývá příchod domů z porod-
nice a první společné dny. V našem 
případě musím říct, že jejich setkání 
bylo krásné a dojemné a jejich sžívání 
v tomto duchu trvá dál. Často se stává, 
že Adam za námi přijde a řekne, že si 
přeje, aby Justýnka už byla velká jako 
on, aby si s ním mohla hrát. Tak to je 
úsměvné. Rád se zapojuje do různých 
činností ohledně péče o Justýnku 
nebo ji chce chovat, ležet s ní, vozit ji 
v kočárku… 

n Připomínáme si Den matek. Vy už 
víte, že jedno a dvě děti je podstatný 
rozdíl. Jak to zvládáte?
Myslím si, že mít jakýkoli počet dětí 
je obrovský dar a vždycky si rodiče 
zaslouží uznání už jenom tím, že se sta-
nou zodpovědnými rodiči. Rozdíl mezi 
jedním nebo dvěma dětmi určitě je, ale 
vždy záleží na situaci. Konkrétně v na-
šem případě to je tak, že jsem se těšila, 
že Adámek bude chodit do školičky 
a já se budu moct Justýnce věnovat tak, 
jako před třemi lety jemu. Předsta-
vovala jsem si, že budeme chodit na 
kojenecké plavání, že budeme navště-
vovat hodiny cvičení pro miminka a že 
podnikneme spoustu dalších aktivit. 
Bohužel vzhledem k situaci, která 
je nyní po celém světě, jsme všichni 
společně doma a aktivity vymýšlíme 
domácí. Uspokojit obě děti najednou 
je samozřejmě náročnější, ale určitě na 
to budeme hezky vzpomínat, jak jsme 
si užívali společných chvil, při kterých 
jsme se naučili také spoustu věcí. 

n Vraťme se ještě v závěru na začá-
tek. Takže: Velikonoční pondělí, Nový 
rok a třetí potomek bude na Štědrý 
den nebo plánujete nějaké jiné vý-
znamné datum?
Tak co třeba si to naplánovat na Svátek 
práce? Ne, to by nešlo, toto datum  
1. května už jsem obsadila svým naro-
zením já. První máj, lásky čas. n sb

Maminka Lucie 
Jalová se svým 
synem Adamem

V Československu  
se Den matek začal slavit 
druhou květnovou neděli 
roku 1923.
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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 květen 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
 7. 5. – 8. 5. Naskové x Vejražkova
  Štorkánova x K Vodojemu
  Fráni Šrámka x Nad Husovými sady
 14. 5. – 15. 5. U Hrušky – parkoviště
  Pod Hybšmankou – proti č. 12
 21. 5. – 22. 5. V Botanice – za Komerční bankou
  Nad Turbovou x Na Stárce
  U Vojanky – u č. 30
 28. 5. – 29. 5. Urbanova – parkoviště pod č. 20
  Holyňská x Na Srpečku

 Datum  Stanoviště Čas
 5. 5. nám. 14. října x Preslova 16.00–20.00
 6. 5. Trojdílná x U Cibulky 16.00–20.00
 7. 5. Smrčinská x Na Císařce 16.00–20.00
 12. 5. V Klukovicích x Bublavská 16.00–20.00
 13. 5. U železničního mostu x Nádražní 16.00–20.00
 14. 5. U Nesypky x U Plátenice 16.00–20.00
 19. 5. Vrchlického x Starokošířská 16.00–20.00
 20. 5. Karlštejnská x U Dětského hřiště 16.00–20.00
 21. 5. Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště 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
 9. 5. Pechlátova č. 16 9.00–12.00
  Pod Hybšmankou – proti č. 12 9.00–12.00
 16. 5. Prosluněná x V Násypu 9.00–12.00
  Štorkánova x K Vodojemu 9.00–12.00
  U Klikovky – proti č. 23 9.00–12.00
 23. 5. Svornosti x Pod Tratí 9.00–12.00
  Trojdílná x Nad Zámečkem 9.00–12.00
 30. 5. U Dívčích hradů – proti č. 8 9.00–12.00
  U Malvazinky č. 24 9.00–12.00
  U Nesypky x U Plátenice 13.00–16.00

 Datum  Stanoviště Čas
 9. 5. Na Stárce – volná plocha proti č. 35 13.00–16.00
 16. 5. Kroupova x Kutvirtova 13.00–16.00
 30. 5. Ke Smíchovu x Lipová alej 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
 26. 5. Pod Kotlářkou – u fotbalového hřiště 16.00–20.00
 27. 5. Nad Buďánkami II u č. 9 16.00–20.00
 28. 5. Musílkova x Schodová 16.00–20.00
  Kloudova č. 10 16.00–20.00
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NEDOSTALI JSTE PĚTKU  
DO SCHRÁNKY? 

Napište nám na: 
redakce@praha5.cz

Tajenku zasílejte do 15. května 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 dubnového čísla:  
Marie Nehybová, Miloš Harsa, 
Květa Bucková

Správné znění tajenky:  
Nová vodárenská věž Děvín

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


