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KONCERT LAUREÁTŮ 14. ROČNÍKU 
SOUTĚŽE TALENT PRAHY 5 
pondělí 21. června 2021 19.00  
Národní dům na Smíchově

VSTUP VOLNÝwww.pkf.cz/talent-prahy5

Účinkují: 
PKF — Prague Philharmonia  

Leoš Svárovský — dirigent 
Moderuje Filip Sychra 

 
Zora Kalinová — zpěv, Martin Janda — klarinet  

Jiří Javůrek — klarinet, Christopher Porteous — housle 

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
Hebridy op. 26   
ANTONIO CALDARA 
Alma del core   
CARL STAMITZ 
Koncert pro klarinet a orchestr B dur č. 3   
GIOACCHINO ROSSINI 
Italka v Alžíru, předehra k opeře  
GIOACCHINO ROSSINI 
Introdukce, téma a variace pro klarinet a orchestr  
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
Koncert pro housle a orchestr e moll op. 64 

Pod záštitou Renáty Zajíčkové,  
starostky MČ Praha 5, a Lukáše Herolda,  

místostarosty MČ Praha 5



ÚVODNÍKÚVODNÍK

jarní počasí nám zatím dávkuje slunečné 
dny velmi opatrně, přesto chci věřit, a kaž
dému to přeji, že nás čeká pěkné, teplé 
a klidné léto. Každodenní život se snad 
už opravdu vrací do rytmu bez výrazných 
omezení a zase bude záležet na každém 
z nás, jak naloží s letními dny. Byla bych 
přitom velmi ráda, kdyby se ukázalo, že 
nás prodělaná epidemie a s ní spojená 
omezení lidsky a společensky posílila. To 
slovní spojení zní sice jako z nějaké dávné 
politické příručky, ale mám na mysli oby
čejný vzájemný respekt. Prostě abychom si 
zbytečně neházeli klacky pod nohy.

K tomuto tématu se s vámi chci podělit 
o anabázi obyvatel z ulice Destinové 
v Košířích, kde přes jejich velkou a celkem 
pochopitelnou nespokojenost vyroste nový 
rodinný dům. Nemá smysl zabíhat příliš 
do historie, ale dá se říct, že projekt nového 
domu není skutečně nejšťastnější. Nicméně 
před téměř deseti lety stavební povolení 
získal a nedá se s tím už nic dělat. Projekt 
před časem v dobré víře zakoupil nový 
majitel a zahájil stavbu. Neuvědomil si, že 
spolu s tím zakoupil i zhruba šest desítek 
nespokojených sousedů. A když stavba 
započala a navíc když v jejím průběhu 
stavebník požádal o změnu projektu, kdy 
chtěl dům zvýšit, bylo zaděláno na velký 
sousedský spor. Ten vyústil v petici občanů, 
jež mi byla adresována. 

Zcela patovou situaci jsem se rozhodla 
řešit nabídkou mediačních rozhovorů na 
neutrální půdě našeho úřadu. Na začátku 
to vypadalo, že prakticky neexistuje 
řešení. Obě strany stály pevně ve svých 
zákopech a hrozilo blokování stavby 
přes odtahování vozidel, obstrukce apod. 
Před několika dny proběhlo třetí setkání 
a zúčastnění se rozešli s nadějí, že se do

hodnou. Investor přijal ústupek stáhnutím 
žádosti o změnu stavby před dokončením, 
čímž vyšel místním vstříc. Zavázal se, že 
nepřistaví další patro a projekt ponechá 
v jeho původní podobě, byť se změnou 
vzhledu střechy. Dále bylo dohodnuto, že 
bude podepsán právně závazný doku
ment, který bude obsahovat garance ze 
strany investora. A tak doufejme, že se 
všichni pokusí začít psát novou kapitolu 
budoucích sousedských vztahů v ulici, kte
rá nese jméno výjimečné ženy a umělkyně 
Emy Destinové.

I taková může být role vedení radnice. 
Městská část je dynamicky se rozvíjející 
soubor lokalit, kde se vždy budou tříštit 
různé zájmy. Každá výstavba domu nebo 
bytového komplexu totiž může někomu 
vadit, a to třeba jen z hlediska dopravního 
omezení, hluku nebo prachu při výstavbě. 
Přesto by naše městská část měla hledat 
způsoby, jak podpořit rozumnou a citlivou 
výstavbu nájemních bytů, kterých se pře
devším pro mladé rodiny v Praze opravdu 
nedostává. 

Jak se ukázalo v senátní kampani, 
a nakonec tomu odpovídá i nedávný 
vznik minimálně dvou nových politických 
uskupení, které půjdou za rok a půl do 
voleb, bude výstavba „na Pětce“ jedním 
z klíčových a vyhrocených témat. Byla 
bych ráda, abychom tímto předvolebním 
obdobím prošli bez dezinformací, argu
mentačních faulů, podpásových útoků 
a pomluv. Bohužel je jich dnes politika 
plná. Pokud ukážeme lidem, že i v situa
cích, jako byla ta v ulici Destinové, jde 
věci řešit na úrovni i přes značně odlišné 
názory a postoje, pak můžeme společně 
přispět k naplnění motta z naší strategie: 
Moderní vizitka metropole. 

Naší vizitkou totiž může být i způsob 
komunikace o složitých a kontroverzních 
tématech. Věřím, že k tomu přispěje i prá
vě dokončená Strategie rozvoje městské 
části Praha 5 2030+, na které se mohli 
podílet jak všechny politické subjekty, tak 
i občané a spolky z naší městské části. 
Strategický dokument komplexně zmapo
val potřeby Prahy 5 nejen pro následující 
dekádu, ale přehledně ukazuje, co je 
třeba udělat, co by bylo dobré udělat a co 
bychom si pro lepší život v pátém obvodu 
přáli udělat. Přijďte se podívat ke kostelu 
sv. Václava na výstavu ke strategii a zvu 
vás srdečně i na červnová setkání v někte
rých lokalitách Prahy 5.

A když jsem u toho zvaní. Určitě se po
dívejte na akce, které městská část v červ
nu pořádá či podporuje včetně oslavy 
Mezinárodního dne dětí nebo Dne otců, 
kde se s vámi ráda opět osobně uvidím.

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

Část smíchovské tržnice  
hledá nového nájemce
Radnice Prahy 5 chce oživit historickou budovu tržnice 
na náměstí 14. října na Smíchově. Rada páté měst-
ské části schválila záměr pronájmu části budovy, ve 
které naposledy sídlila prodejna Tesco, a pro tento účel 
vypsala dvoukolové výběrové řízení. Vedení radnice by 
rádo v prostorách vidělo prodejnu potravin a „food court“. 
Budova, pro kterou se hledá nájemce, má prostory o cel-
kové ploše 1449 m² včetně sociálního zázemí a sklado-
vacích prostor. Městská část nabízí pronájem na dobu 
neurčitou. Minimální výše nájemného činí  
1500 korun za metr čtvereční a rok. Nabídky je možné 
posílat do 21. června 2021. n red

Více na www.praha5.cz, sekce úřední deska.

NABÍDKA PRONÁJMŮ BYTŮ 
V ELEKTRONICKÉ AUKCI
Staropramenná 669/27, Praha 5 (1+1)

Staropramenná 547/9, Praha 5 (2+kk)

Staropramenná 547/9, Praha 5 (4+1)

Nádražní 42/82, Praha 5 (3+kk)

Štefánikova 249/30, Praha 5 (2+kk)

Přihlášky do aukce lze posílat  
do 16. června do 18 hodin. 
n  poštou na adresu GAVLAS, spol. s r. o., 

Politických vězňů 1272/21,  
110 00 Praha 1

n  osobně na výše uvedené adrese 
v pracovní dny od 10 do 15 hodin

n  na Czech POINTu převodem 
podepsané přihlášky do elektronické 
podoby a uložením do datové schránky 
poskytovatele GAVLAS č. xph35a6 

Podmínky aukce naleznete na https://
www.gavlas.cz/nase-sluzby/aukce-a-
drazby nebo https://www.praha5.cz/
uredni-deska-umc-praha-5/#7755.
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Radnice renovuje bytový fond.  
Dekrety půjdou do aukce
Loni 32 bytových jednotek, letos 
dokončených 17 bytů, na 8 se 
aktuálně pracuje a dalších  
29 bytů má přijít na řadu do konce 
roku. Rekonstrukce bytového fondu 
Prahy 5 zvyšuje úroveň nejen 
sociálního bydlení.

Především malometrážní byty pro jednu 
až dvě osoby opravené na takzvanou 
standardní úroveň nabízí radnice Prahy 

5 jako sociální bydlení pro občany v nouzi či 
seniory. Jde o byty reflektující situaci na trhu 
a nabízející alternativu pro obyvatele, kteří na 
zvyšující se nájmy u soukromých vlastníků 

už nedosáhnou. „Jedním z cílů naší bytové 
politiky je při rekonstrukcích také snižování 
energetické náročnosti domů a jednotlivých 
bytů. Celkově chceme zvýšit kvalitu bytového 
fondu i výstavbou výtahů a bezbariérovými 
vstupy,“ vysvětlil místostarosta Prahy 5 Lukáš 
Herold (ODS).

Pátá městská část má v současné době 
svěřeno do užívání 730 bytů. Zásady bytové 
politiky pak určují pravidla pronájmu ze so-
ciálních důvodů, pro seniory, pro preferované 
profese i pro možný pronájem nestátním 
organizacím za účelem odborné pomoci ně-
kterým skupinám občanů v nouzi. Zbývající 
rekonstruované byty se pak radnice rozhodla 
nabídnout do pronájmu formou elektronické 
aukce. n red

Opravené bytové jednotky už čekají na své nájemníky



HISTORIE

Pomozte zmapovat dějiny páté 
městské části a jejích obyvatel
U příležitosti blížícího 
se výročí 100 let od 
vzniku Velké Prahy byl 
spuštěn projekt „Století 
MČ Praha 5 v lidských 
osudech“ s cílem připravit 
do konce letošního roku 
stejnojmennou historickou 
publikaci. Výzkumníci 
hledají pamětníky, kteří by 
jim mohli poskytnout své 
vzpomínky a fotografie.

Cílem projektu je odhalit 
bílá místa naší historie 
a představit významné 

celostátní události z perspektivy 
místních dějin Prahy 5. Výzkum 
přinese odpovědi nejen na 
otázky, jakým konkrétním způ-
sobem se tyto historické milníky 
v páté městské části odehrály, 
jak se k nim stavěla veřejnost 
nebo místní politické vedení, ale 
zejména jak se otiskly do osudů 
konkrétních lidí. 

Vedle archivních dokumen-
tů proto představují důležitý 
pramen poznání také svědectví 
pamětníků, kteří tyto události 
prožili, případně jejich blízkých, 

dětí a vnoučat, jimž o svém 
životním příběhu vyprávěli. 
Současně za účelem dokres-
lení dobové atmosféry vzniká 
databáze fotografií jednotlivých 
lokalit MČ Praha 5. Máte-li 
doma snímky zachycující místa 
a život páté městské části v letech 
1918–1998, pomozte vytvářenou 

databázi zdokonalit. Vybrané 
fotografie oskenujeme a s vaším 
svolením se stanou obrazovou 
přílohou reprezentativní publi-
kace. Poskytnutí těchto fotografií 
bude honorováno. Máte-li pouze 
staré diapozitivy, zajistí se jejich 
vysoce kvalitní digitalizace.

Pokud byste chtěli poskytnout 

pro účely projektu své vzpo-
mínky nebo fotografie, prosím 
kontaktujte Pavla Fabiniho na 
e-mailové adrese pavel.fabini@
czech–archives.com, telefonicky  
na čísle 604 150 291 nebo pro-
střednictvím sociální sítě  
https://www.facebook.com/ 
HistoriePraha5. n red

Výzkum je zhruba vymezen obdobím od vzniku Čes-
koslovenska až do konce 20. století. Sledovány budou 
jak převratné události (revoluce 1918, hospodářská 
krize, období 1938 až 1939, odboj a život v protek-
torátě, bombardování před koncem války, květnové 
povstání 1945, únor 1948, život v 50. letech, pražské 
jaro a srpnové události let 1968 a 1969, období nor-
malizace, podzim 1989 a následné politické změny), 

tak vývoj samosprávy, politických stran a hospo-
dářských podniků (např. Walter/Motorlet Jinonice, 
Ringhoffer/Tatra Smíchov, pivovar Staropramen, Rad-
lická mlékárna, Barrandovské filmové ateliéry atd.). 
Zmapována bude i výstavba (nemocniční areály, školy, 
metro a dopravní infrastruktura, sídliště Barrandov 
apod.), každodenní život obyvatel, významné spole-
čenské akce a iniciativy k ochraně životního prostředí.

Původní podoba vestibulu stanice metra Anděl (dříve Moskevská)
Památník tankistům, který stával  
na dnešním náměstí Kinských 

Pilotní provoz geoportálu odstartoval
Radnice pátého obvodu spustila pilotní provoz geoportálu pro 
veřejnost. Od občanů chce získat zpětnou vazbu. Nynější verze 
Geoportálu Prahy 5 prozatím obsahuje sedm kategorií, které jsou 
postupně doplňovány dalším obsahem. Uživatelé této aplikace teď 
mají možnost posílat své připomínky.

Současné kategorie: Městská část Praha 5, výlety okolo pětky, 
volby, doprava, hřiště, vzdělání a veřejný prostor.

Sedm kategorií v pilotním provozu geoportálu přináší přehled 
například o dětských hřištích a jejich vybavenosti, školských 
zařízeních a jejich spádovosti či dopravních uzávěrách na území 
Prahy 5. Veřejnost má teď možnost posílat připomínky k jednot-
livým místům, v případě dětských hřišť třeba k jejich dovybavení. 
Uživatelé mohou posílat i podněty, co by se časem na geoportálu 
mělo ještě objevit. Připomínky a podněty sdělujte prostřednictvím 
e-mailu: geoportal@praha5.cz. n red
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OCENĚNÍ

Platan z Kinského zahrady je ve finále 
Stromu roku, můžete hlasovat
Do finále 20. ročníku ankety Strom 
roku, za kterou stojí Nadace 
Partnerství, postoupila dvanáctka 
kandidátů ze sedmi krajů. Porota 
letos vybírala z rekordních 
sedmasedmdesáti návrhů. 

Prahu bude reprezentovat platan javo-
rolistý rostoucí u vchodu do Kinského 
zahrady. „Do ankety tento nádherný 

strom navrhla paní Eva Přechová. Moc jí za 
to děkuji, být ve finále je hlavně její záslu-
ha,“ konstatoval místostarosta Luboš Brož 
(ANO). Speciální ocenění Strom hrdina si 
vysloužil i javor tyčící se na rozhraní Smeta-
nova nábřeží a ulice Karolíny Světlé. Oba dva 
neminulo tradiční focení stromů a setkání 
s ambasadory v rámci takzvané „Stromojíz-
dy“. Ta se uskutečnila 31. května, těsně po 
tisku tohoto vydání. Letní on-line hlasování 
se pak otevře od 21. června na www.stromro-
ku.cz. Na této adrese „náš“ platan můžete 
podpořit až do 12. září 2021. 

Monumentální solitérní platan jako by 
hlídal hlavní vchod do Kinského zahrady 
v Praze. V roce 1928 byla u stromu umístěna 
socha Čtrnáctiletá od sochaře Karla Dvořáka. 
Později byla však poničena a odcizena. Po 
nalezení byla uložena v depozitáři Muzea hl. 
m. Prahy a plánuje se zhotovení kopie a osa-
zení na původní místo. Platan byl vybrán do 
Programu záchrany genofondu památných 
stromů. Vítězný strom roku bude vyhlášen 
22. září v Brně a získá odborné arboristické 
ošetření od firmy Prostrom Bohemia. Stejně 
jako předchozí vítězové bude reprezentovat 
Českou republiku v mezinárodním kole 
ankety Evropský strom roku.

Nadace Partnerství odstartovala i dětskou 
podobu ankety. V tomto případě jde o stromy 
s nejzajímavějšími příběhy. Děti mají zachytit 
ten svůj barevně na papír. Nejdříve je nutné 
seznámit se s příběhem stromu (zeptat se třeba 
svých rodičů, učitelky nebo vedoucího v oddí-
lu), navštívit jej a zkusit vytvořit obrázek, jak 
strom a jeho příběh autor vnímá. Lze malovat, 
kreslit, vystřihovat a lepit nebo cokoliv jiného 
tě napadne. Nejlepší obrázky a obrazy budou 
zdobit slavnostní vyhlášení ankety a pořadatel 
je vystaví v Otevřené zahradě Nadace Partner-
ství v Brně, kde je uvidí tisíce lidí. n red

Zapojit se mohou děti od tří do patnácti let, 
a to do 5. září 2021. Formát maximálně A3. 
 
Na zadní stranu obrázku připište: 

n jméno stromu v soutěži 
n jméno dítěte a věk 
n město/obec 
n název obrázku a krátké vysvětlení 

Obrázky zašlete poštou či přepravní  
službou do uvedeného termínu na: 
Silvie Zeinerová Sanža, Nadace Partnerství, 
Údolní 33, 602 00 Brno. 

KULTURA

V parku se promítá a koncertuje
Letní kino Kinská zve na 

film a hudbu do jednoho 
z nejkrásnějších praž-

ských parků na petřínském 
kopci v plenéru Národopisného 
muzea. Dramaturgie kina nabí-
zí především českou filmovou 
tvorbu od artpopu po artcore, 
hudební unplugged vystoupení, 

setkání se zajímavými hosty 
i program pro děti.

Projekce začínají po setmě-
ní, rezervace nejsou nutné, 
prodej lístků je vždy před pro-
jekcí na místě v hotovosti nebo 
QR platbou z mobilní aplikace 
internetového bankovnictví. 
Aktuální informace a program 

najdete na www.letnikinokin-
ska.cz a facebook.com/letniki-
nokinska.

Projekt pořádá D1film 
a Klára Khine Production ve 
spolupráci s Národním muzeem 
pod záštitou pražské radní pro 
kulturu Hany Třeštíkové (Praha 
sobě), starostky Prahy 5 Renáty 

Zajíčkové a jejího zástupce 
Lukáše Herolda (oba ODS).

Kino začalo fungovat už 
v druhé polovině května, a to 
projekcemi festivalu Jeden svět, 
na který naváže festival Prague 
Short Film Festival. Nejpozději 
od poloviny června startuje 
vlastní program. n red

Platan javorolistý z Kinského zahrady se dostal do finále soutěže
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Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů

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

KATEŘINA POLÁKOVÁ
místopředsedkyně
zastupitelka  
MČ Praha 5  
(ODS)

Členové:

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

JOSEF ENDAL
zastupitel MČ Praha 5 
(ANO)

MILAN KLEMPÍŘ
(nom. ODS)

Ing. MILAN KRYL
zastupitel MČ Praha 5 
(Piráti)

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

i Jak kontaktovat Komisi obchodních aktivit, dotací a EU fondů?
Tajemnice Kateřina Matěnová

tel. č.: 257 000 455, e-mail: katerina.matenova@praha5.cz
www.praha5.cz/sekce/komise-obchodnich-aktivit-dotaci-a-eu-fondu/

PRÁVNÍ PORADNA. Bezplatná 
právní poradna zajišťovaná 
Magistrátem hl. m. Prahy ve 
spolupráci se studenty Právnic-
ké fakulty Univerzity Karlovy je 
s posunutým začátkem nového 
semestru na vysokých školách 
opět otevřena. K dispozici je 
Pražanům v budově magist-
rátu v přízemí Škodova paláce 
(přepážky č. 7 a 8), a to každou 
středu od 14 do 16 hodin. Pokud 
to epidemická situace dovolí, 
bude rozšířen provoz i na pon-
dělí od 14 do 16 hodin. Návštěvu 
v poradně je třeba předem tele-

fonicky objednat na čísle 12444. 
Provoz poradny bude ukončen 
31. 8. 2021 a znovu obnoven se 
začátkem výuky v říjnu 2021. 
Studentská právní poradna 
funguje od konce roku 2014.

PLÁŽOVÝ FOTBAL ZDARMA. 
Kluci a holky od 10 do 15 let mají 
v červnu jedinečnou možnost vy-
zkoušet si plážový fotbal pod ve-
dením reprezentačních trenérů. 
Svaz plážových sportů pořádá 
ve spolupráci s městskou částí 
Praha 5 každé úterý a čtvrtek od 
15 a 16 hodin tréninky plážového 

fotbalu v Beach Aréně neda-
leko nákupního centra Galerie 
Butovice. Přihlásit se můžete 
v rezervačním systému na  
beach-arena-isportsystem.cz.

ANTIGRAFFITI PROGRAM. Kdo 
by nechtěl mít Prahu 5 krásnou. 
I proto radnice prodloužila Anti-
graffiti program pro vlastníky 
domů v páté městské části. 
Veškeré podmínky a přihlášku 
najdete na www.5antigraffiti.cz. 
Dotazy můžete zasílat pro-
střednictvím e-mailové adresy: 
graffiti@praha5.cz nebo osobně 

na Odboru bytů a převodů 
nemovitých věcí, budova ÚMČ 
Praha 5 na nám. 14. října 4,  
5. patro, tel. č.: 257 000 125. n red 

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Komise je iniciativním a poradním 
orgánem Rady městské části Praha 
5 v oblastech obchodních aktivit MČ 
Praha 5, dotací, včetně dotačních 
politik MČ Praha 5 a programů 
EU a projektů financovaných či 
spolufinancovaných dotačními tituly.

Rozsah a náplň činnosti komise: 

n  v oblasti obchodních aktivit MČ Praha 5 
projednává, posuzuje a komentuje, iniciuje 
a kontroluje zejména nakládání, využívá-
ní a zhodnocování majetku MČ Prahy 5, 
který slouží nebo může sloužit obchodním 
aktivitám MČ Praha 5, tj. zejména neby-
tové prostory, pozemky a ostatní movitý 
a nemovitý majetek MČ Praha 5, s výjim-
kou bytů,

n  vyjadřuje se ke strategickým záměrům 
obchodních aktivit MČ Prahy 5 a majetku 
MČ Prahy 5, který slouží nebo může sloužit 
obchodním aktivitám; včetně jeho monito-
ringu, pasportizace a nabízení,

n  posuzuje projekty financované dotačními 
tituly,

n  posuzuje návrhy projektů a sleduje běžící 
projekty z EU fondů,

n  vyjadřuje se ke spolupráci s externími 
subjekty v oblasti EU fondů.

Komise se schází zpravidla dvakrát měsíčně. 
„Komise má sedm členů jak z koalice, tak 
opozice. Řešíme správu majetku městské 
části, zejména nájmy nebytových prostor, 
pozemků, jejich využití a rekonstrukce, 
a dále posuzujeme projekty navrhované ke 
spolufinancování z rozličných dotačních 
zdrojů, včetně EU fondů,“ řekla předsedky-
ně komise Marie Aschenbrennerová. n red



TÉMA
ŠKOLSTVÍ

Rok s covidem – nové 
hrozby, ale i možnosti

Začátek opatření v březnu 2020 vy-
žadoval především od vedení škol 
adaptaci na zcela novou situaci, na 

přípravu nebyl žádný čas. V základních 
školách zavládla počáteční euforie žáků, 
že zůstanou doma, a pro učitele vznikla 
nelehká situace, jak pokračovat ve výuce. 
Vládní opatření školy zasáhla a dočasně 
některé paralyzovala, s vývojem situace 
museli však ředitelé promptně reagovat 
na změny a zajistit vše potřebné. On-line 
forma byla najednou základním způso-
bem výuky a stala se zátěží pro všechny 
zúčastněné. Problémem byla nedosta-
tečná školní vybavenost, nízká digitální 
gramotnost a různá prostředí a možnosti 
v rodinách a domácnostech. 

Při podzimních a zimních uzávě-
rách bylo sice možné navázat na jarní 
zkušenosti a dále je rozvíjet, především 
pokud jde o formy distanční výuky, ale 
hledět do budoucna bylo mnohem těžší 

Protiepidemická opatření se vedle 
zdravotnictví asi nejvíc dotkla 
školství. Dosavadní fungování 
systému bylo vytrženo z kořenů 
snad na všech úrovních. Výsledkem 
jsou nejen pochybné výsledky 
téměř již uplynulého školního 
roku, ale také pozitivní důsledky 
krize. Žáci, školy a rodiče poznali 
nejen rezervy, ale i skrytý potenciál 
našich vlastních životů.

než na jaře. Jednak kvůli celkové délce 
absence „normálního“ života, jednak 
kvůli nejasné perspektivě návratu do 
škol a k běžnému životu. Na školách 
již velmi citelně chyběla osobní účast 
ve výuce a kontakt se spolužáky.

S prvním jarním uvolněním 
opatření, kdy se část žáků opět vrací, 
přichází naděje na opětovné shledání 
ve školách, na rozdíl od loňska však 
dosti nejistá a velmi křehká. 

Problémy vedení škol:
n  nastavení fungující komunikace 

a koordinace mezi všemi zúčastně-
nými skupinami,

n  aktualizace informací pro pedagogy 
a pro rodiče na webu školy,

n  hledání možností distanční výuky 
Páťák 5,

n  využití učebnic, které zpřístupnila 
některá nakladatelství a vydavatel-
ství,

n  hledání způsobů hodnocení a klasi-
fikace žáků,

n  posilování technických možností 
a vybavenosti škol – bylo nastaveno 
sdílení zkušeností mezi řediteli,

n  motivace pedagogů a podpora jejich 
digitální gramotnosti.

Radnice od magistrátu obdržela finanč-
ní dotaci na pokrytí opatření v sou-
vislosti s covidem, z této dotace byly 
poskytnuty finanční prostředky do škol 
na nákup dezinfekčních a hygienických 
přípravků a počítačové techniky. 

Komunikace zřizovatele s vedením 
škol probíhala a probíhá plynule, 
ředitelé posílali přehledy a zprávy, 
odbor školství řešil jednotlivé případy 
dotazů spojených s platbami školného, 
se zajištěním čerpání ošetřovného, 

se stravováním, sbíral informace 
o aktuální podzimní situaci (počet 
osob v karanténě, počet onemocnění, 
omezení provozu, uzavření škol).

V plné permanenci byl i školní om-
budsman. A na co se veřejnost nejvíce 
dotazovala?
n  zavření škol a distanční výuka,
n  kompetence vedení škol při proti-

epidemických opatřeních,
n  otázky spojené se středoškolským 

vzděláváním (maturity, praktická 
výuka…),

n  postupy pedagogů při on-line výuce 
a hodnocení žáků a postupy pracov-
níků MŠ.

Psycholog:  
Máme vytvářet 
nové stereotypy?
Psycholog Václav Mertin připomíná, 
že minulý rok rozvrátil množství 
letitých zvyklostí, které jsme měli 
dlouhodobě zažité a na které jsme byli 
nastaveni. „Náš dnešní život se ode-
hrává v nejistotě, protože pořád neví-
me, jestli si máme vytvořit stereotypy 
nové, nebo dál přetrvávat v provizoriu 
a čekat na plný návrat dobře známé 
minulosti. Jistota patří k základním 
zdrojům rozvoje dítěte a asi i dospělé-
ho,“ nastiňuje situaci odborník.

Do distanční výuky vstupuje 
podle Mertina řada komplikujících 
okolností, které jsme pořád ještě 
úspěšně nevyřešili a v této etapě už 
ani nevyřešíme. „Není totiž možné 
chtít po jednotlivých učitelích, aby 
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rozmysleli a uskutečnili v plné míře 
vše, co s distanční výukou souvisí. Jde 
o výběr či redukci vhodné látky, délku 
hodin i celého vyučování, nejvhodněj-
ší formy výuky pro jednotlivé před-
měty i témata, množství domácích 
úkolů. I proto jsou velké rozdíly mezi 
školami i učiteli – bez většího vodítka 
postupuje každý, jak umí.“

Odborníci na duševní pocho-
dy se celou bezprecedentní situaci 
snaží uchopit pozitivně. „Jako školní 
psycholog věřím, že tato generace 
vůbec není ztracená, řekla bych spíše 
životem vyškolená, a možná nás do-
káže v budoucnu příjemně překvapit. 
Lekce, kterou jsme jako lidstvo dostali, 
ukázala naši zranitelnost v celé její na-
hotě. Na vlastní kůži jsme mohli zažít, 
že kvalitní komunikace, spolupráce, 
solidarita a úroveň znalostí nejsou jen 
klišé, ale klíčové hodnoty pro přežití. 
Buďme si jisti, že naše děti toto vše 
plně vnímaly,“ říká školní psycholožka 
Eva Kubová ze ZŠ Kořenského. n red

Jak hodnotí distanční výuku žáci?
Asi začnu trochu příkře, ale distanční výuka mi velmi nevyhovuje. 
Nemá na mě dobrý vliv, trápí mě to. Nejen že se cítím v průběhu času 
čím dál vyčerpanější, ale jsem také zvláštně bez příčiny smutná a jakoby 
bez života. Chybí mi totiž každodenní kontakt se spolužáky a učiteli. Už 
jenom to, že jsem se ráno vzbudila ve stejný čas a prošla se do školy, mi 
dělalo jaksi dobře. Ta rutina. Možná dříve jsem si přála, abych nemusela 
chodit do školy. Na co „matika“? Máme přece kalkulačky! Ale díky to
muhle období jsem si uvědomila, jak mi to chybí, a také že samostudium 
není žádná hračka. Z online hodin si vždy odnesu méně, než kdybych 
byla ve škole. Vezměte si třeba fyziku či chemii. U těchto předmětů jsou 
zásadní pokusy, které nám ukážou realitu. Ovšem jak to dělat přes 
obrazovku? To skoro ani nejde. Nebo další předmět – přírodopis, kde 
bychom si mohli například podrobně ukázat kosterní soustavu člověka 
na opravdovém modelu. O to vše přicházíme a je to škoda. 

 Viktorie Š., 8. třída, ZŠ Santoška 

Mám raději, když chodím do školy, kde mi paní učitelka řekne, co mám 
dělat, a poradí mi, když něčemu nerozumím. Moje máma musí chodit 
do práce, takže jsem doma celý den sám. Večer, když přijde z práce, tak 
si společně zkontrolujeme, co jsem přes den doma udělal, a naplánuje
me si, co budu dělat další den. Distanční výuka mě naučila pracovat 
na počítači a rychle se orientovat na internetu, ale stejně bych se raději 
vrátil zpátky do školy. 

Michal, 6. třída, ZŠ Kořenského

Vládní opatření školy zasáhla a dočasně 
některé paralyzovala, s vývojem situace 
museli však ředitelé promptně reagovat 
na změny a zajistit vše potřebné.

www.ipetka.cz  Pětka

9



TÉMA

INVESTICE

Nové školy míří na Smíchov a Cibulku
Zcela nová škola vyroste 
v rámci projektu Smíchov 
City po dohodě radnice 
s developerem. První studii 
má už i očekávaná nová 
budova ZŠ Nepomucká.

V průběhu loňského roku 
začala na brownfieldu 
u dopravního uzlu na 

Knížecí první etapa výstavby 
projektu Smíchov City. Jeho 
součástí je i odpovídající ob-
čanská vybavenost včetně nové 
základní školy. Radnice Prahy 
5 už s developerem podepsala 
dohodu o přenechání vhodného 
pozemku. Nová školní budova 
s přilehlým sportovištěm by měla 
mít kapacitu devatenácti tříd 
přibližně pro 600 žáků.

V Košířích v lokalitě Cibul-
ky se připravuje projekt nové 
základní školy v Nepomucké ulici. 
Budova s kapacitou přibližně 
300 žáků má zatím dvě varianty 
umístění. První počítá se školou 
co nejblíže ke Košířskému náměs-
tí a jde z pohledu městské části 
o ideální variantu. Kvůli složitým 
majetkoprávním vztahům a nutné 

shodě s pražským magistrátem 
je ve hře i varianta vzdálenější od 
Košířského náměstí. Tento záměr 
už schválili radní pátého obvodu 
v letošním dubnu.

„Nová školní budova v Ko-
šířích je potřeba, bez ohledu na 
to, zda soukromé gymnázium 
paní starostky uvolní školu na Pl-
zeňské. Masivní bytová výstavba 
probíhá nahoře na Košířském 
kopci již několik let. Ideální 
místo pro novou školní budovu 
je tedy v ulici Na Výši, kde ovšem 
působí speciální škola. Přede-
vším je ale potřeba konat rychle. 
Opět vyplavalo na povrch, že 
radnice ve svých vyjednáváních 
s developery selhala a nezajistila 
nezbytnou občanskou vyba-
venost. O výstavbě nové školy 
mělo být totiž jasno již v roce 
2018. Takto na situaci doplácí 
především rodiče a děti,“ sdělil 
zastupitel Štěpán Rattay (Piráti).

Ve stejné lokalitě je plánována 
i komplexní přestavba stávající 
mateřské školy v ulici Naskové. 
Současná kapacita bude navý-
šena ze dvou na pět tříd, tedy 
zhruba pro 130 dětí. Přestavba 
by měla být dokončena přibližně 
do tří let. n sb

Na Smíchově vyroste objekt s devatenácti třídami zhruba pro šest stovek žáků

Takto by měla vypadat budova nové školy v Nepomucké ulici

S
tudie: R

om
an B

rychta architekti, s. r. o.
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ŠKOLSTVÍ

Modernizace zařízení 
probíhá neustále
Kompletní přehled letošních a plánovaných investic by byl  
nad možnosti jednoho vydání Pětky. Přinášíme přehled těch  
nejzásadnějších a stručný výčet drobnějších oprav a modernizací.

Třeba ZŠ waldorfská získala nové učební 
a volnočasové prostory, které navýšily 
kapacitu o čtyři kmenové učebny a dal-

ší prostory odborných učeben. V dohledné 
době ji čeká ještě celková oprava pavilonu 
v areálu školy Mezi Rolemi a oprava kotelny 
v hlavní budově. 

FZŠ Drtinova letos zkolaudovala nově 
zrekonstruovanou budovu se třemi novými 
učebnami a volnočasovými prostory. Během 
prázdnin bude škola dovybavena nábytkem 
a učebními pomůckami. 

ZŠ a MŠ Weberova čeká v létě rozšíření 
o jednu učebnu, ale chystá se především 
komplexní rekonstrukce s rozšířením škol-
ního bazénu. Ta by měla být zahájena v roce 
2022, ideálně během prázdnin. Ve stejnou 
dobu by se měla FZŠ a MŠ V Remízku do-
čkat rekonstrukce velkokapacitní kuchyně, 
kde se v současné době dokončuje projek-
tová dokumentace pro zadání a provedení 
stavby. 

A do třetice letní prázdniny příštího roku. 
MŠ Duha Trojdílná čeká zásadní rekonstruk-
ce pro snížení energetické náročnosti budovy 
včetně výměny oken, vnější obálky budovy 
a osazení jednotek nucené výměny vzduchu.

Letos proběhne další etapa rekonstruk-
ce prostor objektu ZŠ Pod Žvahovem, kde 

vzniknou tři nové učebny včetně sociálního 
zařízení. Do konce letošního roku by se měla 
ZŠ a MŠ Grafická dočkat nové polytechnické 
učebny, jejíž budování začne už o prázdni-
nách. Před dokončením je náročná rekon-
strukce objektu ZŠ Nepomucká, která dostala 
jednotky rekuperace vzduchu, nová okna 
a zateplení. Na zateplení učebnového pavi-
lonu a další drobné úpravy se těší i MŠ Pod 
Lipkami. Dokončení výměny oken vyhlíží 
letos v létě ZŠ a MŠ U Santošky 1. Nové so-
ciální zázemí získají děti ZŠ a MŠ Kořenské-
ho v objektu mateřinky na náměstí 14. října 
9a. A konečně MŠ Kroupova čeká oprava 
letních toalet a venkovní terasy. n red

ZŠ waldorfská má nové učební a volnočasové prostory

1. TŘÍDY

Všechny 
spádové 
děti zapsány
Letošní zápisy do základních 
škol jsou téměř u konce 
a poprvé probíhaly 
i elektronickou formou přes 
aplikaci. Spádové školy 
v příslušných obvodech 
bezproblémově uspokojily 
poptávku všech místních dětí. 

Zápisy do základních škol prová-
zela letos v některých lokalitách 
nervozita ze strany rodičů, zda 

se podaří umístit jejich děti do spádo-
vých zařízení. Obavy rodičů v Košířích 
a Motole, živené hlavně na sociálních 
sítích, se ukázaly jako zbytečné. K žád-
nému avizovanému losování, které 
mělo vzbudit neklid, nedošlo. 

Tuto skutečnost potvrzuje i starostka 
Renáta Zajíčková (ODS): „V Motole 
opravdu žádný nedostatek míst nemá-
me, neočekávali jsme ho a v budoucnu 
ani neočekáváme. V Košířích, přesněji 
v kopci na Cibulce, víme, že v horizontu 
dvou let může nastat nedostatek kapacit 
kvůli dřívější živelné bytové výstavbě 
bez odpovídajícího zajištění občanské 
vybavenosti. S tím počítáme a máme 
připraveny varianty řešení. Rada napří-
klad nedávno schválila záměr výstav-
by nového pavilonu Základní školy 
Nepomucká. A pokud by se ukázalo, 
že do doby, než bude kapacita zvýšena 
právě o tento nový pavilon pro 300 
dětí, i střednědobá řešení pro naše děti 
budeme mít, dokonce je velmi brzy ve-
řejnosti představíme. Je naší povinností 
pro naše děti vytvářet dobře dostupné, 
hezké a moderní školy s odpovídajícím 
vybavením a zázemím,“ uvedla. 

Letošní zápisy do základních škol 
ještě stále nejsou definitivně u konce. 
I v průběhu prázdnin se mohou čísla 
přijatých dětí na jednotlivých školách 
drobně měnit. Nic to však nemění na 
skutečnosti, že všechny děti z Prahy 
5 se podařilo umístit ve spádových 
školách. Naopak, v době uzávěrky 
čísla bylo ještě evidováno 39 dětí, které 
rodiče nechali přihlásit na dvě základní 
školy současně, a svým způsobem tedy 
existuje skoro čtyřicítka míst volných 
míst pro případné další zájemce. n sb

Letos proběhne další etapa 
rekonstrukce prostor objektu 
ZŠ Pod Žvahovem, kde 
vzniknou tři nové učebny 
včetně sociálního zařízení.
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STRATEGIE 2030+

Když slova popisují činy…
Loni v létě začaly práce na strategickém dokumentu, 
který mimo jiné podrobně mapuje potřeby městské části 
v několika klíčových oblastech na deset let dopředu.  
Jen akční plán na roky 2021 až 2024 obsahuje  
108 konkrétních opatření. Všechna směřují k cíli,  
který popisuje motto strategie: Praha 5 – moderní  
vizitka metropole. 

Práce desítek úředníků 
a zastupitelů v odborných 
pracovních skupinách pod 

vedením řídící skupiny strategie 
s účastí gesčních radních má 
v dokumentu váhu přibližně 
čtyřicet tisíc slov. 

Podstatné je, že slova popisují 
konkrétní činy, které si každý 
zájemce může v přehledném 
strategickém dokumentu jed-
noduše dohledat. „Kuchařka“ 
rozvoje městské části sbírala rok 
jednotlivé recepty od demogra-
fické studie přes SWOT analýzy 
potřeb, výběr motta, stanove-
ní vizí a cílů až po jednotlivá 
opatření.

Výsledkem roční práce je, 
jak říká tvář a garantka Strategie 
2030+ starostka Renáta Zajíčko-
vá (ODS), „živý“ dokument, kte-
rý mohou budoucí politické re-
prezentace uchopit a modifikovat 
podle vlastních priorit a zájmů 
obyvatel pátého obvodu. „Chtěla 
bych poděkovat všem, kteří se 
na tvorbě dokumentu podíleli. 
Zastupitelům, kolegům radním 
a vedoucím skupin. Jsem moc 
ráda, že jsme v jednotlivých prio-
ritních oblastech spolupracovali 
i se zástupci opozice a že to byla 
spolupráce velmi dobrá. Vysoko 
si pak cením zejména fakt, že 
na začátku stála rozsáhlá anketa 

s lidmi v jednotlivých lokalitách 
Prahy 5 a že se občané aktivně 
zapojili do tvorby dokumentu 
i v období, které kvůli pandemii 
a nejrůznějším omezením bylo 
pro všechny velmi složité,“ řekla 
starostka.

Stěžejním výstupem projektu 
je aktuálně akční plán 2021 až 
2024, jehož 108 opatření předur-
čuje rozvoj městské části v šesti 
základních prioritních osách. 
Ne náhodou je číslem jedna 
označena prioritní osa s názvem 
„Moderní, přátelská a digitální 
radnice“, kterou vedla tajemnice 
úřadu Kateřina Černá. 

„Otevřená, pružná radnice 
s profesionálním personálem 
úředníků je nejenom cíl, který se 
snažíme naplňovat kontinuálně, 
ale je to hlavně předpoklad pro 
udržitelný rozvoj městské části. 
Úřad, který vnímá potřeby lidí, 
nabízí rychlé služby a pomoc 
lidem v různých životních 
situacích, pak může s podporou 
občanů mnohem lépe realizovat 

smysluplné vize,“ prohlásila 
tajemnice.

Celým postupem přípravy 
strategie jsme vás provázeli na 
stránkách https://www.praha5.
cz/strategie/. Od listopadu 
2020 jste na nich měli možnost 
seznámit se s výsledky analytické 
části dokumentu. Vedoucí jed-
notlivých odborných pracovních 
skupin vám výsledky představili 
na 1. veřejném projednávání 
strategie. V březnu 2021 násle-
dovalo zveřejnění návrhové části 
strategie a její veřejné projedná-
ní. Dnes na webových stránkách 
naleznete i kompletní dokument 
Strategie rozvoje 2030+.

Práci na strategickém do-
kumentu včetně konkrétních 
projektů také mapuje výstava 
u kostela sv. Václava na náměstí 
14. října. V průběhu června se 
navíc uskuteční další setkání ke 
strategii s veřejností ve vybra-
ných lokalitách Prahy 5. Přijďte 
se podívat. n sb

Více na str. 24

ANALYTICKÁ  
ČÁST

NÁVRHOVÁ  
ČÁST

IMPLEMENTAČNÍ  
ČÁST

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN

Veřejné  
projednání

Veřejné  
projednání

Veřejné  
fórum

Přípravná 
fáze

Socioekonomický 
profil

Demografická 
studie

SWOT 
analýzy

Vize  
a motto

Návrh 
opatření

Akční 
plán

Postupy implementace

Anketní 
šetření

Prioritní osy, 
strategické 

cíle

Projednávání  
v poradních 

orgánech

Připomínkování 
návrhové části

CBA

RMČ
ZMČ
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BEZ VÁS BY TO NEŠLO!
ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ S OBČANY KE 

STRATEGII ROZVOJE 2030+

9. 6. v 17 hod., lokalita Jinonice a Radlice, v ZŠ Tyršova
14. 6. v 17 hod., lokalita Barrandov a Hlubočepy, v kostele na Barrandově

17. 6. v 17 hod., lokalita Motol a Košíře, v ZŠ Weberova
24. 6. v 17 hod., lokalita Smíchov a Malá Strana, v kobce č. 9 na náplavce

Výstava  
u kostela
Chcete se blíže se-
známit se Strategií 
rozvoje MČ Praha 5 
2030+? Radnice 
pro vás připravila 
výstavu u koste-
la sv. Václava na 
náměstí 14. října na 
Smíchově. Sezná-
míte se s vybranými 
projekty z jednotli-
vých lokalit Prahy 5, 
které reflektují přání 
obyvatel městské 
části na zlepšení 
života v pátém 
obvodu. n red

ZNOVU OTEVŘENO!



Foto: Didier Descouens
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ENTOMOLOGIE

Okáčům metlicovým na stopě. 
Focením pomůžete k jejich záchraně
Okáč metlicový potřebuje naši 
pomoc. Abychom ho dokázali 
zachránit, musíme se dozvědět 
o jeho životě co nejvíce. Tým 
ekologie hmyzu z Fakulty 
životního prostředí ČZU v Praze  
(www.fzp.czu.cz/
ekologiehmyzu)  
se chystá v letošním roce 
detailně studovat populaci 
okáče metlicového žijícího 
v Prokopském údolí a jeho 
okolí. 

Abychom mohli odhadnout po-
čet zde žijících okáčů, budeme 
je značit speciálními kódy na 

spodní stranu křídel. Čím více pozo-
rování označených i neoznačených 
okáčů se nám následně během léta 
podaří udělat, tím přesněji můžeme 
zjistit, například jak daleko doletí, jak 
dlouho žijí, na jaká místa kladou vajíč-
ka, kde se páří či krmí. 

To jsou důležité informace pro 
jejich následnou účinnou ochranu. Víc 
očí víc vidí, a tak se našeho projektu 
„Okáčům na stopě“ může zúčastnit 
i široká veřejnost. Stačí se koukat 
kolem sebe, a když uvidíte okáče 
metlicového, jednoduše jej vyfoťte. 
Popravdě řečeno, focení není vždy 
snadné, ale s trochou trpělivosti se 
většinou zadaří. Fotografii, včetně 
údajů o místě a času pořízení snímku, 
s námi následně sdílejte přes aplikaci 
iNaturalist či projektový Facebook.

Okáč metlicový (Hipparchia seme-
le) je jedním z nejohroženějších druhů 
motýlů v ČR. Můžeme ho nalézt na 
sušších stanovištích, jako jsou skalní 
lesostepi, v suchých řídkých lesích, 
ale také na náhradních biotopech, 
jako jsou opuštěné lomy nebo sídliště. 
Důležitá je přítomnost nízké a řídké 
vegetace s jednotlivými stromy nebo 
keři. 

Na těchto místech můžeme pozo-
rovat od konce června do září létající 
dospělce. Samice kladou vajíčka na 
listy živných trav, na kterých se poz-
ději krmí housenky. V minulosti u nás 
patřil okáč metlicový k běžnějším 
druhům velkých okáčů žijících leckde 
v nížinách a teplých pahorkatinách. 

S postupným zánikem vhodných loka-
lit, ústupem tradiční pastvy a násled-
ným zarůstáním řídkých trávníků 
okáč velmi rychle ustoupil z většiny 
regionů. Nalézt ho tak můžeme již 
pouze v Českém krasu, na Příbram-
sku, Ústecku a v Praze. Jeho velmi 
rychlý úbytek a vazba na mizející 
biotopy jsou důvodem pro jeho zařa-
zení do kategorie „kriticky ohrožený“ 
v Červeném seznamu ohrožených 
živočichů.

Dobrá zpráva je, že pražské po-
pulaci se loni docela dařilo, pozoro-
vali jsme mnoho dospělců a zálety 
jedinců i na okraje sídlišť sousedících 
s Prokopským údolím. Bohužel není 
v silách členů našeho týmu obsáh-
nout tak velkou oblast (viz 
modrou oblast na mapě), 
a proto pozorování veřej-
nosti z těchto atypických 
biotopů jsou pro nás velmi 
cenná. 

Rádi však budeme i za 
veškerá pozorování v rámci 
oblasti hlavního výskytu 
druhu přímo v Prokopském 
údolí (viz červenou oblast na 
mapě). Jako motivaci pro 
veřejnost plánujeme vyhlá-
sit i soutěž pro nejpilnější 
pozorovatele, které odměníme 
pivními speciály, hezkou knihou 

o denních motýlech či nabídkou 
účastnit se terénních prací spolu 
s námi entomology. Pevně věříme, že 
celý projekt pomůže pražské popu-
laci okáče metlicového dále růst. Na 
místech výskytu okáčů plánujeme 
další aktivní zásahy v jeho prospěch 
(třeba tvorbu míst s řidším trávníkem 
pomocí lokálního narušování drnu či 
dodávání zdrojů nektaru). 

Těšíme se na spolupráci obyvatel 
Prahy 5. Sledujte další aktuality v rám-
ci speciálního projektu v aplikaci 
iNaturalist a na našem facebookovém 
účtu, kde se například dozvíte, jak 
okáče metlicového poznat od jiných 
druhů motýlů. n

Michal Knapp

Okáč metlicový

Zájmová oblast 
projektu „Okáčům  
na stopě“. Vyskytuje 
se především  
v oblasti 
Prokopského údolí



15

www.ipetka.cz  Pětka

Kaleidoskop
Museum ateliérem umělců
tvořící jedinečné krasohledy
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19. června / 10:00–18:00
Museum skla Portheimka
Štefánikova 12, Praha 5

VZNIKLÁ UMĚLECKÁ DÍLA
BUDOU PŘEDÁNA DĚTEM NA
KLINICE DĚTÍ A DOROSTU FNKV

vstup zdarma

DOPROVODNÝ
PROGRAM

Třetí výročí
Portheimky
Workshopy pro děti a dospělé
v parku před museem

m
u

se
u

m
p

o
rt

h
e

im
ka

.c
z

26. června / 10:00–18:00
Museum skla Portheimka
Štefánikova 12, Praha 5

vstup zdarma

DOPROVODNÝ
PROGRAM

KVALITA VODY

Nová metoda rychle 
odhalí znečištění
Akreditovaná laboratoř Pražských vodovodů a kanalizací 
(PVK) začala využívat dvě nové analytické metody, 
které rychle odhalí znečištění vody i ve velmi nízkých 
koncentracích. Nové analytické metody pomáhají zjistit 
případné znečištění pitné vody v řádu hodin.

Podle manažerky útvaru 
kontroly vod PVK Lenky 
Vavruškové jsou PCR 

metody v dnešní době běžně 
využívány ve zdravotnických 
a farmaceutických laboratořích 
či v potravinářství. „Jejich využití 
pro kontrolu kvality vody je však 
v rámci České republiky úplnou 
novinkou,“ informovala. PCR 
metoda je běžně využívána pro 
stanovení bakterií, popřípadě 
virů. Tento velmi citlivý postup 
umožňuje detekovat dokonce 
jedinou kopii DNA cílového 
mikroorganismu. 

PVK se rozhodly využít tuto 
metodu k rychlému stanovení 
znečištění pitné vody po zásazích 
do vodovodní sítě a haváriích. La-
boratoř tak například díky rychlé 
a přesné detekci bakterie  
E.coli zjistí, zda došlo ke znečiště-
ní pitné vody. Dosud mikrobiolo-
gické analytické metody využívaly 
kultivační techniky a výsledky 
analýz byly známé za několik dní 
od odběru vzorku. Díky nové 
PCR metodě mají vodohospodáři 
výsledky již v řádu hodin, a mo-
hou tedy velmi pružně reagovat 
na vzniklou situaci. n red Využití PCR metody pro kontrolu kvality vody je v tuzemsku novinkou
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ROZHOVOR
HEREC A MODERÁTOR JAN ANTONÍN DUCHOSLAV:

Pětka byla můj druhý domov

Jelikož se autor rozhovoru a zpoví-
daný Jan Antonín Duchoslav (56) 
už nějaký čas oslovují křestními 

jmény, a setkání proběhlo na čerstvě 
otevřené zahrádce Andělského pivo-
varu, je i přepis rozhovoru v srdečném 
a autentickém duchu.

n Tondo, půjdeme rovnou k věci. 
Jaký jsi otec?
No, já jsem jeden z nejlepších otců.

n Vzácná chvíle. Dva z nejlepších 
otců u jednoho stolu…
No, snažím se. Ale jak to mám posou-
dit? Není tajemství, že jsme s man-
želkou už pár let od sebe, snažím se 
s klukama být, jak to jen jde. S jejich 
maminkou máme naštěstí nadstan-
dardní vztahy a umíme si vyjít vstříc. 
Což si myslím, že je pro ty kluky 
důležitý. Každý dítě chce mít mámu 
a tátu, a chce je mít spolu. To je jasný. 
Ale když to nevyjde, tak je důležitý, 
aby tu naši chybu, protože to je chyba 
dospělých, tak aby ji děti pocítily co 
nejméně.

n Děti mají za sebou, podobně jako 
my všichni, hodně zvláštní rok. 
Myslím, že až ti lidi budou plivat na 
rakev, tak jich pár bude plivat na 
Viktora „Vikiho“ Cabadaje. Napadlo 
tě, jak by on prožíval rok v nouzovém 
stavu bez kolektivu, bez lyžáku…?  
Musím se přiznat, že jsem nad tím 
takhle vůbec neuvažoval a tou otázkou 
jsi mě zaskočil. 

n Ano, ale to není zase tak těžký…
No počkej. Vážně přemýšlím, jak by 
to Cabadaj mohl prožívat. No, vezmu 
to pohledem svých kluků. Co já 

Když se ponoří do vzpomínek na studentská léta,  
výraz tváře mu dokreslí typický přidrzlý úsměv,  
u kterého se holkám v minulém století podlamovala 
kolena, když si v televizi Viktor Cabadaj coby jeden  
z „machrů“ nahodil patku před „sněženkami“.  
Muž, kterému zvučná herecká jména v dobrém  
záviděla a závidí celoživotní popularitu díky jedné 
filmové roli, svolil s rozhovorem na téma otcovství. 

vím, tak kromě několika dětí, jejichž 
rodiče jsou částečně opatrní a částečně 
hysteričtí, se děti venku normálně po-
tkávaly. Takže zavření škol se v tomhle 
podle mě minulo účinkem. Kluci, 
jak jim skončila distanční výuka, tak 
vypadli ven a scházeli se normálně 
s kamarádama. Tomu se prostě nedalo 
zabránit. A podobně si nedovedu moc 
představit, že by zrovna Cabadaj byl 
poslušně zavřenej doma. Nějak by 
absolvoval distanční výuku. Nevím 
jak velký „morál“ by měl, ale doufám, 

že moji kluci ho měli a něco se i tak 
naučili. 

n Ale pořád je to rok bez kroužků, 
hromadných školních akcí, pře-
stávek. Přestávky, co já pamatuju, 
byly hrozně důležitý. Možná vůbec 
nejdůležitější z celý školy.
To máš pravdu. V tomhle smyslu je 
ten rok prostě v háji. Veškerý pohybo-
vý aktivity, rozvoj osobnosti a do-
vedností. To všechno skoro zamrzlo. 
Možná se děti naučily lépe ovládat 
technologie, vyhledávat informace, ale 
spíš bych to označil jako „nevývoj“. 
Na druhou stranu to vlastně bylo 
svým způsobem podobný jako u toho 
nesmrtelnýho Cabadaje. Ve filmu šlo 
vlastně o přirozenou rebelii dospíva-
jících dětí proti nějakým pravidlům 
a zákazům. A to řešení bylo podobný. 
Zákazy obejdeme. Akorát ve filmu to 
byla přirozená situace a šlo o týdenní 
zájezd na hory, tady je rok v háji a děti 
nemohly přirozeně chodit do školy. 
Teprve uvidíme, co to znamená. 

n A jak trávil jeden z nejlepších otců 
nouzový stav s dětmi?
Asi to není překvapivé, ale tahal jsem 
kluky na hory. 

n Vždyť byly zavřený…
Hory fungovaly. Akorát bez režimu, 
protože byly vládou zavřený. Fungova-
ly běžky, skialpy a pěší turistika, ale ži-
velně a bez zázemí, což bylo podle mě 
mnohem horší. Bordel, nedodržování 
žádných pravidel, natož hygienických 
a nikdo s tím nebyl schopen dělat 
cokoli. Pořád si myslím, že nechat 
otevřeno s jasným provozním řádem 
by bylo lepší. Vytáhnul jsem kluky na 
lyže i do Polska a Rakouska, a tam to 
fungovalo. 

n A co materiální stránka věci? 
Herec bez divadla, bez akcí…
To je úplně víš kde… Teď je snad svět-
lo v tunelu, ale kdo ví, co bude. Možná 
bych měl jásat, že se blíží nějaká před-
stavení, ale já už pomalu nevím, jak se 
to dělá. Jak se tvářit. To je, jako když 
houslista rok necvičí, taky bude mít 
trochu problém. Nebo když fotbalista 
sedí rok na lavičce. Dokonce může 
i trénovat, ale v zápase to nebude nic 
moc. Všechno zapomeneš. A my byli 
15 měsíců mimo hru…

Se svými syny  
(9 a 12 let) se snaží 
trávit co možná 
nejvíce času



Herec bez divadla  
je, jako když 
houslista rok 
necvičí. Bude mít 
taky trochu problém, 
říká Duchoslav
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n Tomu rozumím. Ale ptal jsem se 
hlavně, jak jsi to přežil.
Mám kliku, že hraju malou roli v jed-
nom seriálu, a velkou kliku, že moje 
bývalá žena je mimořádně velkorysá. 
Kdyby mě dočasně nezbavila povin-
nosti určitých příspěvků, tak bych to 
nedal. Zároveň jsem měl další kliku, 
že jsem před pár týdny dostal nabídku 
a zaměstnala mě firma, která laicky 
řečeno prodává vodu.

n Obchodník s deštěm. To sedí. Tak 
se toho moc nezměnilo…
Pokusím se vysvětlit. Umíme třeba 
docela slušně technologicky recyklo-
vat bazénovou vodu, kdy ty ztráty při 
výměně vody jsou daleko menší, než 
když se vyleje do kanálu. Je to v pod-
statě o hospodaření s vodou, o na-

kládání s dešťovou vodou a podobně. 
Řešení nedostatku vody, moc drahé 
vody a tak. 

n Takže jak jsem řekl, žádná změna. 
Jsi v podstatě pořád jenom nosič 
vody.
No jasně. Ale baví mě to. 

n To ale musíš chodit mezi lidi. Jsi 
jako obchodní zástupce očkovaný?
Ne.

n Odpírač či odmítač, nebo jak se 
tomu teď říká?
Rebel… Ne, jsem po covidu a mám 
pořád docela vysoké protilátky, takže 
po domluvě s doktorem čekám. Půjdu 
se nechat očkovat. Ne s nějakým nad-
šením, ale beru to jako svým způso-

bem povinnost odpovědného občana 
a Evropana. Bez covid pasu bych byl 
sotva polovičním Evropanem, jak to 
tak vypadá. Ale zcela vážně říkám, že 
proti očkování fakt nejsem. Děti jsou 
normálně očkovaný na všechno, já 
taky a myslím, že je to tak správně.

n Tondo, na závěr. Sedíme v Anděl-
ským pivovaru na Smíchově, tak co 
ty a Praha 5? Máš k ní nějaký vztah?
Mám. Já jsem od narození na šestce 
a jsem patriot. Ale pár věcí mě sem 
táhne už od mládí. Smíchov, to bylo 
za mých studentských let centrum pro 
chudší mládež Prahy 6. Prostě taxík 
z Václaváku, nedej bože z Vinohrad, 
stál o moc víc. Takže „pětka“ během 
krásných študáckých časů byla mým 
druhým domovem. I hlavu jsem tady 
párkrát složil. Dnes mě sem stále táh-
nou kamarádi, kteří tady bydlí. Náplav-
ky, který fakt miluju. A taky nákupy. 

Projedu tunelem a pohodlně 
nakoupím na jednom místě, což ta 
šestka až tak nemá. A ještě jed-
na věc jsem si vzpomněl! Několik 
dlouhých… (významná pauza na 
zamyšlení) no minimálně pár měsíců 
jsem jezdil na Cindu (Císařská louka, 
kdyby náhodou někdo nevěděl), kde 
měla moje tehdejší přítelkyně takovou 
jachtičku. Nejspíš ji tam má pořád. 
Byla hrozně hezká a příjemná. Tak 
asi šest sedm metrů dlouhá, kabinová 
a tam jsme trávili celý víkendy. To byla 
fakt moc pěkná loď, která měla dva 
kýly a kormidlo byl vlastně třetí… 

n Chvilku jsem doufal, že ta hrozně 
hezká a příjemná byla ta přítelkyně. 
To si určitě moc ráda přečte tyhle 
řádky… (srdečný a dlouhý smích)  
Ale na jednu zásadní spojitost 
s Prahou 5 jsi zapomněl. Co měl s ní 
společného Cabadaj?
Tak to si fakt nepamatuju. 

n Ve filmu měl studovat, nebo spíš 
docházet na někdejší gymnázium 
Wilhelma Piecka ve Zborovské ulici 
v Praze 5.
Slavná Praha 5. Dáme si ještě jedno? n

Stanislav Brunclík

Do Prahy 5 mě stále 
táhnou kamarádi, kteří 
tady bydlí. A taky náplavky 
a nákupy.



KULTURA
TALENT PRAHY 5

Hudební soutěž představila vítěze
Soutěž pro mladé 
talentované hudebníky 
Talent Prahy 5 má již 
dlouholetou tradici. 
I v roce 2020 se do ní 
prostřednictvím své 
hudební školy či svého 
učitele hudby přihlásili 
nadějní mladí hudebníci 
z mnoha hudebních oborů. 

I když je soutěž otevřena i pro 
pěvecké sbory, žádný z nich 
se ročníku 2020 bohužel 

nezúčastnil. Sborový zpěv byl loni 
prakticky paralyzován v důsled-
ku opatření proti šíření nemoci 
covid-19. Soutěžní přehrávka se 
uskutečnila v sále Základní umě-
lecké školy Štefánikova 11. pro-
since 2020. Odborná porota v čele 
s dirigentem Leošem Svárovským, 
občanem Prahy 5, posoudila 
výkony soutěžících a vybrala 
z nich vítěze jednotlivých kate-
gorií. Tito „nejlepší z nejlepších“ 
dostanou příležitost 21. června 
2021 vystoupit v Národním domě 
na Smíchově spolu s orchestrem 
PKF – Prague Philharmonia na 
slavnostním koncertě laureátů 
soutěže Talent Prahy 5. Poslucha-
či budou mít možnost v podání 
mladých umělců vyslechnout díla 
světových skladatelů. Například 
zazní 3. věta Mendelssohnova 

Houslového koncertu e moll  
v podání Christophera Porte-
ouse (1. cena v kategorii II), 
píseň Alma del core Antonia 
Caldary zazpívá Zora Kalinová 
(2. cena v kategorii II) a dvě části 
Stamitzova Koncertu pro klarinet 
a orchestr B dur zahraje Martin 
Janda (2. cena v kategorii II).

Na koncertě tentokrát ne-
vystoupí sólisté z partnerských 

měst, ale pozvání předsedy 
poroty soutěže a dirigenta 
koncertu Leoše Svárovského 
přijal znamenitý klarinetista Jiří 
Javůrek, který je nejen laureátem 
jednoho z předchozích ročníků 
Talentu Prahy 5, ale současně 
učitelem laureáta ročníku 2020 
Martina Jandy. Jiří Javůrek také 
dříve hrál v orchestru PKF – 
Prague Philharmonia v rámci 
projektu Orchestrální akademie. 
Tentokrát provede Introdukci, 
téma a variaci skladatele Gioac-
china Rossiniho.

Program večera bude tedy 
rámován dvěma skladbami 

Felixe Mendelssohna-Bartholdy-
ho. Po úvodní skladbě následují 
staří mistři a dále pak dvě svěží 
skladby Gioacchina Rossiniho. 
Nositel nejvyššího ocenění 
tohoto ročníku soutěže Talent 
Prahy 5 pak vystoupí na závěr. 
Záštitu převzal místostarosta 
Lukáš Herold (ODS), duchovní 
otec soutěže. Vstup na koncert je 
tradičně zdarma. n red 

Nejlepší mladí hudebníci dostávají možnost ukázat své umění za doprovodu orchestru PKF – Prague Philharmonia
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i Více informací najdete na
www.pkf.cz  
a www.praha5.cz

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.



PAMÁTKY

Radnice podpoří dokument  
o rekonstrukci vyhořelého kostela
Rekonstrukce loni 
vyhořelého kostela  
sv. Michaela v Kinského 
zahradách bude mít 
filmovou podobu. Na 
dokument přispěje pátá 
městská část skoro čtvrt 
milionem korun.

Výrobcem filmu bude  
Creative Mania, s. r. o., 
která má s výrobou 

stejného formátu bohaté zkuše-
nosti a představila svojí vizi i na 
zasedání Komise pro kulturu 
a obnovu památek v únoru 
a březnu letošního roku. Radní 
páté městské části záměr posléze 
schválili. Autorská práva přejdou 
na MČ Praha 5 až po ukončení 
natáčení a převzetí díla včetně 
finančního vyrovnání.

Dokumentární film bude 
natočen ve třech variantách 
a bude sloužit ke vzdělávacím 
účelům žáků základních škol, 
kde jim bude předvedena nároč-
nost rekonstrukce památkově 
chráněného objektu s pocti-
vým řemeslným provedením, 
stopáž s možností zhlédnutí na 
sociálních sítích, ale hlavně jako 

odkaz široké veřejnosti, že je 
třeba uchovávat tyto hodnoty 
budoucím generacím.  

Kostel sv. Michaela byl 
přemístěn do Prahy v roce 1929 
při příležitosti oslavy 10. výročí 
připojení Podkarpatské Rusi 
k Československu po první 
světové válce. Tento celodřevěný 
kostel, známý také pod svým 
delším jménem karpatský chrám 
svatého archanděla Michaela, 
byl celý rozebrán a přestěhován 
do Prahy z vesnice Medvědovce 
v blízkosti Mukačeva. Kostel sv. 
Michaela z tmavého dřeva se 
šindelovými kupolemi a nízce 
posazenou střechou je umístěn 
v pečlivě navržené Kinského za-
hradě, kterou založil v roce 1825 
hrabě Rudolf Kinský. Od roku 
2008 využívala kostel Pravoslav-
ná církev v českých zemích a na 
Slovensku. Kostel shořel až do 
základů 28. října 2020. Odhad 
plánované doby rekonstrukce 
činí, včetně administrativních 
náležitostí, třicet měsíců, z toho 
samotná stavba zabere jeden rok 
(říjen 2021 až září 2022). 

Radnice Prahy 5 přispěla na 
obnovu kostela do veřejné sbírky 
vyhlášené Magistrátem hl. m. Pra-
hy částkou 50 tisíc korun. n red 

MÚZY NA DÁLKU

Mladí tvůrci se představí u Portheimky
Přehlídka tvořivosti a umění Múzy na 

dálku už má své vítěze, se kterými se se-
známíte na setkání v parku Portheimka 

ve čtvrtek 24. června od 16 hodin. Děti a žáci 
základních škol z Prahy 5 předvedli, že mají 
nápady a uměleckého ducha. 

V soutěži se sešlo přes osmdesát dílek, pře-
devším výtvarných, ale i množství literárních 
útvarů, několik videí a dvě originální písně 
s videoklipem. Všechna tvorba je vystavena 
na webu přehlídky muzynadalku.praha5.cz, 
soutěž má také svůj Facebook a Instagram.

V květnu postupně zasedaly poroty 
jednotlivých kategorií, které byly složeny 
jednak z týmu učitelů a ředitelů škol Prahy 5, 
zapojených do Místního akčního plánu roz-

voje vzdělávání II pro MČ Praha 5, a jednak 
z významných osobností z uměleckého světa. 
V literární kategorii hodnotila spisovatelka 
Hanka Lehečková, nositelka ceny Jiřího 
Ortena za novelu Svatá hlava a také au-
torka divadelní hry V(ý)chod, uvedené ve 
Švandově divadle. Ve výtvarné porotě zasedla 
dlouholetá vedoucí Galerie Barrandov a za-
kladatelka soutěže Filmová fantazie Daniela 
Loužecká a patriotka Prahy 5, členka zastupi-
telstva a propagátorka umění a kultury Marie 
Ulrichová Hakenová (KDU-ČSL). Hudební 
porotu doplnila zpěvačka Veronika Součko-
vá (Spirituál kvintet, USB band) a kategorii 
video hodnotil režisér, nositel Českých lvů 
a zastupitel Prahy 5 Jan Hřebejk (STAN). 

V době uzávěrky čísla organizátoři připra-
vovali setkání pro účastníky soutěže a jejich 
doprovod v parku Portheimka. Záleží na 
aktuálních opatřeních vlády, zda bude možné 
neomezit počet účastníků a uspořádat důstojné 
předání cen, včetně výstavy některých soutěž-
ních prací. Tentýž den se v Portheimce od 15 
do 18 hodin uskuteční zdarma bohatý program 
pro děti v rámci akce Loučení se školním ro-
kem. Jeho součástí bude předávání cen MAP II, 
které bude probíhat na pódiu u letohrádku, a to 
od 16 do zhruba 16.45 hodin. n red 

Vyhořelý 
kostel by se 
mohl dočkat 
své obnovy 
do podzimu 
příštího roku
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HUDBA

Andělská matiné opět ožívají
Plánované rozvolnění 
protipandemických opatření dává 
naději všem milovníkům živého 
umění. Po dlouhé vynucené odmlce se 
snad opět můžete těšit (nejen) na živé 
koncerty. Cyklus Andělská matiné, 
určený seniorům, chystá první letošní 
koncert ještě před prázdninami. 

Již 14. června ve 14 hodin se posluchači 
mohou těšit na dramaturgicky výjimeč-
ný program, sestavený ze skladeb dvou 

žen skladatelek se zajímavým osudem – 
jedná se o Claru Schumann, virtuózní kla-
víristku, provdanou za skladatele Roberta 
Schumanna, a Fanny Hensel, rozenou 
Mendelssohn, též famózní hráčku na klavír, 
sestru slavného Felixe Mendelssohna- 
-Bartholdyho. O jejich životě se dozvíme 
něco více nejen díky hudbě, kterou psaly, 
ale i díky četbě z dobových pramenů, 
dopisů a deníků. Do raného romantismu 
vás přenesou Ivana Bilej Brouková (zpěv), 
Magda Malá (housle) a Monika Knoblocho-
vá (fortepiano).

Tentokrát se můžete těšit na skvělé 
prostředí sálu Českého muzea hudby (přímo 

u tramvajové zastávky Hellichova), který 
skýtá dostatek prostoru pro splnění daných 
hygienických požadavků. 

Koncert je pro seniory zdarma, je 
však nutné se na něj předem registrovat – 
rezervace míst probíhají buď e-mailem na 
adrese andelskamatine@gmail.com, nebo 
telefonicky na čísle 723 117 050. Cyklus 

se koná pod záštitou místostarosty Lukáše 
Herolda (ODS). n red 

POEZIOMAT NA MALVAZIN-
KÁCH. První hřbitovní poezio-
mat na území pátého obvodu 
vznikne na hřbitově Malvazinky, 
a to za finanční pomoci radnice 
Prahy 5. Jde o audiozařízení 
fungující jako jukebox na poezii 
a bude umístěn u hlavního 
vchodu na hřbitov tak, aby 
nenarušoval pietní místo ani 
atmosféru hřbitova. Verše 
v poeziomatu budou vybrány od 
autorů pohřbených na hřbitově 
Malvazinky. Z mnoha známých 
osobností jsou to například 
Egon Bondy, Jiří Gruša, Milan 
Koch, Ladislav Landa, Jiří Ka-
rásek ze Lvovic, Ladislav Klíma, 
František Sekanina. 

VÝUKA BALETU V PARKU. 
Radnice Prahy 5 finančně 
podpořila Taneční slavnost 
v Portheimce, která se usku-
teční 19. června v přilehlém 
parku a jejíž součástí je výuka 

baletu. Organizátorem akce je 
baletní škola Coppelia. Ta díky 
dlouhodobé dobré spolupráci 
s MČ Praha 5 a její podpoře již 
tradičně každoročně pořádá 
vystoupení dětí pro veřejnost, 
sestavené z tanečních čísel. 
Cílem je strávit společný 
pohodový den s uměleckým 
zážitkem a podělit se tak 
s ostatními obyvateli Prahy 5 
o radost z hudby a pohybu. Na 
místě probíhají kurzy baletního 
umění pro širokou veřejnost 
s možností zkusit si na místě 
pohyb sladěný s hudbou a tanec 
na „špičkách“, speciální baletní 
obuvi. Akce je nezisková a volně 
přístupná.

FESTIVAL ARENA. Divadlo bra-
tří Formanů a jejich festival Are-
na opět míří na Hořejší nábřeží, 
a to ve dnech od 23. června do 
3. července 2021. Akci finančně 
podpořila pátá městská část, 

záštitu převzal místostarosta 
Lukáš Herold (ODS). Festival 
Arena 2021 není jen přehlídkou 
divadelních představení, ale také 
projekt oživující veřejný prostor 
Hořejšího nábřeží. Ve svém 
rozsahu se jedná o ojedinělou 
akci na území MČ Praha 5. Na 
Smíchovské náplavce vznikne 
festivalové městečko s plně 
fungujícími scénami v drama-
turgii Petra Formana. Cílem 
tohoto projektu je představovat 
divákům svět kultury v jeho 
neuvěřitelné pestrosti. 

FESTIVAL OTEVŘENÝCH DÍLEN. 
Chcete mít doma dílnu, ale 
nemáte místo? Chcete se něco 
naučit a nevíte kde začít? Začně-
te na Festivalu otevřených dílen. 
Ten se koná 13. června od 13 do 
19 hodin na Smíchovské náplav-
ce. Truhlářství, šití, smalt nebo 
keramika. To vše (a mnoho dal-
šího) si budete moci vyzkoušet. 

Když vás to bude bavit, rovnou 
budete vědět, v jaké z pražských 
otevřených dílen se naučíte víc. 
Přijďte s celou rodinou a užijte 
si pohodové kreativní odpoledne 
na náplavce.

STAROPRAŽSKÉ PÍSNIČKY. 
Pořad sestavený ze známých 
písní opěvujících nebo jinak 
zmiňujících Prahu a život v ní 
zejména z přelomu devate-
náctého a dvacátého století až 
do vzniku první republiky se 
koná 17. června v 17 hodin za 
hezkého počasí venku v KC Prá-
delna, Holečkova 38a. Vstupné 
je dobrovolné, koncert se koná 
za finanční podpory MČ Praha 5. 
Písničky jsou proloženy průvod-
ním slovem, přibližujícím dobu, 
ve které vznikaly, způsoby, jak 
se šířily mezi lidmi, a důvody, 
proč vydržely v oblibě až do 
dnešních dnů. Účinkují Pavel 
Skalický a Dana Klásková. n red 

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Místostarosta Lukáš Herold před lety stál u zrodu koncertního cyklu
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i Více informací na
www.pontesmusici.cz



Klub Klamovka – 
Univerzita  
pro superhrdiny
n   pro děti od 7 do 12 let

n   potřebné vybavení: 2x svačina a pití, 
přezůvky, dále dle pokynů lektorů

n   cena 1550 korun pro pražské účast-
níky, pro ostatní 1750 korun. Zahr-
nuje kompletní pětidenní program, 
obědy a pojištění

Další informace: 
Program tábora je propojen sjedno-
cujícím motivačním tématem, a tím je 
Univerzita pro superhrdiny. Začíná od  
9 hodin, končí v 16 hodin. Příchod 
možný od 8.30, odchod do 16.30 hodin. 
V rámci pestrého tematického progra-
mu děti navštíví mnoho zajímavých 
míst v Praze a blízkém okolí. Program 
je doplněn výtvarnými činnostmi 
a sportovními soutěžemi. 

Informace a přihlášky:  
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz,  
222 333 806, 777 706 591

Stanice 
přírodovědců, 
Praha 5 – Historie 
letem světem
n   pro děti od 7 do 12 let

n   potřebné vybavení: pití, svačina, 
jízdenky/průkazka na MHD

n   cena 1950 korun zahrnuje:  
pětidenní program včetně  
vstupného, pojištění, 5x oběd,  
materiál a pojištění

Další informace: 
Příměstský tábor pro děti se zájmem 
o historii a památky. Čeká na ně hravá 
historie, muzejní výstavy, které budou 
využity v táborové hře, a tematické 
exkurze. Celý týden propojuje táborová 
hra, kdy jednotlivé skupiny dětí mezi 
sebou soutěží. Program zajištěn od 
9 do 16 hodin (příchod od 8.30 hodin, 
odchod do 16.30 hodin). 

Informace a přihlášky:  
Hana Hrdinová, 222 333 863,  
hrdinova@ddmpraha.cz

RC Tatra Smíchov 
n   Příměstský tábor je určen pro holky 

a kluky od 6 do 14 let. 

n   Termíny: 7.–9. 7., 12.–16. 7., 19.–23. 
7., 26.–30. 7., 2.–6. 8., 9.–13. 8.

n   Cena: 3700 Kč/osoba (sourozenecká 
cena pro 2. a další dítě 3200 korun). 
Cena zkráceného 1. turnusu je 2300 
korun (sourozenec 2000 korun). 

V ceně je zahrnuta strava a pitný 
režim, sportovní vybavení, instruktoři, 
vstupné na doplňkové sportovní i jiné 
aktivity. Program se koná na hřišti RC 
Tatra Smíchov a na místech dle náplně 
jednotlivých dnů (např.: lukostřelba, 
frisbee golf, beach, stěna, kin ball, 
lakros, bazén aj.). V případě špatného 
počasí bude program přesunut do 
klubovny a zázemí klubu.

Další informace a přihlášky: 
www.rugbytatra.com

Kompletní seznam příměstských táborů najdete na www.praha5.cz

MČ Praha 5 prostřednictvím 
projektu „Aktivní město“ poskytuje 
příspěvek nepeněžní formou 
(elektronické body/kredity) 
rodičům dětí ve věku 6–18 let, 
které mají trvalý pobyt  
v MČ Praha 5, na pobyt na tábor, 
příměstský tábor nebo sportovní 
soustředění. Výše podpory je 
stanovena na 1000 korun pro 
jedno dítě. Celková alokovaná 
částka pro přerozdělení mezi 
příjemce příspěvků je 1,2 milionu 
korun. Příspěvek je zamýšlen jako 
forma ekonomické motivace,  
tj. spolupodílení se na nákladech 
za úhradu přihlášek na tábory, 
příměstské tábory a sportovní 
soustředění, které budou v délce 
alespoň čtyři dny. Program končí 
26. srpna 2021 nebo vyčerpáním 
alokovaných prostředků.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI
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SOCIÁLNÍ OBLAST A SENIOŘI

Situace v souvislosti 
s pandemií se výrazně zlepšuje, 
velké množství lidí především 
z nejohroženějších skupin je již 
naočkováno nebo tento úkon 
nyní právě absolvuje, a proto se 
také komunitní centra Prádelna 
a Louka chystají obnovit provoz 
v omezeném režimu.

Jelikož pravidelní účastníci aktivit 
obou komunitních center se řadí 
do věkové skupiny seniorů, budou 

pro veškeré aktivity platit přísné 
bezpečnostní podmínky. Programu 
se senioři mohou zúčastnit pouze po 
prokázání se certifikátem o očkování 
(či splnění dalších podmínek) a všech-
ny akce budou probíhat za dodržení 
všech aktuálních opatření a s výraz-
ně omezenou kapacitou. Navíc je 
na všechny akce nutno být předem 
přihlášen.

Prádelna nabídne garážový swap
V KC Prádelna ve středy 2., 9. a 16. 
června mohou senioři, kteří se předem 
objednají, navštívit v čase od 10 do 14 
hodin iKavárnu v rámci takzvaných 
kontaktních dnů. Zde budou mít 
příležitost se individuálně poradit 
s případnými technickými problémy 
v oblasti digitální techniky, stejně jako 
se pochlubit výsledky svého samo-
studia například v oblasti digitální 
fotografie, využít nabídku Freeshopu 
apod.

Ve stejné době bude v provozu her-
na stolního tenisu. Ta bude k dispozici 
také pouze pro předem přihlášené 
dvojice na konkrétní hodinu, tudíž se 
každou středu může vystřídat až osm 
hráčů. 

Na čtvrtek 17. června od 17 hodin 
si houslistka Dana Klásková společně 
s Pavlem Skalickým připravili pásmo 
„Staropražské písničky“, které se ode-
hraje v parku před komunitním cen-
trem. Vstup je zdarma, ovšem i zde 
platí výše uvedená opatření ohledně 
prokázání očkování a tak dále.

Ve středu 23. června od 13 do 17 
hodin před centrem proběhne gará-
žový swap – jakýsi výměnný bleší trh 
pod širým nebem, kam může kdokoliv 
přinést, co se mu už nehodí, ale něko-
ho jiného by mohlo potěšit. Mohou to 
být knihy, hračky, oblečení, porceláno-

vý servis, gramofonové desky, nářadí 
pro kutily, dekorativní či dárkové 
předměty, doplňky apod. Prakticky 
cokoli funkčního a v dobrém stavu. 
Stejně tak si může cokoliv z nabíze-
ného zboží zdarma odnést domů. Na 
tuto akci se není nutno předem hlásit, 
pouze bude třeba na místě dodržovat 
aktuální nařízení.  

Výlet na Zbraslav
KC Louka připravilo od 7. června 
pravidelné pondělní iČajovny coby 
individuální konzultace ohledně  
problematiky počítačové techniky.  
Od 9. června budou středy patřit 
tréninkům paměti, kam se mohou zá-
jemci přihlásit od 9 do 12 hodin. Úter-
ní dopoledne od 8. června budou pro 
změnu věnována dobrovolnickému 
šití pro potřeby komunitního centra 
v rámci takzvané Šicí výzvy.

Na čtvrtek 17. 6. je pak připravena 
vycházka s průvodcem, která přiblíží 
lokalitu Stará Zbraslav. Pro všechny 
seniorské aktivity platí stejné podmín-
ky jako v případě KC Prádelna.

Návrat do normálu v září
Letní semestr pravidelných kurzů pro 
seniory obou komunitních center se 
dokončí v distanční podobě formou 
on-line lekcí zasílaných přihlášeným 
účastníkům, stejně jako v předchozích 
měsících. Ani v červnu tedy nebudou 
v prostorách ani jednoho komunitní-
ho centra probíhat žádné pravidelné 
kurzy pro seniory. Ty začnou až 

v pondělí 6. září 2021 spolu se začát-
kem nového semestru, kdy by měl být 
provoz obou komunitních center již 
zcela navrácen do běžného režimu. 

Zároveň nyní obě komunitní cen-
tra chystají letní program, v kterém 
nebudou chybět oblíbené celodenní 
poznávací výlety pro seniory ani 
vycházky s průvodcem po Praze. 

Konkrétně KC Prádelna plánuje vý-
lety v tradičních středečních termínech 
14. a 28. července a 11. a 25. srpna, 
dopravovat se letos budou účastníci ve-

KOMUNITNÍ CENTRA PRÁDELNA A LOUKA 

Provoz startuje v omezeném režimu

V letních měsících 
se chystá návrat 
k tradičním výletům

Knižní freeshop se stal velmi populárním

Vítám aktivity našich 
komunitních center 
především pro seniory, 
neboť právě oni jsou 
skupina, která nucenou 
izolaci a omezení kontaktů 
nesla velmi těžce. 
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řejnou hromadnou dopravou, nejčastěji 
vlakem a také speciálně vypraveným 
autobusem. KC Louka chystá vycházky 
s průvodcem po rozličných lokalitách 
Prahy ve čtvrtek 22. a 29. července 
a 12., 19. a 26. srpna.

Registrovaní návštěvníci center 
obdrží včas podrobné informace, aby 
se mohli na jednotlivé akce přihlásit, 
ostatní senioři, nezapojení dosud 
do činnosti center, mohou využít 
těchto kontaktů: e-mail: kcpradelna@
seznam.cz či kclouka@seznam.cz,  
tel. č.: 775 788 098 (KC Prádelna) 
a 775 788 006 (KC Louka).

„Vítám aktivity našich komunitních 
center především pro seniory, neboť 
právě oni jsou skupina, která nucenou 
izolaci a omezení kontaktů nesla velmi 
těžce. Prokázalo se, že on-line fungo-
vání je sice funkční a po určitou dobu 
jistě přínosné, nicméně v současnosti 
je třeba vrátit životu jeho barvu a vůni, 
setkat se nejenom virtuálně, nýbrž za-
kusit opět onen životně nezbytný pocit 
sounáležitosti a pospolitosti se svými 
známými a blízkými. Proto věřím, 
že bude o všechny akce komunitních 
center velký zájem,“ dodal radní Petr 
Lachnit (ANO). n mč

CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ POMOCI

V Košířích vzniká detašované 
pracoviště pečovatelské služby
Centrum sociální a ošetřovatelské 
pomoci Praha 5, p. o., (CSOP) otevře 
další, nové detašované pracoviště 
pečovatelské služby v Plzeňské ulici 
174, a to na začátku letošního září.

Pátá městská část letos do-
končila rekonstrukci pro-
stor vily Áda v Košířích, 

jejíž součástí bylo i vybudování 
výtahu domu s bezbariérovým 
přístupem. Pro CSOP v 1. patře 
vily Áda byly zrekonstruovány 
prostory, kde bude zaveden 
provoz detašovaného pracoviště 
pečovatelské služby. Radnici se 
povedlo zajistit především kom-
fort pro všechny zájemce o tyto 
služby spočívající ve vybudová-
ní samostatného, bezbariérové-
ho vstupu do kanceláří pečova-
telské služby. Dosavadní přístup 
do prostor byl velice kompli-
kovaný a předpokládal nutnost 
překonání schodů. Investici tak 
ocení hlavně se niorská veřejnost 
a zdravotně postižené osoby. 
Velkou výhodou bude pro zá-
jemce vybudovaný přímý vstup 
z chodníku ulice Plzeňská 174 
do výtahu, který zaveze zájemce 
rovnou do kanceláře pečovatel-
ské služby. 

Inspirace Barrandovem
Občané Košíř, Cibulky, Hře-
benek, ale i Motola a okol-
ních lokalit budou tak mít 
v samotném srdci Košíř svůj 
profesionální tým pečovatelek 
s koordinátorkou. Rozšíření 
nabídky právě u této služby, 
možnost jít za těmi, kteří 
pomoc potřebují, vycházelo ze 
zkušeností prvního detašova-
ného pracoviště pečovatelské 
služby, které CSOP otevřelo 
na Barrandově v loňském roce 
a stalo se naprosto odůvod-
něným řešením zejména pro 
seniorskou veřejnost a jejich 
rodiny a blízké. 

„Plníme smysl této myšlen-
ky být nablízku těm, kteří nás 
potřebují anebo o nás zatím 
nevědí v těchto lokalitách. 
Právě dostupnost je klíčovým 
momentem v situacích, se 
kterými se zejména seniorská 

veřejnost mnohdy potýká. 
Někdy se doslova hraje o čas. 
Proto budou mít občané Košíř 
a okolních lokalit možnost 
přijít se poradit, zkonzultovat 
svou situaci či přímo požádat 
o zajištění pomoci například 
s péčí o domácnost, s nákupy, 
dovozem a přípravou jídla, 

hygienou, dopomocí, úkli-
dem, doprovodem k lékaři, na 
jednání nebo s doprovodem 
na vycházku, s přepravou 
Taxíkem Maxíkem a tak dále. 
Poradenství a pomoc posky-
tujeme i rodinám, které pečují 
o svého blízkého,“ sdělil radní 
pro oblast sociálních záležitostí 
Petr Lachnit (ANO).

Přijďte se informovat  
o službách
Seniorská veřejnost se zde 
také bude moci informovat 
o dalších službách, které CSOP 
poskytuje, například v rámci 
odlehčovacího pobytového za-
řízení Na Neklance 15, o mož-
nostech bydlení, které nabízejí 
domy s pečovatelskou službou, 
využití služeb pedikúry, kadeř-
nictví, masáží, koupelí, včetně 
aktivizačních a vzdělávacích 
programů, a akcích, které pro 
ně nabízí komunitní centra 
Prádelna a Louka. n hv

KOMUNITNÍ CENTRA PRÁDELNA A LOUKA 

Provoz startuje v omezeném režimu

Nové 
detašované 

pracoviště sídlí 
na Plzeňské 

ulici v Košířích

Pro komfort služeb bylo nutné 
vybudovat i bezbariérový přístup 
společně s výtahem i Více najdete na

www.csop5.cz



Strategie nám říká proč, kam, kdy a jak
Dokument Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ je průlomový 
dokument, který změní uvažování o rozvoji Prahy 5 a nastar-
tuje potřebné změny v procesech řízení. Měl by být zárukou 
kontinuity a stability a také toho, že radnice bude pružně 
reagovat na potřeby obyvatel a také na nové příležitosti, které 
život přinese. To bude umožňovat pravidelná a průběžná 
práce jak zastupitelů, tak úředníků. Po celý každý rok bude 
docházet k vyhodnocování plánů a procesů a na základě toho 
se budou definovat nové cíle a přijímat nová opatření, která 
budou reflektovat vývoj ve společnosti. Strategie také bude 
sloužit jako zdroj informací o Praze 5. Už nyní slouží jako pod-
klad pro materiály, které se předkládají při žádostech o dotace 
nebo které si vyžaduje hlavní město.

Nejcennější na dokumentu je způsob jeho zpracovávání. 
Široké zapojení zastupitelů, odborníků, úředníků a obyvatel 
Prahy 5 a mnoho veřejných projednávání by měly být zárukou 

jeho kvality a trvanlivosti. Ač na počátku 
mnoho mých kolegů nevěřilo, že se tak am-
biciózní dokument podaří dokončit, díky vy-
trvalosti a pracovitosti paní starostky dnes 
máme „kuchařku“, která může udělat z naší 
městské části moderní vizitku metropole. n

Vladan Brenčič, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: vladan.brencic@praha5.cz

Schválením strategie práce začíná 
Základem státu, aspoň se to vždycky říkalo, je rodina. Stále 
tvrdíme, že základem rodiny má být vztah těch dvou rozho-
dujících lidí. Tedy idea. Nebo ideje. Společná přání. Společný 
životní program. Proč by tedy pro Strategii rozvoje městské 
části Praha 5 měla platit jiná pravidla nebo jiné principy?

Předložená strategie je výrazem priorit a idejí současného 
zastupitelstva, je pohledem roku 2021 na potřeby roku 2030. 
Zda pohledem správným a úspěšným, to ukáže teprve čas. 
Prioritou strategického plánu zůstává rozvoj Prahy 5. Protože 
městskou část netvoří jen objekty a komunikace, ale přede-
vším lidé, je pro nás pochopitelně nejdůležitější vytvářet pod-
mínky pro příjemnější život všech, kteří v naší městské části 
žijí a pracují. Schválením strategického plánu rozvoje Prahy 
5 naše práce nekončí, ale naopak začíná. Plánování rozvoje 
městské části je tedy nikdy nekončícím procesem, do kterého 
musí být aktivně zapojeni všichni zúčastnění – představitelé 

samosprávy i široká veřejnost. Pravidelným 
setkáváním, spoluprací s organizacemi 
i veřejností, vzájemným nasloucháním a dis-
kusemi, bude strategický plán rozvoje naší 
městské části živým dokumentem, který 
bude reagovat na potřeby a možnosti. n

Petr Lachnit, radní MČ Praha 5

E-mail: petr.lachnit@praha5.cz

Společný širší konsenzus
Hlavní přínos dokumentu Strategie 2030+ spočívá v tom, že jsme 
si všichni dohromady sedli a zamysleli se nad tím, kam chceme, 
aby se naše městská část do budoucna ubírala. Je to soupis 
vizí v jednotlivých prioritních osách, počínaje územním rozvo-
jem a správou veřejných prostor přes sociální oblast, školství, 
podporu kultury a sportu až po vybudování moderní radnice, 
která bude občanům poskytovat kvalitní služby. Příprava tohoto 
koncepčního dokumentu nám zabrala celý rok. Oceňuji zejména 
to, že se do práce zapojili všichni zastupitelé, koaliční i opoziční, 
a dokonce i veřejnost. Uvedené projekty proto představují společ-
ný širší konsenzus. Takovýto dokument rozvoje by pak nemohl 
vzniknout bez finančního krytí a poměrně masivních investic. 
Nedílnou součástí celého procesu tak bylo velmi pečlivé zvážení 
našich finančních možností. K tomu, abychom měli na pokrytí 
uvedených projektů dostatek financí, nám pomohou mimo jiné 
i úspory v provozní oblasti úřadu, na kterých pracuji. Aktivně 

budeme hledat i externí zdroje financování. 
Věřím, že se nám naší prací podařilo nastavit 
rozumné a udržitelné financování uvedených 
projektů a tím i dalšího rozvoje naší městské 
části, který bude mít pozitivní přínos pro naše 
obyvatele a dále zatraktivní Prahu 5. n

Jan Kavalírek, radní MČ Praha 5

E-mail: jan.kavalirek@praha5.cz

V čem spatřujete 
hlavní přínos 
Strategie 2030+?

Otázka měsíce

FÓRUM
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Kde končí plán a začínají sliby
Plánování budoucích kroků je v přírodě téměř výhradně domé-
nou druhu Homo sapiens. Souvisí proto s moudrostí. Podstatou 
je reflexe minulosti, zhodnocení současnosti a uvážlivá prognóza 
vývoje. Poučeni dějinami 20. století, zapleveleného plány, vizemi, 
dvouletkami a pětiletkami, měli bychom vždy, mluví-li se veřejně 
o vizích a strategiích, zpozornět. Každý politický dokument má 
dvě roviny. Obsah a mediální obraz. Na obsahu strategie pracova-
lo mnoho lidí. Shromáždilo se množství údajů, načrtla se řada 
témat. Nevyřešené problémy posledních 30 let byly vytaženy na 
světlo. A tomuto mnohačetnému seznamu byl stvořen mediální 
obraz cesty se šťastným koncem v ideálním městě, nazvaný 
Strategie 2030+. Zde narážíme na zkušenost a realitu. Každý, kdo 
zná průběh procesů v samosprávě, dovede odhadnout, že tak 
jednoduché to nebude. A už vůbec nebude jednoduché projekty 
financovat v době, kdy příjmy Prahy 5 vyschly a státní kasa vykr-
vácela v souvislosti s pandemií. Je tedy rozdíl mezi plánem, který 

definuje dosažitelné cíle, a mezi volebním pro-
gramem, který slibuje cokoli. Do jaké kategorie 
patří dokument Strategie 30+, posoudí jeho 
čtenáři sami. Přál bych Praze 5, aby se držela 
dosažitelných cílů a podařilo se nám společně 
naplnit alespoň některé.  n

Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů

E-mail: josef.cuhra@praha5.cz

Práce kvapná, málo platná
Samospráva naší velikosti si strategii rozvoje rozhodně 
zaslouží a takovýto dokument měl v Praze 5 být již dávno 
využíván. Jsem proto i rád, že iniciativa Pirátů, kteří při svém 
nástupu na radnici nechali zpracovat demografickou predikci, 
nepřišla vniveč a stala se tak tím prvním krokem k vyhotovení 
strategie.

Kladu si však otázku, proč se na zpracování tak rozsáhlého 
strategického dokumentu toliko spěchá? Praha 5 bez strategie 
existovala několik desítek let a nyní musí být strategie rozvoje 
vyhotovena během pár měsíců?

Odborné veřejnosti tak odepíráme dostatek času se 
s konceptem do hloubky seznámit a tím se radnice ochuzuje 
o trefné postřehy z řad našich občanů, kteří bolavá místa 
Prahy 5 znají nejlépe. Takto si veřejnost bude muset počkat na 
předvolební kampaň, která obvykle nemilosrdně ukáže, jakáže 
to palčivá témata jsou na Praze 5 nyní nejčastěji skloňovaná. 

Ostatně jedny volby máme za rohem. n

Štěpán Rattay, předseda kontrolního výboru

E-mail: stepan.rattay@praha5.cz

Strategie 2030+ přináší pořádek  
do plánování investic

Strategie 2030+ jasně definuje nezbytné investice, které 
městskou část v následujícím období čekají. Předchozí období 
bylo specifické tím, že jednotlivé vize byly vždy součástí 
programového prohlášení rady, ale řada z nich vždy vzala se 
změnou koalice a složení rady za své. Takové vize byly málo-
kdy dostatečně odůvodněny, a proto také na ně někdy ani ne-
došlo. Mojí snahou je, aby strategické projekty městské části 
vyplývaly především z plnění jejích základních funkcí v oblasti 
školství, zajištění dostupného bydlení a péče o svěřenou zeleň. 
Podstatné je, že plánování investic městské části bylo dosud 
celkem chaotické a vše záleželo na schopnosti příslušného 
radního prosadit věc, kterou měl ve své kompetenci. Řada 
projektů historicky vznikala bez koncepce a bez rozmyslu 
a někdy i bez racionální úvahy.

Tím nechci říct, že vše bylo špatně. 
Racionální úvaha však chyběla při plánování 
například nástavby školky v ulici Naskové 
nebo Pod Lipkami. Tyto projekty bylo nutné 
zastavit a od základu přehodnotit. n

Tomáš Homola, místostarosta MČ Praha 5

E-mail: tomas.homola@praha5.cz

Zavedení strategického řízení
Za hlavní přínos projektu Strategie 2030+ považuji zavedení 
strategického řízení. Přínosným pro rozvoj naší MČ není jen 
samotný dokument „Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+“, ale 
především způsob jeho pořízení. V rámci pracovních skupin se 
na něm aktivně podílelo množství zaměstnanců, zastupitelů 
i externích odborníků.

Osobní účast a rozvoj kompetencí jsou nutnou podmínkou, 
aby se plán stal živým dokumentem a základem rozvoje naší 
městské části v dalších letech. Lze tak předpokládat, že se 
plán nestane jen pasivním dokumentem založeným „do šuplí-
ku“, na který si za pár měsíců nikdo ani nevzpomene. Takto 
by došlo ke zmaření vydaných prostředků, jak se často stává 
u „aktovkových řešení“, tj. plánů dodaných „na klíč“ externí 
poradenskou firmou. 

Plán rozvoje městské části byl jedním z hlavních bodů 
našeho programu do komunálních voleb v roce 2018. K jeho 

naplnění mohlo dojít až po odchodu Pirátů 
do opozice. Možné přínosy zavedení stra-
tegického řízení jsou známé a ověřené, do 
budoucna záleží na každé z Rad MČ Praha 5, 
do jaké míry je využijí. n

Petr Bervid, předseda Výboru majetku a investic

E-mail: petr.bervid@praha5.cz
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Když procházeli hlavní branou, 
připomínající spíš vstup do 
středověkého hradu, pohled 

vězňů upoutala masivní plastika 
říšské orlice, svírající v pařátech 
věnec s hákovým křížem – symbolem 
jednoho z nejodpornějších totalitních 
režimů v lidských dějinách. Toho dne 
prošli branou tábora Mauthausen 

PROTINACISTICKÝ ODBOJ

Od poslední depeše z Jinonic 
letos uplyne osmdesát let  

HISTORIE

Pětka ČERVEN /2021

také devatenáctiletý Miroslav Prokop 
z Jinonic a dvaatřicetiletý Antonín 
Springer z Hlubočep. Lze si jen těžko 
představit, na co oba muži mysleli. 
Zda v jejich duších ještě zářily jiskřič-
ky naděje. Je možné, že se myšlenkami 
vraceli do oné tragické noci z pod-
zimu 1941, která rozhodla o jejich 
osudech.

Spojení s Londýnem
Miroslav Prokop se narodil v Mezi-
lesí v Kladsku do rodiny legionáře 
Karla Prokopa, zastávajícího tehdy 
pozici celníka na hraničním přecho-
du s Polskem. V roce 1933 se rodina 
přestěhovala na okraj Jinonic, kde 
otec vykonával funkci přednosty 
a inspektora tamního akcízu – místa 
na hranici města Prahy, kde se platila 
takzvaná potravinová daň. 

Miroslav byl členem Skautu, Soko-
lem a vyhlášení Protektorátu Čechy 

a Morava jej zastihlo jako studenta 
smíchovské obchodní školy. Již záhy 
se spolu s otcem stali aktivními členy 
domácího odboje. Přímo spolupra-
covali s organizací ÚVOD (Ústřední 
vedení odboje domácího). Miroslav 
byl dokonce zatčen, ale podařilo se 
mu uprchnout a koncem dubna 1941 
přešel do ilegality. 

Společně s otcem pomáhal udržo-
vat radiotelegrafické spojení odboje 
s exilovým ústředím v Londýně. Po 
úspěšných akcích gestapa (zkratka 

V mrazivých odpoledních 
hodinách 6. února 1942 
dorazil do železniční stanice 
hornorakouského městečka 
Mauthausen vlak vypravený 
z Protektorátu Čechy a Morava. 
Přivezl přes pět stovek vězňů, 
kteří za křiku strážců a štěkotu 
jejich psů vyrazili k blízkému 
areálu koncentračního tábora. 

Budova dnes již 
neexistujícího 
akcízu v Jinonicích, 
odkud se vysílalo do 
Londýna

Jindřich Klečka stihl obrátit zbraň proti 
sobě, dobře věděl, s jakými způsoby 
mučení byly spojeny výslechy v sídle 
gestapa v Petschkově paláci. 
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části Prahy – v sídelních jednotkách 
Hlubočepy a Jinonice.

Tajné vysílání i z Hlubočep
K objektům, odkud se v Hluboče-
pech vysílalo, patřil dům manželů 
Springerových ve Slivenecké ulici čp. 
119. Čalounický mistr a hlubočepský 
rodák Antonín Springer (narozen 
2. května 1909) pracoval tehdy ve 
filmových ateliérech na Barrandově. 
S manželkou Annou měli dvě malé 
děti. Participoval nejen na vysílání, ale 
s ostatními příslušníky odboje zajišťo-
val i ozbrojený převoz radiotelegrafic-
kého přijímače. Nejčastějším místem 
vysílání ale zůstával služební byt Karla 
Prokopa v jinonickém akcízu. 

S ohledem na mezinárodní situaci, 
otevření východní fronty německým 
útokem proti Sovětskému svazu 
a uznání exilové vlády v Londýně, 
se potřeba intenzivního rádiového 
spojení ještě zvýšila. Úměrně s tím 
ovšem narůstalo riziko prozrazení. 
Prokopským údolím tehdy projížděla 
maskovaná policejní auta vybavená 
zaměřovacími goniometry, kterými se 
tajnou vysílačku v Jinonicích nakonec 
podařilo lokalizovat. 

Osudná říjnová noc
V noci z 3. na 4. října 1941 jednotky 
gestapa a protektorátního četnictva 
budovu akcízu obklíčily. Uvnitř právě 
ukončil zasílání depeše radiotelegra-
fista Jindřich Klečka, kterému 
asistoval Karel Prokop se svým synem 
a manželkou Emílií. Přítomni byli 
také odbojáři Antonín Němeček 
a Stanislav Medřík. Překvapení bylo 
dokonalé, i tak se Karlu Prokopovi 
podařilo uprchnout. Ostatní přítomní 

Rodina 
Springerových  
z Hlubočep

Brána koncentračního tábora v Mauthausenu

Miroslav Prokop byl nakonec popraven v Mauthausenu

byli zatčeni, vyjma Klečky, který se 
stihl zabarikádovat, a než se k němu 
příslušníci tajné státní policie dostali, 
obrátil zbraň proti sobě. Dobře věděl, 
s jakými způsoby mučení byly spojeny 
výslechy v sídle gestapa v Petschkově 
paláci a nechtěl riskovat vyzrazení dal-
ších příslušníků odbojové organizace. 

Nicméně ztýraní studenti Němeček 
s Prokopem bolest nevydrželi a pro-
mluvili. Následovala vlna zatýkání 
a do sítě vyšetřovatelů se dostal také 
jeden z nejvýznamnějších protina-
cistických agentů Paul Thümmel. 
Podzemní odbojová organizace utržila 
významné ztráty a soustavné radio-
telegrafické spojení s Londýnem bylo 
přerušeno.

Injekce do srdce
Pro manžele Springerovy si gestapo 
přijelo hned následující den po akci 
v Jinonicích. Anna Springerová a Emí-
lie Prokopová skončily v koncentrač-
ním táboře Ravensbrück, odkud se po 
válce živé vrátily do vlasti. Antonín 
Springer, Miroslav Prokop a Karel 
Prokop takové štěstí neměli. Karel 
Prokop se ukrýval až do července 
1942, kdy byl zatčen a následně 
v září 1943 v berlínském Plötzensee 
popraven. Ještě před jeho zatčením se 
naplnil osud syna Miroslava a spolu-
bojovníka Antonína Springera. 

Oba byli popraveni 13. února 
1942, jen týden po příjezdu do tábora 
Mauthausen. Usmrceni byli injek-
cí benzinu vpíchnutou do srdeční 
krajiny. Spolu s dalšími příslušníky 
odboje za svobodu vlasti položili oběť 
nejvyšší. n

Pavel Fabini

pro Geheime Staatspolizei – tajnou 
státní policii nacistického Německa) 
v květnu 1942 proti radiotelegrafic-
kým spojením Sparta Ib a Sparta II se 
stal klíčovým spojením s Londýnem 
program nazvaný Sparta Ic. Místa 
vysílání se často měnila, nicméně 
nakonec se soustředila v jihozápadní 
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TRADICE

Den otců vymyslela žena
Jmenovala se Sonora Smart Doddová a už podle jména to byla chytrá žena. 
Údajně první oslavu Dne otců uspořádala na počest ovdovělého tatínka,  
který se sám staral o pět potomků.

Podle všeho se jednalo spíše o rodin-
nou párty s přáteli 19. června 1910 
v americkém městečku Spokane ve státě 

Washington. Jenže nápad se ujal a v roce 
1966 prezident Spojených států Lyndon 
Johnson neformálně vyhlásil třetí červnovou 
neděli Dnem otců. 

Father’s Day se tak stal určitým doplňkem 
květnového Dne matek. Připomíná ženám, že 
i role otce má svoji váhu, a mužům, že i jejich 
role by měla mít svoji váhu. V Česku se oslava 
Dne otců, podobně jako Den matek, teprve 
zabydluje, ale jeho popularita postupně roste. 
Dvojnásobný otec dospívajících dcer Karel 
Javůrek (49) provozuje restauraci. Je to taková 
jeho třetí dcera, a jak sám říká, mít v covi-
dové době hospodu plus dvě dcery na prahu 
dospělosti je taková dávka štěstí, že Den otců 
je mimořádně vhodným okamžikem, aby si 
to člověk v klidu vychutnal. Rozhovor se nesl 
v lehkém duchu…

n Slavil už jste někdy Den otců?
Mnohokrát. Co by to bylo za den, který by se 
nedal nazvat otcovským a nestál by za menší 
oslavu?

n Tak jinak. Slaví se u vás v rodině Den otců 
třetí červnovou neděli?
Samozřejmě. Třetí červnová neděle má v ro-
dinném kalendáři zvláštní, až téměř výsadní 
postavení. Já osobně to tedy tolik neproží-
vám, ale dcery a manželka nemohou týdny 
předem dospat.

n Tak ještě jinak. Jak budete trávit letošní 
Den otců, který připadá na 20. června?
Slavnostně. Ale rodina to ještě netuší. Shodli 
jsme se s kolegy otci, že si zasloužíme důstoj-
nou oslavu a pokusíme se vymanit z každo-
denních otcovských povinností. Snad naše 
děti, a hlavně ženy, nezaslzí přespříliš.

n Pro nějakou vážnější odpověď asi musí-
me změnit téma. Bydlíte na Barrandově, jak 
jste tady spokojeni?
Odpovídal jsem smrtelně vážně. Ale k Ba-
rrandovu. Založil jsem tady rodinu a celkem 
spokojeně si tady žijeme. Vyrůstal jsem na 
Vinohradech, což mělo ve své době něco do 
sebe, ale tady jsem nebo jsme opravdu spoko-
jení. Nic podstatného tady z mého pohledu 
nechybí. Někdy je problém s parkováním, ale 
to k dnešnímu životnímu stylu v takové lokali-
tě patří. Lidi chtějí bydlet a není výjimečné, že 
na jednu rodinu je třeba zaparkovat dvě auta. 
To se těžko dá nějak úplně vyřešit.

n Provozujete restauraci. Jak se vám žije 
jako hospodskému?
Nechci si stěžovat. Asi každému je jasné, že 
zavřená, případně napůl zavřená a otevřená 
hospoda je trochu rozdíl. Ale díky baleným 
obědům jsme to nějak přežili a snad bude 
zase líp. Na druhou stranu mně to ukázalo, 
jak moc času hospoda v normálním režimu 
bere. Najednou jsem měl nečekané volno 
a možná mně bude i trochu chybět. Všechno 
má svoje. n sb

Karel Javůrek se svými dvěma dcerami 

Okolo pětky 
minibusem
Po skončení nouzového stavu máme 
konečně znovu možnost pro volnočasové 
aktivity v přírodě. Praha 5 je k tomu 
jako stvořená. V neděli 20. 6. na Den 
otců můžeme společně navázat na akci 
„Se starostkou okolo pětky“. Tématem 
tentokrát bude veřejné prostranství a vše, 
co s tím souvisí na několika zastávkách 
během celé trasy. Sraz účastníků je na 
zastávce minibusu 153 U Zvonu. Odjezd je 
plánován na 9.23. Zájemci se mohou přidat 
i v průběhu dopoledne na jednotlivých 
zastávkách. Časy jsou orientační.
 9.00  zastávka U Zvonu bus 153
 9.45  konečná Nad Konvářkou – téma: 

veřejné prostranství a zastávková 
hrana na konečné

 10.00  Vodárenská věž Děvín – téma: 
rekonstrukce panelové cesty 
k vodárenské věži

 10.15  Vyhlídka na Dívčích hradech 
– téma: úprava cest, výsadba 
stromů, lavičky

 10.30  Výběh pro koně Převalského na 
Dívčích hradech

 10.45  Vyhlídka Děvín
 11.00  Skalní útvar Hlubočepské plotny
 11.15  Lokalita Starých Hlubočep – 

téma: trasa Prokopským údolím, 
odpadkové koše

 11.30  Hansfalkovský dvůr a Raudnitzův 
dům – téma: zřízení skateparku

 11.45  Stezka mezi ulicemi Na 
Konečnou a Pod Žvahovem – 
téma: bezpečné cesty do škol, 
zklidnění dopravy

 12.00  Konečná stanice tramvaje na 
Zlíchově – téma: Podněty na 
zlepšení veřejného prostranství 
a prostupnosti území

Akce „Se starostkou okolo pětky“ je 
organizována ve spolupráci se spolkem 
Partnerství pro městskou mobilitu a je 
součástí širšího projektu CityChangers, 
který se chce aktivně podílet na tvorbě 
nové vládní koncepce městské a aktivní 
mobility. Součástí celého projektu je MČ 
Praha 5 od roku 2016. n red

UPOZORNĚNÍ! 
Zájemci o cestu minibusem se  
z kapacitních důvodů hlaste na e-mail: 
jana.mokrosova@praha5.cz,  
obdržíte potvrzení o účasti.

Pěší se mohou připojit na konečné  
Nad Kovářkou.

TRASA NENÍ VHODNÁ PRO KOČÁRKY  
A JE FYZICKY I TERÉNNĚ NÁROČNĚJŠÍ.



29

www.ipetka.cz  Pětka

VOX POPULI

Dobrý den,
rád bych věděl, jak vyhláška upravuje 
volný pohyb psů a zda to také někdo 
kontroluje. Bydlím na Barrandově 
a z mého pohledu je zde situace neú-
nosná. Když si s manželkou sednu na 
lavičku v podstatě kdekoliv, hlavně mi 
však jde o Tilleho náměstí, pobíhá zde 
v jakoukoliv chvíli spousta psů. Den-
ně mne přijde očichat několik z nich. 
Majitelé zřejmě předpokládají, že jejich 
miláčky každý zbožňuje. Nejsem sám, 
komu toto vadí, některé maminky s ko-
čárky je taktéž odhánějí, plus majitelé 
psů se dostávají také do sporů.

Neumím si představit lehnout si jako 
kdysi do trávy. A maminky a děti upo-
zorňuji, aby do trávy nechodily, protože 
šlápnou do hovínka.

Děkuji za odpověď T. Š.

Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem. Tímto mi dovolte 
jménem paní starostky odpovědět na Váš 
dotaz. Věc jsme konzultovali s Odborem 
správy veřejného prostranství a zeleně 
a sdělují následující informace.

V hl. m. Praze dosud není vydána 
obecně závazná vyhláška, která by kom-
plexně upravovala pravidla pro pohyb psů 
na veřejných prostranstvích. Na veřejném 
prostranství není majitel psa povinen opa-
třit psa náhubkem ani jej vést na vodítku. 
Musí však zabránit tomu, aby pes obtě-
žoval jiné osoby či zvířata. Pohyb psů na 

veřejném prostranství omezuje vyhláška 
o zeleni (č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy). 

Zákaz vstupu psů platí pro dětská hři-
ště a pískoviště. Volné pobíhání psů není 
povoleno ve veřejné zeleni s výjimkou 
míst, kde to příslušná značka výslovně 
povoluje. Povinnost neprodleně uklidit 
exkrementy po svém psovi je zakotve-
na v obecně závazné vyhlášce č. 8/2008 
o udržování čistoty na ulicích a jiných 
veřejných prostranstvích (vyhláška 
o čistotě). Viz § 3 V případě znečištění 
ulice nebo jiného veřejného prostranství 
výkaly zvířete odstraní neprodleně toto 
znečištění osoba, která je vlastníkem nebo 
držitelem zvířete, nebo jiná osoba, která 
má zvíře v dané chvíli ve své péči.

V případech, kdy Vás pes obtěžuje 
nebo jsou porušovány výše zmiňované 
vyhlášky, je nutno kontaktovat městskou 
policii nebo Policii ČR.

Dobrý den,
bydlím v ulici Tomášková a nikdy jsem 
neviděla někoho tady uklízet. Další pro-
blém je zacházení s odpadem ze strany 
hotelu Praha 1885. Koše jsou plné, lítá 
to po celé ulici, rozhodně potřebují více 
kontejnerů nebo zařídit odvoz odpadu 
častěji. Každopádně pak tu ulici neuklízí, 
a proto se ptám, zda je možné požádat 
o úklid. A. P.

Dobrý den,
díky za zprávu. Obecně zajištuje úklid 
Magistrát hlavního města Prahy. Nabízí 
aplikaci, kde můžete upozornit přímo na 
nepořádek. Najdete ji na www.zmente.to.

Dobrý den,
proč došlo k demolici altánku na Cibul-
ce? Děkuji za zprávu. J. P.

Dobrý den, 
díky za dotaz. Altánek byl ve správě 
pražského magistrátu. Pokusíme se zjistit 
více informací. Pátá městská část naopak 
opravila Čínský pavilon, který se bude 
brzy oficiálně otvírat. 

Dobrý den,
chtěl bych navštívit jednání zastu-
pitelstva Prahy 5. Kdy se koná to 
nejbližší?

Dobrý den,
další jednání zastupitelstva páté 
městské části se koná 22. června, a to 
v zasedacím sále radnice ve Štefá-
nikově ulici 13/15. Bližší informace 
najdete na www.praha5.cz. 
Občané jsou srdečně zváni. 

Vážení čtenáři, přinášíme výběr  
z vašich dotazů, které píšete prostřednictvím 
www.praha5.cz, FB a Instagramu.
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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 červen 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
 4. 6. – 5. 6. Pechlátova – u č. 16
  U Mrázovky x Na Cihlářce
  Zahradníčkova x Brdlíkova
 11. 6. – 12. 6. Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
  Na Pomezí – u č. 4
 18. 6. – 19. 6. Nádražní – proti č. 68
  Zahradníčkova – proti č. 16 (u čerpací stanice)
  U Nikolajky x Na Březince
 25. 6 – 26. 6. V Cibulkách x Na Výši
  Svornosti x Pod Tratí

 Datum  Stanoviště Čas
 2. 6. U Malvazinky č. 24 – u separace 16.00–20.00
 3. 6. Jenišovská x Peroutkova – u trafostanice 16.00–20.00
 4. 6. Kroupova x Kutvirtova 16.00–20.00
  Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská 16.00–20.00
 9. 6. Geologická – mezi č. 13 a 15 16.00–20.00
 10. 6. Baldové x Vejražkova 16.00–20.00
 11. 6. Nad Zlíchovem x V Násypu 16.00–20.00
  Pod Vidoulí x Butovická 16.00–20.00
 16. 6. Holubova x Pechlátova 16.00–20.00
 17. 6. Zahradníčkova – proti č. 34 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
 6. 6. U Palaty x Na Hřebenkách 9.00–12.00
  U Šalamounky x K Měchurce 9.00–12.00
 13. 6. Urbanova - parkoviště pod č. 20 9.00–12.00
  Na Srpečku x Holyňská 9.00–12.00
  Za Zámečkem - proti č. 10 13.00–16.00
 20. 6. V Cibulkách x Na Výši 9.00–12.00
  V Klukovicích x Bublavská 9.00–12.00
 27. 6. V Remízku x Voskovcova 9.00–12.00
  Zahradníčkova x Brdlíkova 9.00–12.00
  Novoveská x Pod Vavřincem 13.00–16.00

 Datum  Stanoviště Čas
 6. 6. Butovická x Mezi Lány 13.00–16.00
 13. 6. V Břízkách č. 11 13.00–16.00
 20. 6. Lumiérů x Skalní 13.00–16.00
 27. 6. U Dětského hřiště x Karlštejnská 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
 18. 6. Na Pomezí – proti č. 17 16.00–20.00
  Zapova – proti č. 12 16.00–20.00
 23. 6. Borského – parkoviště u supermarketu 16.00–20.00
 24. 6. Janáčkovo nábřeží – proti č. 19 16.00–20.00
 25. 6. Lumiérů x Barrandovská 16.00–20.00
 30. 6. V Břízkách – proti č. 11 16.00–20.00
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NEDOSTALI JSTE PĚTKU  
DO SCHRÁNKY? 

Napište nám na: 
redakce@praha5.cz

Tajenku zasílejte do 15. června 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 květnového čísla:  
Věra Merenusová,  
Zdeněk Harsa, Ila Sůzová
Správné znění tajenky:  
Zápisy do jeslí Hřebenka 
začínají
Blahopřejeme!
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        HURÁ NADEN DĚTÍ
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT: 

CÍSAŘSKÁ LOUKA
Smíchov, Praha 5
www.cisarska-louka.cz

Městská část Praha 5 zve děti a rodiče na zábavné odpoledne!

produkce@cisarska-louka.cz 
+420 702 161 801

na Císařské louce od 14 do 18 hod.

Hudební program, sportovní soutěže o ceny, 
kouzelník, skákací hrad, dětské hřiště, kolotoč

PRO DOSPĚLÉ:
Beach volejbal,  ping pong, 
stolní fotbálek, lanové centrum

Na závěr programu opékání špekáčků

Občerstvení v restauraci Cinda

Možnost přijet přívozem ze Smíchovské 
náplavky nebo bezplatně zaparkovat u areálu

 sobota  5. 6. 2021
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Pražské věže s Prahou 5, velká dobrodružná hra

neděle 13.6.2021 od radnice Prahy 5
Info, přihlášky na www.prazske-veze.cz

neděle 13. 6. 2021 
od radnice Prahy 5

Info, přihlášky
na www.prazske-veze.cz

  velká dobrodružná hra
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