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máme za sebou první opravdu letní dny 
s krásným slunečným počasím, které 
přináší pozitivní energii. A co je vůbec 
nejdůležitější, konečně mohlo dojít 
k postupnému rozvolňování a věřím, že 
se nám všem začalo, jak se říká, „dýchat 
lépe“. Vypjaté pracovní situace a politické 
zákulisí bývají často spíše zamračené 
a energii ve velké míře odčerpávají. I pro-
to jsem velmi ráda, že jsme mohli s vámi 
obnovit osobní setkávání při různých 
příležitostech. Pro mě jsou takové chvíle 
vždy velmi posilňující. Nejvzácnější jsou 
ale setkání spontánní, kdy se potkáme na 
ulici či v parku a „hodíme spolu řeč“. Za 
uplynulý měsíc jsem prošla všechny loka-
lity Prahy 5 a setkala jsem se se stovkami 
lidí. Ať to bylo například na Barrandově 
před cukrárnou na Tilleho náměstí nebo 
v parku ve Waltrovce, v jinonických 
ulicích a v zahradě místní základní 
školy, v Hlubočepích na nádraží nebo 
na Cibulce při slavnostním šerpování 
předškoláčků. 

V průběhu června jsme také připravili 
hned čtyři setkání, kde jsme v lokalitách 
Košíře a Motol, Jinonice a Radlice, Ba-
rrandov a Smíchov představili dokument 
Strategie 2030+, který čerstvě schválilo 
zastupitelstvo městské části. I když téma 
strategie může být vnímáno jako nezají-
mavé a těžké, potěšil mě váš zájem o něj. 
Nejžhavějšími tématy ve všech lokalitách 
byly doprava, výstavba, veřejný prostor. 
Bylo toho tolik, co si říci, že se setkání 
vždy protáhla na více než dvě hodiny. 
Všem za zájem a zpětnou vazbu moc 
děkuji.

Vydařila se i akce Okolo pětky mi-
nibusem spojená s pěším výšlapem od 
Konvářky přes Hlubočepskou plotnu až na 

Zlíchov. Probrali jsme problematiku ve-
řejného prostoru, prostupnosti některých 
lokalit či dopravní obslužnosti. Získali 
jsme od účastníků řadu cenných podnětů. 
Slibuji, že s nimi budeme dále pracovat. 
Sympatické bylo, že se k nám v průběhu 
výletu přidávali kolemjdoucí, kteří nás 
svými zkušenostmi a znalostmi místního 
prostředí velmi obohacovali. Všem výlet-
níkům děkuji za skvělý zážitek a možnost 
se poznat.

Dalšími příležitostmi pro setkání jsou 
kulturní a sportovní akce. Pod heslem 
Praha 5 startuje kulturu jsme si s řadou 
z vás vychutnali koncert operního pěvce 
Adama Plachetky na terase Winternit-
zovy vily, úspěšně proběhl už 14. koncert 

Talentu Prahy 5, byli vyhlášeni vítězové 
soutěže Múzy na dálku a odstartovala 
mimo jiné Arena bratří Formanů, kterou 
jako městská část tradičně podporujeme. 
Těším se, že se i v průběhu prázdninových 
měsíců potkáme na nějaké společenské 
akci. A třeba na některé z nich vzniknou 
pěkné snímky do soutěže „O nejzajíma-
vější letní fotku z Prahy 5“, kterou v tomto 
vydání Pětky vyhlašujeme.

Všem vám přeji příjemné prosluněné 
léto, načerpání energie na dovolených 
a našim dětem samozřejmě krásné prázd-
niny. 

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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Úspory pomohou 
investicím do 
rozvoje, říká radní 
Jan Kavalírek

FINANCE

Radnice ušetří na provozu téměř 
80 milionů. Služeb se to nedotkne
Nový radní pro finance Jan 
Kavalírek (TOP 09) připravil 
nejvýznamnější provozní 
úsporu v rozpočtu za 
posledních deset let. Ta již byla 
v červnu schválena radními 
pátého obvodu. Pro rok 2022 
budou provozní výdaje úřadu 
městské části nižší o deset 
procent, což znamená úsporu 
v rozpočtu téměř 80 milionů 
korun.

Úspory se budou týkat zejména 
provozních výdajů samotného 
úřadu. Úřad sníží výdaje na 

provoz kanceláří, nejrůznější druhy 
poradenství, doprovodné externí 
služby, ale i na vlastní sebeprezentaci. 
Revizí prochází i plnění dlouhodo
bých rámcových smluv či podpora 
některých zbytných akcí. Opatření 
obsahuje i zrušení dvanácti pracov
ních pozic. 

Úspory se dotknou všech odborů 
úřadu, ale nebudou mít vliv na servis 
poskytovaný radnicí pro občany. 
„V uplynulých třech měsících jsem 
absolvoval individuální jednání se vše
mi odbory o jejich rozpočtu. Na nich 
jsme velmi detailně analyzovali jejich 
provozní výdaje. Procházeli jsme 
položku po položce a hledali prostor 
pro možné úspory, přičemž vždy jsme 
byli vedeni tím, aby však nedošlo 
k žádnému omezení kvality služeb 
úřadu,“ informoval radní Kavalírek. 
Podle něj snižování rozpočtu nebylo 
jednoduché, a o to více děkuje všem 
kolegům za podporu. „Snížení pro
vozních výdajů je nezbytné k tomu, 
abychom zlepšili naše hospodaření 
a měli zdroje na rozvojové investice, 
například do škol, infrastruktury, 
výstavby domů pro seniory, ale i pro 
další rozvoj našich parků, sportovních 
areálů a zlepšení bezpečnosti,“ řekl. 

Lepší zhodnocení peněz
Kromě úspor na výdajové stránce 
se radnice rozhodla lépe hospoda
řit i se svými volnými finančními 
zdroji, které má na běžných účtech, 
a chránit tak jejich reálnou hodnotu 
proti inflaci. Opatření bylo v červnu 

schváleno zastupitelstvem. Prostředky 
budou svěřeny Komerční bance, aby 
je spravovala a nakoupila za ně české 
státní dluhopisy. 

n Co si máme pod lepším zhodnoce-
ním peněz představit?
Městská část má nyní na účtech přibliž
ně 1,8 miliardy korun a s ohledem na 
aktuální vysokou inflaci tyto prostřed
ky ztrácí na reálné hodnotě. Cílem 
mnou navrženého opatření proto je, 
abychom uchovali jejich reálnou hod
notu a ochránili ji před inflací. 

n Jak?
Část peněz, bavíme se o 650 milio
nech, vložíme na spořicí účty s lepší 
úrokovou mírou. Současně 400 milio
nů svěřujeme profesionálnímu správci 
portfolia, aby je investoval. Celkově 

by nám toto opatření mělo přinést do 
rozpočtu očekávaný roční výnos ve 
výši 6,1 milionu korun. 

n Investování ovšem není nikdy bez 
rizika a z minulosti známe případy, 
kdy samospráva o svěřené peníze 
přišla…
Tyto případy jsem pečlivě studoval, 
nicméně většinou se jednalo o podvo
dy nebo spekulativní rizikové investi
ce. My jsme zvolili zcela profesionální 
přístup, inspirovaný úspěšnými měst
skými částmi, které takto se svými 
prostředky již dlouhodobě hospodaří. 

O naše peníze se bude starat 
Komerční banka ve spolupráci s  nej
větším evropským asset managerem 
společností Amundi. Zvolená strategie 
je pak velmi konzervativní, 95 procent 
portfolia bude uloženo v českých 
státních dluhopisech. 

S přípravou tohoto projektu jsme 
si dali skutečně velmi záležet, tři 
měsíce jsem jej intenzivně projed
nával, abychom našli shodu. O tom 
svědčí i hlasování zastupitelstva, které 
vyjádřilo tomuto projektu téměř 
stoprocentní podporu – pro hlasovala 
koalice i opozice. n sb

Snížení provozních výdajů je nezbytné 
k tomu, abychom zlepšili naše 
hospodaření a měli zdroje na rozvojové 
investice.
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SMÍCHOV

Pošta v Ostrovského opět slouží

Česká pošta znovu 
veřejnosti otevřela nově 
zrekonstruovanou pobočku na 
Smíchově. Původní prostory 
pošty v Ostrovského ulici 
1823/32 v přízemí pronajatého 
objektu neposkytovaly potřebný 
komfort ani klientům, ani 
zaměstnancům.

Před rekonstrukcí byly prostory 
pošty Praha 53 nevyhovující jak 
z hlediska provozního chodu 

pobočky, klimatických podmínek, 
sociálního zázemí, tak i z hlediska 
klientského komfortu. Chyběl zde 
prostor pro zpracování zásilek, 
balíkové zásilky se přebíraly přes 
okno pošty ve zvýšeném přízemí, 
nebyl zde sklad, kuchyňka, prostoru 
dominovala tmavá nevětratelná hala 
pro veřejnost.

Nově byla stávající pobočka rozší
řena a zrekonstruována o nabídnutý 
prostor 36 m2. Tím došlo k prosvět
lení prostoru, ke zvětšení haly pro 
veřejnost, omlazení designu pošty, 
byly vyřešeny problémy s provozním 
chodem pobočky a vznikly také vyho
vující sociální a klimatické podmínky 
pro zaměstnance.

Pobočka tak nyní disponuje třemi 
univerzálními přepážkami, kanceláří 
vedoucí pošty s jednacím prostorem 
či dostatečným balíkovým skladem. 
Klienti zase uvítají prostornější halu či 
vzduchotechniku s klimatizací.

Pobočka je otevřena v pondělí a ve 
středu od 10 do 18 hodin, v úterý, ve 
čtvrtek a v pátek od 8 do 16 hodin, ve 
všech dnech s polední pauzou od 12 
do 13 hodin.

Radnice zachraňuje pobočku  
na Barrandově
Už skoro tři roky funguje pobočka 
pošty ve Voskovcově ulici na Barran
dově. „Platnost stávající smlouvy mezi 
Českou poštou a majitelem objektu 
společností Finep, která provozovala 
Poštu Partner+ na základě smlouvy 
o spolupráci s MČ Praha 5, končí. Pro 
nás je ovšem zachování těchto služeb 
v této lokalitě na stávající úrovni velmi 
důležité,“ sdělil radní Zdeněk Doležal 
(ODS). 

Občané by ale o služby přijít nemě
li. Radnice Prahy 5 plánuje franšízu 
s Českou poštou na provoz poboč
ky pošty Partner+ ve Voskovcově 
ulici. Rozhodlo o tom vedení pátého 
obvodu, které chce udržet dostupnost 
poštovních a dalších služeb včetně 
Czechpointu v poměrně hustě obydle
né části Prahy 5. 

Jde o rozvojovou lokalitu, kde bydlí 
v bezprostřední blízkosti pobočky přes 
čtyři tisíce lidí a do budoucna se tento 
počet bude ještě navyšovat. V dubnu 
roku 2022 a září 2023 bude dokonče
no dalších zhruba 140 nových bytů, 
a zároveň se i zprovozní tramvajová 
trať Barrandov–Holyně–Slivenec. 

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

Roční provoz pobočky ve Vos
kovcově se třemi pracovníky vyjde 
přibližně na 1,5 milionu korun. n red

Pošta Praha 53 se 
může pochlubit 
zcela novým 
interiérem, který 
ocení jak klienti, 
tak i zaměstnanci. 
Slavnostní otevření 
si nenechali 
ujít ani zástupci 
radnice Prahy 5, 
včetně tajemnice 
Kateřiny Černé 
či místostarosty 
Martina Damaška 
(TOP 09)



ZPRAVODAJSTVÍ
SPOLEČNOST

Projekt integrace cizinců pokračuje
Výuka českého jazyka je u cizinců, 
kteří pobývají nebo pracují na území 
Prahy, ve velké oblibě. Kurzy, které 
pořádá městská část ve dvou třídách, 
jsou pro letošní rok beznadějně 
zaplněné. Další zájemci si musejí 
počkat až do příštího roku.

Projekt „Podpora vzdělávacích aktivit 
a sociokulturních aktivit směřujících 
k integraci cizinců v roce 2021 na úze

mí městské části Prahy 5“ spolufinancovaný 
Ministerstvem vnitra ČR je v praxi mnohem 
méně komplikovaný než jeho název. Dalo 
by se říct, že běží hladce. Zájem například 
o kurzy českého jazyka je tak velký, že Praha 
5 plánuje nabídku kurzů pro příští rok rozší
řit. Součástí projektu je i doučování českého 
jazyka pro děti v mateřských a základních 
školách. Je zapojeno celkem deset základních 
a mateřských škol a 35 pedagogů. 

V rámci projektu se městská část také 
mimo jiné zavázala, že aktivně osloví am
basády se sídlem na území Prahy 5. Setkání 
vedení městské části s velvyslanci Rakouska, 
Indonésie a Kuby se konala v průběhu května 
a zájem projevilo i velvyslanectví Portugal
ska, které sídlí u sousedů v Praze 6. 

V rámci celého projektu také probíhá pře
klad webových stránek úřadu městské části do 
nejfrekventovanějších jazyků v Praze 5. K těm 

patří ruský jazyk, vietnamština, ukrajinština 
a samozřejmě anglický jazyk. Městská část 
také připravuje brožury v jazykových muta
cích, které pomáhají cizincům v orientaci na 
úřadu a v různých životních situacích. n sb

Vedení Prahy 5 se v květnu sešlo například i se zástupci indonéské ambasády

Podpořte 
svůj strom
V minulém čísle Pětky 
jsme informovali, že 
platan javorolistý z Kin-
ského zahrady se dostal 
do dvanáctičlenného 
finále ankety Strom 
roku. A to z dvaasedm-
desáti návrhů. Pokud 
chcete tento nádherný 
strom podpořit, hlasujte 
až do 12. září 2021 na 
internetových stránkách 
www.stromroku.cz. n
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Komise podpora podnikání  
a zahraniční vztahy

Ing. MARTIN FRÉLICH
předseda
zastupitel MČ Praha 5  
(ODS)

Ing. KATEŘINA VOLÍNOVÁ
místopředsedkyně
(nom. STAN)

Členové:

MUDr. MICHAL BEDNÁŘ
zastupitel MČ Praha 5 (ODS)

Ing. LUBOMÍR BROŽ
místostarosta MČ Praha 5 
(ANO)

VIKTOR ČAHOJ
zastupitel MČ Praha 5  
(TOP 09)

Bc. JAN KLUSOŇ
(nom. ANO)

JIŘÍ KRÁTKÝ
zastupitel MČ Praha 5 (Piráti)

i Jak kontaktovat Komisi podpory podnikání  
a zahraniční vztahy?
Tajemnice Erika Ortmannová

tel. č.: 257 000 811, e-mail: erika.ortmannova@praha5.cz
www.praha5.cz/sekce/komise-podpora-podnikani-a-zahranicni-vztahy/

Komise je poradním orgánem Rady 
městské části Praha 5 v oblastech 
podpory a rozvoje podnikání 
a spolupráce s organizacemi 
zastřešujícími podnikatele v Praze 5 
a zahraničních vztahů a spolupráce 
s partnerskými městy. 

Rozsah a náplň činnosti komise:
n  vytváří přátelské podnikatelské prostředí 

a zlepšuje podmínky pro podnikání  
v Praze 5,

n  je partnerem organizací sdružujících pod
nikatele v Praze 5, 

n  iniciuje aktivní kroky k podpoře podnikání 
v Praze 5, 

n  vytváří podmínky a prostor pro zapojení 
MČ Praha 5 ke spolupráci a partnerství 
dalších měst, podporuje rozvoj styku 
s partnerskými městy, 

n  projednává organizaci zahraničních ná
vštěv a cest, včetně finančního krytí, 

n  řeší případné další možné vztahy se zahra
ničními partnery, včetně podnikatelských, 
kulturních, sportovních a jiných aktivit, 

n  má možnost iniciativně předkládat návrhy 
projektů. 

Komise, které předsedá Martin Frélich, 
iniciovala vznik a řízení pracovní skupiny 
Covid v Praze 5, která připravila koncepční 
podporu podnikatelům postiženým opatře
ními vlády ČR v době pandemie. Materiál 
byl podpořen zastupiteli a pro postižené 
podnikatele to znamenalo třeba dočasné 
odpuštění nájmu. „Komise se podílí i na 
přípravě digitálních voucherů pro občany, 
které by využili v obchůdkách v Praze 5. 
Aktivita je ve fázi projednání a pilotu,“ 
informoval předseda Frélich. Ve fázi rozvoje 
je i návrh na čištění a úpravu Lidické ulice 
tak, aby tato vstupní ulice na Anděl byla 
reprezentativní, bezpečná a pro podnikatele 
přitažlivá. 

V oblasti zahraničních vztahů se komise 
zaměřuje hlavně na předávání zkuše
ností mezi zahraničními partnery a žáky 
základních škol. Průběžná je i komunikace 
a setkávání se zástupci velvyslanectví, které 
mají sídlo v Praze 5. n red

SOUTĚŽ
Fotografujete rádi?
Pak neváhejte  
a zúčastněte se soutěže 
o nejzajímavější foto  
z léta na území  
MČ Praha 5.
Snímky přijímáme  
v elektronické podobě  
na geoportal@praha5.cz,  
a to do 16. července 2021. 

V zářijové Pětce  
zveřejníme finalisty  
a čtenáři vyberou  
vítěze, který získá  
upomínkovou cenu. 

Zasláním fotografie  
autor uděluje  
souhlas s jejím  
zveřejněním  
na informačních  
kanálech Prahy 5. 

VÝMĚNA OMBUDSMANA. Z funkce 
ombudsmana Prahy 5 odstoupil v červnu 
Jiří Vejmelka (SNOP 5 a nezávislí). Zastu-
pitelstvo poté zvolilo do této funkce Marii 
Ulrichovou Hakenovou (KDU-ČSL). 

DOTACE NA PAMÁTKY. Hlavní město 
vyhlásilo dotační program v oblasti 
památkové péče na rok 2022 s názvem 
Program pro vlastníky památkově 
významných objektů v roce 2022. Více 
na https://www.praha5.cz/nove-dotacni-
-programy-hl-m-prahy-v-oblasti-pamat-
kove-pece-v-roce-2022/.

PRIMÁTORKY V ZÁŘÍ. Letošní ročník 
závodu na Vltavě, který se uskuteční 
o víkendu 18. a 19. září, přinese jednu 
zásadní novinku. Poprvé plánovaně na 
společné lodi neuvidíme mužskou posád-
ku Dukly a ženskou posádku resortního 
sportovního centra Slávie. n red

KRÁTKÉ ZPRÁVY



Písničky pražských hospůdek 
a kabaretů
V Komunitním centru Prádelna v Holečkově ulici se  
22. července v 17 hodin koná za hezkého počasí koncert 
Pavla Skalického a Dany Kláskové. Vstupné je dobrovolné, 
akce se koná za finanční podpory MČ Praha 5. Pořad reper-
toárově čerpá jak z prosté lidové zábavy, tak i z repertoáru 
šantánů a kabaretů, přinášejících obsahově a umělecky vyšší 
úroveň prostředí a zábavy. Zazní třeba Písnička o ztraceném 
věnečku, Holka neznámá, U Modrý nudle, Píseň o starém 
kocourovi, Ta slepička kropenatá, Proč ten jetelíček, Má roz-
tomilá Baruško, Župajda, Nando, Až já půjdu do nebe… n

Koupání v Motole
Kdo v parných dnech nechce příliš cestovat za osvěžením, 
může využít motolské koupaliště. To už řadu let nabízí velmi 
kvalitní přírodní vodu, a to i v době, kdy ostatní lokality již de-
cimují sinice. Více se dozvíte na www.koupalistemotol.cz. n

Radlická kulturní sportovna
Z bývalé nákladní budovy se před více než rokem stalo 
ideální místo pro všechny, kteří se chtějí potkávat, bavit 
se, sportovat anebo mají chuť rozhýbat Smíchov. Radlická 
kulturní sportovna je industriální prostor, který nabízí kaž-
dému jedinečné a kreativní využití plochy o rozloze  
více než 600 m2. Zažijte jedinečný genius loci, který  
si okamžitě zamilujete. Program na léto najdete na  
https://www.radlickazije.cz/. n

Praha 5  
nastartovala 
kulturu. 
Připojte se
Kulturně-společenské dění se v pátém 
obvodu v posledních týdnech vrací do 
normálu. Letní kina, výstavy, koncerty, 
trhy. Například červen byl nejrůznějšími 
akcemi takřka přeplněn. Můžeme zmínit 
Noc kostelů, trh regionálních produktů 
na náplavce, koncert Adama Plachetky či 
výstavu Malířská paleta. 

LETNÍ TIPY
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T-mobile olympijský běh
Nejkrásnější běžecká trasa v přírodě a přitom v centru Pra-
hy. Ve středu 8. září v 18 hodin bude od Musaionu v Kinského 
zahradě odstartován další ročník T-mobile olympijského 
běhu na podporu sportování handicapovaných dětí. Zá-
vod měří pět kilometrů. Běží se po petřínských cestičkách 
pozvolně vzhůru k rozhledně a zpět do Kinského zahrady. 
Účastnit se mohou všichni bez rozdílu výkonnosti. Každý, kdo 
závod dokončí, dostane pěknou odměnu a výherci ve svých 
kategoriích hodnotné ceny, na které přispěla MČ Praha 5. 
Akce probíhá vždy ve velmi přátelské a milé atmosféře, po 
závodě na trávníku se ještě dlouho do večerních hodin probí-
rají běžecké dojmy a zážitky. Kdo se přihlásí a poběží, určitě 
nebude litovat. Další informace včetně registrace na  
www.olympijskybeh.cz/zavody/praha-petrin-2021. n

Open House Praha 2021 
Letní termín tentokrát zvolili organizátoři festivalu Open 
House Praha a zvou všechny milovníky architektury na 
jeho sedmý ročník, který se uskuteční od 2. do 8. srpna 
2021. O víkendu 7. a 8. srpna se otevře zdarma 80 běžně 
nepřístupných budov a prostorů a festivalový týden přinese 
řadu doprovodných akcí. Na území Prahy 5 zpřístupní 
organizátoři festivalu tři budovy. Stejně jako v minulých 
letech se návštěvníkům představí oba objekty Kampusu 
ČSOB v Radlicích. Starší budova NHQ vznikla v Radlickém 
údolí jako jádro nové kancelářské čtvrti v roce 2007 podle 
návrhu architekta Josefa Pleskota. Dalším zpřístupněným 
objektem je novější budova centrály, SHQ. Administrativní 
objekt vznikl v letech 2016–2019 pod taktovkou ateliéru 
Chalupa architekti a nachází se přímo naproti původní bu-
dově. Díky použitým materiálům a střešní zeleni dokonale 
splývá s okolím a přitom je jednou z nejmodernějších a nej-
ekologičtějších staveb v Evropě. Třetí festivalovou budovou 
v Praze 5 je designový prostor NN IT Hub na Smíchově. Na 
vizuální podobě funkčních a atraktivních kanceláří se po-
díleli sami zaměstnanci. Zasedací místnost „V oblacích“ se 
může pyšnit oceněním „Nejkrásnější meeting point“, které 
získala v prestižní soutěži Art of Space v roce 2019. Ovšem 
i další zasedací prostory návštěvníky překvapí nápaditým 
designem například ve stylu džungle nebo inspirovaným 
motivy z komiksů, kultovních sci-fi filmů nebo videoher. n

Bratři Formanovi u Vltavy
Až do 3. července se tradičně na Hořejším nábřeží přímo 
u Vltavy představí Open Air festival Arena založený Divadlem 
bratří Formanů. Jde o přehlídku divadla, nového cirkusu, 
hudby a současné vizuální tvorby. Jeho součástí jsou před-
stavení vzniklá v produkci bratří Formanů, stejně jako před-
stavení kumštýřů, artistů a jiných umělců, které Petr a Matěj 
Formanovi potkali během svých cest po světě. Partnerem 
akce je rovněž pátá městská část. Informace nejen o progra-
mu najdete na https://festivalarena.cz/. n

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ 
POD KOMÍNEM 

JE KONEČNĚ ZASE TADY!

Kde: Výčep pod komínem
Kdy: čtvrtek 26. 8. 2021 od 17 hod.

Více info v události na našem FB profilu.
Těšíme se na Vás!

Určeno starším 18 let. Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.

www.ipetka.cz  Pětka
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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.

Návrat z virtuálního 
do skutečného světa 
připravila Galerie 
Prádelna, která tvoří 
součást Komunitního 
centra Prádelna 
v Holečkově ulici. Ve 
čtvrtek 15. července 
2021 v 18 hodin zde bude 
za přítomnosti autora 
zahájena výstava Jiřího 
Lhoty „Phantasma aneb 
Bytosti z nevědomí“.

Kontroverzní výtvarník 
se do „Prádelny“ vrací 
po více než dvou letech, 

kdy na stejném místě představil 
svůj cyklus velkoformátových 
obrazů inspirovaných dílem 
spisovatele H. P. Lovecrafta. Nyní 
nabídne návštěvníkům svoje 
ztvárnění archetypálních postav, 
které vystupují v mýtech, snech, 
pohádkách a od počátku lidstva 
obydlují ta nejtemnější zákoutí 
duše člověka. 

Konečně takřka celá tvorba 
Jiřího Lhoty je ovlivněna my
tologií a symbolikou zasvěce
neckého okultismu i lidových 
vyprávění. Stejně tak jeho stíno
vé obrazy s bolestnou intenzitou 
reflektují psychickou trýzeň 
současného moderního světa pl
ného nejistot, odlidštění a ztráty 
smyslu. Metaforicky ukazuje 
bázní a strachem naplněné ne
vědomí současného lidstva. To 
bývá také příčinou občasného 

nepochopení jeho tvorby, neboť 
stejně jako kultura dávného 
východu před královským prů
vodem vyhnala všechnu bídu 
a bolest za hradby města, aby se 
oko královského syna nedotklo 
temné tváře života, tak si i dneš
ní svět vyrábí masku umělého 
štěstí, bohatství, krásy a neko
nečné prosperity, šíří pozitivní 
iluze, které překrývají podobu, 
jež nemá být nikdy spatřena. Ze 
zkušenosti minimálně poslední
ho roku dobře víme, jak křehká 
je tato iluze a jak zoufale jsme 
nepřipraveni na odvrácenou 
stranu skutečnosti.

Lhota boří tyto světy růžo
vých snů, dává nám nové ikony 
pro smrt i znovuzrození, ukazuje 
krásu a bolest sexuality a po

míjivost vtělení. Zároveň nabízí 
nové symboly, které pomáhají 
představit si a integrovat bolestné 
pravdy o našem lidském údělu. 
Odhaluje, stejně jako buddha, 
že naším největším učitelem je 
smrt, čímž svojí kreativitou při
spívá ke kolektivnímu probuzení 
a snad postupné proměně světa 
v krásnější a lidštější místo.

V aktuálně prezentované 
výstavě autor publiku nabídne 
několik velkoformátových obra
zů, které však překvapují u něj 
nezvyklou barevností. Návštěv
níci si tak budou moci prohléd
nout nejen fantaskní postavy 
a monstra, nýbrž i Lhotovo pojetí 
tradičnějších postav pohádek 
a vyprávění, jako je vodník, čaro
dějnice nebo mořská panna. 

Součástí expozice budou také 
perokresby, cyklus ilustrací k Er
benově Kytici, který dosud nebyl 
nikdy prezentován. 

„Pamatuji si na předchozí 
výstavu Jiřího Lhoty v našem ko
munitním centru, která vzbudila 
celé spektrum emocí a vyvolala 
zajímavou debatu o smyslu 
a poslání umění. Oceňuji tudíž, 
že po vynucené pauze se Galerie 
Prádelna nebojí zahájit výstavní 
činnost právě tímto umělcem, 
byť mnozí by jistě preferovali 
nějakou výrazně ‚lehčí‘ tvorbu,“ 
zve radní Petr Lachnit (ANO).  

Výstava se koná za pod
pory společnosti Pivovary 
Staropramen, dlouholetého 
partnera Komunitního centra 
Prádelna. n mč

GALERIE PRÁDELNA

„Bytosti z nevědomí“ se představují

Díla Jiřího Lhoty jsou ovlivněna 
mytologií a symbolikou 
zasvěceneckého okultismu  
i lidových vyprávění
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Značně komplikovaný byl 
právě končící ročník sou
těže mladých výtvarníků 

nazvané Malířská paleta. Oproti 
loňsku, kdy vítězové klání byli 
známi už v lednu, letos si atmo
sféru užili za podstatně teplejšího 
počasí. 

Tématem letošního ročníku 
se stalo heslo „Praha 5 umělecký 
svět“. Přes komplikace způsobené 
protiepidemickými opatření
mi a posunutí termínu konání 
se opět uskutečnil výtvarný 
workshop ve Winternitzově 
vile. Malířské techniky odhalily 
zájemcům významné výtvarni
ce, malířka a režisérka Viktoria 
Rampal Dzurenko a malířka 

a oděvní návrhářka Jana King 
Kochánková. Vernisáž velkých 
děl malých umělců se v galerii 
Portheimky odehrála 10. června. 
„Dětské oči jsou snové, fantazijní, 
ale zároveň plné čisté pravdy. Je 
strašná škoda, že s dospělostí je 
většina z nás ztrácí. Je třeba využít 
jakoukoliv příležitost a například 
prostřednictvím dětské kresby se 
do tohoto světa vracet – je oboha
cující,“ uvedl místostarosta Lukáš 
Herold (ODS). 

A odměna pro vítěze? Ti díky 
svému talentu načerpají nové 
zážitky a inspirace na věčně kve
toucím ostrově Madeira, součástí 
jejich výhry totiž byly vouchery 
na pobyt v tamních hotelích. n red

MALÍŘSKÁ PALETA

Mladé výtvarníky vir nezastavil

Výtvarný workshop se opět uskutečnil ve Winternitzově vile

Vítězové 
koncertovali
Vítězové jednotlivých kate-
gorií soutěže Talent Prahy 5 
v Národním domě na Smíchově 
představili své umění za do-
provodu PKF – Prague Philhar-
monia. Šlo již o 14. ročník 
soutěže. Koncert se konal pod 
záštitou místostarosty Lukáše 
Herolda (ODS). Ten stál i u sa-
motného zrodu projektu. „Já 
jsem tak trošku hudebník, a tak 
jsem chtěl pomoci tady rozvoji 
vážné hudby na Praze 5, aby se 
tady pořádaly koncerty vážné 
hudby, někdy před těmi čtrnác-
ti patnácti lety,“ prohlásil Lukáš 
Herold. n red
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Takto vypadal 
Čínský pavilon před 
rekonstrukcí, a takto 
vypadá dnes

Zrekonstruovaný 
objekt novinářům 
představil 
místostarosta 
Lubomír Brož

PAMÁTKY

Čínský pavilon svítí novotou
Historická usedlost Cibulka 
v Košířích získala opět o něco 
novější podobu. Řemeslníci 
totiž dokončili rekonstrukci 
zchátralé miniaturní pagody 
známé jako Čínský pavilon. 
V roce 2014 se podařilo 
zrekonstruovat rozhlednu 
Cibulka a o tři roky později 
hájovnu. Teď mohou být 
památkáři spolu s širokou 
veřejností spokojeni.

Zámecký komplex Cibulka je pro 
Prahu 5 dlouhodobě nejedno
duchým tématem. Pozemky, na 

nichž se rozkládá, totiž nejsou městské 
části, ale patří soukromému vlastní
kovi. Veškeré zásahy do krajiny nebo 
opravy památek se musí zpravidla 
složitě a dlouze projednávat.

Minulý měsíc se však podařilo 
poměrně rychle dokončit rekonstrukci 
takzvaného Čínského pavilonu, který 
byl po letech zdařile zrenovován. 
V roce 2014 se podařilo zrekonstruo
vat rozhlednu Cibulka a o tři roky 
později hájovnu. Veřejnou soutěž 
vyhrála firma Alma Energo, s. r. o., 
která nabídla nejnižší cenu 6,4 milio
nu korun.

Dvousté narozeniny
Usedlost Cibulka je zapsána na 
ústředním seznamu kulturních pa
mátek. „Pavilon Cibulka je ustanoven 
jako památka nejvyšší klasifikace, 
a proto jsou stavební a restaurátorské 
práce pod přísným dohledem Národ
ního památkového ústavu a památko
vé péče Hlavního města Prahy, které 
vydává závazná stanoviska ohledně 
provádění opravy,“ uvedl místostaros
ta Lubomír Brož (ANO).

Nezbytností bylo pro zhotovitele 
zajištění spolupráce s akademickou 
sochařkou od Ministerstva kultu
ry ČR. Dále na základě závazného 
stanoviska Národního památkového 
ústavu byla vypracována dodateč
ná stavební dokumentace včetně 
posudku statika. Koordinace mezi 
dohledem památkové péče, prová
děním historických a restaurátor
ských průzkumů před skutečným 
provedením prací prodloužila plán 
oproti původnímu předpokladu. 
Čínský pavilon je miniaturní pagoda 

osmibokého půdorysu stojící na úzké 
šíji návrší od roku 1822. Příští rok 
tak oslavíme jeho dvousté výročí. Do 
loňského roku se nacházel postupně 
až v havarijním stavu.

Postupná devastace
Čínský pavilon je součástí roman
tického vybavení parku usedlosti 
na Cibulce, kterou si pro svůj pobyt 
v pražském exilu vybudoval roku 1817 
vypovězený pasovský biskup Leopold 
ThunHohenstein. Usedlost je v sou
časné době v neudržovaném stavu. 

Uvnitř se nacházely kabinety vyba
vené zrcadly a lustry ze skleněných pe
rel. Na ochozu v prvním patře altánku 
byla umístěna šedě natřená sklápěcí 
sedátka. Na vrcholku zkosené střechy 
stál měděný Číňanek držící slunečník, 
doplněný o sadu zvonečků, které za 
větrného počasí zvonily. Tuto rozto
milou zvonkohru, stejně jako Aeo lovu 
harfu, která byla zavěšena v koruně 
nedalekého stromu a vydávala jemné 
zvuky, dodal Michael Weiss, pražský 
výrobce hudebních nástrojů. 

Po roce 1989 zmizel měděný man
darín, v průběhu devadesátých let pak 
zbytky okenic. Stěny byly pomalová
ny graffiti, zábradlí v prvním patře 
také pomalu mizelo. Uvnitř altánku 
přebývali bezdomovci. Rozpadající se 
altánek byl provizorně oplocen, proto
že se ochoz v prvním patře začal bortit 
a ohrožovat bezpečnost návštěvníků 
parku. Toto opatření bylo však na
prosto zbytečné, během několika dnů 
byl do plotu opět vystříhán vchod. 

Altánek, stejně jako celý zámeček, 
není v majetku Prahy 5, proto plán 
revitalizace parku s jeho opravou 
původně nepočítal. V roce 2017 se ale 
vedení městské části podařilo získat 
pavilon do správy na dobu 20 let (bez 
nájemného) a dohodnout s magistrá
tem i financování rekonstrukce. Čín
ský pavilon i s detailem na kovového 
mandarína na vrcholu je k vidění ve 
filmové adaptaci Haškovy povídky 
Můj obchod se psy (1986). n red
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GASTRONOMIE

Manifesto vytvoří Na Knížecí 
originální prostor plný pohody
Kdo by neznal neutěšené 
místo u autobusového nádraží 
Na Knížecí, kde se ještě 
nedávno nacházela ponurá 
tržnice. Nyní je prostor 
prázdný a během léta na něm 
Manifesto chystá otevření 
nového gastronomického 
konceptu pod širým nebem, 
uzpůsobeného pro celoroční 
provoz. 

Otevřít by se mělo letos na 
podzim. Moderní gastrono
mický koncept pojme třináct 

restaurací a dva bary s čepovaným 
pivem, originálními koktejly a pečli
vou selekcí vín, ale také stálou stage 
pro kulturní akce a filmová promítání 
a přívětivé zázemí pro návštěvníky. 
Celý prostor, sestavený z modulár
ní konstrukce, bude bezbariérově 
napojen na otevřený vstup z ulice, 
a bude tak snadno přístupný rodičům 
s kočárky nebo lidem se sníženou 
hybností. 

Manifesto zútulní i přilehlé uliční 
prostranství a přidá tolik zeleně, ko
lik se jen do prostoru vejde – stromů, 
popínavek a zelených stěn. Zcela 
novým prvkem bude hydroponická 
vertikální farma, která ukáže, jak lze 
pěstovat listovou zeleninu bez nároku 
na půdu. Výpěstky budou využívány 
v kuchyních Manifesta. To je známo 
jako obhájce udržitelnosti a i tento 
prostor bude napojen na energii z ob
novitelných zdrojů od Nano Energies. 
Jednorázové nádobí dokonce nahradí 
porcelán, k zalévání rostlin se bude 
využívat dešťová voda a bezezbytkový 
provoz zajistí sofistikované kompos
téry. 

Kapacita Manifesta Anděl bude 
až 500 hostů. Architektura je z dílny 
osvědčeného studia Chybik+Kristof.

Pořadatelé mají zájem přivítat 
návštěvníky již v létě a slibují, že za
hajovací oslava bude trvat celý týden, 
aby si všichni lidé z okolí mohli přijít 
pro své první dojmy. 

„Anděl je přesně ta lokalita, kte
rá si podobný projekt zaslouží a je 
pro něj jako stvořená. Upřímně se 
těším, protože Manifesto areál býva

lé vietnamské tržnice oživí a výraz
ně promění i strukturu návštěvníků, 
což se příznivě odrazí i na pocitu 
vyšší bezpečnosti. Bude to pěkné 
místo pro setkávání aktivních lidí 
nebo rodin s dětmi a jsem přesvěd
čená, že celkově zvýší atraktivitu 
Anděla jako širšího centra metro
pole,“ konstatovala starostka Renáta 
Zajíčková (ODS).

Podle zakladatele konceptu Mar
tina Barryho se nic nevyrovná pocitu 
být v krásném prostředí na čerstvém 
vzduchu, a čím víc jsme omezováni, 
tím víc se lidem chce ven. „Manifesto 
se rozrůstá navzdory pandemii. Re
staurační koncept na čerstvém vzdu
chu s bezkontaktními platbami bude 
nadále nejbezpečnějším způsobem, 
jak se setkávat s blízkými a dopřát si 
společenský život. Chceme být tahou
nem trendů v gastronomii a místem, 
které nezávislým podnikatelům umož
ní snadno začít, získat férové marže 
a soustředit se na tu nejdůležitější část 
své práce – přípravu fantastického 
a autentického jídla. Záleží nám na 
kvalitním designu a pozitivní změně, 
kterou přineseme do okolní čtvrti 
a těšíme se, že budeme spolupracovat 
i s radnicí Prahy 5,“ vysvětlil Martin 
Barry.

Manifesto bude v provozu sedm 
dní v týdnu a dvanáct měsíců v roce, 
a než se otevře, Smíchovští mohou 
navštěvovat Manifesto Smíchov vedle 
Národního domu. Detaily a přesný 
termín otevření budou upřesněny na 
manifestomarket.com. n red

Takto by mělo 
vypadat Manifesto 
Na Knížecí. 
Návštěvníci  
v něm najdou  
třeba třináct 
restaurací  
a dva bary

Prostor bývalé 
nevzhledné tržnice 
se již brzy promění

13

www.ipetka.cz  Pětka



DOPRAVA A ROZVOJ

14

Pětka ČERVENEC–SRPEN /2021

KOUPALIŠTĚ MOTOL

Revitalizace se může zkomplikovat
Projekt hlavního města Prahy na revita

lizaci přírodního koupaliště v Motole, 
které je v majetku metropole, narazil 

na odpor. Lidé kolem uskupení Praha 5 sobě 
nesouhlasí s novou budovou, která by měla 
nahradit dosavadní dosluhující převlékárnu 
a občerstvení. Stávající letité zázemí je sice 
v havarijním stavu, ale nové řešení navržené 
magistrátem je podle některých místních ob
čanů nevhodné. Městská část Praha 5, která už 

dříve představila plán revitalizace Motolských 
rybníků, nakonec s projektem hlavního města 
Prahy souhlasila. Metropole sice podobu nové
ho zázemí pro návštěvníky Motolských rybníků 
s městskou částí dopředu nekonzultovala, ale 
projekt je v souladu s koncepcí revitalizace 
celého území a jedno z mála přírodních kou
pališť by si podle vedení Prahy 5 nové zázemí 
zasloužilo. Magistrátní projekt hrazený z roz
počtu hlavního města počítá se stavbou nové 

dvoupodlažní budovy s šatnami, sociálním 
zařízením a restaurací s celoročním provozem. 
Magistrát nyní zpracovává finální verzi projektu 
zázemí, až bude k dispozici, radnice Prahy 5 
uspořádá přímo na místě setkání s občany. 
V současné době má projekt už vydané stavební 
povolení a je zařazen do plánu investic metro
pole.  V případě, že by stavba z plánu investic 
nyní vypadla, mohlo by to znamenat zpoždění 
revitalizace o několik let. n red

DEVELOPEŘI

Územní rozvoj bude otevřenější
Na webu páté městské části nově naleznete odkazy na zveřejněná memoranda a smlouvy 
o spolupráci s developery (www.praha5.cz/memoranda-a-smlouvy-o-spolupraci/). 

Memoranda a smlouvy se 
uzavírají dle schvá
lených zásad (www.

praha5.cz/rozvojuzemiprahy5/
pravidlaazasadymcpraha5/).

A jak to funguje?
„Výbor územního rozvoje posu
zuje jednotlivé záměry a žádosti 
o změny územního plánu na svých 
jednáních, která jsou přístupná 
veřejnosti. Pokud výbor doporučí 
Radě MČ Praha 5 souhlasit se 
záměrem či změnou územního 
plánu, pak vstupujeme do jednání 
s developerem o investičním pří
spěvku za účelem rozvoje veřejné 
infrastruktury. Příspěvek může 
být finanční i nefinanční a vždy 
posuzujeme, co je pro lokalitu nej
lepší. Pokud však developer přijde 
s nevhodným projektem nebo ne
vhodnou změnou územního plánu 
a při veřejném projednání záměr 
neobhájí, o investičním příspěvku 

nejednáme. Nepřichází tak v úva
hu, aby se městská část nechala 
ovlivnit investičním příspěvkem 
a schválila záměr nevhodný pro 
danou lokalitu,“ vysvětlil radní pro 
územní rozvoj Zdeněk Doležal 
(ODS).

Jako formy nefinančního pl
nění lze uvést například darování 
pozemků pro veřejnou vybave
nost nebo pro park, vybudování 
školky, parku, ordinací lékařů 
nebo pro místní občany potřeb
ného pěšího propojení. Součástí 
smluv bývá i závazek developera 
postupovat v souladu se zájmy 
městské části či místních občanů, 
například vybudování parko
vacích míst a prostorů pro ob
čanskou vybavenost nad rámec 
Pražských stavebních předpisů.

Historie koncepce
V roce 2016, kdy došlo ke 
změně ve vedení radnice, začali 

noví koaliční partneři jednat 
o změně přístupu develope
rů k výstavbě. Do té doby se 
smlouvy o spolupráci neuzaví
raly a developeři se na rozvoji 
veřejné infrastruktury podíleli 
jen sporadicky. Vyjednání této 
změny a nastavení pravidel 
nebylo vůbec jednoduché. 
Po uzavření prvních smluv 

a memorand Rada MČ Praha 5 
schválila 17. 4. 2018 jako první 
městská část „Zásady pro spo
lupráci s investory za účelem 
rozvoje veřejné infrastruktury 
Městské části Praha 5“ a od 
té doby podle nich postupuje. 
Po volbách v roce 2018 se MČ 
Praha 5 stala inspirací i pro 
jiné městské části a dnes je již 
uzavírání smluv o spolupráci 
v Praze běžnou praxí. Nyní 
obdobná pravidla připravuje ke 
schválení i samospráva hl. m. 
Prahy.

„Jsem rád, že Praha 5 je opět 
o něco transparentnější. Je to 
výsledkem naší dlouhodobé 
koncepce, když jsme se před 
pěti lety rozhodli změnit přístup 
k developerům v naší městské 
části. Zveřejněním memorand 
a smluv o spolupráci s develo
pery to však nekončí. V naší 
koncepci počítáme i s dalšími 
kroky, které pomohou více ote
vřít územní rozvoj v Praze 5 pro 
naše občany,“ dodává Zdeněk 
Doležal. n red

Jedna z možných podob plánovaného zázemí motolského koupaliště. Má být v provozu celoročně, například včetně restaurace a fitness

V naší koncepci 
počítáme i s dalšími 
kroky, které pomohou 
více otevřít územní 
rozvoj v Praze 5 pro 
naše občany.
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Rada hlavního města Prahy 
odsouhlasila vypsání tendru na 
stavbu Dvoreckého mostu, který 
propojí Smíchov a Podolí. Most 
o délce téměř 400 metrů bude 
sloužit tramvajím, cyklistům 
a chodcům. Odhadované náklady 
jsou 972 milionů korun. Most budou 
pravděpodobně moci v budoucnu 
využívat i vozidla záchranného 
systému.

Dvorecký most přetne Vltavu v úse
ku mezi zlíchovskou a podolskou 
stranou Vltavy a spojí tak městské 

části Praha 4 a Praha 5. Pravobřežní vyústění 
mostu bude u Žlutých lázní severně od Jere
menkovy ulice, levobřežní bude poblíž tram
vajové zastávky Lihovar. Zastávka je součástí 
loni rekonstruované Nádražní ulice. Dráha 
na sídliště Barrandov je tak na připojení tratě 
od Dvoreckého mostu připravena. Součástí 
projektu je nová tramvajová a autobusová 
zastávka Dvorecký most.

Vedení města plánuje, že začátkem 
příštího roku by mohla být vyřízena všechna 
nutná stavební povolení a měl by být znám 

i vítěz veřejné soutěže na zhotovitele. Násled
ně by se mělo začít stavět, odhadovaná délka 
stavebních prací je dva a půl roku. 

Tramvaje tak nebudou muset přes Palac
kého most, ale zkrátí si cestu zhruba o šest 
kilometrů. 

Autory vítězného návrhu, který vzešel 
z architektonickokonstrukční soutěže pořá

dané v letech 2017 až 2018, jsou architekti ze 
studia Atelier 6 a Tubes. Prostor pod mostem 
pak zpracovává výtvarník Krištof Kintera. 
Součástí prostoru má být například také 
kavárna. Magistrát také mimo jiné plánuje, že 
pod mostem vznikne i „multifunkční pomy
slná kubistická krajina a pomyslná botanická 
zahrada pouličního osvětlení“. n red

BEZPEČNOST

Z Plzeňské zmizí cyklopruh
Vedení radnice Prahy 5 

uspělo s připomínkami 
adresovanými na Ma

gistrát hlavního města Prahy 
ohledně zúžení Plzeňské ulice. 
Tato pražská tepna se nakonec 
vrátí do původního stavu, zmizí 
parkovací stání i cyklopruh.

Motivem k vytvoření neau
tomobilových pruhů byla podle 
vedení města snaha zvýšit 
bezpečnost chodců a cyklistů. 
Proti tomu se ale ohradila 
radnice Prahy 5, které vadil 
rovněž způsob rozhodování 
magistrátu.

„K vzneseným výhradám 
městské části jsme již zpraco
vali novou situaci dopravního 
značení, která reaguje na 
požadavek zachování dvou 
jízdních pruhů v obou směrech 

Plzeňské,“ komentoval nové 
rozhodnutí mluvčí hlavního 
města Prahy Vít Hofman. „Tím 
bude zachována co nejplynu
lejší dopravní obsluha Fakultní 
nemocnice Motol. Jakmile dá 
kladné stanovisko také Policie 
České republiky, necháme nové 
dopravní značení neprodleně 
vyznačit.“

Nespokojení řidiči se tak 
opět vracejí do obou pruhů. 
„Rozhodnutí, které nás vrací 
k lepší průjezdnosti dopravně 
kritického místa, vítáme. Dalo 
by se tomuto a podobným 
případům předejít, kdyby byly 
vyslyšeny žádosti o konzultace 
s městskými částmi,“ komen
toval situaci pro www.idnes.cz 
radní Prahy 5 Zdeněk Doležal 
(ODS).

Plzeňská ulice je dlouhodo
bě velmi vytíženou pražskou 
dopravní tepnou. Podle statistik 
Technické správy komunikací 
tudy denně projede několik 
desítek tisíc aut. Silnice je hlav
ním tahem spojujícím centrum 
města a jeho vnitřní okruh 
s dálnicí D5 a Plzní. Zátěž 
automobilovou dopravou byla 
tedy již tak značná.

Pátá městská část považuje 
oba pruhy, tedy cyklopruh 
i nový pruh na stání, za zbyteč
ný, protože pro cyklisty i pro 
chodce jsou kapacity zdejších 
chodníků dostatečné. „Lega
lizovat stání vozidel svedením 
dopravy do jednoho jízdního 
pruhu a vyznačit velkorysé 
pruhy pro cyklisty v místě, kde 
sanitky nemohou využít tram

vajové pásy je z našeho pohledu 
nepochopitelné,“ vysvětluje 
postoj radnice Doležal.

Podle mluvčí pražské 
záchranky Jany Poštové tam 
loni odvezly sanitky 16 tisíc 
pacientů. Fungování záchran
né zdravotnické služby je 
v hlavním městě hlavně vinou 
husté dopravy mnohdy velmi 
komplikované. Radnice Prahy 
5 situaci vnímá jako systémo
vý problém. Plzeňská ulice je 
jednou ze dvou přístupových 
cest pro sanitky do Fakultní 
nemocnice Motol, která poža
duje plynulost pohybu sanitek. 
Klíčovým problémem v Plzeň
ské ulici je faktická nemožnost 
použít tramvajový pás. n red

Více na str. 24

INFRASTRUKTURA

Projekt Dvoreckého mostu pokračuje

Dvorecký most nebude určen automobilové dopravě



ROZVOJ

Na červnovém zasedání zastupitelé MČ Praha 5 schválili 
Strategii rozvoje MČ Praha 5 2030+. Tímto krokem se po 
roční práci uvedl v život strategický dokument, který za 
velkého přispění občanů Prahy 5 připravovala bezmála 
devadesátka zastupitelů, úředníků a expertů. 

Dokument obsahující vize 
pro podobu a fungování 
MČ Praha 5 v roce 2030 

zahrnuje také strategické cíle 
a konkrétní opatření, pomocí 
nichž bude docházet k naplnění 
vizí. Občané měli v průběhu 
přípravy dokumentu několikrát 
možnost do tvorby a jeho budou
cí podoby vstoupit. První byla 
loni v říjnu, kdy se pod názvem 
„Pojďte s námi zlepšovat Prahu 
5!“ uskutečnilo anketní šetření. 
Výsledky tohoto šetření se staly 
součástí analytické části strategie.

Následně se občané mohli 
účastnit veřejného projednávání 
výsledků analytické části a ve
řejného projednávání návrhové 
části. Na prvním zmíněném 
projednávání byly představeny 
takzvané SWOT analýzy, které 
hodnotí silné a slabé stránky 
společně s příležitostmi a hroz
bami pro jednotlivé prioritní 
oblasti Prahy 5. Na druhém 
uvedeném projednávání členové 
řídící skupiny strategie a vedoucí 

odborných pracovních skupin 
představili občanům vize, strate
gické cíle a opatření definované 
na základě výsledků SWOT 
analýz. Během následné diskuse 
občané navrhli několik dalších 
opatření, která byla následně do 
návrhové části začleněna.

Na konci května 2021 byl 
poprvé občanům na Veřejném 
fóru ke strategii rozvoje předsta
ven výsledný dokument Strategie 
rozvoje MČ Praha 5 2030+. Násle
dovala setkání s občany v jednot
livých lokalitách, během kterých 
si občané měli možnost doku
ment již v tištěné podobě detailně 
prohlédnout a byli seznámeni 
s jednotlivými částmi dokumentu 
a jejich obsahem. Po představení 
dokumentu vždy následovala 
diskuse občanů se starostkou 
a přítomnými zastupiteli. n sb

BUDOUCNOST

Zastupitelé schválili 
dlouhodobou strategii

Starostka Renáta Zajíčková (ODS) při debatě o strategii rozvoje s občany na Barrandově

VÁŽENÍ  
SPOLUOBČANÉ,
chtěla bych vám moc 
poděkovat za váš zájem 
o spolupráci na tvorbě 
strategického dokumentu. 
Vaše postřehy, náměty 
a připomínky z anketního 
šetření stály na samot-
ném počátku tvorby 
Strategie 2030+. I přes 
mimořádné podmínky 
způsobené restrikcemi 
proti šíření nemoci co-
vid-19 jsme společně byli 
v kontaktu díky on-line 
přenosům a těšila jsem 
se na možnost osobních 
setkání, ke kterým v prů-
běhu června v jednot-
livých lokalitách došlo. 
Nesmírně si vašeho 
zájmu vážím a budu ráda 
za vaše další připomínky 
a podněty. 

Strategie 2030+ je 
živý dokument a bude 
v průběhu času reagovat 
na aktuální potřeby ob-
čanů Prahy 5. Jeho vývoj 
můžete nadále sledovat 
na webových stránkách 
městské části a určitě se 
k němu budeme vracet 
i při osobních setkáních. 
Bez vás by to opravdu 
nešlo.

Vaše starostka  
Renáta Zajíčková

Radnice  
se zapojuje do 
klimatického 
závazku 
metropole

Rozšiřování ploch 
veřejné zeleně, 
výsadba stromů, ale 

také snižování energetické 
náročnosti budov či lepší 
hospodaření s dešťovou 
vodou. To jsou hlavní úkoly, 
kterými radnice Prahy 5 
hodlá přispět do klimatické
ho závazku hlavního města.

„Chceme, aby se v Pra
ze 5 dobře žilo, a proto 
jsme ve zlepšování našeho 
klimatu a životního 
prostředí aktivní. Za pátou 
městskou část se hlásíme 
hned s několika projekty 
ke klimatickému závazku 
metropole. Ten spočívá 
v dosažení uhlíkové neu
trality a snížení emisí CO2 
minimálně o 45 procent již 
do roku 2030,“ říká radní 
Jan Kavalírek (TOP 09).

Radnice Prahy 5  
v červnu schválila  
šestici projektů,  
které jsou připraveny 
k realizaci: 
n  snížení energetické 

náročnosti MŠ Nad 
Palatou, objekt odlouče
ného pracoviště Pod 
Lipkami – zateplení 
hlavní budovy,

n  snížení energetické ná
ročnosti MŠ „Slunéčko“, 
Beníškové 988,

n  snížení energetické 
náročnosti ZŠ a MŠ Ko
řenského 10/760, objekt 
odloučeného pracoviště 
náměstí 14. října,

n  revitalizace parku Ka
valírka,

n  revitalizace parku Cha
plinovo náměstí.

n  Retence a akumulace 
dešťových vod Raudnit
zův dům

Praha 5 u výše zmíněných 
projektů za bezmála 25 
milionů korun požádala 
o přidělení dotací ze strany 
hlavního města Prahy. n sb
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VODÁRENSTVÍ

Z kohoutků  
opět teče Vltava
Pražané opět pijí vodu ze 

„své“ Vltavy. Do veřejné 
vodovodní sítě totiž začala 

dodávat pitnou vodu Podolská 
vodárna. A to poprvé od roku 
2002, kdy její provoz ukončily 
ničivé povodně. Od té doby slou
žila pouze jako záložní zdroj.

Voda z Podolské vodárny je 
dodávána do vodojemů Flora, 
Karlov, Zelená liška, Bruska 
a Laurová. Podle technologické 
potřeby je pak míchána s vodou 
z ostatních zdrojů, tedy z Ká
raného a ze Želivky. Z občanů 
Prahy 5 tak vltavskou vodu 
okusí v podstatě pouze lidé ze 
Smíchova.

Vodárna procházela v letech 
2019 až 2021 výraznou moder
nizací tak, aby byla schopná 
Pražanům dodávat kvalitní 

pitnou vodu splňující veškeré 
normy a limity. Významné změ
ny doznala technologie úpravy 
vody, která spočívá v doplnění 
sorpčního stupně (filtrace přes 
granulované aktivní uhlí tzv. 
GAU, díky němuž se z vody 
odstraní různé látky, například 
i velká část pesticidů) a hygie
nického zabezpečení pitné vody 
kombinací UV záření a dávková
ním chloru. 

V areálu vodárny zároveň 
probíhala rekonstrukce armatur, 
zdroje a rozvodů ovládacího 
vzduchu v hale staré filtrace, ob
měna dmychadel a pracích čer
padel, rekonstrukce datové sítě, 
laboratoře či dispečinku. V rámci 
rekonstrukce čerpací stanice 
upravené vody byla osazena čtyři 
nová čerpadla. n red

Akce Okolo pětky 
minibusem se vydařila
Za velkého zájmu občanů proběhla vycházka spojená 
s cestou minibusem 153, která byla zaměřená na téma 
městské mobility a veřejného prostoru. Minibus se 
zájemci naplnil celý a další lidé se přidávali v průběhu 
akce. „Bylo úžasné, jak se k nám lidé přidávali v průběhu 
celé trasy, a dali jsme dohromady věkově různorodou 
skupinu, takže se diskutovaly věci opravdu z mnoha úhlů 
pohledu,“ říká starostka Renáta Zajíčková (ODS). Pěší 
trasa vedla od vodárenské věže Děvín přes vyhlídku na 
Dívčích hradech, Hlubočepskou plotnu až na konečnou 
stanici tramvaje na Zlíchově. n sb
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DOPROVODNÝ

PROGRAM

PoPRASK 

náušnice

Workshop pro děti a dospělé

k výstavě Pozdravy z Tojamy – 30 let

českého skla v Japonsku

4. září 2021 / 13:30 – 17:30

Musem skla Portheimka

Štefánikova 12, Praha 5

60 Kč / náušnice (pár)

Rezervace termínu: 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00 na emailu: programy@museumportheimka.cz 

nebo na telefonu: +420 776 036 111



V Praze 5 
už dlouho 
pobývám, 
ač jsem  
donedávna 
žil přede-
vším ve 
Vídni. 
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ROZHOVOR
OPERNÍ PĚVEC ADAM PLACHETKA: 

Za návrat před diváky jsem rád
Na zahradě Winternitzovy 
vily se 10. června uskutečnila 
vernisáž k výstavě nazvané 
Mezinárodní styl. Z terasy vily 
zazpíval jeden z nejslavnějších 
operních pěvců Adam 
Plachetka.

Jeho vystoupení organizátoři pojali 
jako oslavu znovuoživení kultury. 
Adam Plachetka žije v páté městské 

části.  

n Váš koncert z terasy Winternitzovy 
vily byl svým pojetím výjimečný. 
Když se člověk laicky „blbě“ zeptá, 
jak se vám zpívalo? 
Zpívalo se krásně. Jsem moc rád, že se 
koncert povedlo uspořádat. Winter
nitzova vila má úžasnou atmosféru 
a je skvělé, že jí její majitelé otevírají 
veřejnosti a tvoří v ní kulturní cent
rum, jehož je hodna.

n Zažil jste ve své kariéře vystou-
pení, které by se tomu podobalo? 
Atmosférou, zvláštní příležitostí…
Upřímně jsem zažil už dost vystou
pení na netradičních místech. Neřekl 
bych, že vila předčila všechna ostatní, 
ale rozhodně se řadí mezi ta, která mi 
v paměti utkví dlouho. Kvůli pohnuté 
době, geniu loci i nadšeným poslucha
čům a skvělému kolektivu pořadatelů. 

n Koncert se odehrál v rámci širšího 
projektu „oživení“ kultury po restrik-
cích kvůli nemoci covid-19. Jak jste 
se osobně cítil ve světě bez „živé“ 
kultury?
Byla to zvláštně ambivalentní doba. 
Na jednu stranu – která zásadně pře
važovala – jsem si moc užil, že jsem 
poprvé v životě měl tolik času na děti 
a rodinu. Na druhou už bych pomalu 
zase rád předstoupil před publikum 
a pracoval. Ač jsem se v minulém 
roce nenudil a neflákal, cítím velkou 
disproporci v pracovním tempu, kte
rou člověk nesnese donekonečna. 

Zároveň jsem doteď nepoznal tak 
dlouhou dovolenou. Celý minulý rok 
jsem měl minimálně dva koncerty 
nebo přenosy každý měsíc – i za nej
tvrdších lockdownů. Letos se pro mě 
svět opravdu na pár měsíců zastavil 
v době, kdy jsem myslel, že jsme 
z nejhoršího venku a začneme zkoušet 
inscenaci v Národním divadle. Musím 
uznat, že to bylo hodně frustrující, 

a jsem moc rád, že se nyní snad díky 
očkování již podobně krušná doba 
nevrátí.

n Někteří umělci z různých obo-
rů, někteří méně, jiní více vážně, 
si stěžovali, že tak trochu vypadli 
z role před živým publikem. Byla po 
té pauze bez publika nějaká větší 
tréma?
Kupodivu ne. Před lidmi jsem rád, 
takže návrat před publikum byl 
vlastně návratem domů. Spíš myslím, 
že jsme se všichni hodně těšili na mo
ment, kdy nebudeme muset zpívat jen 
pro kamery, ale pro živé posluchače. 

n Restrikce spojené s nemocí 
covid-19 byly svým způsobem pro 
řadu generací jedinečným zážitkem 
ve smyslu, že žádná podobná zku-
šenost prostě nebyla. Dá se z této 
zkušenosti podle vás vytěžit pro 
umělecký svět i pro společnost jako 
takovou něco pozitivního?
Nevím, jestli pro umělecký svět. 
Celospolečensky je určitě dobře, že se 
spousta lidí zamyslela nad bezvýhrad
nou potřebou honby za mamonem 
a profesními úspěchy. Myslím, že 

v příštích letech uvidíme určitý návrat 
k tradičním hodnotám. 

n Máte nějaké srovnání, jak se umě-
lecká branže s restrikcemi vyrovná-
vala v zahraničí?
Ano, ale absolutně se nedá zevšeobec
ňovat. Všude bylo občas líp, občas hůř. 
Teď hlavně všichni doufáme, že budou 
jasně dlouhodobě nastavená pravidla, 
podle kterých bude možné kulturní 
akce plánovat. 

n Vraťme se ještě ke Koncertu z te-
rasy, který podpořila radnice pátého 
obvodu. Jaký máte vztah k Praze 5?
V Praze 5 už dlouho pobývám, ač 
jsem donedávna žil především ve 
Vídni. Vyrůstal jsem na Vinohradech, 
ale někdy v patnácti letech jsem se 
do Prahy 5 odstěhoval a s drobnými 
pauzami a několika přesuny jsem ji 
vlastně doteď neopustil.  

n Jaké jsou vaše nejbližší plány? Co 
nejvíce „živých“ vystoupení?
Koncem června mě čekají koncerty ve 
Vídni. V červenci pak dvě vystoupení na 
Smetanově Litomyšli a koncerty v Tře
boni, v Košicích a ve Znojmě. n sb

Adam Plachetka 
zazpíval z terasy 
Winternitzovy vily



Jde o dlouho hledané a ideální řešení. 
Pro děti ze školky se prakticky  
nic nezmění, vstup do nových prostor  
budou mít jen o pár metrů vedle  
toho stávajícího.
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ŠKOLSTVÍ

Hvězdička ukazuje, 
kde bude dočasně 
sídlit Základní škola 
Naskové

ZŠ NASKOVÉ

V Košířích vzniknou nové třídy 
Vzhledem k bytové výstavbě 
v uplynulých letech roste 
v Košířích potřeba nových míst 
pro školáky. Radnice Prahy 5  
již představila dvě varianty, 
kde by se ve školním roce 
2025/2026 měl otevřít nový 
školní areál, a to buď v ulici 
Nepomucká, nebo v ulicích 
V Cibulkách – Na Výši. 

V době výstavby nové školy 
kapacitu pro prvňáčky dočasně 
navýší třídy přímo na cibulec

kém kopci v areálu Tellus. Vzniknout 
by tu měla dočasná ZŠ Naskové.

Spolupráce s developerem
Z demografických studií a prognóz 
školství, které si městská část po 
nástupu starostky Renáty Zajíčkové 
(ODS) do funkce nechala vypraco
vat, bylo zřejmé, že budou radní stát 
v oblasti Košíř před třemi problémo
vými situacemi ve školství zároveň. 
K naplnění školních lavic spádovými 
dětmi by tu došlo už v roce 2022/2023, 
jednu z mateřských škol tu čeká 
demolice a pro některé děti zde chybí 
i tělocvična. Strategické řešení všech 
tří situací se radnici podařilo najít a ve 
spolupráci s investorem YIT jedná 
o jeho konkrétní podobě.

„Hledali jsme takový prostor 
v lokalitě Cibulky, do kterého by bylo 
možné dočasně přesunout děti z MŠ 
Naskové během její rekonstrukce, 
a zároveň umístit nové třídy pro 
prvňáčky, než se v Košířích postaví 
nová škola. Kromě samotné lokality 
pro nás bylo stěžejní, aby nový prostor 
měl i tělocvičnu, která tolik chybí 
nedaleké škole v Beníškové a kterou 
by děti mohly využívat. Všechny tyto 
možnosti nabízí areál Tellus v ulici 
Naskové, a to za velmi výhodných 
podmínek,“ sdělila starostka Zajíč
ková.

Společnost YIT, které areál Tellus 
patří, žádosti vedení městské části 
o prostor vyhověla a vstoupila do 
jednání s jejími představiteli. „Jsme 
připraveni radnici poskytnout 
dočasné řešení pro účely navýšení 
školních kapacit – konkrétně celé 
první nadzemní podlaží, tedy prostor 
o rozloze 1200 metrů čtverečních. 
Zároveň v případě dohody uzpůso
bíme patro tak, aby vyhovovalo všem 

předpisům, a kromě samotných tříd tu 
vzniklo i potřebné zázemí pro učitele, 
tělocvična, toalety a výdejna obědů. 
Jsme rádi, že můžeme přispět k tomu, 
aby se lokalita rozvíjela ku prospěchu 
místních obyvatel,“ říká Marek Lokaj, 
generální ředitel společnosti YIT 
Stavo. „Pozemek, na němž stojí areál 
Tellus, je určený pro budoucí bytovou 
výstavbu a komerční prostory pro 
obchody a služby. S tímto cílem jsme 
jej také koupili,“ informoval Marek 
Lokaj.

Pět nových tříd
Od září 2022 tak zřejmě bude mít 
základní škola Nepomucká dočasně 
nové detašované pracoviště (ZŠ Nas
kové) v areálu Tellus na kopci Cibulka. 

Vzniknout by tu mělo pět tříd s veške
rým zázemím.

„Pokud k dohodě s investorem 
dojde, v srpnu bychom měli mít 
připravený návrh dohody o budou
cím nájmu a jeho podmínkách, který 
v září projedná i Rada městské části. 
Investor nám přislíbil nájem, který 
stanoví s ohledem na svou sociální 
odpovědnost vůči lokalitě, a náklady 
by měly být za režijní cenu,“ doplňuje 
Tomáš Homola, radní pro investice 
a strategický rozvoj MČ Praha 5.

Kromě školáků se sem během 
rekonstrukce umístí i děti z MŠ 
Naskové, jejíž současná budova pro 50 
dětí bude nahrazena novou a moderní 
školkou pro 140 dětí. „Jde o dlouho 
hledané a ideální řešení. Pro děti ze 
školky se prakticky nic nezmění, vstup 
do nových prostor budou mít jen 
o pár metrů vedle toho stávajícího. 
Třídy pro školáky, které tu vzniknou, 
jsou přímo v místě největší potřeby, 
tedy nahoře na cibuleckém kopci, kde 
je v současnosti největší nárůst počtu 
mladých rodin. Místo je pro děti 
vhodné i z hlediska bezpečnosti a pro 
rodiče dobře dopravně dostupné,“ 
dodala Renáta Zajíčková. n red
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SENIOŘI

Až v poproduktivním věku si 
často teprve uvědomujeme 
a doceňujeme oázu klidu 

a bezpečí, devizu bydlení, samozřejmě 
pokud máme to štěstí a bydlíme dob
ře. Koloběh bydlení má tedy také svůj 
řád a čas v něm je poměrně neúpros
ný. Proto se fenomén bydlení stává klí
čovou potřebou zejména ve věku, kdy 
se ozývají první zdravotní problémy, 
hrozí omezení soběstačnosti nebo na
stupuje pocit samoty, ztráta životního 
partnera, deficit rodiny, nemalou roli 
zde také sehrává řešení bezbariérovos
ti bytu. Tehdy hledáme pocit bezpečí, 
jistoty, podpory a potřeby sociálního 
začlenění a v neposlední řadě i dobré, 
podpůrné sousedství.

Kde se seniorům bydlí dobře
Radnice Prahy 5 ve spolupráci s Cen
trem sociální a ošetřovatelské pomoci 
Praha 5, p. o., (CSOP) již v roce 2014 
získala a postupně zrekonstruovala 
jeden z nejkrásnějších domů přímo 
v centru Smíchova, poblíž Arbesova 
náměstí v ulici Zubatého 10. Tento 
dům je opředen i bohatou historií, 
která sahá do přelomu 16. a 17. století, 
kdy se na tomto místě nalézal panský 
dvůr s usedlostmi Prstenka a Maxmi
liánka. V roce 1891 se právě lokalita 
ulice Zubatého a Arbesova náměstí 
stala nejhezčím náměstím Smíchova. 
Tento dům je využit pro komfortní 
seniorské bydlení s nabídkou pečova
telských a dalších podpůrných služeb. 

Do systému seniorského bydlení 
byly postupně začleněny i byty inte
grované v bytových domech v Praze 
5. Radnice tak vytvořila první ucelený 
komplex nabídky bydlení pro seniory 
s možností podpory a využití pečova
telských a dalších služeb. 

BYDLENÍ

Raudnitzův dům přivítá 
první nájemníky na podzim

n  DPS Zubatého 330/10  
(34 bytů zvláštního určení),

n  bytový dům Štefánikova 259/51 
(deset bytů zvláštního určení),

n  bytový dům Štefánikova 249/28  
(dva byty zvláštního určení),

n  bytový dům Štefánikova 249/30 
(jeden byt zvláštního určení). 

Všechny tyto byty zvláštního určení 
jsou v majetku páté městské části 
a CSOP v nich nájemníkům poskytuje 
pečovatelskou službu. Byty zvláštní
ho určení nenahrazují nemocniční 
zařízení či pobytovou sociální službu 
(například domov pro seniory či 
domov se zvláštním režimem). 
Naopak umožňují samostatné bydlení 
s podporou a využitím pečovatelských 
služeb, a tak mohou senioři zůstat 
co nejdéle v přirozeném domácím 

prostředí, což pozitivně ovlivňuje 
kvalitu jejich života. Senioři, pokud to 
jejich zdravotní stav a osobní situace 
umožňují, dávají přednost samo
statnému bydlení s využitím dalších 
podpůrných služeb před pobytovým 
zařízením trvalého charakteru. 

V bytech zvláštního určení, které 
jsou malometrážní (1+0,1+kk, 2+kk), 
je k dispozici kuchyňská linka s příslu
šenstvím, v chodbě jsou vestavěné skří
ně a speciálně upravený sprchový kout. 
Velkou výhodou této formy bydlení je 
to, že byty zvláštního určení si nájemci 
zařizují vlastním nábytkem a dalšími 
předměty. Nájemní smlouva k bytům 
zvláštního určení není přenositelná 
na další osobu nebo osoby, s výjim
kou situací stanovených příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
Každý nájemník užívá byt na základě 
nájemního vztahu za podmínek defi
novaných v nájemní smlouvě. Pokud 
žadatel vlastní domácí mazlíčky, psa 
nebo kočku aj., může si je vzít s sebou, 
což je pro takového člověka velmi důle
žité. Přes den mohou ti obyvatelé bytů 
zvláštního určení, kteří jsou současně 
i klienty pečovatelské služby, využívat 
nasmlouvané pečovatelské úkony. Za 
klienty pečovatelské služby v případě 
potřeby dochází sociální pracovnice, 
která jim pomáhá vyřizovat různé 
záležitosti a poradí při řešení obtížných 
situací. 

Široká nabídka  
doplňkových služeb
A aby bydlení seniorů bylo ještě 
komfortnější a služby zejména pro 
seniorskou veřejnost z Prahy 5 byly 
komplexnější, funguje v suterénních 
prostorách DPS i wellness centrum 
pro seniory. Z nabídky si může vybrat 
opravdu každý: koupání ve speciální 
vaně s bočním vstupem a hydroma
sáží, samostatně i s asistencí. Velmi 
oblíbenými službami jsou masáže, 
pedikúra, manikúra, parafínové zábaly 
rukou. Provoz wellness centra pro 
seniory zajišťuje služba DPS na tele
fonu 257 319 198 nebo 775 613 519, 
vedoucí domu Simona Vápeníková,  
email: vapenikova@csop5.cz. 

Masáže se provádí na základě 
přání klienta, od klasických masáží 

Kvalitní bydlení sehrává v etapách života 
každého z nás tu nejdůležitější roli. Od dětství 
jsme obklopeni, motivováni a ovlivňováni 
prostředím, ve kterém žijeme. V dospělosti 
si vytváříme podmínky pro svůj životní styl 
a design. Tímto otiskem, kterým jsme vybaveni 
z mládí, rádi obohacujeme svůj partnerský či 
rodinný život a ovlivňujeme tím naše bydlení 
a soužití. 

Dům  
s pečovatelskou 
službou v Zubatého 
ulici prošel 
nedávno rozsáhlou 
rekonstrukcí



Pokud 
žadatel 
vlastní 
domácí 
mazlíčky, 
psa nebo 
kočku aj., 
může si 
je vzít 
s sebou, 
což je pro 
takového 
člověka 
velmi 
důležité.
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celého těla (dle domluvy s masérkou 
lze poskytovat masáže různých částí 
těla) po masáže lávovými kameny, 
liftingové masáže obličeje a rašelinové 
zábaly. Úkony provádějí profesionální 
masérky. Pedikúra pro seniory z Prahy 
5 se poskytuje na základě předcho
zího objednání, pedikérky dochází 
buď přímo do wellness centra, nebo 
do domácností klientů. Pedikúru si 
mohou objednat i senioři a klienti 
pečovatelské služby, kteří jsou hospi
talizováni v nemocničních zařízeních. 
Ve wellness centru lze využít vedle 
péče o tělo samozřejmě i další nabídky 
„péče o duši“. Vybrat si můžete 
i z aktivizačních programů, tréninků 
paměti, reminiscenčních posezení, vý
tvarných dílen, cestovatelských pořa
dů, nebo můžete využít PC a internet. 
A ti, kdo mají rádi zahradu a zahrad
ničení, mohou si posedět a relaxovat 
v komunitní zahradě, kterou naleznou 
přímo v přízemí domu.

Další bydlení v Raudnitzově domě
Letos na podzim MČ Praha 5 ve spo
lupráci s CSOP Praha 5, p. o., zahájí 
další významný projekt seniorského 
bydlení otevřením Raudnitzova domu 
(Hlubočepská 2/33). Jedná se rovněž 
o historický skvost Prahy 5, který 
městská část vybrala pro seniorské by
dlení a který je situován v nejkrásnější 

oblasti chráněného území přírodních 
a kulturních památek pátého obvodu, 
takže milovníci historie a přírody si 
zde přijdou opravdu na své. 

Zámeček zvaný Raudnitzův dům 
se nachází na místě tvrze založené 
pravděpodobně roku 1571 Janem 
Kutovcem z Úrazu. V roce 1623 objekt 
koupil Pavel Michna z Vacínova. Jeho 
syn se pak zadlužil a Hlubočepy získali 
do zástavy jezuité, kteří v roce 1669 
objekt přestavěli na zámek. V průběhu 
své existence objekt měnil podobu, 
rozsah i využití. Jeho starší severní část 
sloužila od sklonku 18. století jako pan
ský hostinec, po přestavbě ve 40. letech 
19. století jako soukromá venkovská 
rezidence v pozdně klasicistním stylu. 

Zámek byl zrekonstruován 
a vhodnými stavebními úpravami 
přeměněn pro komfortní bydlení 
seniorů z Prahy 5. Celkem zde bylo 
vybudováno 22 malometrážních bytů, 
2+1,1+kk s bezbariérovou úpravou, 
jejich vybavenost bude obdobná jako 
v DPS v Zubatého 10. Nájemníci 
budou mít možnost využívat přímo 
v domě dalších služeb, jako je pečo
vatelská služba, nabídka pedikúry, 
masáží, v přízemí domu bude ordi
nace praktického lékaře. Otevřeno 
zde bude i komunitní centrum, které 
nabídne aktivizační programy jak pro 
nájemníky domu, tak i pro širokou 

veřejnost z blízkého okolí. „Před
pokládáme a vítáme účast místních 
spolků, rozvíjení sousedských vztahů 
a mezigenerační setkávání. Budou zde 
k dispozici společenské sály s čajovou 
kuchyní pro pořádání společenských 
akcí, zimní zahrada s posezením, jižní 
dvůr nabídne venkovní posezení na 
nádvoří s vyvýšenými záhonky pro 
pěstování okrasných i užitkových 
rostlin,“ sdělil radní pro sociální 
oblast Petr Lachnit (ANO).

Podle místostarosty Tomáše 
Homoly (STAN) je výstavba dalších 
seniorských bytů plánována rovněž  
v Hlubočepech, a to na místě býva
lého zdravotnického střediska vedle 
Raudnitzova domu, a také na Poštovce 
v Motole. 

Neváhejte, kontaktujte
Pokud vás seniorské bydlení zajímá 
a uvažujete o něm, navštivte webové 
stránky www.csop5.cz, kde naleznete 
veškeré informace o bytech zvláštního 
určení, zásady pro přidělování bytů 
zvláštního určení a žádost s přílohami. 
Nebo můžete CSOP kontaktovat tele
fonicky na čísle 775 788 003 či osobně 
centrum navštívit (nám. 14. října 
11). Sociální pracovnice pečovatelské 
služby vám poskytne podrobnější 
informace či vydá žádost včetně příloh 
v tištěné podobě. n red

Čerstvě 
zrekonstruovaný 
Raudnitzův dům 
již brzy seniorům 
nabídne své služby
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
DEMENCE

Domov Palata 
rozšiřuje 
bezplatné služby
Demence je duševní porucha, jejímž základním projevem je 
narušení poznávacích funkcí mozku. Mezi ty řadíme paměť, 
pozornost, řeč včetně schopnosti psaní a čtení, myšlení 
a schopnost plánovat a vykonávat různé činnosti a nakonec 
i naše zrakově-prostorové schopnosti (orientace). 

Pojem „demence“ je i v ne
odborné veřejnosti celkem 
dobře znám (a dlužno říci, 

že někdy i používán v nepříliš 
lichotivých souvislostech), ovšem 
již mnohem méně známým 
faktem je, že demence není 
jedno onemocnění. Spíše než 
o nemoc se totiž jedná o soubor 
rozličných příznaků, za jejichž 
projevy se může skrývat jedno 
z více než 100 různých onemoc
nění. Veřejnosti pravděpodobně 
nejznámějším z nich je takzvaná 
Alzheimerova demence. 

Jejím prvotním a typickým 
projevem je porucha paměti, 
projevující se v jejích raných 
fázích především poruchou vy
bavování si známých slov, jmen 
a faktů. Podle toho, jaké základní 
onemocnění stojí v pozadí, mo
hou se ale lišit i projevy člověka, 
trpícího demencí. U někoho tak 

nemusí být v popředí projevů 
změn na mozku porucha paměti, 
ale místo toho například porucha 
obvyklého chování nebo porucha 
schopnosti vykonávat doposud 
běžně vykonávané činnosti či 
aktivity apod.  

Četnost a riziko výskytu 
demence stoupají s věkem. Ve 
skupině 65letých lidí jí tak trpí 
zhruba sedm procent, ve skupině 
90letých to bude už každý druhý 
občan. Rovněž tak míra její 
závažnosti kolísá. U někoho má 
mírnou a na první pohled takřka 
nerozpoznatelnou podobu, u ji
ného člověka může dojít k těžké
mu omezení jeho samostatnosti. 

Právě v těchto případech jsou 
potom kladeny obrovské nároky 
na okolí člověka trpícího demen
cí, především na jeho nejbližší 
rodinné příslušníky. Péče o člově
ka trpícího demencí je totiž velmi 
náročná, a pokud pečující nemají 
informace o tom, jak se demence 
projevuje a jak o člověka s de
mencí doma pečovat, mohou se 
velmi rychle vyčerpat a duševně 
„vyhořet“. V konečném důsledku 
jsou pak nuceni umístit svého 
blízkého s demencí do specializo
vaného zařízení, často zbytečně 
mnohem dříve, než by to bylo 
nutné při znalosti některých úska
lí této duševní poruchy a jejich 
osvědčených řešení.

Domov Palata připravil ve 
spolupráci s Nadačním fondem 
České spořitelny bezplatný 
vzdělávací a podpůrný program 
pro širokou veřejnost, zaměřený 
na problematiku péče o člověka 
trpícího demencí. Je určen pro 
pečovatele z řad laické veřejnosti, 
rodinné příslušníky klientů trpí
cích demencí i zájemce o proble

Zájemci si mohou vyzkoušet, jak člověk s demencí vnímá okolní realitu

i Bližší informace naleznou případní zájemci o účast na těchto kurzech na
palata.cz/palata-pomaha-pecujicim-zvladat-peci-o-blizke-trpici-demenci/

matiku seniorského věku z řad 
laické veřejnosti. 

V pěti dvou až tříhodino
vých vzdělávacích blocích se 
široká veřejnost dozví informace 
související s péčí o klienty trpící 
syndromem demence a řešení 
situací s tím spojených. K dis
pozici je i kontinuální otevřená 
podpůrná skupina pro pečova
tele, vedená dvěma odbornými 
terapeuty, konající se jednou za 
měsíc. Příkladem probíraných te
matických okruhů jsou: úvod do 
problematiky demence (četnost 
výskytu, typy demence, jejich zá
kladní klinické projevy, prognóza 
klientů s demencí, diagnostika 
a současné léčebné možnosti), 
jak správně komunikovat s člo
věkem trpícím demencí (úskalí 
běžné komunikace s klientem 
trpícím demencí, princip zrca
dlení a nenásilné komunikace, 
možné typy komunikace, výhody 
a nevýhody různých komunikač
ních stylů), smyslová aktivizace 

klienta s demencí (prostředí 
a jeho vliv na harmonii klienta 
s demencí, možnosti aktivizace 
klientů s demencí, aktivizační 
pomůcky), agrese a jak ji zvládat 
(problematika agrese u klientů 
s demencí, porozumění zdrojům 
a příčinám agrese, základní tech
niky zvládání agrese u klientů 
s demencí) a základní principy 
péče o klienty s demencí (prová
dění základní hygieny, stravování 
klientů s demencí, mobilita a do
provázení klientů s demencí). 

Pomyslnou třešničkou na 
dortu je potom možnost vy
zkoušet si, díky nejmodernější 
technologii virtuální reality, jak 
vnímá člověk s demencí okolní 
realitu.

Projektu se již nyní zúčastnili 
kromě řady občanů Prahy 5 z řad 
rodinných příslušníků seniorů 
s demencí i zaměstnanci Centra 
sociální a ošetřovatelské pomoci 
Prahy 5 a Střediska sociálních 
služeb Prahy 13. n red

Domov Palata 
připravil ve spolupráci 
s Nadačním fondem 
České spořitelny 
bezplatný vzdělávací 
a podpůrný program 
pro širokou veřejnost, 
zaměřený na 
problematiku péče 
o člověka trpícího 
demencí.
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KULTURNÍ SERVISKULTURNÍ SERVIS
KC PRÁDELNA 2021

Holečkova 38a 
www.kcpradelna.cz 
kcpradelna@seznam.cz 
tel.: 775 788 098

PROGRAM PRO SENIORY

n  13. 7., 27. 7. / 10. 8., 24. 8.,  
od 10 do 14 hodin

Letní Staropramen ikavárna

n  13. 7., 27. 7. / 10. 8., 17. 8.,  
24. 8., od 10 do 14 hodin

Stolní tenis / pétanque

CELODENNÍ POZNÁVACÍ VÝLETY 
(POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ)

n  Středa 14. 7. – Kolín

n  Středa 28. 7. – Rakovník

n  Středa 11. 8. – Hořovice

n  Středa 25. 8. – Benátky  
nad Jizerou

odjezd vždy v 8.30

n  18. 8., sraz v 17 hodin
Vycházka po Praze  
s průvodcem – Malá Strana 
(pouze pro přihlášené)

PROGRAM PRO VEŘEJNOST

n  15. 7., 18 hodin
Jiří Lhota – „Phantasma  
aneb Bytosti z nevědomí“ 
Vernisáž výstavy 

n  21. 7., od 13 do 17 hodin
Letní swap  
(výměna nebo darování věcí)

n  22. 7., 17 hodin
Koncert – D. Klásková  
a P. Skalický
Písničky pražských hospůdek 
a kabaretů 

n  17. 8., od 13 do 17 hodin
Letní knižní freeshop

n  26. 8., 17 hodin
Koncert – D. Klásková  
a P. Skalický
Písně Karla Hašlera 

Veškeré aktivity budou probíhat  
za zpřísněných hygienických 
podmínek dle aktuálních nařízení 
MZ a MPSV, kapacita všech akcí  
je omezena.

KOMUNITNÍ CENTRUM LOUKA

Veškeré aktivity budou probíhat 
za zpřísněných hygienických 
podmínek dle aktuálních nařízení 
MZ a MPSV, kapacita všech akcí  
je omezena a účastníci musí  
být předem přihlášeni na 
kclouka@seznam.cz nebo 
na tel. 775 788 006.

PROGRAM PRO SENIORY

n  19., 26. 7.,  
(čas dle individuální domluvy)

i–Čajovna / PC poradenství

n  20. 7., 10 hodin
Malování kamínků
S sebou si přineste hezký hladký 
kamínek

n  21. 7., od 9 do 12 hodin
Šití pro potřeby komunitního 
centra 

n  28. 7., od 9 do 12 hodin 
Tvůrčí setkání – floristika  
sk. 1 a sk. 2 
Na setkání je nutné přihlášení na 
konkrétní čas

n  22. 7.
Procházky Prahou – Bílkova vila 
Sraz v 9.45 h na tramvajové 
zastávce Chotkovy sady (tram. 
č. 2, 12, 18, 20). S sebou vhodné 
oblečení, voda. Vycházka se koná 
za každého počasí. 

n  29. 7. 
Procházky Prahou – Kampa  
Sraz v 9.30 h (na tramvajové 
zastávce Malostranské nám. směr 
do centra)
S sebou vhodné oblečení, voda. 
Vycházka se koná za každého 
počasí. 

n  9., 16., 23. a 30. 8., (čas dle 
individuální domluvy)

i–Čajovna / PC poradenství

n  11. 8., od 9 do 12 hodin
Šití pro potřeby komunitního 
centra 

n  25. 8., od 9 do 12 hodin
Tvůrčí setkání – floristika sk. 3 
a sk. 4  

n  12. 8. 
Procházky Prahou – Stromovka 
Sraz v 10 hodin na tram. zast. č. 12 
Strossmayerovo nám.

S sebou vhodné oblečení, voda. 
Vycházka se koná za každého 
počasí. 

n  19. 8.
Procházky Prahou – Malá Strana
Sraz v 9.30 h (na tramvajové 
zastávce Malostranské nám. směr 
do centra)
S sebou vhodné oblečení, voda. 
Vycházka se koná za každého 
počasí. 

n  26. 8. 
Procházky Prahou – Pražské 
pasáže 
Sraz v 10 h před budovou 
Národního muzea. S sebou vhodné 
oblečení, voda. Vycházka se koná 
za každého počasí. 

PORTHEIMKA MUSEUM SKLA

Štefánikova 68/12

n  15. 7., 17 hodin
Kurátorská komentovaná 
prohlídka výstavy Pozdravy 
z Tojamy – 30 let českého skla 
v Japonsku s kurátorem  
Milanem Hlavešem
Rezervace prohlídek na e-mailu: 
programy@museumportheimka.cz 
nebo na telefonu 776 036 111. 
Cena: cena vstupenky + 40 Kč 
/ komentovaná prohlídka 
krátkodobé výstavy / 60 minut

n  17. 7., od 13 do 17 hodin
Střepy přinášejí štěstí
Rozbité sklo jako matrice ke 
grafickému listu? Proč ne! 
Ve výtvarně vzdělávacím 
ateliéru si vyzkoušíme tvorbu 
autorského grafického listu 
pomocí střepů plochého skla. 
Kapacita dílen omezená, prosíme 
proto o rezervaci času (13.00, 
14.00, 15.00, 16.00) na e-mailu: 
programy@museumportheimka.cz 
nebo na telefonu: 776 036 111. 
Cena: 70 Kč / grafický list /  
60 minut

n  31. 7., od 11 do 16 hodin
Tušová malba, malování vějíře
Atraktivní tvůrčí workshop Radky 
Müllerové (www.nanahana.
cz) představí základní postupy 
tradiční malby tuší sumi-e. 
Kapacita dílen je omezená, 

prosíme proto o rezervaci času 
(11.00, 13.00, 15.00) na e-mailu: 
programy@museumportheimka.
cz nebo na telefonu: 776 036 111. 
Cena: 100 Kč / vějíř / 60 minut

n  9.–13. 8., od 8 do 16 hodin
Léto pro děti
Chcete si v létě dopřát chvilku 
pro sebe a zároveň se nebát 
o zábavu vašich dětí? Přihlaste 
děti do speciálního letního 
programu – příměstského tábora. 
Zkušení lektoři se postarají 
vašim dětem o nabitý program. 
Program je vhodný pro děti ve 
věku od 6 do 12 let. Přihlášky 
na e-mailu: lektorskeoddeleni@
museumkampa.cz. Cena: 3700 Kč. 

n  26. 8., 17 hodin
Kurátorská komentovaná 
prohlídka výstavy Pozdravy 
z Tojamy – 30 let českého skla 
v Japonsku s kurátorem Milanem 
Hlavešem
Rezervace prohlídek na e-mailu: 
programy@museumportheimka.
cz nebo na telefonu 776 036 111.

WINTERNITZOVA VILA 

n  13. 6. až 12. 9. 2021
Výstava – Mezinárodní styl
Zahraniční architekti v českých 
zemích 1902–1935. Kurátor Adam 
Štěch.
Výběr nejvýznamnějších i zcela 
zapomenutých projektů, které 
zanechali na území našeho 
státu významní představitelé 
evropského modernismu včetně 
Josefa Hoffmanna, Marta Stama, 
Ericha Mendelsohna, Jacquese 
Groaga, Thila Schodera, Heinricha 
Lauterbacha nebo Ludwiga Miese 
van der Rohe v období do roku 
1939. 

n  26. 8., 19 hodin
Koncert orchestru Ježkovy stopy 
Orchestr Ježkovy stopy 
u mikrofonu s Lenkou Švestkovou 
a Radkem Žitným stylově 
předvede exkluzivní program 
prvorepublikového jazzu a swingu 
v originálním prostoru zahrady 
Winternitzovy vily. Vstupenky: 
https://goout.net/cs/orchestr-
jezkovy-stopy/szgaplq/



Návrhy radnice magistrát nevyslyšel
Cyklistika nejen v Praze zažívá velký rozmach. Pokud do této 
kategorie započteme e-koloběžky a e-kola, jedná se o celkem 
početnou skupinu uživatelů dopravního prostoru. Lidé si poři-
zují elektrokola pro jednoduchou obsluhu, fyzickou nenároč-
nost a absenci řidičského oprávnění. To ovšem neznamená, že 
by neměli znát dopravní předpisy. Jednou se cyklista za řídítky 
cítí jako řidič, jindy jako chodec na přechodu. V hlavní roli 
by měla existovat mezi řidiči a cyklisty vzájemná tolerance 
a ohleduplnost, které se bohužel nedostává. Magistrát vytváří 
i na frekventovaných komunikacích ochranné cyklopruhy bez 
jasné koncepce, čímž provádí pro všechny účastníky silničního 
provozu medvědí službu. Řidič se cítí omezován snižováním 
počtu pruhů a cyklopruh zeje prázdnotou. MČ navrhla magis-
trátu zřízení bezpečných smíšených cyklostezek na Strako-
nické (po odstranění květníků) a při Plzeňské, kde na širokém 
chodníku je provoz chodců minimální. Vedení Prahy ovšem šlo 

jednodušší cestou a již tam máme nebez-
pečné cyklopruhy. V Praze 5 máme 23 km 
smíšených cest pro cyklisty, a kdo jezdí na 
kole, jistě je rád využije. Cyklopruhy jsou 
rizikovější a každý uživatel by měl zvážit, 
zda rychlost je vždy to nejlepší. n

Jan Panenka, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: jan.panenka@praha5.cz

Chaos a nekoncepčnost
Jsem příznivcem města, kde vedle sebe žijí automobilisté, 
cyklisté i chodci. Mají k sobě vzájemný respekt a nepřekážejí 
si navzájem. Nicméně Praha nikdy nemůže v rozvoji cyklis-
tiky ani zdaleka dotáhnout města, jako je například rovinatý 
Amsterdam.

Koncepci zavádění cyklopruhů v Praze 5 příliš hodnotit 
nemohu, protože magistrát v tomto ohledu komunikuje mini-
málně. Je to i případ cyklopruhu na Plzeňské ulici, kde se zase 
vše vrací do původního stavu. Kdyby se z magistrátu zeptali 
radnice Prahy 5 na názor, mohli si ušetřit tohle divadlo. 

Bohužel vedení magistrátu Prahy si libuje v rozdmýchávání 
pomyslného protivenství automobilistů, cyklistů a chodců. n

Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5

E-mail: lubomir.broz@praha5.cz

Cyklopruhy ano, ale s rozumem!
Jízdní kolo je bezesporu zdravým a šetrným způsobem do-
pravy, který by se měl i nadále rozvíjet. Cyklisté, jako účast-
níci silničního provozu, by pro svůj způsob dopravy měli mít 
bezpečné podmínky a v tomto směru má Praha jistě stále svůj 
dluh. Na druhou stranu, Praha svým reliéfem a charakterem 
zástavby není Amsterdam či Kodaň. 

Praha 5 je složité území nábřežní roviny a několika údolí 
oddělených kopci. To určuje na naší městské části složitost 
dopravy. Cyklopruhy tedy ano, ale s rozumem tam, kde to 
je vhodné a kde jejich zřízení nepřinese více problémů než 
přínosů. n

Martin Damašek, místostarosta MČ Praha 5

E-mail: martin.damasek@praha5.cz

Jak hodnotíte 
koncepci zavádění 
cyklopruhů  
v Praze 5?

Otázka měsíce

FÓRUM
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Paradox: Ochranné cyklopruhy  
nezužují silnici ani o centimetr!
V podtextu zadání čtu snahu vyvolat kritiku dopravních opat-
ření, která provádí magistrát. Panuje totiž zneužitelný zmatek 
v pojmech. V ochranných cyklopruzích, na rozdíl od vyhraze-
ných, se počítá s pojížděním jinými vozidly, které se nevejdou 
do přilehlého jízdního pruhu. To platí i pro sanitky a MHD. 
Koncepci cyklotras začalo vytvářet vedení Prahy na přelomu 
tisíciletí. 

Cyklopruhy jsou součástí dopravní koncepce pražské 
aglomerace, tzv. „Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí“ z let 
2015–2018. Plán se nyní realizuje. Cyklopruhy mají mít hlavně 
psychologický účinek. Řidič ví, že tu může očekávat cyklistu, 
a cyklista ví, že řidič to ví. Problém je skrytý v detailu. Ne vždy 
jsou značení provedená vhodně. Je dobře na to upozorňovat, 
nikoli zpochybňovat koncepci en bloc. Vidím-li parkoviště na 

dvoře radnice, kde stojí denně desítky aut 
a v koutě se stydí jedno kolo, nacházím na 
příčinu neutěšeného stavu cyklodopravy 
v Praze jednu z možných odpovědí. Některé 
zprávy proti cyklopruhům tedy plynou 
z nepochopení, mnohé jsou však součástí 
politického boje. n
Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů

E-mail: josef.cuhra@praha5.cz

Bezpečnost cyklistů pro radnici  
není předvolební téma
Pokud zadáte do vyhledávače dokumentů na radničním webu 
slovo „cyklopruhy“, najdete poslední záznam z března 2017. 
Pracovní skupina pro cyklodopravu se naposledy sešla v roce 
2018. S nadsázkou Praze 5 vládne koalice strany automobi-
listů „Město patří autům“ a hnutí „Cyklisty v P5 nechceme“. 
O žádné koncepci v MČ P5 tedy nelze hovořit.

Smíchovu dlouhodobě chybí levobřežní průjezd páteřní cy-
klostezky A1. Bez ní není pro cyklisty na Smíchově bezpečno. 
Mnoho řidičů aut neví, že ochranný jízdní cyklopruh (na rozdíl 
od červeně podbarveného vyhrazeného pruhu) nijak nezužuje 
vozovku a je pro auta pojízdný. Tato řidičská neznalost vede ke 
zbytečné nevraživosti řidičů k cyklistům a také k magistrátu, 
který na nebezpečných úsecích tyto cyklopruhy prosazuje.

Praha 5 v realizaci bezpečnostních opatření pro cyklisty 
zaostává. O oddělených cyklotrasách si 
v tomto volebním období mohou občané 
nechat jenom zdát. Propojení od Ladronky 
až do Chuchelského háje se nám podařilo 
prosadit alespoň do Strategie 2030. n

Milan Kryl, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: milan.kryl@praha5.cz

Ze zavádění cyklopruhů  
mám smíšené pocity
Na kole jezdím rád a zúčastnil jsem se třeba i výzvy „Do práce 
na kole“. Přesto mám ze zavádění cyklopruhů smíšené pocity. 
Zejména když jde o cyklopruhy na frekventovaných ulicích, jako 
je Bucharova nebo Plzeňská. Na kole ve městě je pro mě důležitá 
bezpečnost. Na běžných ulicích hlavně odstup od projíždějících 
i zaparkovaných aut. Chci vědět, že mě nesrazí projíždějící auto, 
když se budu muset vyhnout překážce. Chci vědět, že mi do cesty 
neotevře dveře někdo, kdo bude z auta zrovna vystupovat.

Cyklopruh bývá úzký a dostatečnou vzdálenost nezaručuje. 
Necítím se v něm bezpečně ani v reflexním oblečení. Často je 
to navíc krátký úsek, který vede odnikud nikam. Co jsme tedy 
jeho nakreslením na silnici vlastně získali?

Možná jednou najdeme odvahu jít podobnou cestou, jakou 
si vybrala třeba Paříž. Do té doby bych upřednostnil vytváření 

sítě cyklotras, které se tolik nestřetávají 
s běžnou dopravou. A hledal možnosti, jak je 
propojit. Tam pak může mít cyklopruh svůj 
smysl. Měl by ale být doprovázen dalšími 
opatřeními, která zajistí zklidnění dopravy 
v daném místě. n

František Gemperle, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: frantisek.gemperle@praha5.cz

Koncepce skvělá, realizace pokulhává
Znění této otázky ukazuje na potřebu zlepšit znalosti všech 
účastníků provozu na pozemních komunikacích o pravidlech 
vzhledem k cyklistům. S rozvojem elektrokol a zejména elek-
trokoloběžek nabývá na důležitosti jejich vztah k motoristům 
a chodcům. Cyklopruh neboli vyhrazený jízdní pruh pro cyklis-
ty je pouze jedním z mnoha dopravních značení, upravujících 
pohyb cyklistů. Použit je tam, kde to šířkové možnosti dovolují 
a automobil na něj smí vjet, pouze pokud by se nevešel na 
svůj pruh nebo při parkování. Častěji je v Praze použit cyklo-
piktokoridor (šipky s cyklistou), což je pouze informace, že se 
na vozovce může pohybovat cyklista, a motorista po tomto 
pruhu jezdit může dle libosti. 

Koncepce dopravy je v kompetenci HMP, a pokud se týká 
cyklodopravy, cílem je v maximální míře oddělit chodce, cyk-
listy (včetně elektro- všeho možného) a automobily. Koncepce 
je věc jedna, ale realizace je věc jiná a tam často pokulhává-

me. Cyklopruhy tak někde vznikají na dosti 
nesmyslných místech, kam se cyklista ani 
neodváží vjet. Potřebné by bylo se daleko 
více soustředit na stavebně oddělené pruhy 
i s využitím někdy širokých málo využitých 
chodníků. n

Zdeněk Laciga, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: zdenek.laciga@praha5.cz
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Krajinný ráz jednotlivých 
lokalit městské části 
Praha 5 je vedle přírodních 
procesů od nepaměti 
proměňován činností 
člověka. Zahrnuje v sobě 
artefakty a stopy odkazující 
k využívání krajiny napříč 
dějinami. Významným 
způsobem zasáhla do 
podoby páté městské části 
takzvaná průmyslová 
revoluce v 19. století, ať už 
v souvislosti s výstavbou 
dopravní infrastruktury, 
výrobních areálů nebo 
následkem těžby 
nerostných surovin. 

V tomto směru je tvář 
krajiny v okolí Barrando
va, Hlubočep a Zlíchova 

do dnešních dnů svědectvím 
o nebývalém rozsahu podnika
telských aktivit rodiny Hergetů, 
jejíž příslušníci ve své době 
náleželi k hospodářským a poli
tickým elitám země. V následují
cích odstavcích si připomeneme 
příběh jedné z klíčových postav 
vzestupu rodinné firmy Max 
Herget, náležící k významným 
hráčům v odvětví průmyslu sta
vebních hmot za časů monarchie 
i v meziválečném období.

Pokračování rodinné tradice 
Celým jménem Maria Maxmi
lian Leonard Josef Herget se 
narodil začátkem září 1823 na 

Malé Straně do rodiny stavební
ho podnikatele Antona Hergeta 
a jeho manželky Wilhelminy, 
rozené Zobelové. Ve stavebnictví 
už působili oba dědové. Franz 
Herget byl profesorem na sta
vovském inženýrském institutu 
v Praze a vrchním stavebním 
ředitelem v království. Podnikal 
rovněž ve výrobě stavebnin, 
stejně jako architekt a stavitel 
Josef Zobel. Otec Anton pak 
vlastnil i cihelny na Smíchově. 
Oba rodiče Marii Maxmiliana 
Hergeta zemřeli pár měsíců po 
sobě v roce 1849 a rodinnou 

firmu zpočátku vedli jeho starší 
bratr Anton (zemřel 1854) a po 
něm Rudolf, který přesunul 
těžbu vápence k Barrandovským 
skalám a na Zlíchově založil 
vápenku. Tehdy už měla rodina 
Hergetů v držení také nedalekou 
usedlost Slovanku, která vedle 
domu na Malé Straně plnila roli 
venkovského rodinného sídla.

Vzestup firmy Max Herget
Po smrti bratra Rudolfa roku 
1860 přešlo vedení rodinného 
podnikání na Maxmiliana Her
geta. Ten vyplatil obě své sestry 

a v roce 1873 založil firmu Max 
Herget, ve které sloučil veškeré 
své těžební a výrobní podniky. 
Vedle cihlářství a vápenictví 
zaměřil podnikatelské aktivity 
také do lukrativní oblasti výroby 
cementu a spoluinicioval zalo
žení akciové společnosti Pražské 
akciové továrny na hydraulický 
cement. V jejím zakládajícím 
komitétu usedl i smíchovský 
starosta Petr Fischer. Umístění 
továrny na Zlíchově překazi
la stavba Buštěhradské dráhy 
a cementárna byla nakonec 
postavena v nedalekém Radotí

PODNIKÁNÍ

Maxmilian Herget – cihly, 
cement, politika i charita  

HISTORIE

Pětka ČERVENEC–SRPEN /2021

Matriční záznam o křtu Maxmiliana Hergeta 8. září 1823

Historická podoba lomu v Prokopském údolí
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MČ PRAHA 5 POKRAČUJE V BOJI PROTI NELEGÁLNÍMU GRAFFITI

ZDARMA

POSKYTUJE KVALITNÍ ANTIGRAFFITI NÁTĚR SCHVÁLENÝ PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM 
ZAJIŠŤUJE ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI PO CELOU DOBU PROGRAMU

Antigraffiti program Prahy 5 je zaměřen na odstraňování nelegálních sprejových nástřiků. 
Cílem programu je zlepšování vzhledu naší městské části.  

Program spočívá v aplikaci  antigra�ti nátěru 
a následném udržování objektů.

Program mohou využít i soukromí majitelé objektů a společenství vlastníků jednotek.

Věříme, že systematickým odstraňováním graffiti odradíme sprejery 
od ničení nemovitostí napříč celou Prahou 5.

Veškeré informace včetně přihlašovacího
formuláře najdete na www.5antigra�ti.cz nebo www.praha5.cz

nebo volejte 257 000 125

BC. Lukáš Herold
místostarosta MČ Praha 5

PROGRAM
 ANTI

GRAFFITI
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ně. Hospodářskou kondici spo
lečnosti ale záhy vážně narušila 
ekonomická krize 70. let. Herget 
této situace využil a závod velmi 
výhodně odkoupil. Pod názvem 
PortlandCementfabrik Radotín 
Max Herget z něj postupně vy
tvořil významnou součást svého 
podnikání v oblasti výroby 
stavebních hmot, kterou pozi
tivně stimulovala stále rostoucí 
poptávka po bydlení v Praze 
a jejím okolí.

Společenské a politické 
aktivity
Jeho podnikatelské úspěchy šly 
ruku v ruce s jeho společen
ským vzestupem a s aktivitami 
na poli místní i celostátní politi
ky. Jako uznání za jeho loajalitu 
k císaři za války v roce 1866 mu 
byl udělen Zlatý záslužný kříž 
s korunou. Zasedal například 
v samosprávných orgánech 
spojených obcí Hlubočepy–
Zlíchov a koncem 70. let byl 
zvolen zemským poslancem za 

takzvaně ústavověrnou stranu. 
Byl členem celé řady spolků 
a mecenášem významných 
kulturních podniků. Na stavbu 
Národního divadla přislíbil 
přispět stavebním materiálem 
v hodnotě 1500 zl. On i jeho 
rodina se stali významným 
dobrodincem zlíchovského 
kostela, poskytli prostory pro 
místní faru a slíbili, že zajistí 
její pravidelnou údržbu.

Rodina a místo posledního 
odpočinku
První manželkou Maxe 
Hergeta se roku 1861 stala 
Helena, dcera krajského 
komisaře Wilhelma Proroka. 
Svatba se konala v kostele 
sv. Mikuláše na Malé Straně 
a podle takzvaného Soupi
su pražského obyvatelstva 
spolu měli celkem pět dětí. 
Po smrti své první manželky 
si v roce 1884 vzal Sophii 
Dittrich, vdovu po Victoru 
Hergetovi (pravděpodobně 
vzdálený příbuzný). Místem 
posledního odpočinku 
Hergetů se stal rodinný hrob 
na zlíchovském hřbitově při 
východní stěně kostela. Max 
Herget zemřel 29. března 
1893 na zánět plic a spočinul 
vedle své první manželky. 
Firma se stala majetkem jeho 
žijících potomků  – syna 
Antona a dcer Wilhelminy, 
Heleny a Marie. n

Pavel Fabini

Článek čerpá z archivních materiálů 
a ze studie kolegy Tomáše Gecka 
Od akciové společnosti k rodinné 
firmě. Úloha Maxmiliana Hergeta při 
zakládání cementárny v Radotíně  
u Prahy (1871–1874).

Hroby příslušníků rodiny Hergetů  
na zlíchovském hřbitově

Usedlost Slovanka plnila roli venkovského rodinného sídla
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OHLÉDNUTÍ
◄  BAUMAXA  

NA CIBULCE
Písničkář a kytarista 
Xavier Baumaxa 
vystoupil spolu 
s Jazz Punk Trio 
v tenisovém areálu 
Cibulka. 

◄  MÚZY 
U PORTHEIMKY

V parku Portheimka 
se konala přehlídka 
tvořivosti a umění 
nazvaná Múzy 
na dálku. Děti 
základních škol 
Prahy 5 předvedly, 
že mají nápady 
a uměleckého ducha. 
Například  
i Hana Zemanová  
ze ZŠ Drtinova.

▲ KONCERT PRO VARHANY
Místostarosta Lukáš Herold (ODS, uprostřed) vystoupil společně s profesorem 
pražské konzervatoře Janem Thurim a ředitelem kůru a varhaníkem katedrály 
sv. Víta Josefem Kšicou na koncertě u příležitosti dokončení opravy varhan 
v kostele Nejsvětější Trojice u Malostranského hřbitova. Program doplnili Jakub 
Janšta, varhaník a ředitel kůru křižovnického kostela sv. Františka Serafínského, 
a dlouholetý varhaník farnosti Jan Plíšek. 

▲ SENIOŘI OTVÍRALI LOUKU 
Po několika měsících fungování on-line se prostory Komunitního 
centra Louka opět otevřely návštěvníkům. Symbolickým zahájením 
bylo červnové komorní setkání při příležitosti ocenění účastníků 
takzvané fotografické výzvy na téma „Zimní krajina Prahy“.

▲ PADDLEBOARD NA CÍSAŘSKÉ LOUCE
Pod záštitou radního Davida Duška (STAN) se v areálu kempu na Císařské louce 
uskutečnily dětské paddleboardové závody. 
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VOX POPULI
Dobrý den,
velice mě zamrzelo, že vítání občánků, 
které se nás mělo se synem týkat, se 
nekonalo. A že nebude mít památku 
na uvítání, jako jeho o dva roky starší 
bráška. Opravdu mě postoj Prahy 5 
v této situaci rozhořčil a myslím si, že 
by se dalo najít řešení, jak neodbýt své 
nové malé občany a najít třeba náhradní 
termíny během léta či později. 

Jana

Dobrý den,
chápeme Vaše rozhořčení, ale situace 
vyplynula z platných mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Všem rodičům byl zaslán omluvný dopis 
a pamětní listina. Šlo o děti narozené 
v měsících září 2020 až březen 2021, které 
bychom standardně zvali na setkání v jar
ních měsících 2021. Vzhledem k tomu, že 
se jedná přibližně o 520 dětí, nebyli jsme 
schopni z provozních důvodů rodinám 
obřad nahradit.

Nicméně pro rodiče dětí narozených 
od 1. ledna 2021 do 28. února 2021 máme 
dobrou zprávu. Po dohodě se starostkou 
Prahy 5 se letos v září uskuteční společné 
Vítání občánků s paní starostkou v areálu 
zahrady Kinských.

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na přelety letadel 
přes Prahu 5, které začaly opět na jaře, 
když skončil lockdown. Hlučné přelety 
léta komplikují a znepříjemňují život 
a kvalitu bydlení. Není možné, aby leta-
dla létala mimo hlavní město? 

Jan

Dobrý den,
dle dostupných informací probíhá od 
pondělí 26. 4. 2021 do pátku 2. 7. 2021 
uzavírka hlavní přistávací a vzletové dráhy 
06/24. Hlavní vzletová a přistávací dráha 
RWY 06/24 je uzavřena z důvodu nezbyt
ných stavebních prací souvisejících se 
zvýšením bezpečnosti provozu a zajištění 
všech legislativních požadavků. Během 
celé této etapy bude letecký provoz probí
hat na vedlejší vzletové a přistávací dráze 
12/30 v obou směrech, tedy ve směru na 
Prahu a na Kladno. Doufejme, že poté se 
situace výrazně zklidní.

Dobrý den,
proč nepokračují farmářské trhy  
na Andělu? Fungovaly asi měsíc  
a pak byly zrušeny. 

Jarmila

Dobrý den,
byl vybrán nový provozovatel trhů a bylo 
potřeba podepsat novou smlouvu s Tech 
nickou správou komunikací hl. m. Prahy. 
Šlo o nezbytné kroky a trhy by se měly 
obnovit od pátku 25. června 2021  
a pravidelně se konat každý pátek až do 
19. listopadu 2021. A následně proběhnou 
samozřejmě vánoční trhy.

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na možnost zrušit 
parkování zelených motorek určených 
k půjčování v ulici U Šalamounky a Na 
Cihlářce před prodejnou Albert. Nedá 
se tam hlavně v odpoledních hodinách 
zaparkovat. 

Petr

Dobrý den,
pro parkování „zelených“ motocyklů 
platí stejná pravidla jako u jiných druhů 
dopravních prostředků. V zónách place
ného stání musí respektovat definované 
plochy pro odstavení vozidla a není 
možné parkování zrušit jinak než úpravou 
dopravního značení. Jinými slovy vyhradit 
parkování pouze pro osobní vozidla. 
Toto je však plně v kompetenci vlastníka 
komunikace, kterým není Městská část 
Praha 5 ani Odbor dopravy ÚMČ P5, ale 
Magistrát hl. m. Prahy, kam je nutné se 
s žádostí případně obrátit.

Dobrý den,
na kterých místech Prahy 5 je možné se 
v létě zchladit, zejména s dětmi? Mám 
na mysli hlavně veřejná brouzdaliště, 
fontánky či hřiště s vodními prvky. 

Jitka

Dobrý den,
vodní prvky máme na našich dětských 
hřištích, a to mlhoviště na Dětském ost
rově a Okrouhlíku. Na Trnkově náměstí 
najdete vodní koryto (chemicky ošetřená 
voda), na Tilleho náměstí pak vodní 
střiky. O volně přístupných koupalištích 
nemáme žádný přehled, ale můžeme 
zmínit Motolské rybníky.

DOPORUČENÍ 
SPOKOJENÉ  
MAMINKY
Milí sousedé, 
pokud Vás a Vaše potomky čeká výběr 
základní školy, určitě zvolte tu v Gra-
fické ulici. Jestliže od školy očekáváte 
kvalitní vzdělávání poskytované nejen 
klasicky, ale také prostřednictvím 
zábavnějších a efektivnějších metod 
(projektové a badatelsky orientované vy-
učování), individuální přístup, konstruk-
tivní řešení případných problémů, pak je 
právě ZŠ Grafická tou pravou. 

Moje dcera v září odchází na vysně-
nou střední školu a já oceňuji nejen to, 
že ji škola výborně připravila na přijíma-
cí zkoušky, ale především jí dala pevný 
základ pro další vzdělávání i pro život. 
Osobní vztahy mezi pedagogy a dětmi, 
výchova k toleranci, podpora kritického 
myšlení a sebeúcty, vzájemný respekt – 
to je to, co školu charakterizuje. 

Chtěla bych za vše poděkovat paní 
ředitelce a celému kolektivu zaměst-
nanců školy a především třídní učitelce 
Tereze Binderové, která se stala dětem 
nejen průvodcem ve světě vzdělávání, 
ale také vzorem a přítelkyní. 

Hezké léto přeje Martina Skleničková

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 červenec a srpen 2021  
sledujte na www.praha5.cz

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

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

sobota 8.30–15.00 hodin.

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

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

Na každém stanovišti bude kontejner přistaven pouze ve vymezeném časovém úseku 
podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha, která bude koordinovat 
ukládání odpadů a zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat 
k dalšímu využití. Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo 
nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána městské policii. 

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

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

 Datum  Stanoviště
 2. 7. – 3. 7. Brdlíkova – parkoviště u hřbitova
  Nad Koulkou x Na Neklance
  Butovická x Pod Vidoulí – parkoviště
 9. 7. – 10. 7. Česká – proti č. 7
  Za Zámečkem – proti č. 10
 16. 7. – 17. 7. V Botanice – za Komerční bankou
  U Jinonického rybníčka – proti č. 7
  Pod Hájem x U Pernikářky
 23. 7. – 24. 7. U Mrázovky x Na Cihlářce
  Souběžná II x Na Vidouli
 30. 7. – 31. 7. Holyňská x Na Srpečku
  Nad Turbovou x Na Stárce
  U Hrušky – parkoviště
 6. 8. – 7. 8. Pechlátova – u č. 16
  Urbanova – parkoviště pod č. 20
 13. 8. – 14. 8. Nad Výšinkou x Na Hřebenkách
  Fráni Šrámka x Nad Husovými sady
  U Nikolajky x Na Březince
 20. 8. – 21. 8. Ke Smíchovu – mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
  Kobrova – u č. 6
 27. 8. – 28. 8. Na Pomezí – u č. 4
  Nádražní – proti č. 68
  U Vojanky – u č. 30

VOK pro sběr bioodpadu
CO DO BIOODPADU PATŘÍ?

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

Rozhodně NE: živočišné zbytky.

 Datum  Stanoviště Čas
 4. 7. Baldové x Vejražkova 9.00–12.00
  Brdlíkova – parkoviště u hřbitova 9.00–12.00
  Ke Smíchovu x Lipová alej 13.00–16.00
 11. 7. Butovická x Pod Vidoulí – parkoviště 9.00–12.00
  Hlubočepská – proti zastávce BUS Michnovka 9.00–12.00
 18. 7. Fráni Šrámka x Nad Husovými sady 9.00–12.00
  Nad Výšinkou x Na Hřebenkách 9.00–12.00
  Lumiérů x Skalní 13.00–16.00
 25. 7. Na Farkáně II x Od Vysoké 9.00–12.00
  V Břízkách č. 11 9.00–12.00
 1. 8. Nad Turbovou x Na Stárce 9.00–12.00
  Náměstí 14. října x Preslova 9.00–12.00
  Pod Hájem x U Pernikářky 13.00–16.00
 8. 8. Pechlátova č. 16 9.00–12.00
  Pod Hybšmankou – proti č. 12 9.00–12.00
 15. 8. Prosluněná x V Násypu 9.00–12.00
  Štorkánova x K Vodojemu 9.00–12.00
  U Klikovky – proti č. 23 13.00–16.00
 22. 8. Svornosti x Pod Tratí 9.00–12.00
  Trojdílná x Nad Zámečkem 9.00–12.00
 29. 8. U Dívčích hradů – proti č. 8 9.00–12.00
  U Malvazinky č. 24 9.00–12.00
 29. 8. U Nesypky x U Plátenice 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.
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NEDOSTALI JSTE PĚTKU  
DO SCHRÁNKY? 

Napište nám na: 
redakce@praha5.cz

Tajenku zasílejte do 10. srpna 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 červnového čísla:  
Václava Bergerová, Cécile 
Jabůrková, Lukáš Vandas
Správné znění tajenky:  
Pečovatelská služba  
v Košířích
Blahopřejeme!

ZÁBAVA

Pětka
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S K L A  V  J A P O N S K U

K R Á T K O D O B Á  V Ý S T A V A

M U S E U M  S K L A  P O R T H E I M K A
Štefánikova 68/12, 150 00 Praha 5-Smíchov

www.museumportheimka.cz

DOPROVODNÝ

PROGRAM

Střepy přinášejí 

štěstí

Workshop pro děti a dospělé

k výstavě Pozdravy z Tojamy – 30 let

českého skla v Japonsku

17. července 2021 / 13:00–17:00

Musem skla Portheimka

Štefánikova 12, Praha 5

70 Kč / grafický list

Rezervace termínu: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 na emailu: 

programy@museumportheimka.cz nebo na 

telefonu: +420 776 036 111
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Tutto Italiano Praha, z.s. 
Městská část Praha 5 

Vás zvou na Tutto Italiano 2021.

Kdy: 26. srpna 2021 od 12:00 do 20:00 hod.
Kde: Park Portheimka Praha 5 
Akce plná pohody, dobrého jídla a pití s typicky italskou atmosférou 
a bohatým doprovodným programem. 

Akce se koná pod záštitou
J.E. velvyslance Italské republiky v ČR – Francesco Saverio Nisio,
Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové komory – Gianfranco Pinciroli,
radního MČ Praha 5 – Davida Duška

Všichni jste srdečně zváni a vstup je zdarma!

Tutto Italiano Praha, z.s. 
Městská část Praha 5 

Tutto
20212021Italiano

Embassy of Italy
Prague
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DOPROVODNÝ

PROGRAM

Japonské rituály

a Mirror Man

Tematická přednáška Radky Müllerové

k výstavě Pozdravy z Tojamy – 30 let

českého skla v Japonsku

4. září 2021 / 11:00 – 12:30

Musem skla Portheimka

Štefánikova 12, Praha 5

50 Kč / přednáška
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Rezervace na emailu: programy@museumportheimka.cz 

nebo na telefonu: +420 776 036 111


