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TRADIČNÍ AKCE
Zažij město jinak se blíží. 
Společenský život se přesune 
do ulic. str. 5

JESLE
Zařízení Na Hřebenkách má 
větší kapacitu, nabízí ještě 
několik volných míst. str. 23

str. 14

ZPĚT DO LAVIC
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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

DOPROVODNÝ
PROGRAM

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



doufám, že máte za sebou pohodové 
léto a podařilo se vám načerpat v době 
dovolených nové síly. A pevně věřím, že 
se to povedlo v prvé řadě našim školákům 
a pedagogům. Začíná školní rok, který 
bude mimořádně důležitý pro učitele, 
rodiče a především pro naše děti. Prázd-
niny ukázaly, jak zhoubný dopad mělo 
vládní nesmyslně dlouhé uzavření škol, 
kterým jsme se stali smutnými premian-
ty v celé Evropě. Nikde nebyly děti bez 
řádného vyučování tak dlouho jako u nás. 
Dopady na jejich duševní zdraví jsme 
mohli vidět na letních táborech, kde mezi 
dětmi nezvykle narostla agresivita nebo 
naopak apatie. Ale ani na straně učitelů 
není si tuace nijak růžová. V meziročním 
srovnání vyhořelo nebo bylo těsně před 
vyhořením daleko více pedagogů než kdy 
dřív. Zmatky kolem rotační výuky, neustá-
lá nejistota a časté změny kladly na uči-
tele nároky, na které se nemohli připravit. 
Návrat dětí do škol v běžném režimu tak 
musí být celospolečenskou prioritou číslo 
jedna a musí tomu odpovídat i vytvoření 
podmínek pro hladké fungování školských 
zařízení.

U nás „na pětce“ se proto s ještě větším 
úsilím pustíme do podpory ředitelům 
škol a školek, aby se skutečně mohli 
maximálně soustředit na řízení pedago-
gické práce. Jako zřizovatel v maximální 
možné míře ulevíme od administrativní 
zátěže. Zkvalitňujeme nástroje pro jejich 
ohodnocování a již potřetí hradíme plat 
odpovídající 0,5 úvazku nepedagogickým 
pracovníkům, kteří pomáhají zajišťovat 
bezproblémový chod škol, a ulevují tak 
svojí prací ředitelům. 

Už za pár dnů pořádáme s řediteli 
našich škol víkendový teambuilding. 
Hlavním tématem společné diskuse bude 
to, čemu se říká well being, tedy budování 
pozitivní nálady v našich školách. Je to 
i o neustálém prohlubování pozitivních 

vztahů a atmosféry spolupráce uvnitř škol. 
Duševní nepohoda dětí a hrozba vyhoření 
učitelů jsou skutečným a hmatatelným 
problémem, který je potřeba řešit hned. 
Pokud to nevidí vládní činitelé, pak je to 
sice smutné, ale dát ruce do klína a žehrat 
na neschopnost druhých řešením není. 
Alespoň v rámci našich možností uděláme 
maximum možného a se zvýšeným 
zájmem podpoříme v našich školách po-
hodové a přátelské prostředí potřebné pro 
zdravý vývoj našich dětí a kvalitní výuku.

Moje snaha vyjít našim školám 
v maximální možné míře vstříc je dána 
i tím, že jako starostka městské části mám 
s řediteli škol mnohem užší kontakt než 
politik na ministerstvu či ve vládě. Jsem 
v kontaktu s lidmi a nežiju v bublině 
odtržená od reality. A to je zase důvod, 
proč jsem se rozhodla postavit za Prahu 5 
nejen na radnici, ale i ve sněmovně. Kývla 
jsem na nabídku a kandiduji tak v pod-

zimních volbách do Poslanecké sněmovny. 
Jsem přesvědčená, že právě lidé z měst, 
obcí a městských částí by měli usilovat 
o mandát poslance právě proto, že mají 
zkušenosti s řešením běžných problémů 
občanů. A velmi často přitom narážejí na 
úskalí zákonných norem, pravomocí jed-
notlivých úřadů a institucí. Vzpomínám 
si, že to byli starostové, kteří v Poslanecké 
sněmovně uhájili rozpočtové určení daní, 
které mělo posílit příjmy státního rozpočtu 
na úkor měst a obcí. Protože si velmi 
vážím dosavadní podpory občanů, ráda 
bych byla naší městské části v roli starost-
ky o něco užitečnější.

Bez ohledu na výsledky parlamentních  
voleb si ale hlavně přejme příjemný,  
klidný a barevný podzim.  

Vaše starostka
Renáta Zajíčková

Milí sousedé,

www.praha5.cz @mcpraha5 @mestska_cast_praha_5 Praha 5

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

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

@Prazska5
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ZPRAVODAJSTVÍ
FINANCE

Radnice bude kupovat proud  
na burze, ušetří miliony
Cest, jak ušetřit, se nakonec najde 
vždycky dost. Radnice Prahy 5 
spatřila rezervy mimo jiné ve 
spotřebě energií. Nový radní pro 
finance Jan Kavalírek (TOP 09) proto 
plánuje od příštího roku nakupovat 
energie na burze, a tím ušetřit přes 
tři miliony korun ročně.

„Snížení provozních nákladů radnice je mým 
hlavním cílem a efektivnější správa energií 
je jednou z cest, jak k tomu přispět. Energie 
proto plánujeme nově nakupovat centrálně, 
a to nejen pro budovy úřadu, ale i pro všech-
ny naše příspěvkové organizace – pro školy, 
pro sociální zařízení a podobně. Díky tomu, 
že budeme nakupovat najednou ve velkých 
objemech a profesionálním způsobem, 
můžeme dosáhnout významné úspory oproti 
současnému stavu,“ vysvětlil radní Kavalírek. 
Doplnil, že takto ušetřené prostředky pak lze 
věnovat na investice a rozvoj městské části. 

Radnice musí nejdříve realizovat soutěž 
na takzvaného dohodce, který bude pro-
středníkem na burze a provede veškeré kroky 
k nákupu jménem radnice. MČ Praha 5 by 
se tak měla zařadit po bok jiných městských 
částí a využít pozitivních zkušeností ústřed-
ních orgánů státní správy, které již touto 
formou energie nakupují. 

Rada páté městské části navíc v červnu 
přijala závěr k „Zavedení energetického ma-
nagementu ve školských objektech MČ Praha 
5“. „Energetický management je nástrojem 
strategického řízení v oblasti snižování 
a sledování spotřeby energie, který podporuje 
principy udržitelného rozvoje,“ stojí v důvo-
dové zprávě usnesení. 

Cílem energetického managementu je 
zajistit efektivní, hospodárný, spolehlivý 

a k životnímu prostředí šetrný provoz jaké-
hokoliv subjektu nebo státní či veřejné správy 
k pokrytí všech energetických potřeb daného 
systému.

Subjekty, které se rozhodnou zavést ener-
getický management, ušetří i jinak. V případě 
zavedení energetického managementu včetně 
následné certifikace (ČSN EN ISO 50001) 
přináší úspory mimo nižších nákladů na 
spotřebu energie i tím, že odpadá povinnost 
energetického auditu podle zákona o hos-
podaření s energií. Cenové relace provedení 
energetického auditu se v současné době 
pohybují v desítkách tisíc korun za budovu 
a musí být dle výše zmíněného zákona prová-
děny nejméně každých deset let. 

„Na schválený projekt Zavedení energe-
tického managementu ve školských objektech 
MČ Praha 5 navíc budeme žádat o dotaci 
z programu EFEKT II Ministerstva průmy-
slu a obchodu, díky čemuž je pro nás jeho 
realizace velmi levná,“ uvádí Kavalírek. Z po-
skytnuté dotace je možné hradit i výdaje na 
přípravu a zpracování systému pro monito-
rování a vyhodnocování spotřeby energie do 
výše 60 tisíc korun. Odbor školství navrhuje 
požádat o dvouleté čerpání dotace, tj. do 
konce příštího roku. Udržitelnost projektu je 
pět let od uplynutí ukončení realizace, během 
níž je příjemce dotace povinen zasílat kaž-
doročně Ministerstvu průmyslu a obchodu 
zprávu o udržitelnosti projektu. n red

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Hlasujte o vítězných návrzích
Od 10. září 2021 do konce 

října letošního roku 
budou moci občané 

rozhodnout, které projekty 
uspějí v rámci letošního parti-
cipativního rozpočtu „Zlepšuj 
pětku“. 

Na hlasovací stránce bu-
dete nejprve vyzváni k zadání 
telefonního čísla, na které vám 

prostřednictvím SMS přijde 
ověřovací kód (tato SMS není 
nijak zpoplatněna). Na základě 
tohoto kódu je možné jednou 
odhlasovat. Po zadání kódu se 
zobrazí návrhy, kterým můžete 
udělit plusové i minusové 
hlasy.

Participativní rozpočet 
umožňuje, aby se občané 

zapojili do rozhodování o roz-
voji své městské části či obce. 
Radnice vyčlení část peněz 
z ročního rozpočtu, obyvatelé 
pak posílají své návrhy, co by se 
za tyto peníze v městské části 
mělo zrealizovat nebo zrekon-
struovat. Letos na tento projekt 
pátá městská část vyčlenila 
deset milionů korun. n red

Energie budeme nakupovat centrálně, říká radní Jan Kavalírek
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www.zlepsujpetku.cz



ZAŽÍT MĚSTO JINAK

Sestavte si Prahu 5 
podle sebe
Domácí dobroty, dílny a přednášky, vystoupení místních 
umělců nebo soutěže. V sobotu 18. září se společenský, 
kulturní i kulinářský život v Praze 5 přesune do ulic. 

Sousedské slavnosti Zažít město 
jinak v režii spolku AutoMat 
a stovek místních organizáto-
rů a organizátorek ukážou, že 
veřejný prostor nemusí patřit jen 
autům nebo nutným přesunům. 
Letošní téma akce „Návod 
k sestavení“ pak poukazuje na 
základní princip slavností „udělej 
si sám“ a zároveň možnost ovliv-
ňovat své okolí i své město.  

Arbesovo náměstí, Barran-
dov (už 11. září), Hlubočepy, 
Karlštejnská, Starý Barran-
dov, Terasy Brabenec, U Niko-
lajky, U Okrouhlíku, Waltrovka 
a Divadlo 20. To je výčet lokalit 
Prahy 5, které třetí zářijovou so-
botu zasáhne sousedský mumraj. 

Barrandov ožije také na plácku 
před ZŠ V Remízku, z frekven-
tované Karlštejnské v Jinonicích 
se na jeden den stane pěší zóna. 
V samém srdci Smíchova se pak 
můžete vydat třeba na Arbe-
sovo náměstí, kde organizátoři 
a organizátorky plánují před-
nášku o historii místa, soutěže 
a tvoření pro děti, deskové hry či 
divadélko. A to samozřejmě není 
všechno. Více informací, seznam 
lokalit a postupně i podrobnosti 
programu najdete na webu zazit-
mestojinak.cz. Do sousedských 
slavností se zapojí víc než  
100 míst po celé Praze a také 
dalších 45 měst. Tam všude se 
nadšení dobrovolní organizátoři 

a organizátorky rozhodli svým 
sousedům i návštěvníkům před-
stavit své okolí takové, jaké by ho 
chtěli mít. Zažít město jinak je 
striktně apolitická a nekomerční 
akce, kterou nejlépe podpoříte 
tím, že prostě přijdete. Kreativitě 
se ovšem meze nekladou a po-
moci můžete třeba i zapůjčením 
nádobí, agregátu nebo upečením 

něčeho dobrého. Záštitu nad 
slavnostmi Zažít město jinak 
2021 převzal primátor hlavního 
města Zdeněk Hřib (Piráti) a sta-
rostka Prahy 5 Renáta Zajíčková 
(ODS). Radnice Prahy 5 akci 
podpořila i finančně.

Akce bude v souladu s aktuál-
ně platnými protiepidemickými 
opatřeními. n red

Takto se lidé bavili při akci Zažij město jinak v ulici U Nikolajky
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VYCHÁZKA SE STAROSTKOU. 
V neděli 12. září se uskuteční 
další z řady vycházek v rámci 
akce Se starostkou okolo pětky. 
Tentokrát se bude mapovat 
umění ve veřejném prostoru 
Prahy 5. V současnosti v Praze 
vzniká málo kvalitních a inova-
tivních uměleckých děl a site-
-specific intervencí ve veřejném 
prostoru. Víte například, co 
je mural art? Kde ho v páté 
městské části najdete? A čím se 
liší od graffiti? Sraz zájemců je 
v 10 hodin u kobky číslo devět 
na Hořejším nábřeží. 

PŘEKVAPENÍ PRO PRVŇÁČKY. 
Z prvního školního dne si 
prvňáčci v Praze 5 odnášejí 
nejen spoustu nových zážit-
ků, ale také speciální knihu 
pohádek. Radnice společně 

s autorem Petrem Březinou 
vydala Pohádky z kouzelné 
pětky, kterou ilustrovali žáci 
třinácti základních škol Prahy 
5 a Slivence. „Jsem moc ráda, 
že se nám knihu podařilo vydat. 
Nejde jen o to, že je ilustrovaná 
dětmi z našich škol, ale příběhy 
jsou napsané moc hezky a děti 
získají skrze pohádky pevněj-
ší vazbu s místem, kde bydlí, 
kam chodí do školy,“ uvítala 
vydání knihy starostka Renáta 
Zajíčková (ODS). V příštím čísle 
Pětky přineseme rozhovor se 
spisovatelem Petrem Březinou, 
který mimo jiné představí i svou 
literární akademii. Přejeme 
všem prvňáčkům krásné chvíle 
ve školních lavicích.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Vládní 
omezení proti šíření nemoci 
covid-19 připravilo rodiče 
o oblíbené vítání občánků. Proto 
v zahradě Kinských proběhne 
netradiční a neformální vítání 
občánků pod širým nebem. 
„Ráda bych vás ujistila, že 
i mě velmi mrzelo, že nemohl 
v řádném termínu proběhnout 
oficiální obřad přivítání nových 

občánků do života v naší měst-
ské části. S ohledem na součas-
né rozvolňování restriktivních 
opatření a také vzhledem 
k zájmu rodičů o vítání občánků 
jsme situaci uvážili a rozhodli 
se, že vám nabídneme možnost 
společného neformálního 
setkání,“ řekla starostka Renáta 
Zajíčková (ODS). Jménem svým 
i ostatních zastupitelů proto 
rodiče zve 7. září v časovém 
rozmezí od 9 do 12 hodin do 
zahrady Kinských č. p. 98, před 
Národopisným muzeem. Tam 
bude vaše děťátko přivítáno 
a obdarováno. Akce proběhne 
při dodržení platných protiepi-
demických opatření.

TRAMPING NA LAMPÁRNĚ. 
Povídání o vzniku trampování, 
trampských osadách, táboro-
vých ohních, zálesácích, vodá-
cích a všem, co trampský život 
provázelo a provází, se koná 
21. září v 17 hodin v Lampár-
ně v Lidické ulici 31. V pořadu 
zazní trampské písně a country 
songy, z nichž většina patří do 
zlatého fondu trampské a coun-
try hudby. V pořadu Křeslo pro 

hosta vystoupí 9. září od 17 ho-
din herečka Valérie Zawadská. 
Účinkují Pavel Skalický a Dana 
Klásková. Vstupné dobrovolné, 
pořad se koná za finanční pod-
pory MČ Praha 5.

GASTRO NA NÁPLAVCE. Na 
Smíchovské náplavce můžete 
4. září ochutnat to nejlepší ze 
světového street foodu. Kdo 
má rád orientální kuchyni, 
určitě si 8. září nenechá na pěší 
zóně Anděl ujít akci Zažij Indii. 
Náplavka následně 2. října hostí 
festival Asia street food.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,  
protože chceme stále zlepšo-
vat přístup k vašemu časopisu 
Pětka, rozhodli jsme se na jeho 
stránkách více užívat takzvané 
QR kódy. Jak fungují? V praxi 
stačí vyfotit QR kód na váš 
mobilní telefon skrze nainsta-
lovanou aplikaci QR čtečka. Ta 
rozlišuje znaky kódu a přeloží 
je na žádané informace jako 
například text, vizitku a hlavně 
internetový odkaz. Využití kódu 
nabízí široké možnosti, napří-
klad i při placení mobilem. n red

KRÁTKÉ ZPRÁVY



#uklid(n)ímeAnděl

Pozor na změny 
vedení MHD

!

Opravy vestibulu metra směrem Na Knížecí dokončí Dopravní podnik v druhé polovině 
října. Ve stejném termínu se znovu otevře i autobusový terminál, což znamená, že 
všechny linky se vrátí na svá obvyklá stanoviště. Uvědomujeme si, že probíhající práce 
a přemístění zastávek způsobují komplikace, zejména v tak hektickém období, jakým je 
konec léta a začátek školního roku.  Stavební práce brzy skončí a odměnou nám všem 
bude nový prostor výstupu z metra směrem Na Knížecí.  Rovněž se tak uvolní přelidněný 
výstup u Anděla. Děkujeme Vám za trpělivost a shovívavost.  

B Anděl

231

N
ádražní

Stoupežnického

Jindřicha Plachty

Lidická

Vltavská

Karla Engliše

Ostrovského

Za Ženskými domovy

OC Nový Smíchov

B Anděl

137

120 137

137

231

120 137 231

120

Tram

Bus

Zrušená zastávka

Náhradní zastávka

137

Na Knížecí brzy v novém
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PŘEDSTAVUJEME

Ing. JARMILA SVOBODOVÁ
předsedkyně
zastupitelka MČ Praha 5  
(TOP 09)

MUDr. MICHAL BEDNÁŘ
místopředseda
zastupitel MČ Praha 5 (ODS)

Členové:

Mgr. JAN DOBEŠ
(nom. STAN)

JOSEF ENDAL
zastupitel MČ Praha 5 (ANO)

Bc. JAKUB CHROMÝ
(nom. ODS)

JANA POLONI
(nom. ANO)

JAKUB SUCHEL
(nom. KDU-ČSL)i Jak kontaktovat Komisi sociální a zdravotní?

Tajemník Petr Chvátal

tel. č.: 257 000 468, e-mail: petr.chvatal@praha5.cz
www.praha5.cz/sekce/komise-socialni/

Jednání komise jsou veřejná. U problema-
tiky, která se týká osobních či citlivých 
údajů, je účast veřejnosti vyloučena. 

Hlavní náplň činnosti komise:
n  posuzuje koncepci, strategii a politiku 

sociálních služeb a v oblasti sociálního 
bydlení (v souladu se schválenými do-
kumenty MČ Praha 5), iniciuje změny 
a návrhy v rozsahu své působnosti 
k Radě MČ Praha 5,

n  zabývá se problematikou etnických 
skupin a národnostních menšin, 

n  vyhodnocuje a předkládá stanoviska 
a aktuální informace a podklady pro 
rozhodování rady města, týkající se 
vývoje a situace v oblasti působnosti 
komise,

n  předkládá Radě MČ Praha 5 cestou 
věcně příslušného radního iniciativní 
návrhy v oblasti působnosti komise,

n  spolupracuje s orgány komunitního 
plánování v oblasti střednědobého plá-
nování sociálních služeb na území MČ 
Praha 5 a služeb souvisejících,

n  při plnění úkolů spolupracuje s po-
skytovateli sociálních služeb a dalšími 
veřejnými službami, jejichž náplní 
činnosti je řešení sociální problematiky 
obyvatelstva (např. mateřská centra, 
spolky sdružující handicapované osoby, 
seniory atd.),

n  projednává návrhy, podněty a stížnosti 
občanů či organizací a příslušných 
odborů působících na území pátého ob-

vodu, pokud se na komisi přímo obrátí, 
a to opět v oblasti působnosti komise, 

n  podílí se na přípravě a vyhlášení do-
tačních programů v oblasti působnosti 
komise,

n  projednává a následně doporučuje 
Radě MČ Praha 5 návrhy na pronájem 
bytů na základě žádostí ze sociálních 
důvodů a seniorů vč. žádostí o pro-
dloužení nájemního vztahu z těchto 
důvodů,

n  spolupracuje s nestátními a charitativ-
ními organizacemi, které sídlí v Praze 
5 a také s organizacemi z jiných MČ, 
které poskytují sociální služby obča-
nům v Praze 5.

„Komise řeší sociální problematiku, pře-
devším pak přidělování bytů ze sociálních 
důvodů a bytů pro seniory. Primárně posu-
zujeme sociální situaci žadatelů, bereme ale 
v úvahu i prevenci vzniku pohledávek a další 
skutečnosti. V rámci projektu tréninkového 
bydlení pro matky s dětmi či programu pro 
osoby nacházející se v tíživé sociální situaci 
spolupracujeme s neziskovými organizace-
mi Naděje a Arcidiecézní charitou Praha. 
Komise také projednává návrh Akčního 
plánu sociálních služeb či spolupracuje na 
vyhlášení dotačních programů pro podporu 
sociálních služeb Prahy 5,“ sdělila předsed-
kyně komise Jarmila Svobodová. n red

Komise sociální a zdravotní 
Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 5. 
Její tajemník je pracovníkem ÚMČ Praha 5, odboru sociální problematiky 
a prevence kriminality nebo odboru bytů a privatizace, který zabezpečuje 
organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů předsedy komise.

Informace k chodu úřadu i pro 
volný čas. Volební okrsky, 
spádovost škol, městský 

mobiliář, mapa dětských hřišť 
nebo seznam památek na území 
městské části s fotografiemi 
i stručnou historií. Geoportál 
pomáhá mapovat veřejný prostor 
Prahy 5, bude stále interak-
tivnější a obyvatelům nabídne 
možnost aktivně se zapojit do 
místního dění.

„Městská část v geoportálu 
na jednom místě sdílí maximum 
otevřených informací a zároveň 
k nim získává zpětnou vazbu. 
Občané na mapě přehledně vidí, 
co se děje nebo plánuje v okolí 
jejich bydliště. Cílem je otevře-
nost radnice – neodkazovat pouze 
na úřední desku,“ říká starost-
ka Renáta Zajíčková (ODS). 
Interaktivní mapa městské části 
už teď nabízí informace o celém 

katastrálním území, spádovost 
škol, tipy na zajímavé výlety 
nebo informuje o dopravních 
uzavírkách. Zveřejněný ediční 
plán pro druhé pololetí postupně 
rozšíří geoportál o další vrstvy: 
přibudou například investiční zá-
měry městské části nebo přehled 
projektů realizovaných v rámci 
participativního rozpočtu. Kromě 
užitečných dat nabídne geoportál 
také volnočasovou sekci – přehled 

kulturních a společenských akcí, 
tipy na výlety, běžecké trasy, za-
jímavosti z historie Prahy 5 nebo 
články magazínu Pětka v on-line 
podobě. Přichystány jsou také 
soutěže pro všechny, kteří mají ži-
vot „na Pětce“ 
rádi. n red

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Geoportál funguje v ostrém provozu

i
Více najdete na
geoportal.praha5.cz
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Místostarosta Lukáš Herold 
(ODS) si považuje, že pražští 
radní žádost vyslyšeli. „Jde ale 

jen o první krok k záchraně hodnotné 
stavby a vyhráno ještě není. Věřím 
však, že jsme získali potřebný čas, aby 
Ministerstvo kultury mohlo posou-
dit podnět k prohlášení vily kulturní 
památkou,“ konstatoval Herold, který 
tento krok na radnici prosadil. Praha 5 
bude také nadále usilovat o rozšíření 
památkové zóny metropole v rezidenč-
ních čtvrtích na jejím území.

Kontroverzní rozhodnutí
Vydání demoličního výměru na 
vilu stavitele Beneše vzbudilo velké 
rozepře jak mezi veřejností, tak mezi 
zástupci radnice a politiky. Samosprá-
va se od počátku vydání rozhodnutí 
stavebním úřadem snažila najít kroky, 
jak hodnotnou vilu s romantickými 
prvky ze začátku 20. století zachránit. 

Stavební úřad, který je pověřený 
výkonem státní správy podle zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu, vydal 9. 7. 2021 
rozhodnutí o odstranění vily Viktora 
Beneše v ulici Nad Výšinkou 1258/15 
na podnět vlastníků objektu. A to se 
znalostí stanovisek dotčených orgánů, 
mj. Odboru památkové péče MHMP.

2004 je objekt prázdný a chátrá. Není 
však nutné ho demolovat. Rozhodla 
jsem se tedy udělat veškeré možné kro-
ky k jeho záchraně. Založila jsem petici 
na její záchranu a také jsem podala 
žádost na Ministerstvo kultury o pro-
hlášení vily za kulturní památku. Vila 
je náš místní diamant,“ uvedla pražská 
zastupitelka Eva Horáková (Piráti).

Rozšíření památkové zóny
Zástupci městské části se od vydání roz-
hodnutí o demolici vily výše zmíněným 
stavebním úřadem snažili najít kroky, 
jak vilu zachovat. Svolali proto mimo-
řádnou Radu městské části Praha 5, na 
níž využili všech dostupných nástrojů, 
které by mohly danou situaci zvrátit.

„Shodli jsme se na tom, že musíme 
využít všech dostupných možností, 
které jako samospráva máme. Ne-
můžeme dopustit, aby byly hodnotné 
stavby – jakou vila Viktora Beneše 
bezesporu je – srovnávány se zemí. 
Doufám, že náš podnět ministerstvo 
vyslyší a vila zůstane zachována,“ 
vysvětluje místostarosta Herold.

Na mimořádném jednání se 
radní Prahy 5 usnesli ještě na dalším 
kroku, který má zamezit podobným 
případům bourání vil v rezidenčních 
čtvrtích. Schválili usnesení vyzývající 

PAMÁTKY

„Benešovka“ má 
šanci na záchranu
Radní páté městské části koncem července na svém 
mimořádném zasedání potvrdili snahu městské části 
Praha 5 o zachování vily architekta Viktora Beneše 
v ulici Nad Výšinkou. S hlavním městem Praha radnice 
spolupracovala na vypracování podnětu o prohlášení 
vily kulturní památkou. Beneš byl za Rakouska- 
-Uherska významným stavitelem, podílel se například 
na rekonstrukci Invalidovny v roce 1921.  
„Jeho“ vila tak získala velkou šanci na záchranu.

O VILE:
Nachází se v rezidenční zóně na Hřebenkách. Jejím 
autorem je stavitel Viktor A. Beneš. Byla postavena 
v letech 1910 až 1911. Objekt je trojkřídlý, postavený 
na půdorysu písmene U. Objekt je dvoupatrový 
s mansardovou střechou s vloženými trojúhelnými 
vikýři a s bohatě členěnými fasádami. Výtvarně 
mimořádně bohaté je provedení vstupu do vily 
v podobě gotického portálu. Neméně výtvarně 
působivý je i interiér stavby.

V souvislosti s tímto rozhodnu-
tím nebyla samospráva MČ Praha 5 
zařazena do okruhu účastníků řízení, 
takže nedostala prostor nahlédnout do 
podkladů. Proti rozhodnutí stavební-
ho úřadu může podat odvolání pouze 
účastník řízení, tedy v tomto případě 
také hlavní město Praha, které bylo 
mezi účastníky řízení o demolici 
zařazeno jakožto vlastník sousedních 
pozemků. Reakce magistrátu ale byla 
takřka okamžitá, město se ztotožnilo 
s návrhem Prahy 5 během pár dnů.

„Vila je nesmírně cenná, neboť byla 
dostavěna ještě v období před první 
světovou válkou. Zvláštností a raritou 
této stavby je zejména kombinace 
kamenného a režného zdiva. Od roku 

Zvláštností 
a raritou 
stavby je 
zejména 
kombinace 
kamenného 
a režného 
zdiva.
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k rozšíření městské památkové zóny 
v rezidenčních vilových čtvrtích na 
území páté městské části.

„Tlak na bourání hodnotných 
vil v Praze 5 je v posledních letech 
znatelně vyšší. Naše samospráva nemá 
tak silné nástroje, aby v podobných 
situacích, jako je případ Benešovky, 
mohla zákonně zasáhnout. Zašleme 
proto podnět na Ministerstvo kultury, 
aby rozšířilo památkové zóny na území 
Prahy 5, a nastavíme přísnější pravidla 
pro investory, aby k podobným situa-
cím v budoucnu nedocházelo,“ míní 
místostarosta Tomáš Homola (STAN).

Podle vyjádření předsedkyně 
Výboru pro územní rozvoj Zuzany 
Hamanové (STAN) může být za 

památkovou zónu prohlášena určitá 
část sídelního útvaru, která vykazuje 
významné kulturní hodnoty a před-
stavuje odkaz minulosti, který chceme 
zachovat. Zóna by měla chránit 
celkový charakter území, tedy urbani-
stickou strukturu, parcelaci pozemků 
a samozřejmě vnější vzhled budov.

„Součástí ochrany je i to, že vilu 
v památkové zóně nemůže její majitel 
jednoduše zbourat. Není to sice vy-
loučené, ale v takovém případě musí 
nejprve předložit projekt nové stavby, 
kterou zamýšlí realizovat, a památková 
péče hodnotí, zda je bourání osprave-
dlnitelné. Zda je nová stavba minimál-
ně stejně kvalitní jako ta původní, zda 
nepoškodí vzhled zóny. K nové stavbě 
probíhá územní nebo společné řízení, 
kde je městská část jeho účastníkem 
a má tak možnosti, jak v území hájit 
své zájmy. Může podávat námitky 
a odvolání a mimo jiné je také včas 
informována o záměru zbourat 
původní vilu,“ přibližuje podstatu věci 
Hamanová.

Fungující památková zóna je podle 
ní systémově nejvhodnějším způso-
bem, jak chránit staré vilové čtvrti. 
„Konkrétně nyní řešíme, že existující 
památková zóna Smíchov sice svou 
rozlohou zasahuje až do přilehlých 
vilových čtvrtí, ale poněkud nelogic-
ky v nich končí, aniž by obsáhla celé 
svébytné území. Za městskou část 
chceme proto požádat o rozšíření 
Památkové zóny Smíchov zejména 
v oblasti Hřebenek a Malvazinek,“ 
dodala. n red

Praha 6

Praha 5

Praha 4

Praha 8

Praha 12

Praha 10

Praha 20

Praha 22

Praha 9

Praha 14

Praha 13

Dubeč

Zličín

Praha 15

Praha 21

Zbraslav

Praha 11

Vinoř

Čakovice

Řeporyje

Praha 16

Lipence

Ďáblice

Praha 7

Libuš

Slivenec

Praha 3

Kunratice

Praha 1

Praha 19

Kolovraty

Troja

Újezd

Běchovice

Praha 18

Suchdol

Šeberov

Klánovice

Praha 2

Královice

Nedvězí

Satalice

Velká Chuchle

Koloděje

Křeslice

Benice

Nebušice

Dolní Chabry

Praha 17

Dolní Počernice

Lochkov

Březiněves

Lysolaje

Dolní Měcholupy

Štěrboholy

Přední Kopanina

Petrovice

Smíchov
Vinohrady, Žižkov, Vršovice

Karlín

Nusle

Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice

Baba

Královice

Barrandov

Vilová kolonie Ořechovka

Stará Hostivař

Tejnka

Staré Ďáblice

Staré Střešovice

Staré Bohnice

Osada Rybáře

Střešovičky

Osada Buďánka

Památková rezervace v hl. m. Praze

Praha 5 - Stodůlky

Praha 6 - Ruzyně

Legenda
Hranice Prahy

Městské části

Katastrální území

Památkové rezervace
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Ochranné pásmo Památkové rezervace v hl. m. Praze

Mapa památkově chráněných území Hl. m. Prahy

1:60 000Zpracovatel:   Útvar rozvoje Hl. m. Prahy
Datum:           prosinec 2012

Vila Viktora Beneše  
pochází ze začátku 20. století

MAPA PAMÁTKOVĚ 
CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 
HL. M. PRAHY

Hranice 
městských částí

Katastrální 
území

Památkové 
rezervace

Památkové zóny

Ochranné pásmo 
Památkové 
rezervace  
v hl. m. Praze

Nemůžeme dopustit,  
aby byly hodnotné stavby 
– jakou vila Viktora 
Beneše bezesporu je – 
srovnávány se zemí. 
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ROZVOJ
INVESTICE

Zvelebování Prahy 5 
pokračovalo i v létě
Prázdninové měsíce bývají často využívané  
pro začátek či dokončení nejrůznějších investičních 
akcí. Nejinak tomu bylo i letos.  
Přinášíme výčet těch nejdůležitějších.

Vybudování 
regeneračního 
prostoru ve 
Štefánikově ulici  
(poblíž Švandova 
divadla)
Jde o rekonstrukce veřejného 
prostranství před domy č. p. 
10 a 259. „Došlo k odstranění 
stávajícího podkladu, položení 
nové podkladové vrstvy a ob-
rubníků, dlažby, kostek a opravě 
vozovky. Prostor nově zdobí 
stromy a tři lavičky s opěra-
dlem s kotvenou konstrukcí,“ 
informoval místostarosta Lukáš 
Herold (ODS).

MŠ Pod Lipkami

Další akcí plánovanou na letní 
prázdniny tohoto roku bylo 
zateplení učebnového pavilonu 
objektu MŠ Pod Lipkami, včetně 
dílčí výměny oken a jejich osazení 
stínící technikou (kombinace 
venkovních a vnitřních žaluzií 
a mléčných folií).

Stavební úpravy 
domu Elišky 
Peškové 7

Předmětem investice je vybudo-
vání nových bytových jednotek 
v podkroví objektu a rekonstruk-
ce nebytových prostor v přízemí 
budovy.

Poliklinika 
Barrandov
Objekt má nyní nový zateplovací 
systém na fasádách, rovněž došlo 
k výměně oken včetně slunola-
mů.

ZŠ Nepomucká
Zateplení fasád a podstřešního 
prostoru objektu školy minerální 
vatou, výměna oken. Součástí 
akce byla instalace nuceného 
větrání tříd a vyhotovení nového 
průkazu energetické náročnosti 
objektu dle současných předpisů.  

Raudnitzův dům

Dokončení rekonstrukce his-
torického objektu Raudnitzova 
domu v Hlubočepech, jenž je 
kulturní památkou. Bylo tam vy-
budováno 25 bytových jednotek 
pro seniory. Pokud máte zájem 
o seniorské bydlení, navštivte 
webové stránky www.csop5.cz.

V třetím červnovém týdnu 
obdržela městská část Praha 5 
rozhodnutí o schválení dotace 
144. výzvy Operačního progra-
mu životní prostředí č. CZ.05.1. 
24/0.0/0.0/20_144/0013623 na 
projekt výstavby retenčních ná-
drží u Raudnitzova domu, kde je 
budován dům pro seniory s pe-
čovatelskou službou. Realizací 
tohoto projektu dojde k lepšímu 
hospodaření s dešťovou vodou 
v památkově chráněném objektu 
Raudnitzova domu. Dešťové 
vody ze střech objektu byly 
dosud svedeny volně na terén 
a přilehlý chodník. Částečně byly 
vsakovány do terénu, částečně 
vtékaly po komunikaci do veřej-
né dešťové kanalizace.

Realizací projektu budou zbu-
dovány dvě podzemní retenční 
nádrže s akumulačním prostorem 
o celkovém objemu 70 m3 na za-
chytávání dešťových vod ze střech 
objektu a přilehlých dvorů. Tyto 
dešťové vody budou využity na 
zálivku zeleně a splachování WC 

v domě pro seniory. Pro rozvod 
dešťové vody k odběrným místům 
bude sloužit domácí vodárna 
s úpravnou dešťové vody, umís-
těná v prostoru kotelny. Vnitřní 
obvod bude oddělen od rozvodu 
užitkové i pitné vody, pro rozvod 
dešťové užitkové vody za účelem 
zalévání zahrady a splachování 
WC bude použito samostatné 
rozvodné potrubí.

Retenčními opatřeními dojde 
k výraznému snížení průto-
ku dešťových vod z řešeného 
objektu do veřejné kanalizace 
odváděných mimo území ČR.

Podpora opatření na zadr-
žování dešťové vody je priori-
tou městské části Praha 5 a je 
zahrnuta i v nedávno schválené 
Strategii rozvoje MČ Praha 5 
2030+ v rámci opatření 5. 6. 3 
„Zajištění udržitelného hospoda-
ření dešťovými vodami“.

Chaplinovo  
náměstí

Komplexní obnova veřejného 
prostoru Chaplinova náměs-
tí na Barrandově. Úpravy 
spočívají v celkové kultivaci 
prostředí tak, aby odpovídaly 
soudobým technickým a este-
tickým standardům vycháze-
jícím z veřejných projednání 
s obyvateli. V řešeném území 
bude kompletně obnoveno 
veřejné osvětlení, vybudová-
no pítko a závlahový systém. 
Veškeré dešťové vody budou 
vsakovány ze zpevněných ploch 
pomocí vsakovacích dlažeb 
a systému drenáží a vsakovací 
jímky. Součástí realizace je též 
asanace dřevin, pěstební opat-
ření a výsadby nových dřevin. 
Obnova začne v září. n red

Vizualizace znázorňující budoucí podobu Chaplinova náměstí
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ZÁPIS OD 6.9.2021

TANEČNÍ STUDIO ANDREA

STEP TANEČNÍ PRŮPRAVA

STREET DANCE CONTEMPORARY

TÝNEC NAD SÁZAVOU
Společenské centrum Týnec, Klusáčkova

PRAHA 4 - Michle
ZŠ Ohradní, Ohradní 49/1366

PRAHA 5 - Smíchov
ZŠ Santoška, U Santošky 1007/1

PRAHA 5 - Smíchov
TS Andrea, Zoubkova 1231/4

W
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Z

777 042 460 - Andrea Myslivečková
a.mysliveckova@tsandrea.cz

KURZY 2021|2022

Všechny potřebné informace najdete na

KDE NÁS NA
DETE?

PRAHA 8 - Bohnice
KD Krakov, Těšínská 600

PRO D�TI OD 3 LET

A� PO SENIORY

ZAČÍNÁME 13.9.2021

 

K O N C E R T Y  P O D  K Ř Í D L Y

A N D Ě L Ů

S O B O T A  4 .  Z Á Ř Í  2 0 2 1  O D  1 9 : 0 0  � O D .

K V A R T E T O  M A R T I N Ů

N A  P R O G R A M U  S K L A D B Y  A N T O N Í N A  D V O Ř Á K A  A  J O S E F A  S U K A

Ú T E R Ý  1 4 .  Z Á Ř Í  2 0 2 1  O D  1 9 : 0 0  � O D .

F O E R S T R O V O  K O M O R N Í  P Ě V E C K É  S D R U Ž E N Í

S B O R M I S T R  J A R O S L A V  B R Y C H

N A  P R O G R A M U  S K L A D B Y  " . L U K Á Š E ,  O . G J E I L A ,  G . F O R B E S E ,

T . S U R O V Í K O V É ,  P . K O R O N T H Á L Y H O  A  D A L Š Í C H

T É Ž  S E  M Ů Ž E T E  O S V Ě Ž I T  V  N A Š Í  P Ř Í J E M N É  K A V Á R N Ě  K R I S T I A N .

 

 

 

V S T U P N É  D O B R O V O L N É  

–  M I N I M Á L N Í  D O P O R U � E N !  P Ř Í S P Ě V E K  1 0 0 , �  K �

 

K O S T E L

 K R I S T A

S P A S I T E L E  

N A

B A R R A N D O V Ě



KULTURA A SPORT

Během prázdninových měsíců mohli návštěvníci 
zhlédnout výstavu akademického malíře Jiřího Lhoty, 
od poloviny září nabízí Galerie Prádelna při Komunitním 
centru Prádelna žánrově odlišnou výstavu kreseb 
a maleb Miloslavy Velické.

Autorka patří mezi senio-
ry, kteří se účastní aktivit 
komunitních center 

a právě absolvování kurzu 
kresby v Komunitním centru 
Louka jí dodalo chuť a odvahu 
zobrazovat i těžší a složitější 
náměty. Nicméně již od dětství 
ráda kreslila a velký vliv na ni 
měl její učitel na střední škole. 
Od té doby si na každý výlet 

přibalila do tašky blok s tužkou. 
Celý život působila jako učitelka 
v Praze 5 a díky této profesi se 
také snažila rozvíjet lásku ke 
kreslení u svých žáků. Se svými 
dvěma dětmi už od „školko-
vého“ věku sedávala v přírodě 
s barvami v ruce.

Věnuje se především malbě 
temperami, ale ráda má i akvarel. 
Témata jejích děl bývají zejména 

krajinky, architektura nebo zají-
mavé budovy. Maluje především 
pro sebe, neboť jak sama tvrdí, 
v penzi má konečně dostatek 
času věnovat se svému koníčku, 
při kterém si vždy báječně odpo-
čine. Občas některá díla poslouží 
jako hodnotný dárek pro blízké 
nebo známé.

„U této výstavy oceňuji sku-
tečnost, že autorkou je seniorka 

z naší městské části, kterou 
k tvorbě motivoval kromě jiného 
kurz kresby v našem druhém 
Komunitním centru Louka. 
Tudíž tato výstava je potvrze-
ním skvělého a smysluplného 
fungování obou těchto zařízení,“ 
konstatoval radní Petr Lachnit 
(ANO), který výstavu v pondělí 
15. září 2021 ve 14.30 hodin 
zahájí. n mč

Fotosoutěž finišuje
Na začátku prázdnin jsme vyhlásili soutěž o nejzajímavější foto 
z léta na území MČ Praha 5. Zveřejňujeme snímky tří finalistů. 
O celkovém vítězi rozhodnete vy. 

Stačí zaslat e-mail na: geoportal@praha5.cz, kde napíšete 
název fotografie. Hlasovat můžete do 15. září 2021. 

Vítěz získá upomínkovou cenu. Všem účastníkům soutěže 
děkujeme. n red

GALERIE PRÁDELNA

Krajinky 
Miloslavy Velické

Miloslava Velická má k výtvarnému umění vztah už od dětství

Květy – Monika Landwójtowicz Koně – Libor Daněk

Most v mlze – M. Bachan
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Primátorky bez Dukly a Slavie 
Letošní ročník legendárního závodu na Vltavě, který se uskuteční o víkendu  
18. a 19. září, přinese jednu zásadní novinku. Poprvé plánovaně na společné lodi ne-
uvidíme mužskou posádku Dukly a ženskou posádku resortního sportovního centra 
Slávie. Jednoznačně tím hlavní závod nabude na dramatičnosti, protože dopředu 
nebude žádný jasný favorit. O to zajímavější bude samotné nedělní finále. 

Nezapomeňte, že už v pátek 17. září si můžete vychutnat závod univerzitních 
posádek. Těšte se na jedinečnou atmosféru nejtradičnějšího veslařského závodu, 
který propojuje historii a současnou špičku českého veslování. Po celý víkend bude 
na náplavce připraven také bohatý doprovodný program se vstupem zdarma. n red

LITERATURA 
POD ŠIRÝM 
NEBEM

úterý 31. srpna od 18 h 
JAKUBA KATALPA
čtvrtek 9. září od 18 h 
JOSEF MONÍK
úterý 14. září od 18 h 
ALENA JEŽKOVÁ Změna programu vyhrazena a účastníci se řídí 

aktuálními protipandemickými opatřeními.

www.literarnidum.cz

PORTHEIMKA
Štefánikova 68/12, Praha 5

před letohrádkem

čtvrtek 30. září od 18 h 
LUCIE FAULEROVÁ
úterý 12. října od 17 h 
KATEŘINA TUČKOVÁ

VSTUP

VOLNÝ

Koná se pod záštitou místostarostů Prahy 5 Lukáše Herolda a Tomáše Homoly.
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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

DOPROVODNÝ
PROGRAM

50 Kč / přednáška
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Rezervace na emailu: programy@museumportheimka.cz 
nebo na telefonu: +420 776 036 111

BARRANDOV

Balonková 
zahradní slavnost 
je pro všechny

Všechny děti, maminky, tatínkové, 
kamarádi a přátelé jsou zváni na 
Balonkovou zahradní slavnost, která 

se uskuteční v sobotu 18. září od 14.30 do 18 
hodin na zahradě a venkovní terase školky 
Delfínek, Záhorského 4, Barrandov.

Pro všechny malé i velké je připraven 
pestrý, zábavný program plný překvapení, 
tvoření, balonků, her, tance, divadla, soutěží 
a písniček. Nebude chybět ani bohatá tom-
bola a úžasné občerstvení v kavárně Petit 
Barrandov (www.petitbarrandov.cz).

Přijede i balonkový mág, divadélko 
s pohádkou O třech prasátkách, kouzelník, 
nebude chybět indiánská show, malování 
na obličej a další překvapení. Podrobnější 
informace o začátcích představení sledujte na 
webových stránkách www.skolka-delfinek.
cz a na FB. 

Školka Delfínek děkuje za spolupráci MČ 
Praha 5 a kavárně Petit Barrandov. Společně 
se ukončí léto a přivítá podzim... n mč
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ŠKOLSTVÍ
SOUDNÍ SPOR

Konečně. Radnice získala zpět 
budovu v ZŠ Pod Žvahovem
Dlouhé tři roky trvaly soudní spory 
o výpověď z nájmu jedné z budov  
ZŠ Pod Žvahovem. Tu doposud 
užívalo Taneční centrum Praha. 

Městská část Praha 5 už objekt převza-
la do své správy a celý areál čeká 
plánovaná revitalizace. „Vyhráli 

jsme oba soudní spory a děkuji i Tanečnímu 
centru Praha za bezproblémové předání 
prostor. Právě začínají stavební práce na 
rekonstrukci dalšího patra školy a máme 
připravenou revitalizaci zbytku areálu tak, 
abychom měli připravenou plně organizo-
vanou základní devítiletou školu,“ prohlásil 
místostarosta Martin Damašek (TOP 09).

Podle starostky Renáty Zajíčkové (ODS) 
má teď škola předpoklady, aby splňovala nej-
vyšší nároky na moderní školské zařízení pro 
místní děti. „Škole se otevírá cesta k rozvoji 
bez překážek, což určitě ocení i rodiče žáků, 
kteří o budoucnost školy projevovali a proje-
vují veliký zájem,“ sdělila starostka. 

Městská část Praha 5 vybuduje na uvol-
něných pozemcích mimo jiné školní jídelnu 

s kuchyní. Příští rok také plánuje demolici 
budov za objektem školy, kde vznikne ven-
kovní sportoviště pro potřeby žáků. 

„Do budoucna uvažujeme i o vybudování 
jednoduché kryté sportovní haly,“ dodal 
radní Damašek. n red

VÝUKA

Obliba moderních vyučovacích metod roste
Hejného metodu výuky matematiky nabízejí v Praze 5 
čtyři základní školy. Koncept, při kterém žáci objevují 
matematiku sami a s radostí, si chválí učitelé, rodiče 
i děti. Od nového školního roku se nově metoda zavádí 
i v ZŠ Radlická.

Proč si žáci raději pamatují 
vzorečky místo toho, aby se 
snažili porozumět problému? 

Jednoduchou otázku si v sedm-
desátých letech položil matematik 
a pedagog Vít Hejný. Koncem let 
osmdesátých už publikoval nový 
pohled na výuku matematiky 
jeho syn Milan. Tradiční výuku 
zaměřenou na nácvik standard-
ních úloh nahradil budováním sítě 
mentálních matematických sché-
mat, které si každý žák samovolně 
tvoří řešením vhodných úloh 
a pomocí společných diskusí se 
spolužáky. V roce 2007 vyšla učeb-
nice pro první stupeň základních 
škol a metoda se začala poměrně 
rychle rozšiřovat.

„Hejného metoda nás zaujala 
tím, že je dobře promyšlená, 

vypracovaná, ověřená dlouhole-
tou praxí, a navíc se stále rozvíjí, 
není statická. Všichni učitelé naší 
školy, kteří touto metodou učí, 
si ji vybrali na základě vlastního 
rozhodnutí, vedení školy je pod-
pořilo a zajistilo jim podmín-
ky. Jsme fakultní školou, takže 
se pravidelně setkáváme se stu-
denty pedagogické fakulty, kteří 
u nás vykonávají praxi, a navíc 
vedou i kroužek matematiky. 
Spolupráce učitelů se studenty, 
společné úsilí a zájem o dobrý 
výsledek obohacují obě strany,“ 
popisuje zkušenosti s Hejného 
metodou ředitel MŠ a ZŠ V Re-
mízku Milan Holub.

„Moderní pedagogika klade 
důraz na cestu objevování a práci 
s chybou a o tom Hejného meto-

da právě je. Je moc dobře, že naši 
ředitelé jsou progresivní a za-
vádějí moderní způsoby výuky. 
Školy tak nabízejí pestrou škálu 
vyučovacích metod a programů 
a rodič má pak možnost vybrat 
to, co pro své dítě považuje za 
nejlepší,“ říká starostka Renáta 
Zajíčková (ODS).

Učitelé také oceňují, že děti 
nejsou jen pasivní příjemci infor-
mací, ale výuku spoluvytvářejí. 
Navíc se metoda automaticky 
přelévá i do jiných předmětů. 

Žáci mají větší zájem o výuku. 
Na podobném principu funguje 
v mateřských školách i program 
Začít spolu (https://www.zacit-
spolu.eu/), který spoluvytváří 
děti i jejich rodiče.

„Důležité je soustředit se pře-
devším na pocity a individualitu 
dětí. Učitelé jsou spíše průvod-
cem, rádcem a kamarádem. 
Program Začít spolu klade důraz 
na prožitek, zkušenost vzniklou 
hledáním, experimentováním, 
ale i poznáním. S dětmi se pracu-
je v takzvaných centrech aktivit. 
Tato centra si děti vybírají dle 
svého zájmu, nálady a zaměření,“ 
vypočítává ředitelka MŠ Kuran-
dové Aneta Drvotová. 

Hejného metodu nabízí 
základní školy V Remízku, 
Chaplinovo náměstí, Drtinova 
a Radlická. Program Začít spolu 
praktikují v mateřských školách 
Kurandové a Beníškové. Řada 
dalších školských zařízení v Praze 
5 využívá některé prvky moder-
ních vyučovacích metod. n red 

Místostarosta Martin Damašek s klíči od předané budovy

Spolupráce učitelů 
se studenty, společné 
úsilí a zájem o dobrý 
výsledek obohacují 
obě strany.
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SMÍCHOV

FZŠ Drtinova rozšířila kapacitu
Fakultní základní škola 
Drtinova vstupuje do 
nového školního roku 
s rozšířenou kapacitou. 
Škola s rozšířenou 
výukou jazyků je jednou 
z nejstarších svého typu 
v České republice. Po 
dlouholeté snaze získala 
škola budovu Drtinova 
č. p. 3, kde po rozsáhlé 
rekonstrukci vyrostly tři 
nové kmenové učebny pro 
70 žáků.

Základní škola Drtinova 
s rozšířenou výukou jazy-
ků se dlouhodobě snažila 

o navýšení kapacit. Ve spolupráci 
s radnicí Prahy 5 nyní pojme 720 
žáků. „I když se jedná o histo-
rickou budovu, škola nabídne 
v rekonstruovaných prostorách 
tři nové moderně vybavené 
kmenové třídy. Pokračujeme tak 
v posilování kapacit našich škol-
ských zařízení a jsem přesvědče-
ná, že krásné učebny ocení nejen 
učitelé a rodiče, ale hlavně děti,“ 
řekla starostka Renáta Zajíčková 
(ODS).

Třípodlažní budovu se 
zahradou, která je napojena na 
pěší stezku pod parkem Sacré 
Coeur a těsně sousedí s areálem 

ZŠ Drtinova, využije v prvním 
podlaží školní družina. Jak 
ranní, tak i koncové družině 
bude sloužit zahrada k nejrůz-
nějším aktivitám mimo školní 
učebny. Na podzim bude na 
zahradě navíc zrekonstruováno 
i hřiště pro děti. Druhé podlaží 
je vyhrazeno žákům 1. stupně 
a kmenovým třídám. Třetí pod-
laží pak nabídne nové odborné 
víceúčelové a IT učebny pro 
žáky 2. stupně. 

„V podkroví budovy čeká 
školáky ještě čtenářský klub 
a knihovna. Jde o jednu 
z nejdůležitějších investičních 
akcí, kterou jsme jako městská 
část v poslední době úspěšně 
realizovali, a výsledek určitě stojí 
za to,“ dodává místostarosta pro 
strategický rozvoj a investice 
Tomáš Homola (STAN).

Základní škola také počítá 
s využitím nových učeben 
v odpoledních hodinách pro 

pořádání kurzů pro veřejnost. 
Zejména pro výuku cizích 
jazyků, výuku českého jazyka 
pro cizince nebo kurzy IT. 
Zrekonstruovaný objekt je na 
rozdíl od hlavní školní budovy 
kompletně bezbariérový. 
Městská část proto připravuje 
i úpravu a propojení hlavní 
budovy s novými prostory, aby 
byla zajištěna bezbariérovost 
pro zdravotně handicapované 
děti v celém areálu školy. n red

KOŠÍŘE

Pátá městská část požádala 
o svěření pozemku pro novou školu
Pátá městská část učinila další krok 

k výstavbě potřebné základní školy 
v oblasti Košíř. Požádala hlavní město 

o svěření pozemků, na kterých by nový 
objekt měl stát.

Radnice páté městské části plánuje 
základní školu pro zhruba tři stovky žáků 
vybudovat v lokalitě V Cibulkách / Na 
Výši, kde je detašované pracoviště speciální 
základní školy zřizované hlavním měs-
tem. „Žádáme vás o svěření pozemků pro 
budoucí zajištění výstavby nových kapacit 
základní školy pro děti z Cibulek. Uvědo-

mujeme si i potřeby speciálního školství, 
které spadá do zřizovatelské kompetence 
hlavního města, a proto nabízíme pozemek 
v ulici Nepomucká včetně školní budovy 
dřeváčku. Tyto prostory mohou sloužit 
potřebám speciální školy či může hlavní 
město v budoucnu nabízené pozemky 
využít k rozvoji speciální školy,“ píšou 
v žádosti starostka Renáta Zajíčková (ODS) 
a její zástupce Martin Damašek (TOP 09).

Iniciativu v zastupitelstvu páté městské 
části podpořili téměř všichni jeho členové, 
a to napříč politickým spektrem. Po této 

výzvě se rozjelo kolo jednání s představiteli 
hlavního města. O jeho výsledcích budeme 
informovat v některém z dalších čísel 
Pětky. 

Nutnost nových školních kapacit 
v oblasti Košíř vyplynula z demografické 
studie, střednědobé projekce školství 
do roku 2030 a hlavně prognózy vývoje 
obyvatelstva páté městské části do roku 
2050. Největší nedostatek míst ve školách 
je očekáván právě v oblasti Cibulek, kde 
v souvislosti s novou výstavbou přibývá 
obyvatel. n red

Podkroví budovy poslouží jako čtenářský klub a knihovna
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ROZHOVOR

MAJITEL LEGENDÁRNÍ HOSPODY U VÁHY FRANTIŠEK PAŠEK:

Chceme připomínat 
prvorepublikovou atmosféru

Majitel hospody a přilehlého 
činžovního domu Petr Pašek 
je třetí generace rodiny, která 

dům koupila v roce 1917. Úplně přes-
ně podepsal kupní smlouvu dědeček 
současného majitele Franta Pašek  
22. prosince 1917. V rodině to je 
důležité datum.  

n Co vedlo vašeho dědečka ke koupi 
domu na Smíchově?
Původní myšlenka byla na takové 
zájezdní krátkodobé ubytování. 

n Průkopník Airbnb?
No, to my nemáme moc rádi. Nikdy 
jsme s tím neměli nic společného. 
Spíše to byl zájezdní penzion pro 
obchodní cestující. Blízko nádraží je 
to asi docela dobrá myšlenka.

n Jak se podnikání dařilo?
Doba byla, jaká byla. Moc o tom 
nevím. První světová válka skončila až 
v roce 1918 a v meziválečném období 
to asi nikdo neměl jednoduché. Přišli 
Němci a pak po válce komunisti dům 
rodině sebrali. Jak babička a dědeček, 
tak i tatínek byli ve vězení jako takoví 
nepřátelé státu. Někdo je dokonce 
udal, že jedí na stříbře. Mému tatínko-
vi Vladimírovi se s vydatnou pomocí 
maminky podařilo dům získat v rámci 
restitucí. Spravoval ho do roku 2000, 
do svých 85 let, kdy mně řekl: „Tak 
synu, už mě to nebaví, tady to máš 
a starej se.“

n Starost nejen o hospodu, ale 
i o dům s nájemníky…
Dům č. p. 46 je nejenom hostinec, ale 
i vedlejší činžovní dům. Já jsem tady 
dříve ani nebydlel a akorát tak jednou 
týdně jsem zašel překontrolovat stav 
věcí a zase odešel. Upřímně říkám, že 
jsem se v tom domě necítil dobře. Jak 

Hostinec U Váhy funguje v Nádražní ulici 46 naproti 
autobusovému nádraží Na Knížecí „od nepaměti“. 
Historie ho na tomto místě datuje minimálně od roku 
1875. Samotný dům toho ovšem pamatuje víc. Je 
zakreslen na plánu Smíchova a Košíř z roku 1713.  
Jde tak o jeden z nejstarších domů na Smíchově vůbec.

jsem se o něj ne úplně staral, tak ten 
dům se ke mně „nechoval dobře“. Až 
když jsem potkal druhou ženu, tak 
jsme postupně ukončovali dlouhodo-
bé nájemní smlouvy a byty postupně 
rekonstruovali vlastníma rukama, 
tak máme pocit, že nás dům „přijal“. 
On ví, že se k němu chováme laskavě, 
a vrací nám to stejným dílem.

n Z návštěvy hostince včetně sklepů 
jsem měl pocit návratu v čase hodně 
hluboko do historie.
My tu historii čerpáme z jednoho 
pramene. Zhruba před deseti lety 
chodila do hospody parta tří chlapů 
a ti si řekli, že tady nebudou jen tak 
zbůhdarma sedět na pivu, ale když 
sedíme v takovým hezkým domečku, 
tak budeme pátrat po jeho historii. 
A existují i webové stránky takzvané 
Učené společnosti historické, která 
našla nejstarší zmínku o baráku z roku 
1713. Takže se bavíme o stáří přibližně 
300 let a z toho je zhruba 150 let zná-
má historie hostinců na této adrese.

n Teď jste se ale s manželkou roz-
hodli, že začnete psát úplně novou 
historii.
Nedávná historie je taková neveselá. 
S posledními nájemníky, kterým jsem 
kvůli vleklým problémům dal výpověď 
z nájmu, jsme se tři a půl roku soudili. 
Soud nám nicméně dal letos na jaře 
za pravdu a padlo rozhodnutí, že po 
všech těch letech nejrůznějších ná-
jemníků budeme hospodu provozovat 
sami. S mou druhou ženou Andělkou 
přišli do rodiny i dva dospělí kluci, 
kteří jsou vzdělaní v oboru, a tak to 
bude rodinný podnik. Z naší rodiny 
budu první, kdo se v tomto domě 
pokusí provozovat hostinec. Jdeme do 
neznáma, ale jdeme do toho srdcem. 
Chceme z toho udělat útulnou hos-
půdku ve stylu první republiky, což je 
široký pojem, protože první republika 
je i velmi moderní architektura, ale 
my máme na mysli hostinec. Poctivej 
hostinec. Půllitr, keramické podtácky, 
prostě taková útulná atmosféra, aby se 
tady lidi cítili dobře.

n Název zůstane?
Uvažovali jsme i o změně názvu, ale 
je to značka. Dojeli jsme do Příbra-
mi, v hovoru padlo hostinec U Váhy. 
Reakce? Jasně, znám! Takže nemáme 
vlastně důvod nic měnit. Je to zako-
řeněný název, který má svoji historii. 
Dříve tady naproti parnímu mlýnu, 
jak je dnes autobusové nádraží, stá-
vala městská váha a odtud ten název 
hostince. Poslední dobou uvažuje-
me o rozšíření názvu na Měšťanský 
hostinec U Váhy. Slovo měšťanský má 
zviditelnit naše zaměření na slušné 
hosty především z našeho okolí. 

Hostinec U Váhy  
se dříve jmenoval  
U Škrobařů
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Nechceme si hrát na něco, co hostinec 
nikdy nebyl, nicméně si troufám říct, 
že jsme nejstarší restaurací v lokalitě 
Knížecí a Anděla.

n Má otevření nějakou souvislost 
s celkovou proměnou Knížecí? Vý-
stavba Smíchov City určitě výrazně 
celé místo promění.
Je to souhra náhod. Ukončení 
soudního sporu a naše rozhodnu-
tí restauraci dál nepronajímat, ale 
provozovat, přišlo vlastně paralelně 
se začátkem výstavby Smíchov City, 
ale je to opravdu jenom náhoda. My 
to vítáme jako restauratéři, protože 
tady bude větší koncentrace lidí. Jako 
člověk bydlící na Smíchově v domě, 
který s restaurací sousedí, už takovou 
radost nemám, protože se bojím, jak 
to bude s dopravní obslužností. Ale to 
odbočujeme. 

n Zastavme se ještě u data 22. 
prosince. To je několikanásobný 
historický milník.
Aniž bychom to věděli nebo si to 
uvědomili, dědeček 22. prosince 1917 
zakoupil dům a my jsme se s Anděl-
kou seznámili 22. prosince 2015. A 22. 
prosince 2017, na sté výročí zakoupení 
domu, jsme měli s Andělkou svatbu. 

n To je poněkud neobvyklé datum, 
takhle dva dny před Štědrým veče-
rem veselka…

Andělku jsem požádal o ruku v srpnu 
2017 na krásné dovolené ve Skotsku. 
Brali jsme se tady na Admirálu. Chtěli 
jsme mermomocí tohle datum. Na 
úřadu nám řekli, že jsme se zbláznili, 
že už jsou Vánoce, ale byly tam takové 
milé dámy. Daly mi kontakt na pas-

tora Apoštolské církve pana Dobro-
slava Makovičku. On řekl jasně, není 
problém. Jenže na Admirálu problém 
byl, protože 22. 12. byl celý „zabooko-
vaný“ na narozeniny. Tak jsme sezvali 
nejbližší rodinu na 21. 12. večer s tím, 
že jsme nikomu nic neřekli, jen že 
se všichni musí zdržet přes půlnoc. 
Záminka byla, že uctíme památku 
předků právě s ohledem na sté výročí 
koupě domu.

Nikdo nic nevěděl kromě svědků 
a personálu, který měl i vnitřní naří-
zení, že nesmí nic vyzradit. Společnost 
se bavila, po půlnoci se v salonku 
otevřely dveře a tam stál pan Mako-
vička. Personál na stůl přinesl svatební 
koláčky, dorty a byla svatba. Můj bratr 
ještě půl hodiny po obřadu nechápal, 
co se stalo. Asi po čtrnácti dnech nám 
volal, jestli to je fakt, nebo jsme si 
dělali legraci. Hosté z oslavy stého vý-
ročí koupě domu v ranních hodinách 
odcházeli ze svatby a s výslužkou.

n A na závěr ta nejpodstatnější otáz-
ka. Kdy budou moci první hosté zajít 
na pivo do zrekonstruované hospody 
U Váhy?
Rádi bychom do tří měsíců, ale  
slíbit nějaké přesné datum nejde. 
Nejde jen o nás, ale mimo jiné třeba 
o stavební materiály, které jsou teď 
mnohem hůř dostupné. Jednoznačně 
chceme otevřít do našeho rodinného 
data, do 22. prosince. n

Stanislav Brunclík

Dědeček František 
spolu s otcem 
nynějšího majitele 
Vladimírem

Chceme otevřít do 22. prosince,  
říká František Pašek
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VOLBY 2021

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky vyhlásil 
prezident České republiky svým roz-

hodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů 
pod č. 611/2020 Sb.

 
Volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky  
se konají ve dvou dnech:
n  v pátek 8. října 2021  

od 14.00 hodin do 22.00 hodin
n  a v sobotu 9. října 2021  

od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb, tj. 9. října 2021, dosá-
hl věku nejméně 18 let. To znamená, že v těchto 
volbách nemůže volit občan jiného státu. 

Volební místnost
Ve volební místnosti (na území MČ Praha 5 
je jich 81) budou na viditelném místě 
vyvěšeny hlasovací lístky všech volebních 
stran označené nápisem „Vzor“, případná 
prohlášení kandidáta o vzdání se kandida-
tury nebo prohlášení zmocněnce o odvolání 
kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin 
před zahájením voleb (při zjišťování výsledku 
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového 
kandidáta nepřihlíží); dále případná informa-
ce o tiskových chybách na hlasovacích lístcích 
s uvedením správného údaje. Volební místnost 
musí být pro každý volební okrsek vybavena 
zákonem 247/1995 Sb., o volbách do Parla-
mentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, který musí být voličům na jejich 
žádost zapůjčen k nahlédnutí. 

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže okrskové volební komisi svou totožnost 
a své občanství České republiky, a to platným 
občanským průkazem nebo platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky potřebnými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno. V době, 

kdy budou volební místnosti otevřeny, 
bude v Úřadu MČ Praha 5 fungovat odbor 
osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb 
(ODE), který bude vydávat hotové doklady 
pro uplatnění volebního práva, který sídlí 
v přízemí budovy Štefánikova 13–15. 

Volič, který není zapsán ve výpisu ze 
stálého seznamu voličů a který prokáže své 
právo hlasovat ve volebním okrsku, bude do 
výpisu ze stálého seznamu dodatečně dopsán 
okrskovou volební komisí a hlasování mu 
bude umožněno. 

Hlasování na voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním 
okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě 
zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní 
úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho 
žádost voličský průkaz a poznamená tuto 
skutečnost do stálého seznamu, popřípadě 
zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro 
okrskovou volební komisi a zvláštní okrsko-
vou volební komisi.

Od vyhlášení voleb může volič, který 
nebude moci volit ve svém volebním okrsku, 
požádat o vydání voličského průkazu. Vydávat 
vyhotovené voličské průkazy bude možné 
nejdříve od 23. 9. 2021. Vyhotovené voličské 
průkazy se budou vydávat voličům osobně, 
nebo je možné průkazy zasílat voličům na jimi 
uvedenou adresu. Případně jej může převzít 
i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně 
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu. Volič může požádat 
o voličský průkaz osobně na úřadu, který vede 
stálý seznam voličů, nejpozději do 6. 10. 2021 
do 16.00 hod. Žádost lze podat i v listinné po-
době osobně, případně zaslat poštou na adresu 
úřadu, v této podobě je nutný úředně ověřený 
podpis voliče, anebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky, 
všechna podání musí být doručena příslušné-
mu úřadu nejpozději do 1. 10. 2021. Voličský 
průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého 
seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké 
sněmovny v jakémkoli volebním okrsku na 
území ČR i v jakémkoli zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. Volič, který se dostavil do 
volební místnosti s voličským průkazem, je 

povinen po prokázání totožnosti a státního ob-
čanství České republiky tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu 
ze stálého seznamu voličů. 

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sně-
movny jsou vytištěny samostatně pro každou 
politickou stranu, politické hnutí a koalici. 
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno 
číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky 
nemusejí tvořit úplnou číselnou řadu, a to 

Podmínky a způsob hlasování  
ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky  
na území České republiky

n  Všeobecné volební dotazy:
Karolína Lukášová 
e-mail: karolina.lukasova@praha5.cz 
tel. č. 257 000 992
Mgr. Martin Berger 
e-mail: martin.berger@praha5.cz 
tel. č. 257 000 519
Mgr. Antonín Kufa
e-mail: antonin.kufa@praha5.cz 
tel. č. 257 000 996

n  Informace k voličským průkazům:
Anna Matochová, DiS.  
e-mail: anna.matochova@praha5.cz  
tel. č. 257 000 867

n  Objednávka přenosné  
volební schránky:

Bc. Lenka Chalupecká
e-mail: lenka.chalupecka@praha5.cz 
tel. č. 257 000 817

n  Kde hledat elektronicky informace?
Web MČ Praha 5: 
www.praha5.cz/volby-do-poslanecke-
snemovny-2021/
Na těchto webových stránkách bude 
umístěn i vyhledávač volebních místností, 
po zadání názvu ulice, čísla orientačního 
nebo popisného se objeví číslo okrskové 
volební komise a její adresa.

n  geoportal.praha5.cz

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
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v případech, kdy kandidátní listina politické 
strany, politického hnutí nebo koalice nebyla 
zaregistrována ani na základě přezkoumání 
soudem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otis-
kem razítka krajského úřadu. Hlasovací lístky 
jsou starostou obce distribuovány voličům 
nejpozději tři dny před dnem voleb,   tj. 5. 10. 
2021. V případě, že dojde k jejich poškození 
či ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozi-
ci všechny hlasovací lístky, je možné požádat 
ve volební místnosti OVK o vydání nové 
kompletní sady hlasovacích lístků. 

Způsob hlasování
Po záznamu do výpisu ze stálého seznamu 
voličů nebo zvláštního seznamu voličů ob-
drží volič od OVK prázdnou, neprůhlednou 
úřední obálku, která je opatřena úředním 
razítkem Úřadu městské části Praha 5, 
případně novou sadu hlasovacích lístků. Poté 
vstoupí do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků (tzv. zástěna). 

Pokud se volič neodebere do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
nebude mu hlasování umožněno. V prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. 
Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední 
obálky, může volič zakroužkováním pořado-
vého čísla nejvýše u čtyř kandidátů uvede-
ných na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost.  

Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na jeho posouzení vliv. Neplatné jsou 
hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetr-
žené, a hlasovací lístky, které nejsou vložené 
do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, 
je-li v úřední obálce vloženo více hlasovacích 
lístků. Po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vhodí volič úřední 
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky. Pokud 

by volič vhodil omylem do volební schránky 
např. občanský průkaz nebo klíče od bytu, 
bohužel tyto předměty mu mohou být vydá-
ny až po skončení hlasování v sobotu 9. 10. 
2021. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. 

S voličem, který nemůže sám upravit hla-
sovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho upravit 
a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední 
obálku vhodit do volební schránky. 

Hlasování do volební přenosné schránky
Rovněž při volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR umožňuje občanovi zákon 
hlasovat prostřednictvím přenosné hlasovací 
schránky. Volič tedy může ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů požádat Úřad 
městské části Praha 5 a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. To však pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě OVK vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem 
ze stálého seznamu voličů. Při tomto aktu 
členové OVK musejí postupovat tak, aby 
byla zachována tajnost hlasování. Na ÚMČ 
Praha 5 žádosti o hlasování výše popsaným 
způsobem přijímá na odboru živnostenském 
a občanskosprávních agend paní Lenka Cha-
lupecká (tel. č. 257 000 817).

 Od občana je potřebné získat tyto in-
formace: jméno, příjmení, datum narození, 
bydliště, poschodí, ve kterém se byt nachá-
zí, a jakým způsobem se OVK dostane do 
domu. Vhodné je uvést také telefonní spojení 
na žadatele. Občany prosíme, aby institut 
přenosné volební schránky nezneužívali. n

n  Jak najít příslušnou volební místnost  
v den voleb? 

Seznam volebních místností je uveden v sa-
mostatné informaci na webu Prahy 5. 
Na webových stránkách http://praha5.cz/ 
je navíc umístěn vyhledávač (interaktivní 
mapa volebních okrsků), do něhož stačí 
uvést jen název ulice a číslo orientační 
či popisné a příslušný program vám vaši 
volební místnost identifikuje číslem 
a adresou a označením na mapě. Lze se 
i ptát telefonicky, a to na těchto telefonních 
číslech odboru živnostenského a občansko-
správních agend ÚMČ Praha 5: 257 000 519 
nebo 257 000 992.

n  Kdy a kde zažádat o občanský průkaz
V den voleb již nelze požádat o občanský 
průkaz (OP) na počkání. Tento OP bez strojově 
čitelné zóny s měsíční platností, o který si žá-
dali voliči na počkání v době voleb, byl novým 
zákonem č. 269/2021 Sb., o občanských prů-
kazech, s účinností od 2. 8. 2021 zrušen, proto 
příslušné oddělení osobních dokladů, přízemí, 
Štefánikova 236, Praha 5, bude v den voleb 

vydávat jen doklady připravené k vyzvednutí 
za účelem uplatnění volebního práva občana. 
Informace o této skutečnosti bude umístěna  
v září na https://www.praha5.cz/volby-do- 
poslanecke-snemovny-2021/.

n  Volební místnost 
Ve volební místnosti (na území MČ Praha 
5 je jich 81) budou na viditelném místě 
vyvěšené hlasovací lístky všech volebních 
stran označené nápisem „Vzor“, případná 
prohlášení kandidáta o vzdání se kandida-
tury nebo prohlášení zmocněnce o dovolání 
kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin 
před zahájením voleb (při zjišťování výsledku 
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového 
kandidáta nepřihlíží); dále případná informace 
o tiskových chybách na hlasovacích lístcích 
s uvedením správného údaje. Volební místnost 
musí být pro každý volební okrsek vybavena 
zákonem 247/1995 Sb., o volbách do Parla-
mentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, který musí být voličům na jejich 
žádost zapůjčen k nahlédnutí.

INFORMACE

Odbor osobních dokladů, evidence 
obyvatel a voleb Městské části Praha 
5 sestavuje pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky 81 okrskových volebních 
komisí (OVK). Do jejich složení 
samozřejmě významně zasáhne 
delegace členů od volebních stran, 
nicméně už nyní jsou po dohodě 
s Českým statistickým úřadem 
stanoveny termíny zasedání a školení 
OVK takto:

ZASEDÁNÍ OVK

16. září 2021 (čtvrtek) 

1)  OVK č. 5001–5014  
od 8.30–9.15 hod. 

2)  OVK č. 5015–5028  
od 9.30–10.15 hod. 

3)  OVK č. 5029–5042  
od 10.30–11.15 hod. 

16. září 2021 (čtvrtek) 

1)  OVK č. 5043–5055  
od 12.30–13.15 hod. 

2)  OVK č. 5056–5068  
od 13.30–14.15 hod. 

3)  OVK č. 5069–5081  
od 14.30–15.15 hod.

ŠKOLENÍ OVK 
Účastní se pouze zapisovatel,  
předseda a místopředseda

21. září 2021 (úterý)  
od 8.30–11.30 hod.,  
OVK č. 5001–5027 

21. září 2021 (úterý)  
od 12.30–15.30 hod.,  
OVK č. 5028–5055 

22. září 2021 (středa)  
od 8.30–11.30 hod.,  
OVK č. 5056–5081

NÁHRADNÍ ŠKOLENÍ OVK 
Účastní se pouze zapisovatel,  
předseda a místopředseda

24. září 2021 (pátek)  
od 8.30–11.30 hod.

Školení se zúčastní náhradníci 
zapisovatelů a všichni ti, kteří se 
nedostavili ve stanovený termín. 
Zasedání i školení se konají ve velké 
zasedací místnosti ÚMČ Praha 5, 
Štefánikova 13–15, 6. patro.

INFORMACE PRO ZAPISOVATELE  
A ČLENY OKRSKOVÝCH  
VOLEBNÍCH KOMISÍ 
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 číslo volební místnost adresa
 voleb.
 okrsku

 5001 Gymnázium Christiana Dopplera Zborovská 45/621
 5002 Gymnázium Christiana Dopplera Zborovská 45/621
 5003 Gymnázium Christiana Dopplera Zborovská 45/621
 5004 Základní škola Kořenského 10/760
 5005 Základní škola  Kořenského 10/760
 5006 Základní škola  Kořenského 10/760
 5007 Základní škola  Kořenského 10/760
 5008 Základní škola  Kořenského 10/760
 5009  Fakultní základní škola  

s rozšířenou výukou jazyků   Drtinova 1/1861
 5010  Fakultní základní škola  

s rozšířenou výukou jazyků  Drtinova 1/1861
 5011  Fakultní základní škola  

s rozšířenou výukou jazyků  Drtinova 1/1861
 5012  Fakultní základní škola  

s rozšířenou výukou jazyků  Drtinova 1/1861
 5013  Fakultní základní škola  

s rozšířenou výukou jazyků  Drtinova 1/1861
 5014 Úřad městské části Praha 5  nám. 14. října č. 4/1381
 5015 Úřad městské části Praha 5  nám. 14. října č. 4/1381
 5016  Fakultní základní škola  

s rozšířenou výukou jazyků   Drtinova 1/1861
 5017 Mateřská škola  U Železničního mostu 4/2629
 5018  Česká správa  

sociálního zabezpečení Křížová 25/1292
 5019  Česká správa  

sociálního zabezpečení Křížová 25/1292
 5020  Speciální základní škola  

pro sluchově postižené  Výmolova 2/169
 5021 Základní škola  Radlická 140/115
 5022 Základní škola  Radlická 140/115
 5023 Základní škola  Radlická 140/115
 5024 Základní škola  U Santošky 1/1007
 5025 Základní škola  U Santošky 1/1007
 5026 Základní škola  U Santošky 1/1007
 5027 Základní škola  U Santošky 1/1007
 5028 Základní škola  U Santošky 1/1007
 5029 Základní škola  U Santošky 1/1007
 5030 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Duškova 7/1094
 5031 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Duškova 7/1094
 5032 Základní škola  Grafická 13/1060
 5033 Základní škola  Grafická 13/1060
 5034 Základní škola  Grafická 13/1060
 5035 Základní škola  Podbělohorská 26/720
 5036 Základní škola  Podbělohorská 26/720
 5037 Základní škola  Podbělohorská 26/720

 číslo volební místnost adresa
 voleb.
 okrsku

 5038 Základní škola Podbělohorská 26/720
 5039 Základní škola  Podbělohorská 26/720
 5040 Komunitní centrum  Holečkova 38/668
 5041 Komunitní centrum Holečkova 38/668
 5042 Mateřská škola Podbělohorská 1/2185
 5043 Mateřská škola Podbělohorská 1/2185
 5044 Základní škola Weberova 1/1090
 5045 Základní škola Weberova 1/1090
 5046 Mateřská škola Kudrnova 1A/235
 5047 Mateřská škola Kudrnova 1A/235
 5048 Základní škola  Nepomucká 1/139
 5049 Základní škola  Nepomucká 1/139
 5050 Základní škola  Nepomucká 1/139
 5051 Základní škola  Nepomucká 1/139
 5052 Základní škola  Nepomucká 1/139
 5053 Základní škola  V Cibulkách 26/1265
 5054 Základní škola  V Cibulkách 26/1265
 5055 Základní škola  V Cibulkách 26/1265
 5056 Základní umělecká škola Na Popelce 18/1
 5057 Základní umělecká škola Na Popelce 18/1
 5058 Mateřská škola Peroutkova 24/1004
 5059 Mateřská škola Peroutkova 24/1004
 5060 Mateřská škola Peroutkova 24/1004
 5061 Základní škola U Tyršovy školy 1/430
 5062 Základní škola  U Tyršovy školy 1/430
 5063 Základní škola  U Tyršovy školy 1/430
 5064 Speciální základní škola  Na Zlíchově 19/254
 5065 Mateřská škola Hlubočepská 40/90
 5066 Mateřská škola Kurandové 669/8
 5067 Základní škola  Chaplinovo nám. 1/615
 5068 Základní škola Chaplinovo nám. 1/615
 5069 Základní škola Chaplinovo nám. 1/615
 5070 Základní škola Chaplinovo nám. 1/615
 5071 Základní škola Chaplinovo nám. 1/615
 5072 Základní škola Chaplinovo nám. 1/615
 5073 Základní škola Chaplinovo nám. 1/615
 5074 Základní škola Chaplinovo nám. 1/615
 5075 Základní škola Chaplinovo nám. 1/615
 5076 Fakultní základní škola V Remízku 7/919
 5077 Fakultní základní škola V Remízku 7/919
 5078 Fakultní základní škola V Remízku 7/919
 5079 Fakultní základní škola  V Remízku 7/919
 5080 Fakultní základní škola V Remízku 7/919
 5081 Fakultní základní škola V Remízku 7/919

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytujeme volebním stranám informaci o počtu a sídlech volebních okrsků.

SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ 2021
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KC PRÁDELNA 

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

n  1.–3. 9., od 9 do 14 hodin
Registrace přihlášek nových 
zájemců o pravidelné kurzy pro 
seniory z MČ Praha 5

n  15. 9., od 14.30 hodin
Vernisáž výstavy obrazů  
M. Velické 
Vstup zdarma

n  15. 9., od 15 hodin
Seniorské bydlení v Praze 5
Beseda o možnostech bydlení pro 
seniory se zástupci MČ Praha 5. 
Vstup zdarma

n  22. 9., od 13 do 17 hodin
Zářijový swap
Výměnný bazar pro veřejnost. 
Vstup zdarma

Pravidelné aktivity pro seniory 
z MČ Praha 5 (zdarma). Na všechny 
pravidelné kurzy kromě iKavárny je 
nutno být přihlášen (přihlášení na 
1. hodině, pro ty, kteří kurz již navště-
vovali), kapacita omezena. Datum 
začátku kurzu uvedeno v závorce. 
Bližší informace a přihlášení do vol-
ných kurzů na e-mailu: kcpradelna@
seznam.cz nebo tel.: 775 788 098

IT KURZY:

n  Kurzy práce s PC I–VI
pondělí od 12 do 15 h (6. 9.) / 
středa od 11 do 14 h (8. 9.)

n  Kurz práce s tabletem  
(volná místa)

úterý od 11 do 13 h (7. 9.)

n  Kurz mobilních telefonů I–II 
(volná místa)

úterý od 13 do 15 h (7. 9.)

JAZYKOVÉ KURZY  
A KONVERZACE: 

n  Španělština (obsazeno)
pondělí od 9 do 10.30 h (6. 9.)

n  Angličtina I–II (obsazeno)
úterý od 9 do 11.30 h (termín 
zahájení bude upřesněn)

n  Angličtina III (obsazeno)
úterý od 11 do 12.30 h (7. 9.)

n  Anglická konverzace I 
(obsazeno)

středa od 10 do 12 h (8. 9.)

n  Anglická konverzace II  
(obsazeno)

čtvrtek od 10 do 11.30 h (9. 9.)

n  Anglická konverzace III  
(obsazeno)

čtvrtek od 10 do 12 h (9. 9.)

POHYBOVÉ AKTIVITY:

n  Jógová cvičení I–III  
(volná místa v I. kurzu)

pondělí od 8.30 do 12 h (6. 9.)

n  Stolní tenis I–II  
(volná místa ve čtvrtek)

pondělí od 12 do 15 h (6. 9.) / stře-
da od 13 do 15 h (8. 9.) / čtvrtek od 
12 do 15 h (9. 9.)

n  Marietta – seniorský taneční 
soubor (obsazeno)

úterý/čtvrtek od 9 do 12 h (7. 9.) 

n  Zdravotní cvičení (obsazeno)

úterý od 14 do 15 h (7. 9.)

n  Cvičení čchi-kung (volná místa)

úterý od 16 do 17.30 h (7. 9.)

n  Zdravotní gymnastika I–III 
(obsazeno)

středa od 10 do 12 h / pátek od 
10 do 11 h (termín zahájení bude 
upřesněn)

n  Cvičení s Luckou (volná místa)

středa od 12 do 13 h (8 .9.)

OSTATNÍ: 

n  Trénování paměti (volná místa)

úterý/čtvrtek od 9 do 10.30 h (21. 9.) 

n  iKavárna pro seniory

středa od 14 do 16 h

KOMUNITNÍ CENTRUM LOUKA

Veškeré aktivity budou probí-
hat za zpřísněných hygienic-
kých 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.

PRO SENIORY

n  Práce s tabletem (skupina A)

pondělí 6., 13., 20., 27. 9. od 8.30 
do 11.30 h

n  Šicí dílna

pondělí 13. 9. od 11 h

n  Kutilské dílny pro seniory 

pondělí 20. 9. od 11 h

Výroba dřevěných dekoračních 
předmětů. Materiál zajištěn.

n  Procházky Prahou – Zbraslav 
úterý 14. 9. od 13 h
Sraz na autobusové zastávce 
Zbraslavské náměstí. S sebou 
vhodné oblečení, voda. Vycházka 
se koná za každého počasí. Kapa-
cita omezena.

n  Tvůrčí setkání – malování 
kamínků

středa 15. 9. od 13 do 15 h 
S sebou hladké menší kamínky. 

n  Vzpomínky na Jana Kotěru 
středa 22. 9. od 13 h 

n  Kurz malby – akryl na plátno
pátek 10., 17. a 24. 9. od 8.30 do 
12.30 h

PRAVIDELNÉ KURZY PRO SENIORY

n  Počítačové kurzy
úterý 7., 14. a 21. 9. 
1. skupina (8.30–9.30) 
2. skupina (9.30–10.30) 
3. skupina (10.30–11.30)
pátek 10., 17. a 24. 9. 
pokročilí (14–15)

n  Angličtina
čtvrtek 9., 16., 23., 30. 9. 
1. skupina mírně pokročilí (9–10) 
2. skupina pokročilí (10–11) 
3. skupina začátečníci (11–12) 
konverzace (13–14)

n  Trénování paměti
Středa 8., 15., 22. a 29. 9.  
1. skupina (8.30–9.30) 
2. skupina (9.30–10.30) 
3. skupina (10.30–11.30)

WINTERNITZOVA VILA 

n  do 13. 9. 2021
Výstava – Mezinárodní styl 
Zahraniční architekti v Českých 
zemích 1902–1935. Kurátorský 
výběr nejvýznamnějších i zcela 
zapomenutých projektů, které za-
nechali na území státu významní 
představitelé evropského moder-
nismu do roku 1939. V sobotu  
4. 9. od 10.00, 12.00, 14.00  
a 16.00 a v neděli od 12.00, 14.00 
a 16.00. Komentované prohlídky.

n  16. 9., 19 hodin
Vernisáž výstavy Frank Gehry 
očima českých spolupracovníků 

n  19. 9. až 4. 11
Výstava – Frank Gehry očima 
českých spolupracovníků
Tančící dům od amerického 
architekta Franka Gehryho patří 
k nejikoničtějším stavbám v Praze.

n  20. 9., 19 hodin 
Kurz dějiny umění do 19. století
Přijďte si zopakovat historii umění 
od pravěku až po 19. století. 

n  27. 9., 19 hodin 
Kurz dějiny umění 20. století
Osmnáct přednášek v průběhu 
celého školního roku. Od secese 
k růžovému tanku.

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA

n  4. 9., 11 hodin
Japonské rituály a Mirror Man – 
přednáška
V letech 2012 až 2016 působil 
Mirror Man (www.stanislavmuller.
com a www.mirrorman.cz) v Ja-
ponsku a pronikl k tradičním rituá-
lům. Rezervace míst na e-mailu: 
programy@museumportheimka.
cz nebo na 776 036 111. Cena:  
50 Kč / přednáška / 90 minut.

n  4. 9., 13.30 až 17.30 hodin
PoPRASK náušnice – workshop 
pro děti a dospělé 
Vyrobte si originální náušnice ze 
střípků skla. Workshop je inspiro-
ván starou japonskou technikou 
kintsugi, opravy rozbité keramiky 
zlatem. Kapacita dílen omezena, 
rezervace času (13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
a 17.00) na e-mailu: programy@
museumportheimka.cz nebo na 
telefonu 776 036 111. Cena:  
60 Kč / náušnice (pár) / 30 minut.

n  8. 9., 16.30 hodin
Po stopách výstavy 7+1  
Mistři českého skla
Komentovaná prohlídka u pří-
ležitosti 102. narozenin Medy 
Mládkové. Rezervace prohlídky 
na e-mailu: programy@museum-
portheimka.cz nebo na telefonu 
776 036 111. Vstup zdarma.

n  11. 9., 10 až 18 hodin
MEDA 102 – Workshopy pro děti 
a dospělé v parku před muzeem
Přijďte oslavit 102. narozeniny 
Medy Mládkové. V parku před 
muzeem budou připraveny tvůrčí 
workshopy tematicky zaměřené 
na výrobu skleněných šperků. 
Vstup zdarma.

n  22. 9., 17 hodin
Setkání s učiteli – komentovaná 
prohlídka Musea skla Portheimka
Pro pedagogické pracovníky. Po-
tvrzení účasti do 20. 9. na e-mailu: 
programy@museumportheimka.
cz nebo na 776 036 111.

KULTURNÍ SERVIS



Prázdninové měsíce skončily 
a stejně jako děti čeká nový 
školní rok, začíná nový 
semestr vzdělávacích kurzů 
v komunitních centrech 
Prádelna a Louka také 
studentům z řad seniorů.

Zájem seniorů o letní program 
potvrdil skutečnost, že senioři 
se velmi těší na svoje oblíbené 

pravidelné aktivity, které se v po-
sledním roce nuceně přesunuly do 
virtuálního světa. Kromě již zave-
dených kurzů, jako je třeba výuka 
práce s počítačem, jazykové kurzy či 
zdravotní gymnastika, si obě centra 
připravila řadu novinek.

Nově nabízejí kurzy práce 
s tabletem, které jsou určeny pro 
seniory a konají se v rámci vzdě-
lávacího a dotačního programu 
„Digitální odysea“ Nadace Vodafone 
Česká republika, Moudrá sovička, 
z. s., a projektu SENzační SENioři. 
Zájemci je mohou navštěvovat v Prá-
delně každé úterý od 11 do 13 hodin 
a v Louce každé pondělí od 8.30 do 
11.30 hodin. 

Jak na chytrý telefon?
A jaké další novinky představí ko-
munitní centrum Prádelna? S novým 
lektorem zde začnou velmi žádané 
kurzy práce s „chytrým“ mobilním 
telefonem, které budou probíhat 
každé úterý od 13 do 14 hodin pro 
začátečníky a od 14 do 15 hodin pro 
pokročilejší. 

Další významnou novinku předsta-
vuje intenzivní kurz tréninků paměti 
pomocí Feuersteinovy metody instru-
mentálního obohacování, jejž mohou 
účastníci navštěvovat každé úterý 
a čtvrtek vždy od 9 do 10.30 hodin. 
Tento kurz začne od 21. září a zajiš-
ťovat jej bude organizace Právě teď!, 
o. p. s., jejímž hlavním cílem je snaha 
o změnu vnímání stáří a stárnutí.

V neposlední řadě se v září zahájí 
nové kurzy cvičení čchi-kung, které 
tvoří ucelený systém staročínské 
medicíny pro zdraví a dlouhověkost 
neboli umění pěstování života, někdy 
označované také jako čínská jóga. 
Zájemci budou cvičit každé úterý od 
16 do 17.30 hodin.

Kromě zahájení semestru pravi-
delných aktivit čekají návštěvníky 
KC Prádelna také další akce, jako 
například vernisáž výstavy, seminář 
k bytové problematice seniorů MČ 
Praha 5 nebo další z řady oblíbených 
výměnných bazarů – „Zářijový swap“.

KOMUNITNÍ CENTRA PRÁDELNA A LOUKA

Nový semestr přináší řadu novinek

Kurzy malby i procházky
Také KC Louka si pro seniory přichys-
talo řadu novinek. Kromě několika 
tvůrčích kurzů a šicí dílny, které mají 
v Louce již tradici, jsou na podzimní 
měsíce naplánované procházky Pra-
hou s průvodkyní Ludmilou Vítkovou, 
která postupně ukáže zajímavá zákoutí 
Zbraslavi, Hradčan či Staroměstské-
ho náměstí. Na těchto procházkách 
mohou senioři opět ukrývat kamínky, 
které společně vytvořili třeba právě 
na zářijovém tvůrčím kurzu. Nově se 
můžete těšit i na kurzy malby, které 
volně navazují na kurzy kresby. Nyní 
se i díky podpoře projektu SenSen 
účastníci posunou trochu dál a vy-
zkouší si zcela novou techniku – mal-
bu akrylem na plátno. Kurz nebude 
jen o technice malby, ale hlavně o hře 

s barvou, rozvoji tvůrčích dovedností, 
fantazii a především o radosti z tvoře-
ní. Vyvrcholením kurzu by měla být 
putovní výstava vytvořených děl.

Zimní semestr všech pravidelných 
kurzů začíná v týdnu od 6. září, pokud 
není uvedeno jinak, na kurzy je nutno 
se předem přihlásit v termínu od  
1. do 3. září, ideálně e-mailem nebo 
telefonicky. KC Prádelna: kcpradel-
na@seznam.cz, tel. č.: 775 788 098,  
KC Louka: kclouka@seznam.cz, tel. 
č. 775 788 006. Kapacita aktivit je 
omezena a vše bude probíhat dle 
aktuálních platných nařízení a opatře-
ní. Všechny kurzy a aktivity jsou pro 
seniory z MČ Praha 5 zdarma. „Velmi 
vítám, že naše centra nejen obnovila 
program těchto pravidelných kurzů 
pro seniory, ale dokonce jej ještě rozší-
řila. Nezbývá nežli si přát, aby situace 
umožnila jejich konání v prezenční 
formě po celý semestr,“ prohlásil k za-
hájení nové sezony aktivit pro seniory 
radní pro sociální oblast Petr Lachnit 
(ANO). n mč

Novinkou centra 
Prádelna bude kurz 
práce s mobilním 
telefonem

Chcete se naučit 
používat počítač? 
Výuka pokračuje 
i letos

Nově se můžete těšit  
i na kurzy malby,  
které volně navazují  
na kurzy kresby.

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
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Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., 
za podpory radnice Prahy 5 přivítalo v novém školním 
roce další děti v jesličkách Na Hřebenkách 2765/3a. 

Velké poděkování patří MČ 
Praha 5, která zrekonst-
ruovala a zmodernizovala 

další patro jeslí a díky tomu se 
rozšířila jejich kapacita na celkový 
počet 50 dětí ve věku 15 měsíců 
až tří let. 

Pro rodiče se tak rozšířila na-
bídka péče o ty nejmenší ratolesti 
a mohou tak uvažovat i o nástu-
pu do zaměstnání. Na základě 
požadavků rodičovské veřejnosti 
byla také zachována provozní 

doba od pondělí do pátku  
od 7 do 17 hodin. 

Děti jsou rozděleny do dvou 
oddělení – mladší a starší. Péči 
o ně zajišťují profesionální pra-
covnice s odbornou způsobilostí. 
Děti s tetami v jeslích budou po 
celý rok pomalými krůčky obje-
vovat svět v různorodých každo-
denních činnostech, které jsou 
rozděleny na týdenní programy 
se zážitkovou pedagogikou. Děti 
se rozvíjí v pohybu, výtvarných 

a tvořivých aktivitách, dovednos-
tech, rozumových schopnostech, 
v získávání hygienických návyků, 
poznávání bezpečného prostředí. 
Měsíc září je v jesličkách zamě-
řen na téma „Pojď mezi nás“, 
kde nově příchozí děti prochází 
pozvolnou adaptací, seznamu-
jí se s prostředím a s novými 
kamarády. A mají se na co těšit, 
tým pracovnic pro ně připravil 
zajímavé akce, programy a hry 
jak v interiéru, tak v nádherných 
zahradních prostorách plných 
zeleně s dětským hřištěm s no-
vými herními prvky a venkovní 
terasou pro celoroční pobyt na 
čerstvém vzduchu.

Rodiče, kteří se ještě neroz-
hodli, kam jejich dítě v tomto 
školním roce nastoupí, mohou 
podávat přihlášky během celého 
roku. n hv

JESLE

Na Hřebenkách se zvýšila kapacita, 
volná místa stále ještě jsou

Děti mohou trávit čas i v zahradních prostorách plných herních prvků Kapacita smíchovských jeslí vzrostla na padesát míst

i
Více informací:  
www.csop5.cz/page/jesle/
vedoucí jeslí Martina Mrózková,  
tel. č.: 774 246 007
facebookové stránky csop5 
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Památky chráníme už delší dobu

V první řadě je třeba říct, že primárně je na vlastníkovi, aby se 
staral o svůj majetek. Jsem moc rád, že v naprosté většině se 
tak děje a Praha 5 (a samozřejmě nejen ona) za posledních 
třicet let opravdu prokoukla k nepoznání. Samozřejmě že jsou 
tu stále budovy, které nás zlobí, a je nám líto, že hyzdí naši 
městskou část. Jen na Smíchově je dle databáze „Prázdné 
domy“ téměř 40 opuštěných objektů. 

Městská část se snaží eliminovat bezpečnostní rizika: to je 
příklad domku ve Vrchlického ulici (naproti benzinové stanici), 
který byl příbytkem narkomanů a významným bezpečnostním 
rizikem pro okolí. Jelikož majitel na veškeré výzvy nereagoval, 
zazdili jsme přístupy do objektu na náklady městské části. 
Snažíme se o záchranu a vyšší ochranu kulturních památek. 
Na návrh městské části byla Bertramka vyhlášena národní 
kulturní památkou (jedinou na našem území), ač její de facto 
uzavření nás stále trápí. Vstoupili jsme do jednání s bývalým 
majitelem usedlosti Cibulka a přesvědčili ho, aby nemovitost 
prodal. Že městskou část „předběhla“ Nadace rodiny Vlčko-

vých, je ideálním řešením pro tuto usedlost. 
Z posledních snah o záchranu hodnotných 
nemovitostí je náš podnět k Ministerstvu 
kultury (ke kterému se přidalo hlavní město 
Praha) o zapsání Benešovy vily v ulici Na 
Výšince za kulturní památku. n

Lukáš Herold, místostarosta MČ Praha 5   

E-mail: lukas.herold@praha5.cz

Vyvlastnění v krajním případě? Proč ne

Zaměřím se v odpovědi na památkově chráněné nemovitosti. 
Vyvlastnění bylo ještě donedávna téměř nepřijatelné slovo. 
Bohužel mnoho opuštěných a často unikátních historických 
budov stále chátrá, a tak toto slovo opět nabývá na významu. 
I já se přikláním ve výjimečných případech k využití tohoto 
nástroje. 

Usedlost Bertramka, usedlost Cibulka, klášter sv. Gabriela, 
poslední dvě jmenované se již podařilo zachránit díky novým 
majitelům, více než 150 chátrajících domů jen v Praze 5. V met-
ropoli je více než 60 památkově chráněných nemovitostí (!) 
a tisíce (!) nemovitostí bez památkové péče, které chátrají. 
Nádraží Vyšehrad je nejviditelnějším a došlo to již tak daleko, že 
samotné UNESCO nám doporučilo památku vyvlastnit. 

Bohužel stejně tak jako v rozhodnutí o demolici načerno 
postavených staveb k takovému kroku chybí odvaha. Přitom 
máme zákon, který to jednoznačně řeší a říká, kdy je možné 
tento krok provést. „Vlastník nemovité kulturní památky 
zanedbává trvale své povinnosti.“ Tedy zejména povinnosti 

o ni pečovat a udržovat ji v dobrém stavu 
a současně „tím ohrožuje její zachování“. 
Jak jsem již psal na začátku, ve výjimečných 
případech bych využití tohoto instrumentu 
podpořil. n

Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5

E-mail: lubomir.broz@praha5.cz

Jak byste řešili 
situaci chátrajících 
staveb v Praze 5?

Otázka měsíce

FÓRUM

Situace v péči o domy se zlepšila

Jsem rád, že trend odpovědného chování a péče o svůj ma-
jetek převažuje u většiny vlastníků nemovitostí. Jak známo, 
příklady táhnou a mnoho zodpovědných majitelů tak může 
pozitivně ovlivnit ty méně uvědomělé sousedy. S potěšením 
sleduji, že i většina privatizovaných domů se opravuje a dělá 
naši čtvrť hezčím místem pro život. V péči o nemovitosti se 
situace v posledních dvaceti letech výrazně zlepšila, většina 
našich měst a zejména Praha snese srovnání s těmi západo-
evropskými. I dnes se jistě najdou případy, kdy vlastník nedo-
statečně odpovědně pečuje o svou nemovitost, která případně 
i ohrožuje své okolí. V takových případech musí zasáhnout 
stavební odbor, který průběžně monitoruje problematické ne-
movitosti a nařizuje zabezpečení a v odůvodněných případech 
i odstranění staveb. V případě dlouhodobé nekomunikace při-
stupuje stavební odbor, samozřejmě v koordinaci s městskou 
částí, k zabezpečení okolí ohrožující nemovitosti na vlastní 
náklady, které jsou následně po vlastníkovi formou exekuce 
vymáhány. Obdobně je tomu i u objektů, které požívají památ-

kovou ochranu nebo jsou součástí památkové 
zóny. Zde tyto činnosti vykonává magistrátní 
odbor památkové péče. K oběma výše zmíně-
ným odborům, vykonávajícím v těchto oblas-
tech výkon státní správy, mohou podávat své 
podněty jak samosprávy, tak i občané. n

Pavel Richter, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: pavel.richter@praha5.cz
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Řešení pro chátrající stavby

Architektura je od pradávna viditelným dokladem lidského 
umu, životního stylu a společenské úrovně.  Ne nadarmo se 
stala kolbištěm ideologií a měla být výkladní skříní politických 
režimů. Ale kolektivistická avantgarda zdegenerovala v šeď 
panelových sídlišť a neviditelná ruka trhu nedokázala ani 
zajistit dostupné nájemní bydlení ve městech. Neschopnost 
chránit památky řešil socialismus jejich zbouráním a kapi-
talismus je pragmaticky nechává spadnout. Jsme-li politiky, 
víme, že cesta k záchraně hynoucích staveb existuje. Ochrana 
památky je veřejným zájmem, nehledě na to, komu patří. 
A důstojné bydlení je lidským právem. Co nám k tomu říká 
zákon 89/2012 Sb. neboli občanský zákoník?  V § 1040 stojí: 
„Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.“  § 1050 
upřesňuje: „Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovi-
té věci po dobu 10 let, má se za to, že ji opustil.“ Praktická ap-
likace těchto paragrafů je mnohem složitější než jejich citace. 
Od roku 2022 bude možné se o tyto paragrafy opřít. Hodlá to 
někdo v Praze 5 vyzkoušet? Jsem zvědav. Přitom úřad využívá 

služeb právníků, zaměstnanců i externistů.  
Rozhodnutí, zda jít cestou práva, nebo setr-
vat v pasivitě, je v rukách politiků. Ptejme se 
jich tedy na to. n

Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů

E-mail: josef.cuhra@praha5.cz

Ruiny žalují: Úřady nedostatečně 
vymáhají údržbu památek
Majitele chátrajících staveb lze k údržbě motivovat cukrem 
i bičem. Městská část jako samospráva nemá pravomoci pro 
památkovou ochranu, ale pro odbornou restauraci objektu 
v památkové zóně může nabídnout finanční podporu. Státní 
správa (stavební úřad, památkáři, ministerstvo kultury) také 
může majiteli finančně přispět, ale i nařídit opravy, udělovat 
pokuty a v krajním případě chátrající objekt vyvlastnit.

Řada ruin dosvědčuje, že obce ani stát nástroje pro vy-
máhání údržby nepoužívají. Znáte nějaký případ, kdy město 
majitele domu přesvědčilo, že místo demolice má s finanční 
pomocí radnice objekt zachránit?

Já se Spolkem na ochranu Barrandova jsem se do tako-
vého projektu pustil. Přesvědčil jsem radnici, aby převzala 
léta opuštěnou trafostanici v ulici Na Habrové a přestavěla 
ji za nevelkých nákladů na skautskou klubovnu a komunitní 
centrum. Radnice naši studii schválila a projektant brzy předá 
projekt ke stavebnímu povolení. Věřím, že realizací tohoto 

projektu MČ Praha 5 dá příklad k přestavbě 
chátrajících staveb i dalším majitelům. n

Milan Kryl, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: milan.kryl@praha5.cz

Často je to smutný pohled,  
ale univerzální recept neexistuje
Každá stavba má svého vlastníka a ten je zodpovědný za její 
stav. Vlastnictví věci je z ústavního hlediska nedotknutelné 
a vyvlastňování jsme si již zažili. Návrat k době temna (před 
listopadem 89) odmítám. Na druhou stranu, vlastnictví zava-
zuje. Jedinou pákou proti chátrajícím stavbám tak může být 
opatření příslušného stavebního úřadu, pokud neutěšený stav 
konkrétní stavby ohrožuje její okolí. Bohužel, ani v případě, 
že se chátrající stavba nachází v památkové zóně, neexistují 
efektivní způsoby, jak zásahem „shora“ donutit vlastníka, aby 
věc opravil. 

Trochu jiná situace je u kulturních památek, kde mohou 
orgány památkové péče (opět státní správa) pokutami nutit 
vlastníka k nápravě. Tyto pokuty ale bohužel nebývají tak  
drsné, aby pro vlastníka představovaly skutečnou hrozbu. 
Samosprávě MČ nezbývá, než s vlastníky památek alespoň 
jednat „po dobrém“, zjišťovat, jaké mají s objektem plány, 
snažit se je přimět k zodpovědnosti. Zavazující je pak pro nás 

péče o naše památky ve vlastnictví obce, 
příkladem je úspěšná rekonstrukce Raud-
nitzova domu v Hlubočepech nebo připravo-
vaná rekonstrukce Koulky. n

Tomáš Homola, místostarosta MČ Praha 5

E-mail: tomas.homola@praha5.cz

Jít příkladem a motivovat jiné

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá, protože důvody, 
proč stavby chátrají, jsou různé a liší se i právní poměry každé 
stavby. MČ by se měla zaměřit především na případy, kde 
může svůj vliv uplatnit. Jedná se nejen o stavby v majetku 
MČ, ale i stavby, ve kterých má městská část alespoň nějaký 
majetkový podíl. V případě staveb v majetku MČ Praha 5, ze-
jména bytových, opakovaně navrhujeme využít dosud volných 
prostředků na účtech městské části na jejich rekonstrukci, 
případně odkoupit tyto stavby a zrekonstruovat je. Pokud se 
týká památkově chráněných objektů v majetku soukromých 
osob, mělo by se formou pobídek, případně sankcí, motivovat 
tyto majitele k opravě. Na příkladu památkově chráněné used-
losti Cibulka je vidět, že i medializace patrně pomohla najít 
osvíceného investora, který tuto stavbu zachrání. n

Zdeněk Laciga, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: zdenek.laciga@praha5.cz
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19. STOLETÍ

Poslední šlechtický  
duel v království
Je 6. května 1876 a v pravé 
poledne ke smíchovské 
usedlosti Klamovka přijíždí 
šestice povozů, z nichž vystoupí 
skupinka osob v důstojnických 
uniformách. Společně se 
přesouvají do odlehlé části 
parku a o čemsi debatují. Poté 
se k sobě dva muži postaví 
zády, odejdou od sebe na 
patnáct kroků a postupně zazní 
tři výstřely. Mladý důstojník se 
skácí k zemi. 

Nedaleko se sice nachází po-
licejní hlídka, nicméně dění 
za zdmi usedlosti strážníci 

ignorují. Účty si zde totiž vyrovnávali 
příslušníci vyšší společnosti – právě 
se odehrál poslední šlechtický duel 
v Českém království. Kdo byli jeho 
aktéři a co je přivedlo osudového dne 
do venkovského sídla hraběcího rodu 
Clam-Gallasů, přiblíží následující od-
stavce psané u příležitosti výročí 145 
let od události, která otřásla veřejným 
míněním. O život totiž přišel Wilhelm 
kníže Auersperg, příslušník společen-
ské elity a adoptivní syn prezidenta 
horní komory parlamentu a bývalého 
ministerského předsedy.

Záchrana před zuřivým zubrem
Auerspergové náleží ke starým evrop-
ským rodům a legenda praví, že jejich 
prapředek zachránil císaře Karla Veli-
kého před útokem zuřivého zubra, za 
což mu bylo uděleno šlechtictví. Zubr 
se proto stal i leitmotivem rodového 
erbu. V Čechách se Auerspergové 
v 18. století rozvětvili na žlebskou 
a vlašimskou linii. Z posledně jmeno-
vané pocházeli bratři Karl Wilhelm, 
Alexander a Adolf. 

Zatímco Karl a Adolf se proslavili 
jako výrazné osobnosti předlitavské 
politiky, jejich bratr Alexander se od-
dal vojenské kariéře a dotáhl to na cí-
sařského generálmajora. S manželkou 
z vlivného uherského hraběcího rodu 
Szapáry se jim v roce 1854 narodil 
jediný syn Wilhelm. Toho po otcově 
smrti († 1866) a tragickém úmrtí 
matky († 1873) adoptoval bezdětný 
strýc Karl, hlava vlašimské rodové 

linie. Wilhelm získal titul prince a byl 
předurčen stát se prvním mužem 
rodu. Jeho výchově a vzdělání proto 
věnovali náležitou péči. Absolvoval 
prestižní Theresianum a studoval 
práva ve Vídni a Praze. Miloval litera-
turu, věnoval se gymnastice a závodil 
na koni. Svými schopnostmi údajně 
převyšoval vrstevníky. Nejspíš odtud 
pramenilo i jeho rezervované až pový-
šenecké chování vůči spolužákům.

Přátelství utnula láska
To ovšem neplatilo v případě Leopol-
da hraběte Kolowrat-Krakowsky, jenž 
patřil k princovým nejlepším přátelům 

už za gymnaziálních studií, přestože si 
společensky nebyli rovni. Leopoldův 
otec, císařský komorník a po jistý čas 
dokonce guvernér Benátek, zemřel 
v roce 1863 v dluzích a vyšetřovali jej 
pro finanční podvod. 

Navíc příbuzní odmítli uznat Leo-
poldův nárok na rodový majetek pro 
pochybnosti o šlechtickém původu 
jeho matky, tanečnice Natalie Blasze-
zyńské. Až vleklý soud dal Leopoldovi 
za pravdu. Do té doby žil v skrovných 
poměrech a na Theresianu studoval 
jen díky císařově finanční pomoci. 
Rozdílná sociální pozice nenarušila 
přátelství obou spolužáků, jejichž 
cesty se opět protnuly při službě v dra-
gounském pluku č. 13. Osudovým se 
jim stala až láska ke stejné dívce – 
krásné a dobrosrdečné šlechtičně 
Anně Eleonoře Waldstein-Warten-
berg, kterou si mladý Auersperg 
zamiloval.

Přes princovo společenské po-
stavení a skvělé sportovní výkony 
býval už za studií miláčkem žen o dva 
roky starší Kolowrat. Oslňoval svým 
šarmem i znalostí astronomie. Jeho 
kouzlu podlehla i Anna ze starého čes-

Dobová kresba 
zachycující souboj 
prince Auersperga 
s hrabětem 
Kolowratem

Souboje čili duely představovaly 
v evropské tradici už od středověku 
způsob řešení sporů o čest mezi dvěma 
muži a duelanty od nich neodradily ani 
vládní zákazy a tvrdé tresty.
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kého šlechtického rodu. Dvaadvace-
tiletého prince zpráva o jejich vztahu 
zdrtila. Z přítele se stal nenáviděný 
sok a šlechtickou společností se šířily 
pomluvy o Kolowratově minulosti, 
například že za studií zpronevěřil 
peníze spolkové pokladny. 

Zákeřnost této pomluvy násobil 
snad úmyslný odkaz na nevyjasněná 
provinění Kolowratova otce a pro 
hrdého hraběte byla záležitost velmi 
bolestivá. Navíc se tím pro některé 
vážené rodiny stal personou non 
grata. Poté co prokázal nepravdivost 
klepů roznášených Auerspergem, 
několikrát požádal o satisfakci, tu ale 
princ odmítl „neuznávaje ho jakožto 
poddůstojníka za sobě rovného“. 

Temperamentní hrabě se cítil ura-
žen a počkal si na prince na nynějším 
Masarykově nádraží, kde jej před 
svědky udeřil do obličeje. Spor se tím 
vyhrotil a čest mohla být očištěna jen 
krví některého z oponentů. Necelé 
dva týdny po nádražním incidentu 
vyzval Auersperg Kolowrata skrze 
dva sekundanty na souboj. Hrabě bez 
váhání přijal.

Pevná pravidla duelu
Souboje čili duely (z francouzského le 
Duel) představovaly v evropské tradici 
už od středověku způsob řešení sporů 
o čest mezi dvěma muži a duelanty 
od nich neodradily ani vládní zákazy 
a tvrdé tresty. Ve vojenské a aristokra-
tické kultuře brzy zdomácněly a od 
přelomu 18. a 19. století nalezly cestu 
i do středostavovského prostředí. 

Ze slavných osobností se duelů 
zúčastnili např. malíř Édouard Manet, 
předlitavský státník Kazimír Badeni 
či spisovatel Marcel Proust. Smrt při 
nich nalezli Alexandr S. Puškin nebo 
Michail Lermontov. Souboje měly 
svá pevná pravidla. Oba duelanti si 
vybrali své sekundanty, kteří pomáhali 
s přípravou a dojednávali podmínky. 

Za místo byla vybrána zahrada used-
losti Klamovka na pomezí Smíchova 
a Košíř. 

Stanovili hodinu i to, že souboj 
bude veden pistolemi na patnáct 
kroků. Zbraně zakoupili ve Vídni 
u firmy Springer a na místo je přivezli 
princovi sekundanti hrabě Wald-
stein-Wartenberg a Salm-Reiffer-
scheidt-Heinsbach. Pokus o usmíření 
Waldstein kategoricky odmítl: „Jeden 
z duelantů musí zůstat na místě.“ 

Milost pro Kolowrata
Oba stříleli naráz na znamení. Při 
prvním pokusu Auersperg mířil na 
prsa, ale minul, zatímco Kolowratova 
zbraň selhala. Při druhém pokusu 
volil zbraň hrabě. Tentokrát minul on 
a selhala pistole prince Auersperga. 
V tu chvíli se zeď Klamovky zaplnila 
kolemjdoucími, které přilákaly výstře-
ly. Se zvědavostí sledovali výsledek 
souboje. 

Ve třetím kole si zbraň vybíral 
Auersperg. Tentokrát chybil on, 
zatímco kulka vystřelená Kolowra-
tem zasáhla princův pravý bok a ten 
se zhroutil k zemi. Ihned se k němu 
seběhli hrabě, sekundanti i přítomní 
lékaři. Kulka prošla tělem a vypadla 
levým bokem. Podle zdravotníků 
se nejednalo o vážné zranění, a tak 
Kolowrat odjel do hotelu a odtud do 
Vídně, zatímco zraněného prince od-
vezli do Auerspergova paláce na Malé 
Straně. Přes noc se mu ale přitížilo, 
vypukla horečka a k ní se přidalo 
silné zvracení. Ráno už bylo jasné, že 
došlo k průstřelu žaludku, a ještě před 
polednem princ podlehl vnitřnímu 
krvácení.

Karl Auersperg uspořádal adop-
tivnímu synovi velkolepý pohřeb 
a ostatky dal přepravit z Malé Strany 
do rodinné hrobky ve Vlašimi. Na ro-
dových sídlech zavlály černé prapory.

Princova smrt zasáhla i hraběte 
Kolowrata, nad kterým se stahovala 
mračna. Tři princovi přátelé vyzvali 
hraběte na souboj, císař ale vyslal 
úředníka se zvláštním posláním, aby 
jakékoli další duely překazil. Kolowrat 
měl být zatčen a na základě § 161 
trestního zákona mu hrozilo dvacet 
let za mřížemi. Při vyšetřování aféry 
bylo zjištěno, že každý z duelantů před 
zahájením souboje vlastnoručně po-
depsal prohlášení, v němž uváděl, že 
„ukončil svůj život výstřelem, protože 
jsem unavený životem“. 

Vzhledem k okolnostem byla nako-
nec Kolowratovi udělena milost, vrátil 
se do Vídně a později se oženil s dcerou 
amerického tabákového magnáta. 
S územím naší městské části je pak 
spojen i další osud nebohé Anny Wald-
stein-Wartenberg, která po tragické 
události odešla do ženského benedik-
tinského kláštera na Smíchově. n

Pavel Fabini 

Podobizna  
hraběte Kolowrata  
z pozdějších let

Park usedlosti 
Klamovka,  
kde se v roce 1876 
poslední šlechtický 
duel odehrál

Podobizna mladého Wilhelma Auersperga



BLAHOPŘEJEME

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

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

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

n  Zubní pohotovost  
pro dětské pacienty

Tel.: 224 433 659, 652, 653

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

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

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

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

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

tel.: 974 855 700

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

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

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

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

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

PANÍ ANNA KOUDELKOVÁ

V červnu oslavila paní Anna Koudelková z Košíř  
109 let. Zároveň se stala nejstarší občankou  
městské části Prahy 5. K tomuto významnému 
životnímu jubileu jí gratuluje radnice Prahy 5  
a přeje hodně zdraví do dalších let.

PANÍ HANA VAŠÍČKOVÁ

Dne 9. srpna 2021 paní Hana Vašíčková  
z Prahy 5 – Cibulky oslavila 80 let.  
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jí přeje její dcera 
Hanka, vnuk David a pravnouček Davídek.

▲ PANÍ VĚNCESLAVA MARCHALOVÁ

Radní Prahy 5 Petr Lachnit (ANO) poblahopřál koncem 
června jubilantce Věnceslavě Marchalové z Hřebenek 
k jejím 90. narozeninám.

▲ PAN VÁCLAV VEJVODA

Náš dědeček Václav Vejvoda letos oslaví své 85. 
narozeniny. Vašek je hrdým otcem tří dětí, dědečkem 
čtyř vnoučat a dvou pravnoučat. S manželkou Janou 
loni oslavili diamantovou svatbu a žijí v Košířích přes 
padesát let a ve Staropramenu, který dodnes považuje 
za svou srdcovou záležitost, působil šedesát let. Deset 
let vedl pivovarské odbory a až dosud je předsedou 
Klubu důchodců pivovaru. 

Za vše, co pro nás udělal, děkuje za celou rodinu snacha 
Jana a všichni senioři klubu

▲ MANŽELÉ PAVEL ŘÍHA A MILADA ŘÍHOVÁ

Do svazku manželského vstoupili 25. srpna 1966,  
slaví tedy smaragdovou svatbu. Vychovali dceru a syna, 
mají tři vnoučata. V Radlicích bydlí od května 1975.  
Co nejvíce pohody, štěstí a zdraví do dalších let přeje 
dcera Radmila.
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VOX POPULI

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jak je to se sekáním 
trávy na Barrandově. Dlouho se nese-
kalo a nyní posekali v Lohniského ulici 
půlku a druhou nechali. Ta tráva je už 
dost přerostlá. 

Děkuji JZ

Seč trávy provádí Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy, a. s. (TSK), protože 
je správcem pozemku. K celému Sídlišti 
Barrandov je složité se vyjádřit, protože je 
úprava zeleně spojená s různými vlastníky 
a správci. Pozemky spravované MČ Praha 
5 jsou zpravidla sekány dvakrát měsíčně. 
Záleží na aktuálních klimatických pod-
mínkách. Na Sídlišti Barrandov spravuje-
me většinu dětských hřišť a sportovišť ve 
vnitroblocích včetně přilehlé zeleně, ale 
komunikační zeleň podél jednotlivých ulic 
většinou náleží TSK. Více informací o prů-
běhu sečí trávy v ulicích může poskytnout 
paní Marcela Kňourková, e-mail: marcela.
knourkova@tsk-praha.cz.

 

Dobrý den,
píši ve věci velmi špatného technické-
ho stavu lávky, která spojuje OC Nový 
Smíchov s parkem Sacré Coeur. Prkna 
lávky jsou z velké části uvolněná a shnilá, 

místy dokonce prasklá a kusy chybí. 
Obrátil jsem se na společnost provozující 
OC Nový Smíchov, kde mi bylo sděleno, 
že správa lávky je v kompetenci Prahy 5. 
Dle mého názoru je stav lávky skutečně 
alarmující a měla by být alespoň uzavře-
na, aby se nestalo neštěstí.

S pozdravem OŠ

Radnice Prahy 5 o stavu lávky ví a stejně 
jako vy byla znepokojena jejím poměrně 
zanedbaným stavem. Jednali jsme s nájem-
cem lávky, který je smluvně vázán udržovat 
ji v dobrém stavu. Radnice ve spolupráci 
s nájemcem dohodla preventivní opravu 
poškozených míst. 

Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem ohledně 
míry hluku na nám. 14. října. Koncem 
května jsme zde s přítelkyní koupili byt. 
Velmi nás znepokojuje, že skoro každý 
den od 17 do 22 hodin se po celém 
náměstí nese hlasitá hudba z podniku 
Manifesto. Chápu existenci podobného 
podniku, ale nepovažuji hluk po celém 
náměstí za normální. Proto bych se rád 
zeptal, zda je to normální, jaký k tomu 
máte názor a zda se jedná o veřejnou 

hudební produkci, nebo jaký to má 
status. 

Přeji hezký den, JC

Manifesto provozuje soukromá osoba na 
soukromém pozemku. Zde nemá Odbor 
správy majetku MČ Prahy 5 žádné možnos-
ti. Pokud dochází k porušování povinností 
a podmínek provozovatelem či majitelem, 
musí to řešit orgány státní správy. U ruše-
ní nočního klidu městská policie a míry 
hladiny hluku Hygienická stanice hl. m. 
Prahy. Hladiny hluku jsou omezeny mezi 
22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. 

Pokud jde o hluk v denní době, má 
provozovatel povinnost přijmout taková 
technická, organizační a další opatření, 
aby hluk nepřekračoval hygienické limity. 
Pokud jde o hluk v době nočního klidu 
(22–6 hodin), zde je ideální věc nahlásit 
policii pro podezření ze spáchání přestupku 
podle § 5 odst. 1, písm. d) zák. č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích. Manuál od 
ombudsmana k problematice hluku najdete 
zde: https://www.ochrance.cz/uploads-im-
port/Letaky/Hluk.pdf.

DOBRÝ DEN, 
rád bych alespoň touto cestou zaslal 
velkou pochvalu celému týmu městského 
úřadu Prahy 5. Před několika měsí-
ci jsem byl u vás na úřadě řešit hned 
několik věcí – občanský průkaz a pas 
pro mého novorozeného syna, pak také 
změnu adresy trvalého pobytu pro mě 
a zároveň nový OP. Přiznám se, že jsme 
přišli nepřipraveni a netušil jsem, jaké 
formality budou následovat…

K mému příjemnému překvapení 
bylo vše vyřešeno během několika málo 
návštěv – rád bych vyzdvihl skutečnost 
minimálního papírování, elektronická 
tužka a notifikace pomocí SMS jsou 
velmi efektivní. Skvělé interní procesy. 
Především je to ale o lidech. Pracovníci 
na přepážkách byli velmi dobře vyškolení 
a také moc milí a ochotní – dle potřeby 
nás poslali od přepážky k přepážce (řešil 
jsem několik věcí najednou), aby bylo vše 
vyřešeno co nejefektivněji. Celý kolektiv 
si zaslouží pochvalu. Děkuji a už se těším 
na další případnou návštěvu na vašem 
úřadě.

S pozdravem  
a přáním hezkého dne JH

Vážení čtenáři, přinášíme výběr  
z vašich dotazů, které píšete prostřednictvím 
www.praha5.cz, FB a Instagramu.



KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery

i Rozpis na září 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
 3. 9. – 4. 9. Donátova – u hřiště
 10. 9. – 11. 9. Štorkánova x K Vodojemu
 17. 9. – 18. 9. Zahradníčkova – proti č. 16 (u čerpací stanice)
 24. 9. – 25. 9. V Cibulkách x Na Výši

 Datum  Stanoviště Čas
 1. 9. Kroupova x Kutvirtova 14.00–18.00
 2. 9. Trojdílná x Nad Zámečkem 14.00–18.00
 3. 9. Janáčkovo nábřeží – proti č. 19 14.00–18.00
 7. 9. Na Šumavě x Pod Palatou 14.00–18.00
 8. 9. Baldové x Vejražkova 14.00–18.00
 9. 9. Butovická x Mezi Lány 14.00–18.00
 10. 9. Holubova x Pechlátova 14.00–18.00
 15. 9. Plzeňská x U Zámečnice – parkoviště 14.00–18.00
 16. 9. Zapova – proti č. 12 14.00–18.00
 17. 9. Devonská – u separace 14.00–18.00
 22. 9. Hlubočepská – proti zastávce 
  BUS Michnovka 14.00–18.00
 23. 9. Zahradníčkova – proti č. 34 14.00–18.00

VOK pro sběr bioodpadu

 Datum  Stanoviště Čas
 5. 9. U Palaty x Na Hřebenkách 9.00–12.00
 12. 9. V Remízku x Voskovcova 9.00–12.00
 19. 9. Zahradníčkova x Brdlíkova 9.00–12.00
 26. 9. Urbanova – parkoviště pod č. 20 9.00–12.00

 Datum  Stanoviště Čas
 4. 9. Musílkova x Schodová 13.00–16.00
 11. 9. Holyňská x Švábova 13.00–16.00
 25. 9. Zahradníčkova – proti č. 34 9.00–12.00
 2. 10. Nad Santoškou x Na Pavím vrchu 9.00–12.00
 9. 10. Nad Klikovkou – proti č. 11 13.00–16.00
 23. 10. Nad Husovými sady x Fráni Šrámka 13.00–16.00

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

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

 Datum  Stanoviště Čas
 24. 9. Na Neklance č. 2 (popř. Nad Koulkou 3–5) 14.00–18.00
 29. 9. Slivenecká x Kosořská 14.00–18.00
 30. 9. Na Pomezí – proti č. 17 14.00–18.00
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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.

CO DO BIOODPADU PATŘÍ?
Rozhodně ANO: pouze bioodpad (listí, tráva, větve, zemina, 
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).

Rozhodně NE: živočišné zbytky.



ZÁBAVA
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NEDOSTALI JSTE PĚTKU  
DO SCHRÁNKY? 

Napište nám na: 
redakce@praha5.cz

Tajenku zasílejte do 10. září 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 letního dvojčísla: 
Marie Hejzlarová, Markéta Chludilová, 
Miroslav Chlumský

Správné znění tajenky: 
Krásné léto přeje radnice

Blahopřejeme!

Pětka



OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINOVÝM DĚNÍM
◄  SENIOŘI V HOŘOVICÍCH
V polovině srpna odjeli 
senioři z komunitních 
center Prádelna a Louka 
spolu s radním Petrem 
Lachnitem (ANO) na další 
letní výlet. Tentokrát 
zavítali do středočeských 
Hořovic.

◄  MURAL  
PŘIPOMÍNÁ V4

Radnice Prahy 5 našla 
ve Stroupežnického 
ulici vhodný objekt, 
na kterém se objevila 
velkoformátová 
malba polské 
umělkyně Magdy 
Miszczak. Obraz, 
který zrealizovala 
umělecká skupina 
Good Looking Studio 
z Varšavy, vyjadřuje 
myšlenku spolupráce 
zemí Visegrádské 
čtyřky. Podobné dílo 
zdobí také Varšavu, 
Bratislavu a Budapešť. 
„Považuji si toho, že 
byl mural v rámci 
metropolí zemí V4 
umístěn v Praze 
právě na území naší 
městské části,“ řekl 
místostarosta Lukáš 
Herold (ODS). 

▲ LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
I letos pořádal klub Taekwondo WTF letní soustředění v krásném prostředí 
Jizerských hor. Jedná se o čas nabitý tréninky, zábavou a v neposlední  
řadě celodenním výletem, bojovkou, táborákem a samozřejmě dobrým 
jídlem. Klub působí v Praze 5 na Barrandově ve dvou školách a patří pod 
oficiální Český svaz Taekwondo WT. Výuka se zaměřuje na děti a mládež. 
Máte-li zájem vyzkoušet si hodinu zdarma, přijďte na jakýkoli trénink.  
Více informací na stránkách www.taekwondo-praha.cz.

▲ BRATŘI FORMANOVI U VLTAVY
Na Hořejším nábřeží se konal již tradiční Open Air festival Arena založený  
Divadlem bratří Formanů. Jde o přehlídku divadla, nového cirkusu,  
hudby a současné vizuální tvorby. Partnerem akce je rovněž pátá městská část.

▲ POKOJOVÉ KVARTETO U PORTHEIMKY
Volné sdružení muzikantů, které hraje svou původní tvorbu v jiné podobě,  
než jsme zvyklí, vystoupilo v parku Portheimka. Vychází z písniček Jiřího Šlupky 
Svěráka a Ivana Hlase. Právě ten za doprovodu zastupitele Prahy 5  
Michala Bednáře (ODS) koncert zahájil.
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