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konec léta a nástup podzimu je ve zname-
ní návratu společenského života do veřej-
ného prostoru. Věřím, že tato skutečnost 
dodává novou energii nám všem. Je velmi 
příjemné vidět zase ulice a parky „na pět-
ce“ plné života a zábavy. Ti, kdo byli třeba 
na koncertu kapely Mig 21 v Kinského 
zahradě nebo přišli „Zažít město jinak“, 
mně určitě dají za pravdu, že nám spole-
čenský život chyběl. V rámci výše zmíněné 
akce a Evropského týdne mobility jsem 
na kole objela mnoho lokalit a všude, 
na „Arbesáku“, Okrouhlíku, Kavalírce či 
na Waltrovce, to krásně žilo. Spokojené 
děti, spousta hudby, dobrot z domácích 
kuchyní a dobré nálady, ale také příle-
žitost si popovídat o tématech, která vás 
zajímají. Velikou radost mám z oživování 
kina na Kavalírce. Jde o krásné místo, 
krásný prostor s velkým potenciálem pro 
celou lokalitu. A samozřejmě to podstat-
né, skvělá parta mladých nadšených lidí. 
Užila jsem si báječnou atmosféru a velké 
plány s tímto projektem určitě na radnici 
podpoříme, jak to jen půjde.

Oživení veřejného prostoru má pocho-
pitelně, jako všechno v životě, i svoji cenu. 
Ne každý společenský ruch v ulicích vítá 
s otevřenou náručí a pro někoho může 
být i z objektivních důvodů na obtíž. Je to 
i případ nově otevřeného Manifesta Na 
Knížecí, na jehož provoz přišlo několik 
stížností. Jednala jsem s provozovate-
lem a byla jsem ubezpečena, že námitky 
veřejnosti jsou brány vážně. Provozovatel 
již dělá opatření, která zmírní negativní 
dopady na místní obyvatele. Je pro nás 
důležité, aby oživení tohoto prostoru po 
bývalé vietnamské tržnici nikoho výrazně 
neobtěžovalo a sloužilo ohleduplně nám 
všem.  

Velkým tématem oživení veřejného 
prostoru je otázka bezpečnosti nebo lépe 
řečeno pocitu bezpečí. Ten je u nás v cen-
trálních místech Prahy 5 ovlivněn velkou 
koncentrací lidí bez domova a uživatelů 

návykových látek. Je to téma, kterému 
se, jak víte, věnuji od svého nástupu do 
funkce starostky. Smíchov a okolí Anděla 
dlouhodobě trpí existencí dvou přetíže-
ných kontaktních center a psychia trické 
ambulance se substituční léčbou pro dro-
gově závislé. Bohužel současná takzvaná 
substituční léčba preparátem Subutex je 
zneužívána k výrobě drog, které si tito lidé 
nezřídka aplikují ve veřejném prostoru, 
hlavně v parcích. Jako starostka městské 
části mám jen velmi omezené možnosti, 
jak komplexně situaci řešit. A protože 
obdobné problémy mají i starostové Prahy 
1 a Prahy 2, iniciovala jsem společnou de-
klaraci s výzvou k vedení hlavního města, 
že situace v centrálních městských částech 
je už skutečně za hranou. Je nezbytné, aby 
vedení pražské radnice převzalo odpověd-
nost a mimo jiné otevřelo více kontaktních 

center pro drogově závislé, aby byly roz-
prostřené v rámci celého území metropole. 
Potřebujeme odlehčit provoz přetížených 
kontaktních center na pětce, aby mohla 
nadále odvádět velice dobrou a záslužnou 
práci. Děkuji také občanské iniciativě, 
která v podobném duchu odeslala vedení 
hlavního města petici občanů. Věřím, že 
společnými silami dosáhneme zlepšení 
situace a náš veřejný prostor a krásné 
parky budou stále místem pro aktivní 
odpočinek, kulturní akce nebo obyčej-
nou procházku bez obav z nepříjemného 
zážitku.

Přeji vám všem pohodový a krásný pod-
zim, ideálně s několika dny babího léta. 

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
BEZPEČNOST

Výstup Na Knížecí opět slouží. 
Oblasti kolem Anděla se uleví
Konečně. Skoro po roce se 
cestujícím opět otevřel výstup 
z metra Na Knížecí. Po několika 
letech neustálých oprav budou 
zase fungovat oba výstupy 
z metra na Smíchově najednou. 
Tento stav by měl přispět i ke 
zlepšení bezpečnosti v lokalitě.

Vestibul prošel kompletní mo-
dernizací, včetně výměny eska-
látorů. Během jedenácti měsíců 

opravil pražský dopravní podnik 
průsaky do stanice, vyměnil osvětlení 
a opravil kamenné obklady či dlažbu 
ve vestibulu. Ve střední části podcho-
du už nebudou stánky. Podobně jako 
u nedávné rekonstrukce výstupu metra 
na Andělu i Na Knížecí byly nahrazeny 
staré ruské eskalátory za nové, které 
jedou rychlostí 0,75 metru za sekundu.

Výzva: řešme závadové chování
Uzavření výstupu Na Knížecí zna-
menalo pro občany další nepříjemný 
efekt. Způsobovalo velmi silnou 
kumulaci lidí u Anděla, což bohužel 
přinášelo i zvýšený výskyt takzvaných 
závadových osob a tím i kriminali-
ty. Na situaci zareagovali i policisté, 
kteří v lokalitě výrazně zintenzivnili 
kontroly a razie. Vedení radnice se 
domnívá, že otevřením výstupu tento 
problém výrazně zeslábne.

I v této souvislosti zástupci vedení 
radnic Prahy 1, Prahy 2 a Prahy 5 se-
psali výzvu vedení hlavního města ke 
společnému postupu při řešení situace 
související se zvýšeným pohybem 
a koncentrací osob vykazujících záva-
dové chování ve veřejném prostoru.

 „Deklarujeme společný postoj ve 
věci řešení tíživé situace související s po-
hybem a koncentrací osob vykazujících 
závadové chování ve veřejném prostoru 
v našich městských částech. Po vedení 
hlavního města Prahy požadujeme 
restart současné politiky a přístupu 
k těmto osobám,“ píše se ve výzvě. 

Podle starostky Renáty Zajíčkové 
(ODS) zmíněné radnice od vede-
ní metropole požadují například 
zefektivnění komunikace směrem 
k městským částem v oblasti pro-
tidrogové politiky a decentralizaci 
specializovaných nízkoprahových 
služeb a jejich rozšíření i mimo cent-
rální obvody. „Chtěli bychom rovněž 
vytvořit jednotný informační systém 
klientů nestátních neziskových orga-

nizací, zamezit zneužívání substituční 
léčby u osob závislých na návykových 
látkách a ve spolupráci s jednotlivými 
složkami Policie ČR a Městské policie 
hlavního města Prahy zintenzivnit 
činnost v rizikových lokalitách,“ sděli-
la starostka. 

Apel se týká i legislativy. Vedení tří 
městských částí chce zákonodárnou 
iniciativou dosáhnout legislativní 
úpravy směřující k zákazu poby-
tu osob prokazatelně vykazujících 
závadové chování na území hlavního 
města Prahy.

Ostraha parků trvá
Radnice Prahy 5 také rozhodla o tom, 
že sady na Skalce, Husovy sady 
a Mrázovku bude nadále monitorovat 
profesionální bezpečnostní agentura. 

Dlouhodobý problém s využíváním 
parků drogově závislými a nepřizpů-
sobivými osobami tak řeší Praha 5 
ve spolupráci s městskými strážníky 
i vlastními silami. Pochůzky členů 
bezpečnostní agentury se osvědčily 
a teď navíc personálně posílí.

„Nově budou v parcích dohlížet 
na pořádek dvoučlenné hlídky, které 
budí ještě o něco větší respekt. Navíc se 
postarají i o kontrolu mobiliáře, herních 
prvků, odpadkových košů, veřejného 
osvětlení a podobně,“ vysvětlil místosta-
rosta pro správu veřejného prostranství 
a zeleně Lubomír Brož (ANO).

„Záleží nám na tom, aby se obyva-
telé Prahy 5 cítili bezpečně, proto dě-
láme maximum toho, co můžeme. 
Je skutečností, že některé naše parky 
bezpečnou zónou nejsou. Jedná se 
především o parky v blízkosti kontakt-
ních center. Přítomnost ostrahy může 
pocit bezpečí zvýšit a zároveň je i pre-
vencí,“ doplnila starostka Zajíčková.

Ostraha parků bezpečnostní 
agenturou je prodloužena až do konce 
října letošního roku. Na podzim 
a v zimních měsících nejsou kvůli 
chladnému počasí parky vyhledá-
vaným místem narkomanů a zvý-
šená ostraha není většinou potřeba. 
„V chladnějším období vystačí 
pravidelné hlídky strážníků. My si 
v tomto období vyhodnotíme přínos 
soukromé ochranky a zvážíme její 
nasazení zase na jaře příštího roku,“ 
dodal místostarosta Brož. n red

Výstup Na Knížecí 
byl pro cestující 
uzavřen skoro jeden 
rok

Složitou situaci 
u Anděla si 
uvědomovali 
i strážci zákona
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Akci Zažít město jinak přálo počasí
Za ideálních klimatických podmínek se v ulicích a na veřejných prostran-
stvích páté městské části uskutečnilo již tradiční sousedské setkání Zažij 
město jinak. Lidé si akci užili třeba na Arbesově náměstí, v Hlubočepech, 
na terasách Brabenec, U Nikolajky či Okrouhlíku. „Celá Praha 5 byla živá, 
plná lidí, dětí, hudby, tance, zábavy. Je skvělé vidět Prahu 5 a náš veřejný 
prostor plné života,“ řekla starostka Renáta Zajíčková (ODS), která řadu 
akcí navštívila. Například na Arbesově náměstí organizátoři uspořádali 
přednášku o historii místa, soutěže a tvoření pro děti, deskové hry či 
divadélko. n red

15. ročník ekumenického 
setkání lidí dobré vůle 
v rámci oslav vzniku 
Československé 
republiky

www.modlitbazadomov.cz

28/10/2021
Kostel a komunitní 
centrum Krista Spasitele
Grussova 1274/6
Praha 5 - Barrandov

Doprovodný program 
pro celou rodinu
15–28/10/2021
Barrandov

MODLITBA 
ZA DOMOV
Já jsem s vámi! 

„A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku.“

Matoušovo evangelium 28, 20
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Investice do rekonstrukcí a modernizací školských 
zařízení dominovaly hospodaření páté městské části 
v prvním letošním pololetí. Skoro 30 milionů korun  
šlo do městské zeleně a ochrany životního prostředí.

ROZPOČET

Letošní investice 
jdou hlavně  
do školství

Do oprav chodníků letos radnice investuje přes deset milionů korun

„Za první pololetí jsme z roz-
počtu vyčerpali celkem 378 
milionů korun. Z této částky šlo 
na investice téměř 86 milionů, 
a to primárně do školství a domů 
pro péči o seniory. Jsem rád, že 
naše investiční činnost je velká,“ 
konstatoval radní pro finance Jan 
Kavalírek (TOP 09). 

Velké množství investič-
ních akcí se navíc nyní začíná 

realizovat, a to nejen do oprav 
školských objektů a domů 
s pečovatelskou službou, ale i do 
rozvoje parků, oprav komunika-
cí, rekonstrukcí dětských hřišť 
nebo infrastruktury města.

„Vypíchnul bych třeba i náš 
chodníkový program, který finan-
cujeme z příjmů ze zón placeného 
stání. Do konce roku plánujeme 
na opravy chodníků věnovat přes 
deset milionů korun. Chodníky 
jsou sice ve správě Technické 
správy komunikací, ale na některé 
opravy bychom čekali neúměrně 
dlouho,“ řekl radní.

Celkové výdaje městské 
části dosáhly téměř 380 milionů 
korun, z nich 290 milionů tvořily 
běžné výdaje. Ty byly vyčerpány 
z necelých 38 procent. „Naopak 
na běžných výdajích se snažíme 
maximálně uspořit, a to jak 
tento rok, tak i v případě návrhu 
rozpočtu pro rok příští. Cílem 
je, aby radnice hospodařila efek-
tivně a úsporně, aby nám zbylo 
co nejvíce prostředků právě na 
investice,“ dodal Kavalírek. n red

Celkové výdaje 
městské části dosáhly  
téměř 380 milionů 
korun, z nich  
290 milionů tvořily 
běžné výdaje.  
Ty byly vyčerpány 
z necelých 38 procent.



ZPRAVODAJSTVÍ

Kinského zahrada plná kultury
V rámci snahy o restart kulturních akcí radnice Prahy 5 v září 
pořádala v prostorách Kinského zahrady dva koncerty, které měly 
mezi občany značný ohlas. Prvním bylo vystoupení skupiny Mig 21, 
o den později si stovky lidí nenechaly ujít Open air koncert filmových 
melodií v podání Pražského filmového orchestru. Na obě události byl 
vstup volný. n red

FINANCE

Systém přidělování 
dotací se zjednoduší

Pátá městská část letošní podzim zásadně 
mění způsob vyhlášení a přijímání 
programových a individuálních dotací. 

Nově budou přijímány žádosti pouze pro-
střednictvím dotačního portálu Grantys, kte-
rý bude k dispozici na webových stránkách 
MČ Praha 5 (www.praha5.cz).

Cílem změn v předkládaném novém 
znění výše uvedené směrnice je sjednotit 
a přesně definovat novelizovaná Pravidla 
a postupy při podávání, posuzování a hodno-
cení žádostí, zajistit vyšší transparentnost při 
poskytování dotací MČ Praha 5 a zjednodušit 
žadatelům podávání žádostí, díky dynamicky 
předvyplněným dokumentům v jednotném 
dotačním portálu.

„Hlavním pozitivem nového systému je, 
že se výrazně zrychlí,“ sdělil radní David 
Dušek (STAN).

Nově tedy nebude nutné vypisovat papíro-
vou žádost a zasílat ji poštou nebo chodit na 
podatelnu našeho úřadu. Žadatelé veškeré 
potřebné údaje vypíšou do předem připra-
veného webového formuláře nebo přiloží 
formou příloh, vše přehledně a jednoduše. 
Zájemcům bude také připraveno školení, jak 
se systémem pracovat a jak správně žádost 
vyplnit. Termín bude upřesněn na webových 
stránkách radnice.

Již na konci letošního října budou předlo-
ženy k odsouhlasení radě městské části Praha 
5 materiály s vyhlášením dotačních programů 
pro rok 2022. O měsíc později odstartuje přijí-
mání žádostí o programové dotace, které skončí 
dne 7. ledna 2022. O jejich přidělení rozhodne 
zastupitelstvo pátého obvodu příští rok. n red

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET. 
Do konce letošního října mohou občané 
hlasovat, které projekty uspějí v rámci 
participativního rozpočtu „Zlepšuj pětku“. 
Na hlasovací stránce budete nejprve vyzvá-
ni k zadání telefonního čísla, na které vám 
prostřednictvím SMS přijde ověřovací kód 
(zdarma). Na základě tohoto kódu je možné 
jednou hlasovat. 
Po zadání kódu 
se zobrazí návrhy, 
kterým můžete 
udělit plusové 
i minusové hlasy.

MODLITBA ZA DOMOV VYZVE K NADĚJI. 
Tak jako každý rok připomene i letos Eku-
menická rada církví spolu s dalšími lidmi 
dobré vůle 28. říjen, Den vzniku samostat-
ného Československa, tradiční Modlitbou 
za domov. Vlastní Modlitba za domov se 
bude konat v nově vybudovaném kostele 
a komunitním centru Krista Spasitele 
na Barrandově a jejím hlavním tématem 
bude naděje. Akce začne v 15 hodin, hu-
debními hosty budou Igor Orozovič a Vla-
dimír Javorský. Komponovaný pořad se 
zajímavými hosty moderují Lucie Výborná 
a evangelický farář Jaroslav Pechar. Více 
na www.modlitbazadomov.cz. 

STROM ROKU. Vítězem 20. ročníku ankety 
Strom roku se stala Zpívající lípa z obce 
Telecí v Pardubickém kraji, která postou-
pila do evropského klání. Do finálové fáze 
celostátní soutěže, kterou pořádala organi-
zace Nadace Partnerství, se dostal i platan 
javorolistý z Kinského zahrady. Nakonec 
obsadil 11. místo.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT. Páté měst-
ské části byla schválena dotace výzvy  
č. 6/2021 z programu Ministerstva průmyslu 
a obchodu EFEKT II. na zavedení energetic-
kého managementu ve školských zařízeních 
zřizovaných Prahou 5, a to ve výši 440 tisíc 
korun. Energetický management je nástro-
jem strategického řízení v oblasti snižování 
a sledování spotřeby energie, který podpo-
ruje principy udržitelného rozvoje. Cílem je 
zajistit efektivní, hospodárný a k životnímu 
prostředí šetrný provoz. n red

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Foto: Eva Přechová 

6

Pětka ŘÍJEN /2021

i Další informace na
www.zlepsujpetku.cz



PŘEDSTAVUJEME

JUDr. JAKUB BLAŽEK
předseda
zastupitel MČ Praha 5 (ODS)

ING. LUBOMÍR BROŽ
místopředseda
místostarosta MČ Praha 5 
(ANO)

Členové:

JUDr. TOMÁŠ CAPOUŠEK, PHD., MBA
(nom. SNOP 5 a nezávislí)

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

MICHALA STUPKOVÁ
(nom. STAN)

Komise legislativní a právní je 
iniciativním a poradním orgánem  
Rady městské části Praha 5. 
V současné době má pět členů.

S ohledem na povahu projednávaných 
skutečností důvěrné povahy je jedná-
ní komise neveřejné. Případná účast 

dalších osob na jednání komise je možná, 
jen pokud tuto účast dalších osob na jednání 
komise předem schválí.

Hlavní náplň činnosti komise:
n  zaujímá stanoviska k návrhům změn všech 

vnitřních organizačních předpisů Úřadu 
městské části Praha 5 schvalovaných Radou 
nebo Zastupitelstvem městské části Praha 5,

n  předkládá Radě městské části Praha 5 ini-
ciativní návrhy a doporučení, stanoviska 
a náměty v oblasti legislativy a práva,

n  zaujímá stanoviska k návrhům strategic-
kých právních jednání, zejm. pak právních 
jednání se zásadním finančním dopadem 
do rozpočtu městské části Praha 5 a práv-
ních jednání zavazujících městskou část 
Praha 5 v časovém horizontu přesahujícím 
jedno volební období,

n  zaujímá stanoviska k soudním sporům 
zásadní povahy, zejména se zásadním 
finančním dopadem do rozpočtu městské 
části Praha 5, jakož i k strategickým 
rozhodnutím v rámci těchto sporů, a to 
jak k procesním úkonům, tak i k hmotně-
právním úkonům (dále jen soudní spory 
zásadní povahy), a to na základě stano-
visek Odboru legislativního a stanovisek 
externích dodavatelů právních služeb,

Komise legislativní a právní 

i Jak kontaktovat Komisi legislativní a právní?
Tajemnice Veronika Votýpková

tel. č.: 257 000 593, e-mail: veronika.votypkova@praha5.cz
www.praha5.cz/sekce/komise-legislativni-a-pravni/

n  zaujímá stanoviska k potenciálním 
(hrozícím) aktivním i pasivním soudním 
sporům zásadní povahy, a to na základě 
stanovisek Odboru legislativního Úřadu 
městské části Praha 5 a stanovisek exter-
ních dodavatelů právních služeb,

n  na žádost Rady městské části zaujímá sta-
noviska k právním analýzám a stanoviskům 
externích dodavatelů právních služeb,

n  na žádost Rady městské části Praha 5 zau-
jímá stanoviska v dalších případech,

n  projednává další věci předložené před-
sedou Komise legislativní a právní nebo 
jiným členem Komise legislativní a právní. 

Komise legislativní a právní při výkonu své 
působnosti posuzuje legislativní a právní 
návrhy, zejména zda: 
n  jsou v souladu s ústavním pořádkem 

a s ostatními součástmi právního řádu 
České republiky,

n  jsou ve všech svých částech a jako celek 
nezbytné,

n  jejich obsah je přehledně členěn, srozumi-
telně a jednoznačně formulován,

n  jsou v souladu s ostatními závaznými 
pravidly procesu schvalování, včetně 
vnitřních organizačních předpisů Úřadu 
městské části Praha 5,

n  v případě soudních sporů či potenciálních 
soudních sporů zásadní povahy je vhodné 
soudní spor zahájit či nikoliv, popř. zda je či 
není vhodné procesní či hmotněprávní úkon 
učinit, a to na základě stanoviska právního 
odboru Úřadu městské části Praha 5 nebo 
externího dodavatele právních služeb. n red

Hlasujte pro park Santoška
Až do 15. října 2021 můžete 
hlasovat v celostátní anketě Park 
roku, kterou vyhlašuje brněnský 
Svaz zakládání a údržby zeleně, 
z. s. Pátá městská část v ní má 
zastoupení v podobě smíchovské-
ho parku Santoška. Ten loni prošel 
celkovou rekonstrukcí zaměřenou 
na novou podobu cestní sítě, ne-
zbytné zásahy na stávajících dře-
vinách a řešení problematických 
jevů. Vznikly tam nové příležitosti 
pro aktivní a pasivní odpočinek, 

s respektem k historické hodnotě 
prostoru. Pomocí trvalkových vý-
sadeb byla podpořena hlavní osa 
parku. Nové keřové výsadby pak 
byly doplněny do okrajových partií 
porostu. n red

Další informace na:  
www.parkroku.cz/cs/ 
menu/soutezni-dila/

7

www.ipetka.cz  Pětka



8

Pětka ŘÍJEN /2021

TÉMA
SOCIÁLNÍ OBLAST

Bydlení pro seniory – žhavá 
otázka nadcházejících let
Křivky vývoje věkové struktury obyvatel městské části Praha 5 jasně 
napovídají, že jednou z priorit vedení radnice se stává zajištění bydlení pro 
lidi v pokročilém věku. Přestože jde o téma pro centrální orgány státní správy, 
každá samospráva musí myslet na budoucnost našich seniorů. Praha 5 má 
aktuálně tři projekty, které by nastávající problémy měly řešit.

Zub času je neúprosný. Statis-
tici dlouhodobě jednoznačně 
naznačují, že obyvatelstvo České 

republiky stárne a bude se potýkat 
s narůstajícími problémy péče o stáří. 
Praha 5 například bude stárnout 
v porovnání se zbytkem metropole 
ještě o něco více. Podle demografické 
studie, kterou si v rámci Strategie roz-
voje 2030+ radnice nechala zpracovat, 
představuje následující vývoj možné 
riziko pro budoucí generace. 

Řešení se nedá oddalovat
V kontextu sledovaných věkových 
skupin by podle šetření do roku 2030 
mělo dojít ke zvýšení počtu seniorů ve 
věkových skupinách 75 a více let i 85 
a více let o více než 50 procent. Tyto 
změny budou nejpatrnější na katas-
trálních územích Jinonice, Hlubočepy 
a Malá Strana a z pohledu věkové 
skupiny 75 a více let také v katastrál-
ním území Motol.

Z výzkumu demografů vyplývá, že 
z pohledu věkové struktury je popu-
lace MČ Praha 5 charakteristická tím, 
že je v ní snížené zastoupení základní 
věkové skupiny 0–19 let a zvýšené za-
stoupení věkové skupiny 20–64 let ve 
srovnání s hlavním městem i průmě-
rem za celou Českou republiku. Jedná 
se prý o pozitivní zjištění z pohledu 
současného ekonomického zatížení 
produktivní populace, ale představuje 
to potenciální riziko pro budoucí 
generace. A to by mohl být kámen 
úrazu, pokud by už současná politická 
reprezentace složila ruce v klín.

Sociálních služeb  
bude potřeba více
Vzhledem k výraznému růstu počtu 
seniorů (o 30 % ve věkové skupi-
ně 65 a více let; o 40 % ve věkové 
skupině 85 a více let) na úrovni celé 
MČ Praha 5 do roku 2030 lze oče-
kávat růst poptávky po pečovatelské 
službě, odlehčovací službě, osobní 
asistenci a možná také po domech 
pro seniory.

Z teritoriálního hlediska pak v re-
lativním vyjádření poptávka seniorů 
po sociálních službách nejrychleji 
poroste v katastrálním území Radlice 
a lokalitě Sídliště Barrandov, v abso-
lutním vyjádření pak v katastrálních 
územích Smíchov a Košíře a také 
v lokalitě Sídliště Barrandov. Nicméně 
i velikost ostatních cílových skupin 
poroste, takže bude nutné systematic-

ky reagovat na demografický vývoj, 
aby nepoklesla kvalita a nezhoršila se 
dostupnost poskytovaných sociálních 
služeb na území MČ Praha 5.

Radnice chystá tři projekty
Pátá městská část reaguje na tyto tren-
dy konkrétními projekty, s nimiž chce 
už teď seznámit veřejnost. Jedním 
z nich je zámeček Raudnitzův dům 
v Hlubočepech. Jedná se o pozdně 
klasicistní venkovské stavení v zámec-
kém stylu z poloviny 19. století. Do 
objektu se mnoho desítek let prakticky 
neinvestovalo a tomu odpovídal jeho 
stav. Situace dospěla tak daleko, že 
v domě nechtěl takřka nikdo bydlet. 
Z původních zhruba 14 bytů byly 
obývány již jen dva nebo tři.

„Jelikož sám v Hlubočepech byd-
lím, byla chátrající kulturní památka 
jednou z prvních věcí, o kterou jsem 
se zajímal po svém zvolení zastu-
pitelem v roce 2010,“ uvádí dnes 
místostarosta Prahy 5 Tomáš Homola 
(STAN). A tak v roce 2013 vznikla 
variantní studie možné rekonstrukce 
objektu. „Když chcete prosadit návrh, 
který bude stát radnici nemalé peníze, 
není to vůbec jednoduché. Shodu 
jsme našli s kolegou Petrem Lach-
nitem, který měl v té době (ostatně 
jako i nyní) na starosti problematiku 
sociálních záležitostí, tedy i seniorů,“ 
doplňuje Homola.

Raudnitzův dům pomalu ožívá
Konkrétní projekt domu pro seniory 
s pečovatelskou službou v Raudnitzově 

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



PREDIKCE VÝVOJE OBYVATELSTVA V MČ PRAHA 5

Věková  
skupina 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029 2030

65+ let  6030 6102  6157  6183 6255  6305 6365 6513 6628 6774 6940 7077
75+ let  2500 2625 2789 2952 3072 3156 3229 3335 3424 3527 3599 3648
85+ let  655 629 630 633 625 643 659 696 758 828 924 1 009
Zdroj: MOORE Czech republic
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domě začal vznikat v roce 2017, kdy 
městská část zadala zpracování projek-
tové dokumentace. Rekonstrukce byla 
zahájena v létě roku 2019 a nyní se blíží 
její dokončení. „V nově zrekonstruo-
vaném objektu je 25 bytů o velikosti 
1+kk až 3+kk. Z toho by měl jeden byt 
sloužit správci a dva byty budou prona-
jaty učitelkám nebo učitelům z místní 
Žvahovské základní školy. Do Raud-
nitzova domu se vrátí praktický lékař 
Ivo Ezechiáš a v přízemí se otevřou ko-
munitní prostory, které budou sloužit 
nejenom obyvatelům domu, ale mohou 
být využívány i místní komunitou,“ 
konkretizuje Homola budoucí plány. 
Aktuálně probíhají dokončovací práce, 
revize topení, elektriky a kolaudace se 
očekává přibližně v polovině letošního 
října. Poté chce radnice rekonstruova-
nou památku ukázat i veřejnosti. 

domu, kde bude 19 bytů s pečovatel-
skou službou. Bude součástí Domu 
s pečovatelskou službou Raudnitzův 
dům,“ sdělil radní Petr Lachnit (ANO). 
I v tomto případě je zpracována pro-
jektová dokumentace a rada rozhodla 
o zadání veřejné zakázky. Zbývá 
schválit v radě zadávací dokumentaci 
a vypsat veřejnou zakázku na dodava-
tele stavby. Předpokladem je termín 
do konce roku 2023. Jde o novostavbu 
s kompletně zpracovanou prováděcí 
projektovou dokumentací. n

Více informací na str. 24

Revitalizace Poštovky
Dalším projektem sociálních služeb 
bude košířská usedlost Poštovka. 
Počítá se tu s 34 byty s pečovatelskou 
službou a komunitním centrem. Na 
usedlost je již zpracována projektová 
dokumentace a rada rozhodla o za-
dání veřejné zakázky. Zbývá schválit 
v radě zadávací dokumentaci a vy-
psat veřejnou zakázku na dodavatele 
stavby. „Předpokládám, že se tak 
stane v říjnu. Termín dokončení 
se očekává v roce 2024, jedná se 
o přestavbu stávajícího kulturního 
centra,“ upřesňuje místostarosta 
Homola.

Dalším hlubočepským projektem je 
výstavba bydlení pro seniory na místě 
bývalého zdravotního střediska, a to 
vedle již zmiňovaného Raudnitzova 
domu. „Jde o pavilon Raudnitzova 

Raudnitzův 
dům těsně před 
dokončením 
rekonstrukce. Pak 
už bude sloužit 
seniorům Prahy 5 Konkrétní projekt 

domu pro seniory 
s pečovatelskou službou 
v Raudnitzově domě začal 
vznikat v roce 2017,  
kdy městská část zadala 
zpracování projektové 
dokumentace. 



ROZVOJ
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SMÍCHOV

Projekt nové školy je v běhu
Vzhledem k dynamickému 
stavebnímu rozvoji v oblasti 
jižního Smíchova se koncem 
roku 2017 městská část 
rozhodla postavit v této oblasti 
novou základní školu. Šlo 
o přelomové rozhodnutí – 
poslední plnohodnotná škola 
pro první i druhý stupeň vznikla 
na počátku devadesátých let 
na sídlišti Barrandov (škola 
V Remízku). 

Na přípravu bylo relativně 
dost času, dobrý výsledek byl 
tehdejším vedením radnice 

vnímán jako výzva a jejím cílem bylo 
uspořádat mezinárodní anonymní 
otevřenou architektonickou soutěž. 
Taková soutěž je organizačně i fi-
nančně náročná záležitost, po delších 
diskusích ji ale rada a zastupitelstvo 
podpořily a soutěž byla poté v březnu 
2018 vyhlášena. Podmínky soutěže 
byly současně schváleny Českou 
komorou architektů.

„Po tak dlouhé době jsme chtěli, 
aby nová škola odrážela ducha doby, 
aby odpovídala významu místa v nově 
založené části města i tomu, že vzniká 
ve svobodných poměrech a v 21. 
století. Škola měla svým uspořádáním 
přispívat i komunitnímu životu v nové 
čtvrti a nabídnout prostory pro zájmo-
vou činnost a sport, včetně venkovní-
ho sportoviště,“ sdělila předsedkyně 
výboru územního rozvoje Zuzana 
Hamanová (STAN). 

Dvoukolová soutěž
Pozemek pro školu se nachází upro-
střed brownfieldu bývalého náklado-
vého nádraží Smíchov. Jeho umístění 
je dáno územním plánem. „O pod-
mínkách území jsme od počátku 
jednali s developerem Sekyra Group, 
pod jehož taktovkou čtvrť Smíchov 
City vzniká. Škola má stát na důleži-
tém místě u hlavního pěšího bulváru 
na rohu mezi dvěma parky,“ přiblížila 
Hamanová.

Soutěž probíhala dvoukolově, 
do prvního kola přišlo 66 návrhů 
skutečně z celého světa (jak se uká-
zalo až na konci po zveřejnění jmen 
soutěžících). Dvě třetiny všech návrhů 
tak byly od zahraničních architektů. 
V porotě se sešli tři zástupci radnice 
a čtyři nezávislí architekti, z toho dva 
zahraniční. Soutěž měla velmi dobrou 
úroveň, v prvním kole bylo vybráno 
šest návrhů, které pak byly dopraco-

vány do kola druhého. V něm bylo po 
dlouhém jednání poroty stanoveno 
výsledné pořadí. Po otevření obálek 
výsledek přinesl zahraničního vítěze: 
kanadsko-polský tým Office Ou & 
Inostudio, Nicolas Koff a Zbigniew 
Gierczak. 

Po komunálních volbách na 
podzim 2018 příprava nové školy na 
rok prakticky utichla a plně se opět 
rozjela až koncem roku 2019. Dle 
soutěžních pravidel tak byla sjednána 
smlouva mezi městskou částí a archi-
tekty. Českým partnerem vítězného 
zahraničního týmu se poté stal Atelier 
M1 architekti. „V současné době byla 
dokončena první projektová fáze, což 
je dokončení návrhu stavby, který tak 

můžeme představit veřejnosti,“ infor-
moval místostarosta Tomáš Homola 
(STAN), do jehož gesce patří investice 
městské části. Finální návrh musel zo-
hlednit všechny připomínky městské 
části jako zadavatele a zároveň i reálné 
podmínky pozemku v souvislosti 
s probíhající okolní výstavbou Smí-
chov City jih. „Městská část zároveň 
intenzivně jedná se Sekyra Group 
o majetkových záležitostech. Již nyní 
víme, že pozemek pro školu získá 
městská část bezúplatně. Současně 
jednáme s hlavním městem o způsobu 
financování stavby,“ doplnil místosta-
rosta. 

Sportoviště pro veřejnost
Práce nyní postoupily do druhé fáze – 
zpracování projektu pro společné po-
volení (územní rozhodnutí a stavební 
povolení). To by mělo být hotovo 
v roce 2022.

Prostory školy nabídnou mnoho 
příležitostí pro setkávání i pro vzájem-
né interakce s okolím. Ke třídám ná-
ležejí venkovní kryté lodžie. Na střeše 
školy jsou prostory jako hudební sál, 
kreslírna, cvičná kuchyně či knihov-
na a terasy, s nečekanými výhledy 
směrem na Pražský hrad či na řeku 
a Vyšehrad. Projekt počítá se dvěma 
tělocvičnami, cvičební sál a venkovní 
sportoviště budou k dispozici široké 
veřejnosti pro celodenní i večerní 
cvičení a sport. n red

Vítězný návrh je 
hravý, přátelský, 
ale přitom s jasným 
řádem



SPORT

Skatepark i hřiště 
u nábřeží čeká oprava
Milovníci sportovního 
vyžití se mají na co těšit. 
Radnice Prahy 5 připravuje 
rekonstrukci skateparku 
Butovická a také 
multifunkčního hřiště na 
Hořejším nábřeží. 

Oprava skateparku bude 
zahrnovat odstranění 
stávajících skate prvků, 

odstranění nevyhovující asfalto-
vé plochy a následné vybudování 
nové asfaltové plochy, včetně 
jejího odvodnění. Dále dojde 
k instalaci nových prvků pro in-
-line, skateboard a BMX. „Areál 
skateparku sousedí s dětským 
hřištěm určeným pro malé děti. 
Z tohoto důvodu je nutné zajistit 

skatepark novým oplocením 
v rámci zajištění bezpečnosti ne-
jen dětí, ale i ostatních návštěv-
níků,“ informoval radní David 
Dušek (STAN). 

Rekonstrukce se dočká 
i multifunkční hřiště na Hořej-
ším nábřeží. V areálu vznikne 
multifunkční tartanové hřiště se 
sezonní ledovou plochou s roz-
měry 40 krát 20 metrů. V létě se 
bude hřiště využívat pro fotbal, 
basketbal a další kolektivní spor-
ty pro veřejnost. Součástí spor-
tovního areálu bude i skatepark 
a parkourové hřiště. „Nebude 
chybět ani zázemí s občerstve-
ním, šatnami a toaletami. Projekt 
je v současné době v podobě 
architektonické dokumentace,“ 
sdělil místostarosta Lubomír 
Brož (ANO). n red

Anděl ozdobí umělé lidské plíce
Netradiční dílo se v polovině října objeví poblíž křižovatky 
Anděl. Jde o umělecký výtvor ve tvaru lidských plic,  
který bude umístěn na vrcholu ocelového sloupu o výšce 
4,5 metru. Sloup bude osazen na ocelový podstavec 
tvaru obdélníka o minimálním rozměru 1,3 x 1,3 metru. 
Model je vyroben z pletiva s potahem vatelínu. Uvnitř plic 
bude umístěn mechanismus motůrku s vačkou simulu-
jící dýchání. Mechanismus se napájí vlastním zdrojem 
energie připevněným k podstavci. „Naším záměrem  
je upozornit nejen na hodnotu lidského zdraví,  
ale i na ochranu naší planety,“ prohlásil místostarosta 
Lubomír Brož (ANO). n red

U Hořejšího nábřeží vznikne rovněž sezonní ledová plocha

Skatepark v Butovické ulici nabídne nové prvky pro skateboard, in-line a BMX
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Fotosoutěž zná vítěze
Redakce Pětky na začátku prázdnin vyhlásila soutěž o nejzajíma-
vější foto z léta na území pátého obvodu. V minulém čísle jsme 
zveřejnili snímky tří finalistů, z nichž jste vybrali vítěze. Tím je Li-
bor Dvořák s fotografií pojmenovanou Koně. Blahopřejeme. Vítěze 
redakce osloví a získá upomínkovou cenu. n red

Volby do Poslanecké sněmovny
n 8. října od 14 do 22 hodin
n 9. října od 8 do 14 hodin

NEZAPOMEŇTE PŘIJÍT!
Více (například seznam volebních místností) na: 
www.praha5.cz/volby-do-poslanecke-snemovny-2021/



ROZVOJ

Jak už jsme vás informovali, 
Zastupitelstvo městské části 
Praha 5 na svém červnovém 
zasedání schválilo dokument 
Strategie rozvoje MČ Praha 
5 2030+. Tímto krokem byla 
úspěšně dokončena první 
etapa – příprava strategického 
dokumentu zaměřeného na 
plánování rozvoje a zároveň 
nastartována část druhá – 
samotná realizace Strategie 
rozvoje. Jak pokračují práce na 
naplňování Strategie rozvoje 
a co všechno se od schválení 
dokumentu odehrálo?

Ještě před začátkem prázdnin se 
ke svému prvnímu zasedání sešla 
Komise pro strategické řízení, která 

bude mít v rámci úřadu na starosti 
dohled nad realizací opatření zařaze-
ných v Akčním plánu pro dané roky. 
Tato komise zároveň bude posuzovat 
soulad nově navržených opatření s vizí 
Strategie rozvoje 2030+ a doporučovat 
Radě MČ Praha 5 jejich zařazení do 
Zásobníku projektů. Termíny zasedání 
komise naleznete na webových strán-
kách radnice (www.praha5.cz).

Členové Komise pro strategické 
řízení se hned na prvním zasedání 
shodli, že by i nadále rádi umožnili 
občanům přicházet s novými podněty 
pro Strategii rozvoje 2030+. Za tímto 
účelem byl v průběhu léta připraven 
„Manuál pro zařazení podnětu do 
Strategie rozvoje 2030+ pro občany“ 
a související formulář pro podání 
návrhu podnětu na opatření. Tento 
formulář s názvem „Návrh podně-
tu“ má občanům Prahy 5 především 
pomoci při přípravě jejich případných 
návrhů. Formulář si můžete prohléd-
nout na této straně.

Co udělat pro navržení  
nového podnětu?
Prvně je potřeba si důkladně přečíst 
Manuál pro zařazení podnětu do Stra-
tegie rozvoje 2030+ pro občany. Hlav-
ním kritériem pro zařazení podnětu 
je jeho soulad s Vizí Strategie rozvoje 
MČ Praha 5 2030+. Do Zásobníku 
projektů lze zařadit pouze podněty, 
které jsou v souladu s vizí. Důležitým 

STRATEGIE ROZVOJE 2030+

Co se děje s dokumentem  
po jeho schválení?

kritériem pro zařazení podnětu je 
například i výše finančních prostřed-
ků spojená s realizací a některá další 
kritéria. Všechna tato kritéria i postup 
pro předložení návrhu podnětu jsou 
popsány ve výše zmíněném manuálu. 

Své podněty na nová opatření 
budou moct občané Prahy 5, ale také 
spolky, kluby a sdružení se sídlem 
v Praze 5 předkládat na zasedání 

komisí a výborů MČ Praha 5. Ma-
nuál pro občany vám podá veškeré 
potřebné informace, jak postupovat 
v případě, že budete mít zájem navrh-
nout podnět na opatření k zařazení do 
Strategie rozvoje 2030+ a podílet se 
tak na rozvoji páté městské části. 

Manuál a formulář naleznete na-
příklad na aktualizovaných webových 
stránkách Strategie rozvoje městské 
části Praha 5 https://www.praha5.cz 
strategie/ v sekci „Jak se mohu za-
pojit“. V rámci aktualizace webových 
stránek došlo i k dalším úpravám. 
Nově si na stránkách můžete přečíst 
informace o přípravě celého doku-
mentu Strategie rozvoje MČ Praha 5 
2030+ nebo si v sekci „Prioritní osy 
strategie“ pod jednotlivými osami 
prohlédnout, která opatření jsou pro 
danou oblast zařazena do Akčního 
plánu pro období 2021–2024 a kdy je 
očekáváno dokončení jejich realizace.

Veškeré dokumenty ke Strategii 
rozvoje 2030+ jsou vám k dispozici 
i v Informačním centru Prahy 5 na 
adrese Štefánikova 249/30. Zde si 
můžete v klidu přečíst Manuál pro ob-
čany, Vizi Strategie rozvoje MČ Praha 
5 2030+ a případně vyplnit formulář 
Návrh podnětu. K nahlédnutí je zde 
také kompletní dokument Strategie 
rozvoje MČ Praha 5 2030+. n tv

Vzor formuláře  
pro podněty  
občanů
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„Kultura bydlení a trendy bytového designu s ohledem na specifika seniorského věku“ 

Kurz je složen ze dvou půldenních navazujících workshopů. První část bude společná přednáška, prokládaná 
diskusemi a dílčími individuálními či skupinovými úkoly. Druhá část pak bude prak�cká. V rámci prak�cké čás� 
dostane každý z účastníků prostor pro individuální konzultaci, kdy budou moci probrat s lektorem všechny záležitos� 
týkající se jejich konkrétního interiéru, tak aby byl jak bezpečným, tak příjemným místem pro život.  

Kurzy jsou pro seniory zdarma a provedou vás jimi vyškolení lektoři.  

Termíny:  

Kurz č. 1: 6.11. a 13.11. 2021 

Kurz č. 2: 7.11. a 14.11. 2021

Místo konání kurzu : Lidická 31, Praha 5

Přihlášky prosím zasílejte na email: info@lamparnalidicka.cz, nebo telefonicky na 737 567 606, 731 239 780

Lampárna Lidická ve spolupráci s městskou čás� Praha 5 Vás zvou na kurzy na téma: 
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KULTURA
GALERIE PRÁDELNA

Vtipy Pavla Kantorka 
pobaví i dnes
Také letos dodrží Galerie Prádelna při komunitním centru 
Prádelna v Holečkově ulici říjnovou tradici a představí 
další, dosud veřejně nevystavenou kolekci kreslených 
vtipů Pavla Kantorka. 

Spolek InGarden ve spolu-
práci s MČ Praha 5 a za její 
finanční podpory připravil 

čtvrtý ročník výstavy „Babí léto 
s humorem IV“, kterou si mohou 
návštěvníci prohlédnout  
od 1. do 31. října 2021 v době 
otevření komunitního centra.

Součástí výstavy bude také 
životopisný panel o autorovi 
s kontaktními údaji na spolek 
InGarden, který je od roku 
2010 výhradním zástupcem 
autorských práv Pavla Kantorka 
v České republice a jeho tvorbu 
přibližuje pomocí výstav, pro-
dejem tisků a dalších předmětů 
spojených s autorovou tvorbou.

Pavel Kantorek je znám 
hlavně jako vynikající autor kres-

lených vtipů a povídek, zejména 
se zvířecí a vědeckou tematikou. 
Mnohé z nich vydal knižně, řada 
pak byla publikována na strán-
kách časopisu Vesmír. V letech 
1964–1968 se Kantorkovy kresby 
pravidelně objevovaly v hlavních 
humoristických časopisech. 
Dával svým postavičkám koček 
a psů v kreslených vtipech lidské 
vlastnosti a často za ně schovával 
i politické narážky. Přestože pro 
něj bylo původně kreslení jen 
odpočinkové hobby, po publikaci 
prvních kreseb v roce 1964 se 
stalo jeho druhou profesí.

Za své svérázné myši, kočky, 
slepice, ptáky či žáby skrýval 
někdy politický podtext, ale vždy 
uměl skvěle pootočit perspektivu 

běžných situací, což divákovi 
umožňuje na chvíli opustit tíhu 
každodennosti a od srdce se jí 
zasmát.

Nejoblíbenější motiv pana 
Kantorka představuje zrzavá 
kočka. „Kolik podob a tváří má 
kočka, není na jednu výstavu. 
Doma mám dvě kočky a je velmi 
těžké přiřadit k jejich výrazům 
lidské označení. Kočky jsou 
osobnosti a jako osobnosti se 
tváří a jednají,“ nadšeně hovořil 

o svých zvířecích oblíbencích.
„Pavel Kantorek dokázal 

propojit dva na první pohled 
zcela rozdílné světy – vědecký na 
té nejvyšší odborné úrovni a hu-
moristický svět kreslíře oslovují-
cího nejširší publikum. V dnešní 
složité době je navíc velmi 
přínosné a potřebné podívat se 
na realitu s nadhledem a očima 
našich zvířecích personifikací,“ 
zve na výstavu radní Petr Lachnit 
(ANO). n mč

V rámci bohoslužebných 
setkání se v modlitebně 
Církve adventistů sedmé-

ho dne koná v Peroutkově ulici 57 
komponovaný program „Albert 
Schweitzer – muž, na kterého 
bychom neměli zapomenout“, ve 
kterém vystoupí herec Jan 
Potměšil a přední český varhaník 
Aleš Bárta. Akce se uskuteční 23. 
října v 17 hodin, vstup je volný. 
Návštěvníci budou moci podpořit 
projekt Archa pomoci.

Albert Schweitzer (lékař, teo-
log, hudebník, filozof, pacifista, 
nositel Nobelovy ceny míru) svůj 
život bezezbytku využil k ne-
únavné práci pro druhé. Proč se 
někdo jako on, se třemi doktor-
skými tituly, vynikající varhaník 
a znalec díla Johanna Sebastiana 
Bacha, rozhodl postavit v pra-
lesích nemocnici na kůlech se 
střechou z vlnitého plechu?

Archa pomoci poskytuje 
sociální pomoc seniorům a oso-
bám se zdravotním postižením. 

Pomáhá jim zůstat žít co nejdéle 
v prostředí vlastního domova 
a řešit jejich sociální situaci. 
Svými aktivitami podporuje také 
jejich kontakt s dalšími lidmi, ať 
už v rámci dobrovolnického pro-
gramu nebo volnočasových akti-
vit. Projekt Archa pomoci je rea-
lizován již od roku 2015. Za dobu 
své existence pomohl stovkám 
seniorů a osob se zdravotním 
postižením. Od roku 2021 zajiš-
ťuje sociální pomoc pro seniory 
a osoby se zdravotním postiže-
ním pod Komunitním centrem 
Petrklíč, z. s. n red 

Galerie Prádelna představí další, dosud veřejně nevystavenou kolekci vtipů  
Pavla Kantorka 

MALVAZINKY

Slovo a hudba  
podpoří Archu pomoci
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DOPROVODNÝ
PROGRAM

Experiment: svíčka
Speciální akce Designblok 2021

Workshop pro děti a dospělé
k výstavě Hra. Hra? Hra! – Luba 
Bakičová, Barbora Štefánková 

9. října 2021 / 10:30 – 17:00
Musem skla Portheimka

Štefánikova 12, Praha 5

80 Kč / svíčka

Rezervace termínu: 10:30, 13:00, 15:00 na emailu: 
programy@museumportheimka.cz  nebo na telefonu: 
+420 776 036 111

i
Další informace najdete na  
www.casdsmichov.cz
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KOŠÍŘE

Kino Kavalírka zahájilo provoz

Plný barev, rozvoje vnímání 
i kreativity – to je nový 
kurz malby pro seniory, 
který v září odstartoval 
v Komunitním centru Louka. 

Zájem seniorů o výtvar-
né techniky rostl již 
v loňském roce, kdy zde 

probíhal kurz kresby. Na něm 
se senioři seznámili s technikou 
stínování, s kompozicí, měřít-
kem a dalšími pojmy, kromě 
toho však také experimentovali 
s barevným pastelem a vodov-
kami. A to byl ten okamžik, kdy 
práce s barvami účastníky kurzu 
nadchla, což bylo impulzem pro 

další rozvoj seniorů v oblasti 
výtvarného tvoření.

Díky podpoře v rámci projek-
tu SenSen plní sen proběhla na 
začátku září první lekce, kde se 
dvanáct seniorů pustilo do práce 
a začali si plnit právě jeden ze 
svých snů – vyzkoušet si malbu 
na plátno. 

Kurz malby rozvíjí u účast-
níků dovednosti správné práce 
s barvou, správného dívání se 
a pozorování daného motivu, 
hledání světel a stínů. Cílem 
není naučit se vytvořit dokonalý 
„fotorealistický“ obraz. Kurz 
spíše rozvíjí schopnost nahlížení 
na sledovaný objekt, učí vnímání 
okamžiku, prožitku dané chvíle, 

přináší zkušenost s hraním si 
s barvou i relaxaci a v neposlední 
řadě představuje čas společně 
strávený s ostatními při kreativní 
činnosti. 

Kromě praktických doved-
ností se senioři během kurzu 
seznámí i se zajímavostmi z dějin 
umění nebo proberou aktuální 
dění v kultuře.

Kurz je rozdělen do dvou 
částí. V první se účastníci 
naučí práci s barvou a techniku 

kladení barev na plátno a pokusí 
se znázornit motiv květů. Další 
část už poskytuje volnější tvůrčí 
přístup, kdy se na větší formát 
plátna bude zpracovávat krajina 
tak, aby obraz vystihl i vztah 
k danému tématu. 

Setkávání se konají do pro-
since letošního roku, kdy je také 
v plánu uspořádat z vytvořených 
děl společnou výstavu v pro-
storách Komunitního centra 
Louka. n red

KOMUNITNÍ CENTRUM LOUKA

Kurz malby pro 
seniory startuje 

TJ SOKOL I. SMÍCHOV, Plzeňská 27, Praha 5

Každé pondělí Od 6.9.2021

9:00 – 10:30 Vstup 50 Kč

www.starnemevezdravi.cz

info@starnemevezdravi.cz

+420 736 140 434

Projekt je financován z dotačního programu Podpora volnočasových aktivit
občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti, č. smlouvy 0022/0/OSO/21

Bývalé kino Na Zámečnici 
opět ožívá. Na začátku 
léta jeho prostory začal 

zvelebovat spolek Krutón, který 
10. září otevřel dveře prvním 
návštěvníkům a vrátil tak budově 
její původní charakter. Přichází 
však s novým názvem – kino 
Kavalírka slibuje bohatý kulturní 
program, jehož základem budou 
samozřejmě filmové projekce.

A na jaké filmy se můžete 
těšit? Podle slov ředitele kina 
Filipa Kršiaka nepůjde o klasický 
program, na který jsou diváci 
zvyklí z ostatních kin: „Nebude-
me pouštět normální distribuční 
nabídku. Ani nabídku z artových 
jednosálovek, ani z multikin. 

Soustředíme se na zahraniční 
festivalovou tvorbu, distribuční 
nabídku Krutónu s filmy jako 
Anatomie českého odpoledne, 
interaktivní projekce či seriálové 
maratony. Součástí programu 
budou ale i komunitní akce 
a diskusní večery.“ n red

i
Více informací o programu na  
www.kinokavalirka.cz

Součástí programu nebude jen promítání, ale i diskusní večery

První lekce nového kurzu se konala na začátku září
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ROZHOVOR

SPISOVATEL PETR BŘEZINA:

V některých mých pohádkách 
vystupují reální nečestní lidé

Když se Petru Březinovi před 
sedmi lety narodil syn Adam, 
otevřel se mu nový pohled na 

svět a začal se věnovat projektům pro 
nejmenší. Tak například z prvního 
letošního školního dne si prvňáčci 
v Praze 5 odnášejí nejen spoustu no-
vých zážitků, ale také speciální knihu 
pohádek.

n Kdy jste napsal první pohádku 
a o čem byla?
První pohádku, O Kozijášovi aneb Jak 
se z čerta stal anděl, jsem napsal krátce 
po narození mého syna Adama v roce 
2014. Byla to šťastná náhoda, protože 
jsme zrovna s manželkou odjížděli na 
oběd k jejím rodičům a já chtěl našemu 
miminku něco číst v autě.

Vyprávěl jsem v ní o čertu Kozijá-
šovi, který v mládí přišel o jedno ucho 
a kvůli tomu špatně slyšel. Tři zlá po-
slední přání hříšníků v pekle nechtěně 
změnil na dobré skutky a v nebi ho 
za to odměnili novou funkcí anděla. 
A samozřejmě dostal i nové ucho.

Pohádka se natolik líbila, že ji 
o rok později natočil Český rozhlas 
a dodnes ji hrají v divadle.

n Jak a kdy vás poprvé napadlo, že 
budete spisovatel a ještě k tomu 
pohádkář?
Píšu od té doby, co jsem v první třídě 
na Strossmayerově náměstí vstřebal 
celou abecedu. Básničky, povídky, dvě 
divadelní hry, školní noviny, prostě 
vše, kde jsem se mohl vyjádřit jinak 
než hlasem. Ten jsem mohl naopak 
uplatnit v Dismanově dětském rozhla-
sovém souboru, kde jsem trávil celé 
své dětství.

Rozhodnutí, že napíšu a vydám prv-
ní knihu, padlo ve chvíli, kdy prvních 
pět pohádek rozesmálo mou rodinu 
a přátele. Pustil jsem se pilně do práce 
a na podzim roku 2014 byla první 
knížka Pohádky zpod Vidoule hotová.

Přesto jsem si nedokázal představit, 
že bych si někdy troufl spojit svoje 
jméno s bohulibým řemeslem spisova-
tele. Jednu věc jsem ale věděl jistě, tedy 
přesněji řečeno cítil, že pohádka je lite-
rární útvar, který mi padne jako ulitý.

n Co vás na pohádkách přitahuje, 
fascinuje, baví?
Samozřejmě to, že každá má dobrý 
konec a zlo je po zásluze potrestáno. 
Boj s nespravedlností, zlobou a záští je 
veden s humorem, chytrostí a odva-
hou. Je to široširý svět fantazie, kde 
za každým rohem číhá nebezpečí 
a dobrodružství. 

Mohu se nesměle přiznat, že v ně-
kterých mých pohádkách vystupují 
reálné postavy nečestných lidí, které 
jsem bohužel v životě potkal. Moji 
hrdinové je pak v rozličných situacích 
konfrontují s jejich hříchy, a pokud je 
to jen trochu možné, dojde i k jejich 
nápravě a pomyslné očistě.

n Tři nejoblíbenější pohádky. A proč 
právě ony?
Určitě má první pohádka O Kozi-
jášovi aneb Jak se z čerta stal anděl, 
protože na první „lásku“ nikdo jen tak 
nezapomene.

Ve druhé pohádce, O rytíři, který 
vyměnil poklad za řemeslo, hlavní 
hrdina změní celý svůj dosavadní 
život. Místo ubližování lidem jim za-
čne pomáhat a chránit je. Nakonec si 
vyslouží i lásku jedné vdovy a zachrá-
ní městečko od zlého ducha.

Jako třetí bych uvedl pohádku 
O Uvěřilovi, Nevěřilovi a kohoutovi 
z Jinonic. Dva zcela odlišní mládenci, 
z nichž jeden nikomu nevěří a ten 
druhý je důvěřivec, mají společně 
zachránit princezny, zakleté v Želez-
ném hradu. Do cesty se jim postaví zlá 
sudička Zlověna a oni oba musí v sobě 
najít to nejlepší, aby dokázali zlomit 
zlé kouzlo.

n Máte nějaký spisovatelský vzor? 
Koho a proč?
Nenazval bych to přímo vzorem, proto-
že psaní je velice individuální věc, která 
proudí na svět přes konkrétního spiso-

V podstatě od útlého mládí si Petr Březina (1975)  
rád hraje s písmenky a verši. Mluvené slovo ho provází 
celým životem a jako dlouholetý člen Dismanova 
dětského rozhlasového souboru měl možnost svůj hlas 
šířit éterem po boku velikánů české kultury.  
Svou první báseň, která byla zamilovaná, napsal 
spolužačce Karolínce v první třídě. Od té doby byl 
autorem několika studentských časopisů, pracoval 
v nakladatelství a reklamní branži. 

Kniha je kamarád, který k vám promluví,  
až když se na něj podíváte, říká Petr Březina

16

Pětka ŘÍJEN /2021



vatele a jeho neopakovatelné zážitky. 
Spíše bych řekl, že jsou autoři, kteří mi 
sedí do ucha a s jejich slovy je mi dobře.

Určitě Zdeněk Jirotka a jeho ge-
niální Saturnin, Jan Werich a Jaroslav 
Hašek. Jejich postavy jsou lidské, inte-
ligentní a staví se ke špatnosti s grácií 
a elegancí. Dokážou čtenáře rozesmát 
a rozplakat gejzírem humoru.

n Díváte se na pohádky v televizi? 
Dříve jsem sledoval dychtivě kaž-

dou vánoční novinku, ale za poslední 
léta se můj názor na pohádku čím dál 
tím více rozchází s televizní tvorbou. 
Pohádka podle mého gusta je O Jano-
vi a podivuhodném příteli či S čerty 
nejsou žerty.

n Pohádky jsou zpravidla první 
kniha, se kterou se člověk jako 
posluchač a později čtenář důvěrně 
seznámí. Jak se díváte na dnešní 
dobu, která je u dětí stále více ve 
znamení mobilů než knihy?
Každá doba má své a pokrok nelze 
zastavit, řekl kdysi někdo moudrý. Na 
druhé straně dětská duše je stále stejná 
a je jen na nás rodičích, co jí poskyt-
neme. Vzít knížku a přečíst Marušce 
pohádku zabere rozhodně více času 
než jí pustit Červenou karkulku z te-
lefonu v mp3. Pak se ale nemůžeme 
divit, že si dítě vytvoří vazbu ke kusu 
plastu.

n Co byste řekl rodičům, kdybyste 
měl vyzdvihnout roli knihy v životě 
dítěte?
Kniha je kamarád, který k vám 
promluví, až když se na něj podívá-
te. Podporuje fantazii, buduje vztah 
dítěte k rodnému jazyku a rozvíjí jeho 
komunikační schopnosti. Vytváří 
vazbu mezi tím, kdo ji čte, a tím, kdo 
ji poslouchá, je vstupenkou na místa, 
kde se můžete rozletět do celého světa.

Pozorujte někdy dítě, jak dychti-
vě otáčí další stránku knihy, aby se 
dozvědělo, co ho čeká dál. Každý z nás 
vnímá i dotykem a vůni potištěného 
papíru lze těžko cítit z LCD displeje.

n Na čem momentálně pracujete?
V současné době píšu další knížku, 
která bude plná čertovských dobro-
družství. V devíti pohádkách se ukáže, 
jak zcela obyčejné věci denní potřeby 
dokážou zamotat osudy mých pohád-
kových hrdinů.

Mé knížky většinou ilustrují děti ze 
základních či uměleckých škol. Na té 
poslední, Pohádky z kouzelné Pětky, 
jich pracovalo přes dvě stě padesát 
ze třinácti základních škol Prahy 5 
a Slivence. Proto mě napadlo vymyslet 
projekty pro děti, které by je více 
přiblížily i ke čtení a psaní.

Přímo pro žáky základních škol 
Prahy 5 jsem vymyslel Malou literární 
akademii, jejíž realizaci nyní dokon-

čuji díky podpoře paní starostky a ve 
spolupráci s projektem MAP II pro 
MČ Praha 5 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17
_047/0010677, pozn. red.) v rámci čte-
nářské gramotnosti a rozvoje poten-
ciálu každého žáka. 

V Malé literární akademii chci 
ukázat dětem tvůrčí cestu a poradit 
jim na základě vlastních zkušeností 
při práci na knize. Podělit se o nápady, 
rozvíjet je, vytvořit si okolo sebe tým 
literárních podporovatelů a samozřej-
mě i kritiků. Naučit je radosti ze psaní 
i čtení příběhů.

Pokud si chcete přečíst, poslech-
nout nebo zhlédnout pohádku O Ko-
zijášovi aneb Jak se z čerta stal anděl, 
rád vás přivítám na svém webu www.
vasepohadky.cz.

Na závěr bych chtěl ještě jednou 
poděkovat paní starostce a jejímu 
týmu, že se nám společným úsilím 
podařilo vydat knížku Pohádky z kou-
zelné Pětky. n sb

Čtenářskou 
gramotnost žáků 
chce Petr Březina 
podpořit i projektem 
Malá literární 
akademie

Píšu od 
doby, 
co jsem 
v první třídě 
vstřebal 
celou 
abecedu. 

Dětská duše je stále 
stejná a je jen na nás 
rodičích, co jí poskytneme.
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ŠKOLSTVÍ

V oficiální části programu 
se zabývali aktuální situací 
na školách a řadou dalších 

témat, například nastavením nových 
procesů v oblasti vzdělávání žáků 
cizinců, doučováním žáků ohrožených 
školním neúspěchem a plánováním 
a realizací změn ve školních vzděláva-
cích programech v oblasti informatiky 
a komunikačních technologií. 

Čtvrteční večer byl vyhrazen 
samostatnému tématu revize Rámco-
vého vzdělávacího programu (RVP) 
v oblasti informatiky. Ředitelé se 
zabývali možnostmi využití projektové 
podpory SYPO a metodického vedení 
NPI ČR. V neformální části večera 
proběhla ve skupinách výměna zku-
šeností s personálním zabezpečením 
v této oblasti. 

Ústředním tématem pátečního 
dopoledne se stala kybernetická bez-

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ

Ředitelé škol řešili aktuální otázky

pečnost škol. Tato problematika velmi 
úzce souvisí se zásadním motivem 
MAP II, jímž jsou rovné příležitosti 
ve vzdělávání, a to nejen při distanční 
výuce. Inspirativní prezentaci před-
nesli odborníci ze společnosti PRIN-
CEPS Advisory, kteří účastníky 
seznámili s eventuálními hrozbami 
a představili příklady dobré praxe 
a možnosti řešení k zabezpečení škol.

Polední čas věnovala většina 
účastníků poznávání okolí formou 
procházky kolem rozsáhlé koňské 
farmy a regenerovaných přírodních 
biotopů.

Odpolední program byl věnován 
aktuálním tématům ze života jednot-
livých škol. Poradu vedla starostka 
a radní pro školství Renáta Zajíčková 
(ODS), diskutovalo se zejména o ka-
riérovém poradenství, změnách v or-
ganizaci a způsobu financování výuky 

češtiny jako cizího jazyka, realizaci 
doučování žáků v rámci Národního 
programu návratu do škol, situaci ve 
školách a duševním zdraví žáků po za-
čátku školního roku a také o rozpočtu 
škol. Paní starostka představila projekt 
Očenášek a zmínila projekt knihy Po-
hádky z kouzelné pětky. Samostatným 
tématem byl well-being na školách, 
tedy například jak vytvořit ve školách 
inspirativní, bezpečné a tvůrčí klima 
jak pro žáky, tak pro pracovníky. Další 
částí porady byly informace o aktuál-
ních agendách, zvláště o pilotním 
projektu elektronického zpracování 
výročních zpráv a nejnovějších hygie-
nických opatřeních ve školách.

Sobotní dopoledne trávila pracovní 
skupina MAP II diskusí o vybavení 
škol, se zaměřením na informatickou 
a polytechnickou výchovu, a zhodno-
cením akce. 

Účastníci setkání děkují organi-
zátorům za výběr vhodného místa 
a uspořádání celého programu setká-
ní. n red

Díky projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro  
MČ Praha 5, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677 (MAP II), 
se mohli ředitelé základních škol Prahy 5 po velmi dlouhé době 
setkat osobně v rámci výjezdního zasedání. V malebné obci 
Trnová spolu strávili v termínu 9.–11. září 2021 tři dny  
při společné práci a odpočinku. 

Účastníci výjezdního 
zasedání spojili 

práci s odpočinkem
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Do roku 2030 má na území 
MČ Praha 5 vzniknout 11 
400 bytových jednotek. 

Největší nápor ponesou lokality 
Barrandov a Hlubočepy. Vedení 
městské části už plánuje a připra-
vuje řešení k navýšení kapacity 
mateřských škol.

V krátkodobém horizontu je 
nejnaléhavější potřeba navýšení 
kapacit v oblasti Košíře-Cibulka 
a v lokalitě Smíchov-sever.

„Musíme reagovat na 
plánovanou masivní výstavbu 
v lokalitě Cibulek. Probíhá zpra-
cování projektové dokumentace 
na novou MŠ v ulici Naskové (na 
místě stávající MŠ), kde se zvýší 
kapacita ze dvou na pět tříd. Zís-
káme tak nově 86 míst. Dalších 
38 míst počítáme jako rezervu 
v předškolních zařízeních MŠ 
Weberova a MŠ Kudrnova 
v Motole, kde se naopak očekává 
pokles dětí ve věku tři až pět let 
zhruba o pětinu,“ říká starostka 
Renáta Zajíčková (ODS).

Podobná opatření se chystají 
i v lokalitě Smíchov-sever. Na 
Klamovce se v mateřské škole 
Podbělohorská otevřela v tomto 
školním roce nová třída pro  
16 dětí a celková kapacita se tak 
zvýšila na 118 míst. Zároveň 

probíhá příprava na přístavbu 
MŠ Nad Palatou v jejím odlou-
čeném pracovišti Pod Lipkami. 
Zde vzniknou dvě nové třídy 
s kapacitou cca 56 míst.

Zvýšení kapacit mateřských 
škol se časem dočkají i další 
lokality. Smíchov-jih čeká 
plánovaná masivní výstavba 
a v projektech Smíchov City 
a Zlatý lihovar budou probíhat 
jednání s investory o možnos-
tech umístění nových školek. 
Zároveň se prověřují možnosti 
navýšení kapacity MŠ U Želez-
ničního mostu.

„V dlouhodobém horizontu 
musíme být připraveni na po-
třebu vyšších kapacit v lokalitě 
Barrandova a Hlubočep. Kolem 
roku 2028 bude potřeba ak-
tuální, a kromě zvýšení kapacit 
například v areálu základní ško-
ly Pod Žvahovem, připravujeme 
řešení i pro oblast Barrandov 
II. Na základě naší žádosti nám 
byl svěřen pozemek MHMP 
v této lokalitě a po komunikaci 
s investorem Landia, s. r. o., bylo 
uzavřeno memorandum a po-
depsána smlouva o spolupráci. 
Na ploše 5000 m2 vzniknou 
nové školské objekty,“ dodává 
starostka Zajíčková.

Naopak bez problému je 
lokalita Jinonice a Radlice, kde 
byla navýšena kapacita v roce 
2017 znovuotevřením ma-

teřské školy Na Pláni, a v září 
2020 byl zahájen provoz MŠ 
Walterovo náměstí s kapacitou 
pro 72 dětí. n red

ZŠ RADLICKÁ

Cesta k inovativnějšímu vzdělávání
Již přes 110 let se učí a vzdělává na 
naší základní škole, mimochodem 
v krásné secesní budově, dnes 
s moderní tělocvičnou. Spolu 
s dvěma budovami mateřské školy 
tvoříme školu spíše menší velikosti, 
kapacita je 360 žáků. 

Škola si za ta léta prošla všemi historic-
kými etapami a několikerým vedením. 
Snahou každého z nich bylo a je navázat 

na to dobré, co ve škole je, a vylepšit pak vše 
ostatní. Nejinak tomu je i v novém školním 
roce 2021/2022. 

Žákům i rodičům jsme spolu s kolegy dali 
slib, že nebudeme stát na místě a pustíme se 
do změn směrem k inovativnějšímu vzdělá-
vání. Spolu se zajímavou, byť rychlou dobou, 
ve které žijeme, je dobré žáky a sami sebe při-
pravit na měnící se životní podmínky, umět 
se rozhodovat, umět řešit problémy, umět 
komunikovat, umět se učit, umět pracovat di-

gitálně, umět se znát a umět také odpočívat. 
Dnešní škola je tak více než o jednotlivých 
znalostech a konkrétní látce o takzvaném 
kompetenčním modelu, tedy ovládat pro 
danou věc danou kompetenci. Nejde o složité 
věci, jen je složitější se je naučit. Složitější 

pro nás učitele, rodiče a koneckonců i žáky. 
Nestačí si přečíst článek v učebnici, udělat 
si z něj výpisky a zítra ho přetlumočit při 
zkoušení. 

O to více se proto těšíme na některé 
novinky, které pro tento školní rok chystáme. 
V prvních třídách, a postupně dalších nava-
zujících, se učí Hejného matematiku a baví je 
to. Také píšou nevázaným písmem Comenia 
Script a jde jim to. Starší žáci se mohou nově 
zapojit do žákovského parlamentu a být tak 
hlubší součástí života školy. Pro rodiče pak 
chystáme pohodlnější systém elektronické 
žákovské knížky a intenzivnější komunikaci 
s učiteli při tzv. školních tripartitách (konzul-
tace ve formátu žák–učitel–rodič).

Je jasné, že všechny tyto změny nestojí 
na jednom člověku ve vedení školy, proto 
děkuji vám rodičům za kladné ohlasy, žákům 
za spolupráci a připomínky a učitelům za 
odvedenou práci. Další školní roky nás totiž 
ještě čekají.n

Dalibor Neckář, ředitel školy

ZŠ Radlická sídlí v secesní budově,  
ve které se učí již 110 let

INVESTICE

Praha 5 chce zvýšit kapacity mateřinek

Před rokem radnice otevřela novou mateřskou školu v Jinonicích

ODHADOVANÝ PŘÍRŮSTEK OBYVATEL DO ROKU 2030

Lokalita Nové byty Přírůstek Přírůstek dětí 
  obyvatel  (3–5 let)

Smíchov-sever 424 1060 93
Smíchov-jih 2153 5385 474
Hlubočepy a Barrandov 6701 16 753 1474
Košíře a Motol 744 1861 164
Jinonice a Radlice 1412 3530 311
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KC PRÁDELNA 

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

n  8.–9. 10.
Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 2021
Komunitní centrum slouží jako 
volební místnosti, ostatní aktivity 
jsou zrušeny 

n  20. 10., od 13 do 17 hodin
Říjnový swap 
Výměnný bazar pro veřejnost. 
Vstup zdarma.

n  22. 10., 10 hodin
Workshop – Dušičkové dekorace 
Kapacita omezena, nutno se 
předem přihlásit. Příspěvek na 
materiál 30 Kč.

n  26. 10., 14 hodin
Vycházka – Pasáže Nového Města
Václavské náměstí a jeho okolí – 
pasáže Černá růže, Koruna, 
Jalta, Rokoko a s ní související 
pasáže. Zakončíme pasáží Adria 
na Jungmannově náměstí. Sraz 
před Dětským domem (Na Příkopě 
15, Praha 1). Ve spolupráci s VOŠ 
cestovního ruchu. Zdarma.

Pravidelné aktivity pro seniory  
z MČ Praha 5 (zdarma)

Na všechny pravidelné kurzy kromě 
iKavárny je nutno být přihlášen (při-
hlášení na hodině, pro ty, kteří kurz 
již navštěvovali), kapacita omezena. 

Bližší informace a přihlášení  
do volných kurzů na e-mailu:  
kcpradelna@seznam.cz nebo  
tel.: 775 788 098

IT KURZY:

n  Kurzy práce s PC I–VI  
(volná místa)

pondělí od 12 do 15 h / středa od 
11 do 14 h

n  Kurzy práce s tabletem I–II 
(volná místa)

úterý od 11 do 13 h (7. 9.)

n  Kurzy 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 

n  Angličtina I–II (obsazeno)

úterý od 8 do 10.30 h 

n  Angličtina III (obsazeno)

úterý od 11 do 12.30 h

n  Anglická konverzace I 
(obsazeno)

středa od 10 do 12 h 

n  Anglická konverzace II 
(obsazeno)

čtvrtek od 10.30 do 12 h 

n  Anglická konverzace III 
(obsazeno)

čtvrtek od 10 do 12 h

POHYBOVÉ AKTIVITY:

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

pondělí od 8.30 do 12 h

n  Stolní tenis I–III (volná místa)

pondělí/středa/čtvrtek  
od 12 do 15 h 

n  Marietta – seniorský taneční 
soubor (obsazeno)

úterý/čtvrtek od 9 do 12 h

n  Zdravotní cvičení I–II  
(volná místa)

úterý od 12 do 14 h

n  Zdravotní cvičení III  
(volná místa)

úterý od 14 do 15 h 

n  Cvičení Čchi-kung (volná místa)

úterý od 16 do 17.30 h 

n  Zdravotní gymnastika I–III 
(obsazeno)

středa od 10 do 12 h / pátek  
od 10 do 11 h

OSTATNÍ: 

n  Trénování paměti (volná místa)

úterý/čtvrtek od 9 do 10.30 h

n  iKavárna (internetová kavárna) 
pro seniory

středa od 14 do 16 h

KOMUNITNÍ CENTRUM LOUKA

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

PRO SENIORY

n  Po 4., 11., 18. a 25. 10.,  
od 8.30 do 10.30 hodin

Práce s tabletem (skupina B)
Vzdělávací a dotační program 
Digitální odysea Nadace Vodafone 
Česká republika, Moudrá Sovička, 
z. s., a SenSen.

n  Po 4. a 18. 10., od 11 hodin
Kutilské dílny pro seniory 
Výroba dřevěných dekoračních 
předmětů. Materiál zajištěn.

n  Po 11. 10., 15 hodin
Tvůrčí dílna – Lapač snů

n  Po 25. 10., 11 hodin
Šicí dílna
Výroba látkových hraček, tašek 
a dekorací pro potřeby Centra 
sociální a ošetřovatelské pomoci 
Praha 5, p. o.

n  Út 12. 10., 13 hodin 
Procházky Prahou –  
Historické centrum
Malebná procházka Královskou 
zahradou s Belvederem, nádvoří 
Pražského hradu, Valdštejnská 
a Seminářská zahrada. S sebou 
vhodné oblečení, voda. Vycházka 
se koná za každého počasí. 
Sraz na zastávce tramvaje č. 22 
Královský letohrádek Belveder). 
Kapacita omezena.

n  St 13. 10., 13 hodin 
Přednáška:  
Český ráj očima horolezce
Přednáška nadšeného horolezce 
Karla Vitouška nejen o Českém 
ráji. Vstup volný.

n  St 20. 10., 13 hodin 
Podzimní setkání v KC Louka
Tvorba podzimní dušičkové 
dekorace (příspěvek na materiál 
30 Kč).

n  Pá 8., 15. a 22. 10.,  
od 8.30 do 12.30 hodin

Kurz malby 
Aktivita pro naše senzační seniory 
je podpořená z projektu „SenSen 
plní sen“.

PRAVIDELNÉ KURZY  
PRO SENIORY

n  Počítačové kurzy
Út 5., 12., 19. a 26. 10. 
1. skupina (8.30–9.30),  
2. skupina (9.30–10.30),  
3. skupina (10.30–11.30)
Pá 8., 15. a 22. 10.
Pokročilí (14–15)

n  Angličtina

Čt 7., 14. a 21. 10. 

1. skupina – mírně pokr. (9–10h), 
2. skupina – pokr. (10–11 h), 
3. skupina – začát. (11–12 h), 
konverzace (13–14 h)

n  Trénování paměti

St 6., 13., 20. a 27. 10.

1. skupina (8.30–9.30 h),  
2. skupina (9.30–10.30 h),  
3. skupina (10.30–11.30 h)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Vstup na akce je volný. 

Pobočka DOK 16 –  
sousedská dílna 
Kobka č. 16, Hořejší nábřeží

n  9. 10., od 13 do 18 hodin

Festival otevřených dílen

Praha je plná dílen, ve kterých 
si můžete zkusit různá řemesla 
nebo vyrobit něco domů. Přijďte 
si vyzkoušet na smíchovskou 
náplavku miniworkshopy – 
například smaltování, mozaiky, 
opravy kol, vrtání a další.

Pobočka Smíchov 
náměstí 14. října 83/15

n  7. a 21. 10., 16 hodin 

Klub deskových her

n  21. 10., 16 hodin

Literární dílny s Terezou 
Matouškovou

Pro mládež. Nutná registrace  
na terezamatouskova@post.cz. 

n  27. 10., 10 hodin

MaTaDe

Hravé, kreativní, pohybové, 
říkankové setkání pro děti  
od 2 do 5 let s doprovodem. 
Registrace e-mailem:  
dagmar.krizova@mlp.cz, 
telefonicky: 770 130 229  
nebo na pobočce.

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA

n  6. 10., od 16 do 17.30 hodin

Dny architektury 2021 – 
Letohrádek Portheimka –  
odrazy změn Smíchova 

Rezervace na e-mailu:  
programy@museumportheimka.cz 
nebo telefonicky na 776 036 111.

KULTURNÍ SERVIS



Pavlína Filipovská –  
koncert k životnímu jubileu
n 26. října, 17 hodin
Prostor Lampárna v Lidické ulici 31 pořádá představení 
herečky, zpěvačky a moderátorky, která letos oslavila 
významné životní jubileum. V šestnácti začínala v Semaforu, 
kde pro ni Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem napsali jednu 
z nejslavnějších českých písní Včera neděle byla. Jejími 
dalšími hity jsou: Kapitáne, kam s tou lodí, Proč se lidi 
nemaj rádi, Normálně, Kam letí ten čáp, Nej, nej, nej… 
Několik let účinkovala po boku Karla Gotta v divadle Apollo. 
Hrála ve filmech Procesí k panence, Konkurz, Kdyby tisíc 
klarinetů a v řadě dalších. V televizi moderovala přes dvě 
stovky televizních pořadů. V programu také zavzpomíná na 
svého otce, slavného herce Františka Filipovského.
Vstupné dobrovolné. Koncert se koná pod záštitou 
místostarosty Lukáše Herolda (ODS). Rezervace na 
telefonním čísle 774 676 488.

LITERATURA 
POD ŠIRÝM 
NEBEM

čtvrtek 30. září od 18 h 
LUCIE FAULEROVÁ
úterý 12. října od 17 h 
KATEŘINA TUČKOVÁ
Změna programu vyhrazena a účastníci se řídí 
aktuálními protipandemickými opatřeními.

www.literarnidum.cz

PORTHEIMKA
Štefánikova 68/12, Praha 5

před letohrádkem
VSTUP

VOLNÝ

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

n  6.–10. 10., od 8 do 16 hodin
Designblok 2021

n  9. 10., od 10.30 do 17 hodin
Speciální akce DB 2021 – 
Experiment: svíčka
Tvůrčí setkání s výtvarnicemi 
Lubou Bakičovou a Barborou 
Štefánkovou. Návštěvníci si pod 
vedením obou výtvarnic vytvoří 
jedinečné svíčky, jejichž výrobní 
postup je inspirován díly Luby 
Bakičové. Kapacita omezena, 
rezervace času (10.30, 13.00, 
15.00) na e-mailu: programy@
museumportheimka.cz nebo 
telefonicky na 776 036 111.  
Cena: 80 Kč / svíčka / 60 minut

n  14. 10., 17 hodin
Kurátorská komentovaná 
prohlídka Hra. Hra? Hra! – Luba 
Bakičová, Barbora Štefánková 
s kurátorkou Sylvou Petrovou
Rezervace prohlídek na e-mailu: 
programy@museumportheimka.
cz nebo telefonicky na  
776 036 111. Cena: cena 
vstupenky + 40 Kč /  
komentovaná prohlídka 
krátkodobé výstavy / 60 minut

WINTERNITZOVA VILA 

n  3. 10., od 10, 12, 14 a 16 hodin
Festival „Den architektury“ – 
komentované prohlídky 

n  13. 6. – 17. 10. 2021
Výstava – Mezinárodní styl
Zahraniční architekti v Českých 
zemích 1902–1935. Kurátor: Adam 
Štěch. Výběr nejvýznamnějších 
i zcela zapomenutých projektů, 
které zanechali na území našeho 
státu významní představitelé 
evropského modernismu.

n  4., 5., 11., 18. a 25. 10.,  
od 19 hodin

Cyklus přednášek z dějin umění

Oblíbené kurzy dějin umění  
od pravěku až do současnosti.

n  10. a 26. 10. od 19.30 hodin

Divadelní představení –  
Dům v jabloních

Představení divadelního souboru 
Pomezí vytvořené speciálně  
pro Winternitzovu vilu.  
Další termíny představení 
a rezervace lístků naleznete  
na vjablonich.pomezi.com.

n  12., 13., 19. a 27. 10., 18 hodin

Večerní komentované prohlídky

Speciální večerní komentované 
prohlídky Winternitzovy vily. 
Zažijte neopakovatelnou 
podvečerní atmosféru vily.

n   17. 10., 19 hodin

Rekonstrukce okupace – projekce 
filmu a debata s režisérem

Promítání dokumentárního filmu 
o invazi v roce 1968 složeného  
ze soukromých archivů. Téma 
filmu koresponduje s posláním 
spolku Winternitzova vila, z. s., 
což je připomínání dějin  
20. století. Po filmu následuje 
debata s režisérem Janem Šiklem.

n  19. 10., 19 hodin

Vernisáž výstavy  
Frank Gehry očima Čechů

n  20. 9. – 13. 12. 2021

Výstava – Frank Gehry  
očima Čechů

Kurátor: Adam Štěch. Tančící dům 
od amerického architekta patří 
k nejikoničtějším stavbám v Praze, 
stejně tak jako Gehry je jedním 
z nejzásadnějších světových 
architektů posledních tří dekád. 

n  Každou sobotu v 10, 12, 14  
a 16 hodin a každou neděli  
ve 12, 14 a 16 hodin

Komentované prohlídky
Komentované prohlídky vily, 
které probíhají každou sobotu 
a neděli, vám poskytnou dostatek 
oficiálních i soukromých 

informací přímo z rodiny 
původních majitelů. Nahlédněte 
do autentické pracovny pana 
Winternitze, odhalte, co se 
skrývá za zamčenými dveřmi, 
najděte mezuzu se svitky tóry 
a vychutnejte si interiér i krásnou 
zahradu. 



ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
ODLEHČOVACÍ POBYTOVÁ SLUŽBA

Na Neklance klientům nově  
nabízí i základní rehabilitaci
Od listopadu bude opět zahájen 
provoz Domu sociálních služeb 
s pobytovou odlehčovací 
službou v Radlicích, Na 
Neklance 15 (dále jen DSS). 
Městská část Praha 5 zajistila 
kompletní modernizaci 
a rekonstrukci tohoto 
pobytového zařízení za účelem 
zvýšení kvality poskytovaných 
služeb a zajištění komfortu pro 
jeho klienty. 

Další příjemnou novinkou pro 
zkvalitnění péče o klienty 
v rámci pobytu v zařízení bude 

možnost využití nabídky základní 
rehabilitační péče, například nácvik 
chůze, skupinovou nebo individuální 
léčebnou tělesnou výchovu a pohy-
bové léčby přístrojem Motren Duo 
2, který umožňuje klientům pasivní 
cvičení, ale i aktivní nácvik, šlapání. 
Přístroj je též vybaven programem 
pro uvolňování spasmů. Rehabilitace, 
která je nesmírně důležitá zejmé-
na pro seniorskou generaci, bude 
zajištěna v našem zařízení odborným 
zdravotnickým personálem a umožní 
klientům během jejich pobytu rychlej-
ší rekonvalescenci a nástup k obnově 
jejich fyzických schopností, ale stane 
se tak i významným prvkem pro jejich 
motivaci a povzbuzení.   

Zpět do původních prostor
Odlehčovací pobytová služba po dobu 
rekonstrukce a modernizace fungova-
la v omezeném režimu nízkokapacit-
ního provozu v náhradních prosto-
rách. Návratem zpět do původních 
prostor se tedy otevírá služba opět pro 
27 klientů nad 60 let. 

Posláním služby je zejména zastou-
pit pečujícího člena rodiny nebo zná-
mého, odlehčit mu a umožnit mu tak 
nezbytný odpočinek a čas k načerpání 
dalších sil pro péči o svého blízkého. 
Odlehčovací služba je vhodná také 
pro seniory, kteří nemohou zůstávat 
v domácím prostředí sami, potřebují 
rekonvalescenci a péči například po 
hospitalizaci v nemocnici. 

Služba je poskytovaná klientům 
a jejich rodinám na nezbytně nutnou 
dobu, než jsou klienti schopni se 
navrátit do svého domácího prostře-
dí nebo je vyřešena jejich situace. 
Odborný tým zdravotních sester, 

lékaře a pečovatelek zajišťuje péči 
o klienty v nepřetržitém provozu 24 
hodin denně. Ubytování je v jedno-
lůžkových, dvoulůžkových a třílůžko-
vých pokojích. K dispozici jsou také 
čtyři apartmány s vlastním sociálním 
zařízením. Stravování je klientům po-
skytováno pětkrát denně (u diabetiků 
šestkrát denně). Klienti mají možnost 
si vybrat ze dvou hlavních jídel. 

Zařízení je koncipováno tak, aby 
vytvářelo prostředí a životní podmín-
ky, které se velmi podobají domácímu 
prostředí. To vše k maximální pod-
poře klientů v soběstačnosti a snaze 
o jejich další rozvoj. 

Pestrobarevné aktivity
DSS nabízí svým klientům během 
pobytu zdarma široký výběr dopoled-
ních i odpoledních aktivit. Oblíbenou 
dopolední aktivitou je pravidelné 

kondiční cvičení a procvičování jemné 
motoriky. Odpolední aktivity jsou 
tematicky laděné, dle ročních období, 
ale i přání klientů. 

Mezi oblíbené programy a akce 
patří pravidelná kavárnička a vlast-
noruční pečení sladkých i slaných 
pochoutek s posezením u kávy či 
vlastnoručně vyrobeného smoothie, 
sázení rostlin a květin ve venkovním 
atriu, společné grilování a pečení 
buřtů, pořady s hosty, cestománie, 
přednášky, reminiscenční odpoledne, 
dílničky a vyrábění maličkostí a dárků 
nejen pro radost, ale i pro své blízké. 

Pod vedením aktivizační pracov-
nice klienti rádi tvoří, rozvíjejí svou 
kreativitu, malují nádherné obrazy 
technikou, kterou zvládne každý. 
Slavíme nejen tradiční svátky, ale i na-
rozeniny a svátky klientů. Během roku 
probíhá již od roku 2014 pravidelná 
canisterapie s pejsky z Helppesu. Ne-
chybějí výlety Taxíkem Maxíkem. 

Pokud se chcete o naší službě 
dozvědět více, neváhejte se telefonicky 
obrátit na vedoucí DSS Danielu Stoče-
sovou (725 741 389) nebo na sociální 
pracovnici Isabelu Honsovou (775 
788 004). Navštívit můžete i webové 
stránky http://www.csop5.cz (pobyto-
vé služby) nebo poslat žádost o přijetí 
na e-mail: stocesova@csop5.cz či soci-
alnipracovnikdss@csop5.cz. n red

Mezi tradiční  
aktivitu patří  
i canisterapie

Posláním služby je zejména zastoupit 
pečujícího člena rodiny nebo známého, 
odlehčit mu a umožnit mu tak nezbytný 
odpočinek a čas k načerpání dalších sil 
pro péči o svého blízkého.
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KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁDELNA

Vyrobte si dušičkové dekorace 
Rok se s rokem sešel a opět zde máme podzim,  
krásně barevné roční období, v němž na 2. listopad 
připadá Památka zesnulých či lidově Dušičky. Největší 
svátek vedle Vánoc, který v Česku „slaví“ jak křesťané, 
tak i nevěřící, a to vzpomínkou, ozdobením rodinných 
hrobů či zapálením svíčky. 

Dušičky nahradily původní 
keltský svátek Samhain, 
v němž se podle keltské 

víry prolíná náš svět se světem 
mrtvých. Dušičky se slaví v ce-
lém křesťanském světě, přičemž 
každá země vkládá do tohoto 
dne svoje osobité zvyklosti 
a tradice.  

Na české Dušičky je již 
tradičně zvykem upravit hroby 
pěknými květinami, věnci, osvět-
lit je svíčkami a lucernami. Na 
hřbitovy pak přicházíme, aby-
chom si zde v duchu promluvili 
s našimi blízkými, kteří již nejsou 
mezi námi, a zavzpomínali na 
společně strávené chvíle a prožité 
radosti i strasti.

Hroby se mohou zdobit 
několika způsoby – nejsnazší je 
zakoupit v květinářství květinu 
či věnec, lepší možností je však 
vlastnoručně něco vyrobit. Vždyť 
právě ona dobrá energie, se 
kterou danou ozdobu vyrábí-

me, láska, kterou do výrobku 
vkládáme, jej dělá mnohem 
hodnotnějším nežli cokoliv, co 
se dá anonymně v tomto období 
zakoupit v každém obchodě. 
Právě proto budou na konci října 
senioři z komunitního centra 
Prádelna pod vedením lektora 
vlastnoručně vyrábět originální 
dušičkové dekorace.

Workshop se koná v pátek 22. 
října od 10 hodin v Komunitním 
centru Prádelna v Holečkově 
ulici, kapacita je omezena, účast-
níci se musí předem přihlásit 
a samozřejmě dodržovat veškerá 
platná vládní nařízení.

Na chystanou dílnu si sami 
senioři již postupně sbírají po-
třebný materiál jako například 
různé živé i sušené květiny 
a další přírodniny, barevné listy, 
šišky, šípky či jeřabiny, zkrátka 
vše, co k podzimu patří, a co 
se dá najít na zahrádce či volně 
posbírat při procházce pod-

zimním parkem či lesem. Tento 
sesbíraný materiál společně 
se zakoupenými komponenty 
poslouží všem zúčastněným 
k výrobě originálních a jedineč-
ných ozdob. Cílem akce je kro-
mě vytvoření samotné dekorace, 
kterou si tvůrce odnese, přede-
vším inspirovat ke kreativnímu 
tvoření z běžně dostupných 
materiálů, přírodnin a surovin, 
které lze získat zcela zdarma. 

„Vlastnoruční výrobky se 
u našich seniorů těší velké 

oblibě. Vzpomeňme například 
každoročně velmi úspěšnou 
předvánoční dílnu vazby advent-
ních věnců. Setkání přátelské ko-
munity, která je již roky hlavním 
nosným prvkem komunitního 
centra, právě v čase Dušiček, 
vnímám velmi pozitivně, neboť 
právě zde přirozeně vzniklé 
společenství tvoří pro řadu 
z nich důležitou součást jejich 
společenského života,“ konstato-
val radní pro sociální oblast Petr 
Lachnit (ANO). n mč

BUDOUCNOST

Radnice schválila střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb
Radní pátého obvodu schválili 

Střednědobý plán rozvoje sociál-
ních služeb a služeb souvisejících 

v městské části Praha 5 na období 2022 až 
2024. „Samotné tvorbě nového střednědo-
bého plánu sociálních služeb předcházela 
činnost tří pracovních skupin, které byly 
orientovány na seniory, osoby se zdra-
votním postižením, děti, rodinu, mládež, 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
osoby v krizi, etnické skupiny a národ-
nostní menšiny. Poté vytvořený návrh 
střednědobého plánu schválila Řídící 
skupina komunitního plánování městské 
části Praha 5. Součástí těchto aktivit byla 
i realizace dotazníkového šetření u uživa-
telů a široké veřejnosti s cílem zmapování 

potřeb občanů,“ informoval radní Petr 
Lachnit (ANO). 

Pracovníci sociálního odboru provedly 
SWOT analýzy vycházející z potřeb 
a požadavků poskytovatelů, uživatelů 
a zadavatele, zaměřené na oblasti všech 
tří pracovních skupin. Výsledky analýz 
byly použity jako základ pro směřování 
plánování sociálních služeb a služeb sou-
visejících, pro formulaci priorit, opatření 
a plánovaných aktivit. V průběhu procesu 
se pravidelně setkávaly pracovní skupiny, 
které vytvářely podklady pro jednání řídící 
skupiny. Na základě požadavků pracov-
ních skupin, uživatelů a poskytovatelů 
sociálních služeb byly znovu zprovozněny 
internetové stránky komunitního plá-

nování MČ Praha 5 (www. https://kpss.
praha5.cz/) s katalogem poskytovatelů 
sociálních služeb. 

„Vznikem a schválením plánu rozvoje 
naše práce nekončí, ale naopak začíná. 
Komunitní plánování a rozvíjení sociál-
ních služeb a služeb souvisejících je nikdy 
nekončícím procesem, do kterého musí 
být aktivně zapojeni všichni zúčastnění – 
poskytovatelé, uživatelé, zadavatel i široká 
veřejnost. Pravidelným setkáváním pra-
covních skupin, spoluprací s organizacemi 
i veřejností, vzájemným nasloucháním 
a diskusemi, bude Střednědobý plán živým 
dokumentem, který bude reagovat na po-
třeby a možnosti. To je naším současným 
cílem,“ dodal radní Lachnit. n red

Velmi populární je mezi seniory i předvánoční dílna
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O problému víme a snažíme se ho řešit

Bydlení je základní lidská potřeba nejen u seniorské populace 
a jednotlivé nároky a potřeby se v průběhu života mění. De-
mografické prognózy již dlouho předpokládají rostoucí počet 
seniorů a v posledních letech je seniorské bydlení celospo-
lečenským tématem. V současné době v této oblasti radnice 
Prahy 5 nabízí k bydlení dům s pečovatelskou službou – 
Zubatého 10 a dům sociálních služeb s odlehčovací službou – 
Na Neklance 15. Jedná se o různé typy služeb pro seniory. 
Pátá městská část má k dispozici i omezený počet bytů, které 
jsou vhodné k pronájmu seniorům, a zároveň poskytuje pro ty, 
kteří splní podmínky, slevy na nájemném.

Radnice Prahy 5 si je vědoma svého dluhu z minulých let, 
a proto zaměřila své úsilí právě na vybudování dalších domů 
s pečovatelskou službou. Aktuálně se dokončuje rekonstrukce 
bývalého zámečku Raudnitzův dům, zároveň finišuje projekt 
na vybudování dalšího pavilonu vedle něj. O tom, že si vedení 
pátého obvodu problém uvědomuje, svědčí zahájení dalšího 
projektu Poštovka v Motole, kde vyroste do tří let dům s pečo-

vatelskou službou s 34 byty a zázemím pro 
potřebné služby. n

Lukáš Herold, místostarosta MČ Praha 5   

E-mail: lukas.herold@praha5.cz

Důležitá role: zajištění bydlení seniorům

Městská část Praha 5 hraje významnou roli v zajištění bydlení 
pro seniory, kteří žijí na jejím území. Toto je důležité zejména 
pro skupinu seniorů, kteří nemají to štěstí, že jejich rodinné 
zázemí jim umožňuje bydlet bez pomoci městské části, kde 
žijí. Praha 5 stejně jako ostatní městské části historicky nemá 
množství bytů pro seniory v takovém počtu, který by zaručil 
uspokojení poptávky pro všechny žadatele. 

Jsou zde dvě linie seniorského bydlení. Senioři, kteří jsou 
plně soběstační, a lze jim nabídnout bydlení ve standardní by-
tové skupině. Toto je ale podmíněno dostupností malometráž-
ních bytů, kde díky menší bytové ploše jsou senioři s nižšími 
příjmy schopni náklady zvládnout. Ti senioři, kteří již nejsou 
v tak dobré kondici a mají třeba zdravotní omezení, mohou 
využít služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 
5. Tam jsou jim nabídnuty ve spojení s bydlením služby zjed-
nodušující život, jako je například dodávka jídel a další. V obou 
případech se městská část snaží uspokojit potřeby bydlení pro 
seniory a je to i úkol do budoucna. Řada projektů je již dnes 

realizována, např. rekonstrukce Raudnitzova 
domu, který bude v nejbližší době předán do 
užívání. n

Josef Endal, předseda zastupitelského klubu

E-mail: josef.endal@praha5.cz

Jakou roli  
má hrát radnice 
Prahy 5 v oblasti  
seniorského bydlení?

Otázka měsíce

FÓRUM

Senioři nám nejsou lhostejní

Bydlení seniorů je velmi aktuální téma. Z důvodů zlepšová-
ní zdravotní péče a kvality života v naší společnosti se lidé 
dožívají vysokého věku, výrazně se prodlužuje stáří. Nejpří-
jemnější, a nakonec i nejekonomičtější pro každého je, když se 
dokáže postarat sám o sebe, vše zvládá s pomocí své rodiny, 
popř. pečovatelské služby. Bohužel to ale vždy není možné. 
Vzhledem k současné situaci na trhu s byty přibývá seniorů, 
kteří nemohou řešit svou bytovou situaci vlastními silami.

Radnice Prahy 5 z tohoto důvodu již vyčlenila pro seniory 
část svého bytového fondu. Jedná se o malometrážní byty za 
snížené nájemné.

Do kompetence MČ Prahy 5 také spadá výstavba a provoz 
domů s pečovatelskou službou. V současné době provozuje 
radnice Prahy 5 DPS v Zubatého ulici. Na základě demogra-
fické studie se rozhodla radnice navýšit počet bytů s pečo-
vatelskou službou. Do konce letošního roku bude dokončena 
rekonstrukce Raudnitzova domu v Hlubočepech a připravuje 
se výstavba domu s pečovatelskou službou v místě bývalé po-

likliniky v Hlubočepech a v objektu Poštovky 
v Košířích.

V tomto trendu je třeba pokračovat. n

Jarmila Svobodová, zastupitelka MČ Praha 5

E-mail: jarmila.svobodova@praha5.cz
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Přednost musí dostat zařízení rodinného typu

Pandemie ukázala novou perspektivu problematiky senior-
ského bydlení. Když se covid dostal do nějakého seniorského 
domova, málokdo zůstal vůči nákaze imunní. A bohužel téměř 
3,5 tisíce obětí z řad seniorů pochází právě odtud. Přitom 
platí nemilosrdná přímá úměra: čím větší zařízení, tím větší 
je pravděpodobnost nákazy a tím větší i počet úmrtí. Budová-
ní velkých domovů důchodců je proto nejen nehumánní, ale 
i životu nebezpečné. 

Řešením je podpora domácí péče, a s ohledem na zvyšující 
se poptávku, výstavba většího počtu domovů, avšak s nižší ka-
pacitou. Ruku v ruce musí proběhnout transformace velkých 
ústavů na menší. Jsem zároveň rád, že v brzké době v Praze 5 
zprovozněný Raudnitzův dům se počtem 25 bytových jednotek 
řadí právě k nim. Avšak nejen pro obyvatele Prahy 5 budou za-
potřebí vzhledem ke stárnutí obyvatelstva další lůžka. Radnice 
může významně ovlivnit jejich podobu. 

Někdo může namítnout, že většina seniorů je očkována 
a nejhorší snad máme za sebou. Ovšem už nyní musíme myslet 

na budoucnost. Když nezačneme s realizací 
co nejdříve, budeme jednou překvapeni, až 
nové nákazy a mutace způsobí stejné, ne-li 
větší škody. V nejbližších letech se rozhodne, 
jaké stáří prožije současná střední generace. 
Čas utíká rychleji, než se zdá. n

Jakub Suchel, člen sociální komise

E-mail: jakub.suchel@seznam.cz

Radnice v roli partnera

Všem občanům, nejen seniorům, by měla radnice pomoci 
prožít život ve svém přirozeném, domácím prostředí. Senior 
by měl mít možnost zůstat součástí rodinného kruhu. Nikdo 
by se neměl bát osamělého stáří. Radnice by jim tedy měla 
poskytnout všechny druhy sociálních služeb a podpory. 

Z těch nejdůležitějších je to hlavně pečovatelská služba 
fungující 24/7, která primárně nevozí obědy, tak jak to je nyní 
v Praze 5 nastavené, ale která chodí do domácností a pomáhá 
tam, kde je třeba. Např. v hygieně, oblékání či stravování. Další 
podpora ze strany MČ by měla být směrem k pečujícím, kteří 
se starají o svého blízkého v domácím prostředí, např. formou 
psychologické pomoci či zřízení pár hodin služby asistence. 
Další skvělá věc, která pomůže občanům, je tzv. kontaktní 
místo pro bydlení. Velmi jednoduché a efektivní místo, kde se 
občan dozví veškeré informace o bydlení, včetně možností 
získání podpory, např. příspěvku na bydlení, nebo toho, jaké 
jsou možnosti v případu řešení jeho bytové situace. 

Pokud senior nemůže být ve svém domácím prostředí, pak 
by se měla radnice vydat moderní důstojnou 
cestou v podobě komunitního bydlení, které 
umožňuje soběstačný život ve společenství 
více lidí na principu sousedské výpomoci. n

Linda Neubergová, zastupitelka MČ Praha 5

E-mail: linda.neubergova@praha5.cz

Doháníme nedostatek seniorského 
bydlení v Praze 5
Naše městská část patří mezi největší v Praze. S více než  
85 tisíci obyvateli se řadíme prakticky mezi největší okresní 
města. I přes skvělé služby seniorům, které poskytuje CSOP 
Praha 5, cítím dlouhodobě obrovský deficit bytů uzpůsobených 
našim starším spoluobčanům. Vždyť i sousední Praha 1 má 
šest domů pro seniory a např. Praha 10 je schopna zabezpečit 
ubytování až pro dvě stovky svých seniorů. Praha 5 dlouhodo-
bě disponuje pouze jedním domem s pečovatelskou službou 
v Zubatého ulici s 34 byty a 13 samostatnými byty na Smí-
chově. A to chceme změnit! Proto v říjnu otevíráme nový dům 
s pečovatelskou službou v památkově chráněném Raudnitzově 
domě v Hlubočepech s 25 byty. Jeho součástí bude i komunitní 
centrum s možností využití i pro místní obyvatele a také zázemí 
pro různé druhy služeb pro seniory (masáže, fyzioterapie, ergo-
terapie). Počátkem příštího roku zahájíme stavbu dalších dvou 
obdobných domů, a to jednak na místě bývalého zdravotního 
střediska v Hlubočepech s 19 byty, v těsném sousedství Raud-

nitzova domu, a v Motole vznikne 34 bytů 
v domě s pečovatelskou službou Poštovka. 
I zde bude součástí domu komunitní centrum 
pro mezigenerační setkávání a vrátí se sem 
i kroužky pro děti. n

Tomáš Homola, místostarosta MČ Praha 5  
pro investice a strategický rozvoj

E-mail: tomas.homola@praha5.cz

Důstojné stáří v Praze 5

V České republice, a samozřejmě se to týká i Prahy 5, roste 
počet lidí v důchodovém věku. Výrazný nárůst počtu seniorů 
v Praze 5 vyplývá i z pořízené demografické studie. Důstojný 
život ve stáří lze seniorům zajistit pouze při dostatečné kapa-
citě pro jejich bydlení. Proto je třeba zajistit dostatečný počet 
míst v domovech pro seniory, ale i dostatečný počet nových, 
především malometrážních bytů. 

V tom musí hrát jednu z hlavních rolí vedle státu a krajů 
i obce nebo městské části, které mají k lidem nejblíže. V naší 
Praze 5 po letech stagnace bude po dokončení rozsáhlé 
rekonstrukce již brzy otevřen pro seniory Raudnitzův dům 
v Hlubočepech. V sousedství Raudnitzova domu bude senio-
rům sloužit i nový pavilon s byty s pečovatelskou službou, 
který bude postaven místo bývalého zdravotního střediska, 
a na dům s pečovatelskou službou bude rekonstruován také 
košířský kulturní klub Poštovka. 

Praha 5 však zaostává v pořizování nových malometráž-
ních bytů, které lze zajistit vlastní výstavbou nebo pronajmu-

tím či odkupem od developerů. Cesty, jak 
dosáhnout uspokojení poptávky seniorů po 
bytech, jsou popsány ve Strategii rozvoje MČ 
Praha 5. n

Jiří Vejmelka, SNOP 5 a nezávislí

E-mail: jiri.vejmelka@praha5.cz
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ŠKOLSTVÍ

Kněžna Eleonora v reformách 
předběhla i Marii Terezii

Ostatky uložené v obyčejné 
rakvi náleží Eleonoře Amálii 
ze Schwarzenberka, vévod-

kyni krumlovské a vdově po jednom 
z nejbohatších šlechticů Českého 
království. Ženě, která se významně 
zasloužila o rozvoj místního školství, 
a to ještě před slavnými reformami 
císařovny Marie Terezie.

Pohádkové bohatství 
Zakladatelem nebývalého majet-
kového vzestupu Schwarzenberků 
v Českém království se stal Jan Adolf 
I. Schwarzenberk a po něm jeho syn 
Ferdinand Vilém, který koupil při 
veřejné dražbě v roce 1684 dědictví po 
hraběti Sinzendorfovi. Touto akvizicí 
se poddanými Schwarzenberků stali 
též obyvatelé Jinonic, Butovic a části 
Smíchova. 

O zvelebení zmíněné středočeské 
domény se ale zasloužil až Ferdinan-
dův syn Adam František, třetí kníže 
ze Schwarzenberka. Vládcem nad 
rodovým majetkem se stal po otcově 
smrti v roce 1703 a už v roce 1710 
zahajuje výstavbu barokního kostelíka 
v Prokopském údolí. Ten byl zbudo-
ván podle plánů pražského architekta 
a stavitele Pavla I. Bayera a náklady 
přesáhly 6000 zl. Adam František si to 
mohl dovolit. 

Už tehdy náležel k zámožným aris-
tokratům a svůj už tak značný majetek 
ještě rozšířil v roce 1719, kdy po tetě 
zdědil pohádkové bohatství po vy-
mřelém rodu Eggenberků. Vedle řady 
jihočeských panství získal rovněž rezi-

dence v Českém Krumlově nebo palác 
v Praze. Krátce poté se navíc podařilo 
ukončit i léta trvající manželskou krizi 
s jeho chotí Eleonorou Amálií.

Nevěra, nebo dlužné věno?
Eleonora Amálie z mocného českého 
rodu Lobkoviců spatřila světlo světa 
ve Vídni v roce 1682 a za Adama 
Františka byla provdána roku 1701. 
Ženich ze sňatku nebyl nijak nadšený. 
Ostatně miloval jinou dívku a sňatek 
s Eleonorou mu dojednal otec vlastně 
proti jeho vůli. Možná právě proto se 
novomanželé prvního dítěte, dcerky 
Marie Anny, dočkali až roku 1706. 
Čtyři roky nato nastala krize, když 

Adam svou manželku obvinil z nevě-
ry, jíž se měla dopustit s francouzským 
důstojníkem, a vyhnal ji z domácnosti. 

Dochovaná korespondence ale 
naznačuje, že skutečným motivem 
Schwarzenberkova hněvu bylo 
odmítání tchána vyplatit dojednané 
Eleonořino věno ještě téměř deset let 
po svatbě. Ať byl důvod jakýkoli, pro 
mladou aristokratku nastalo nelehké 
období nejistot, častého stěhování 
a navíc se začala potýkat se zdravot-
ními problémy. Přesto o záchranu 
manželství dál bojovala. Vytvořila si 
síť kontaktů, skrze které se snažila na 
manžela nepřímo působit. Situace 
se výrazně zlepšila po roce 1715 
a k dalšímu uklidnění došlo začátkem 
20. let po získání dědictví Eggenberků 
a během příprav svatby jediné dcery. 
Tehdy se jí podařilo na bratru vysou-
dit i nevyplacené věno. 

Definitivní tečkou za krizí se stalo 
narození syna Josefa Adama v pro-
sinci 1722. Rodová legenda vypráví, 
že zásluhu na narození dědice měly 
i přímluvy u Jana Nepomuckého, 
v jehož kapli v pražské katedrále sv. 

Eleonora Amálie 
se svým synkem 
Josefem Adamem

Dochovaná korespondence Eleonory 
s jinonickým vrchnostenským 
úředníkem a s místním farářem od roku 
1733 svědčí o zájmu kněžny o duchovní 
situaci na Schwarzenberském dominiu.

Pod podlahou krumlovského 
chrámu sv. Víta se nachází 
nevzhledný žulový náhrobní 
kámen s nápisem: „Zde leží 
ubohá hříšnice Eleonora. 
Proste za ni. Zemřela dne  
5. května roku 1741.“ Absence 
jakýchkoliv zdobných 
funerálních prvků, typických 
pro období vrcholného baroka, 
může snadno vést k mýlce, že 
se jedná o místo posledního 
odpočinku osoby pocházející 
z nižší, případně střední 
společenské vrstvy. Opak je 
pravdou. 
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Víta se oba zbožní manželé údajně 
usmířili. Právě Adam František poté 
sehrál významnou roli v procesu 
kanonizace tohoto dodnes oblíbeného 
českého světce.

Deset let rodinného štěstí
Zdálo se, že hvězdy knížecímu páru 
přejí, a Eleonora se konečně dočkala 
pokojného rodinného života. Vedle 
toho se účastnila honů, milovala jízdu 
na koni, a dokonce i kouřila tabák. 
Těmito aktivitami pobuřovala část 
společnosti a bývá tak pokládána za 
průkopnici ženské emancipace. 

Deset let rodinného štěstí panují-
cího v krumlovské rezidenci ukončila 
až tragická událost v létě 1732. Adam 

Zřízení školy na panství Jinonice  
To dokládají i archivní dokumenty, 
které jsem nalezl v knížecím archivu 
v Třeboni. Dochovaná korespondence 
Eleonory s jinonickým vrchnosten-
ským úředníkem a s místním farářem 
od roku 1733 svědčí o zájmu kněžny 
o duchovní situaci na Schwarzenber-
ském dominiu. Od února 1738 zapo-
číná intenzivní komunikace ohledně 
výstavby školy v Butovicích a výběru 
stálého kantora. Jednopatrová budova 
disponovala učebnou, kuchyňkou, 
místností pro učitele a hospodářskými 
přístavky. 

Dokončena byla následujícího roku 
a dohled nad výukou kněžna svěřila 
duchovnímu od kostela sv. Vavřince. 
V lednu 1740 Eleonora vydala naří-
zení o školních dávkách jinonických 
a butovických sousedů s tím, že výše 
je tak nastavena, aby „jeden každý ob-
státi a své děti do školy posílati mohl“, 
a kantor se měl snažit „děti vždycky 
dál a dál přivésti“. Výše poplatků se 
odvozovala od obsahu učiva. Nejméně 
se platilo za výuku abecedy a učení 
slova svatého. 

Druhá skupina dětí se učila 
slabikovat a začínala číst. Třetí četla 
a psala, a ve čtvrté se děti navíc učily 
počítat. Současně kněžna vydala 
nařízení o písních a modlitbách odří-
kávaných během výuky. Zpívat měly 
Svatováclavský chorál, při kterém měl 
být vzýván i sv. Vavřinec, a v sobotu 
píseň Hvězdo jasná na oslavu bohoro-
dičky Panny Marie „k odvrácení zlých 
nemocí“ a hlavně morové rány, která 
velmi silně postihla České království 
v roce 1713. Při pravidelných modlit-
bách se mělo žádat, aby Bůh „vysoce 
osvícený Schwarzenberský dům a té-
hož všechny věrné poslušné poddané 
a obyvatele ode všeho zlého milostivě 
opatrovati (...) ráčil.“ n

Pavel Fabini 

Sken dopisu 
Eleonory Amálie 
vrchnostenským 
úředníkům ohledně 
butovické školy

Obrázek plánu  
školy v Butovicích  

z roku 1739

František se tehdy s císařem Karlem VI. 
účastnil honu u Brandýsa nad Labem. 
Asi kvůli chybnému rozestavění střelců 
otec pozdější císařovny Marie Terezie 
postřelil nebohého Schwarzenberka do 
břicha a ten druhého dne zranění pod-
lehl. Pohřbili jej ve Vídni, v Krumlově 
v chrámu sv. Víta uložili jen Adamovo 
srdce. Zdrcená Eleonora se stala ze dne 
na den regentkou za devítiletého syna 
nad rozsáhlým majetkem. Nelehkého 
úkolu se zodpovědně zhostila. Po ruce 
měla rozsáhlý správní aparát zajišťu-
jící chod četných patrimonií, jak ale 
ukazuje i příklad stavby butovické 
školy, kněžna rozhodně nepatřila k těm 
vrchnostem, které delegovali veškeré 
rozhodování na své knížecí úředníky.

EPILOG
Společné modlitby vedly mimo 
jiné k upevňování sounáležitosti 
poddaných a v neposlední řadě 
tehdy již vážně churavějící 
a zbožná kněžna věřila, že jí 
tyto modlitby pomohou na její 
posmrtné pouti. Snaha léčit 
vleklou nemoc, pravděpodobně 
rakovinu, pomocí vlčího mléka, 
vedla už za jejího života 
k povídačkám, že se proměňuje 
v upírku. Eleonora Amálie 
zemřela v květnu 1741 ve Vídni 
a letos od jejího úmrtí uplynulo 
180 let. Jak si přála v poslední 
vůli, její srdce spočinulo vedle 
manželova v krumlovském 
chrámu sv. Víta, v prostoru 
kaple sv. Jana Nepomuckého.



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 HANA VOJTOVÁ

Radní Prahy 5 Petr Lachnit (ANO) spolu s ředitelkou CSOP Praha 5 Helenou Volechovou  
poblahopřál jubilantce Haně Vojtové z Hřebenek k 90. narozeninám. 
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VOX POPULI

Dobrý den,
s velkými obavami sleduji úpravu křižo
vatky Štefánikova a Kartouzská. Vypadá 
to, že se připravuje zúžení provozu od 
mostu do Kartouzské ulice do jednoho 
jízdního pruhu. Už teď se zde tvoří kolony 
aut a zúžení by situaci ještě zhoršilo. 
Proč k tomu dochází? 

JK

Dobrý den, můžeme vás uklidnit. Sta-
vebně-technické úpravy v křižovatce ulic 
Štefánikova, Kartouzská a V Botanice od 
Jiráskova mostu neobsahují zúžení na 
jeden jízdní pruh. Jde o úpravu ostrůvků 
a provoz bude i nadále ve dvoupruhovém 
uspořádání. n

 

Dobrý den,
loni nás velmi potěšila nádherná rekul
tivace parku Santoška. Mrzí nás jen, že 
je opomíjen jeho spodní okraj. Bydlím 
na tomto místě přes 70 let a pamatuji, 
že každý rok se prořezávali keře v ulici 
Na Doubkové. Poslední roky se to však 
neděje. Moc bych prosil o nápravu. 

Děkuji, OZ

Dobrý den, odbor správy veřejného 
prostranství obdržel váš podnět, provede 
místní šetření a zajistí řez keřů podle  
aktuální potřeby. n

Dobrý den,
obracím se na vás se stížností na ne
úměrný hluk stavby na Radlické v místě 
bývalých policejních garáží. Hlučné stroje 
jedou celý týden včetně soboty a neděle 
od 7 hodin ráno. Je to velmi nepříjemné 
a alespoň o víkendu bychom si potřebovali 
odpočinout. Kdyby šlo o výjimečnou záleži
tost, akceptoval bych to, ale je to opravdu 
sedm dnů v týdnu, což je neúnosné. 

Děkuji, JL

Dobrý den, v těchto případech nemá měst-
ská část prakticky žádné kompetence ke 
kontrole ani k zásahu. Jde o stavební ruch 
soukromé firmy na soukromém pozemku 
a tady může zasáhnout jedině Hygienická 
stanice hlavního města Prahy. Doručení 
podnětů je nejlepší na e-mail: podatelna@
hygpraha.cz a HSHMP by následně měla 
provést měření hluku a případně nařídit 
určitá opatření. n

 

Dobrý den,
chtěla bych upozornit na zoufalý stav 
některých komunikací v Motole. V této 
lokalitě se dlouhodobě neinvestuje do 
oprav infrastruktury a třeba Zahradníč
kova ulice, která lemuje Motolské rybní
ky, by si opravu už opravdu zasloužila. Dá 
se s tím něco dělat? 

Děkuji, AŠ

Dobrý den, městská část v tomto přípa-
dě zase naráží na majetkoprávní vzta-
hy. Komunikace včetně chodníků jsou 
majetkem hlavního města a jejich údržba 
je v gesci Technické správy komunikací 
hlavního města Prahy. Čekací lhůty na 
opravy řady komunikací jsou skutečně 
velmi dlouhé. Městská část Praha 5 proto 
rozběhla takzvaný Chodníkový program, 
kam dává peníze z modrých parkovacích 
zón a financuje opravy chodníků sama. 
V lokalitě Motol se tak letos zkultivovaly 
například chodníky v ulicích Brdlíkova 
nebo Hennerova. Ulice Zahradníčkova je 
v tuto chvíli v přípravě a k opravě by mělo 
dojít příští rok. n 

 

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jakým způsobem 
je upravován pohyb po pěší/cyklistické 
stezce v Prokopském údolí. Předpo
kládám správně, že psi by měli být na 
vodítku? 

Děkuji, JG 

Dobrý den, věc jsme konzultovali s Od-
borem správy veřejného prostranství a ze-
leně. V hlavním městě Praze dosud není 
vydána obecně závazná vyhláška, která 
by komplexně upravovala pravidla pro 
pohyb psů na veřejných prostranstvích. 
Na veřejném prostranství není majitel psa 
povinen opatřit psa náhubkem ani jej vést 
na vodítku. 

Musí však zabránit tomu, aby pes 
obtěžoval jiné osoby či zvířata. Pohyb psů 
na veřejném prostranství omezuje vyhláška 
o zeleni (č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy). Zákaz 
vstupu psů platí pro dětská hřiště a písko-
viště. Volné pobíhání psů není povoleno 
ve veřejné zeleni s výjimkou míst, kde to 
příslušná značka výslovně povoluje. Po-
vinnost neprodleně uklidit exkrementy po 
svém psovi je zakotvena v obecně závazné 
vyhlášce č. 8/2008 o udržování čistoty na 
ulicích a jiných veřejných prostranstvích 
(vyhláška o čistotě). Viz § 3: V případě 
znečištění ulice nebo jiného veřejné-
ho prostranství výkaly zvířete odstraní 
neprodleně toto znečištění osoba, která je 
vlastníkem nebo držitelem zvířete, nebo 
jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve 
své péči. 

V případech, kdy vás pes obtěžuje 
nebo jsou porušovány výše zmiňované 
vyhlášky, je nutno kontaktovat městskou 
policii nebo Policii ČR. Hlavní město 
Praha chystá novou vyhlášku, která  
změní dosavadní pravidla pro pohyb  
psů po veřejné zeleni. Plánována byla  
na 1. října 2021, ale již nyní víme, že její 
vydání se zpozdí. n

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

Úpravy křižovatky ulic Kartouzská a Štefánikova provoz nijak neovlivní



KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery

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.

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

 29. 9. Slivenecká x Kosořská 14.00–18.00
 30. 9. Na Pomezí – proti č. 17 14.00–18.00
 1. 10. V Břízkách – proti č. 11 14.00–18.00
 6. 10. Lumiérů x Barrandovská 14.00–18.00
 7. 10. Geologická – mezi č. 13 a 15 14.00–18.00
 8. 10. Gabinova – slepá část 14.00–18.00
 13. 10. Plzeňská x U Demartinky 14.00–18.00
 14. 10. Prachnerova x Hlaváčkova 14.00–18.00
 15. 10. Smrčinská x Na Císařce 14.00–18.00
 20. 10. Karlštejnská x U Dětského hřiště 14.00–18.00
 21. 10. Jenišovská x Peroutkova – u trafostanice 14.00–18.00
 22. 10. Pod Šmukýřkou u č. 4 14.00–18.00
 27. 10. Hlubočepská x K Dalejím 14.00–18.00
 29. 10. Pražského u č. 608 14.00–18.00

VOK pro sběr bioodpadu

 Datum  Stanoviště Čas
 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.i Rozpis na říjen 2021 sledujte  

na www.praha5.cz
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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 15. října 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: 
Ludmila Dušková (92 let),  
Marie Neudörflová, Květa Bucková

Správné znění tajenky  
zářijového čísla: 
Literatura pod širým nebem

Blahopřejeme!

Pětka



OHLÉDNUTÍ ZA ZÁŘIJOVÝM DĚNÍM

▲ SE STAROSTKOU OKOLO PĚTKY
Další z řady vycházek tentokrát mapovala umění ve veřejném prostoru. Lidé si 
poslechli i přednášku o mural artu od ilustrátora a umělce Vladimíra Strejčka 
a od Ondřeje Klímy, autora projektu Hladové zdi v Karlíně. Pak se účastníci 
v doprovodu starostky Renáty Zajíčkové (ODS) vypravili po Smíchově, kde se 
seznámili s místy, která umění už v nějaké formě oživuje, ale i těmi, která 
podobné možnosti zatím skrývají. Sledujte stránky www.praha5.cz, kde se ještě 
letos objeví výzvy k připojení se na další "vycházky" v rámci této akce.

▲ SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ 
V Radlické kulturní sportovně byla začátkem září zahájena výstava třicítky 
velkoformátových fotografií věnovaná třiceti letům Sportovního klubu vozíčkářů 
Praha. Výstavu zahájila jeho předsedkyně Michaela Krunclová spolu s radním 
pro sociální oblast Petrem Lachnitem (ANO).

▲ ČTENÍ POD ŠIRÝM NEBEM
I letos se radnice Prahy 5 podílí na projektu Literatura pod širým nebem.  
Jde o autorská čtení známých autorů před letohrádkem Portheimka. Cyklus, 
který zaštítili místostarostové Lukáš Herold (ODS) a Tomáš Homola (STAN), 
završí 12. října od 17 hodin Kateřina Tučková.

▲ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V Kinského zahradě se uskutečnilo netradiční a neformální vítání občánků 
pod širým nebem. Proč? Z důvodu vládního omezení kvůli koronaviru rodiče 
v průběhu roku o tento stále populární akt přišli. Radnice Prahy 5 se jim vše 
snažila vynahradit alespoň touto formou.

▲ EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
„Pětkou zdravě a udržitelně.“ To byl název odpoledne v rámci dvacátého ročníku 
Evropského týdne mobility. Starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS) si stihla 
podiskutovat i s Michalem Andelkem, který se v pražském dopravním podniku 
specializuje na trolejbusy.

▲ ANDĚLSKÁ MATINÉ
Podzimní cyklus koncertů odstartoval v kostele sv. Václava na Smíchově, 
kde zahrála varhanistka Linda Sítková. Další představení s názvem Na osmi 
strunách se uskuteční 19. října v 11 hodin v Českém muzeu hudby. Své umění 
nabídnou Luboš Dudek (housle) a Eduard Šístek (violoncello). Koncerty jsou pro 
veřejnost zdarma.
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