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Nové zóny na Barrandově,
Žvahově, Zlíchově a ve Starých
Hlubočepech začnou fungovat
v únoru.
str. 10

Radnice se chystá
občanům představit studii
nové školky na cibuleckém
kopci.
str. 18

Museum skla Portheimka
Štefánikova 68/12,
Praha 5-Smíchov
Kurátorka Sylva Petrová
Museum skla Portheimka představuje
výstavu HRA. HRA? HRA! – Luba Bakičová,
Barbora Štefánková
18. 9. – 5. 12. 2021
Výstava v galerii Musea skla Portheimka presentuje
práce dvou mladých, v současnosti nejvýraznějších
a profesně velmi úspěšných představitelek mladé
autorské sklářské tvorby a designu v Čechách. Jejich
díla jsou visuálně rozdílná, téměř protikladná, ale obě
autorky mají i mnoho společného. A není to jen matérie
skla, co je spojuje, ale i talent, zkušenosti ze zahraničí
a positivní ohlas profesionální i laické veřejnosti na
jejich díla. Obě jsou dynamickými a spontánními
osobnostmi, kreativitu cítíme z každé jejich realizace,
které rozvíjejí obě naprosto originálním a hravým
způsobem v němž nechybí i humor. Tvorba jako hra
je prastarý princip v umělecké produkci a může mít
(a také u těchto dvou autorek má) různé fasety a limity.
Na hru je možno pohlížet jako na schopnost podívat
se na věci nezatíženě, prostě jinak, než je běžně
zvykem. A tak u obou autorek nalézáme příslušnost
ke klasickému latinsky „homo ludens“ přetvořenému
do současného myšlení mladé generace a sklářských
podmínek.…
Z našich doprovodných programů

Otevírací doba úterý–neděle: 10–18 hod.
www.museumportheimka.cz

fotograf © Ondřej Kocourek

fotograf © Ondřej Kocourek

6. 11. | 10:30–17:30
LampiÓn – workshop pro děti a dospělé
9. 11. | 17:00
Kurátorská komentovaná prohlídka
Hra. Hra? Hra! – Luba Bakičová,
Barbora Štefánková s kurátorkou Sylvou Petrovou
20. 11. | 13:00–18:00
Figurka – workshop pro děti a dospělé
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Milí sousedé,
ve svém úvodníku se vždycky a ráda
věnuji tématům, která se bezprostředně
dotýkají naší městské části. S ohledem na
nedávné sněmovní volby, výročí vzniku
republiky a 17. listopad si výjimečně
dovolím trochu širší úvahu. Chtěla bych
v prvé řadě upřímně poděkovat všem,
kteří si vyhradili chvíli času a byli volit.
Samozřejmě moc děkuji voličům, kteří
mně umožnili stát se poslankyní, ale poděkování míří opravdu všem, bez ohledu
na politické preference. Každou chvíli
slýcháme ze všech stran o demokracii,
a to slovo je už tak omleté, že mám občas
strach, zda jsme ho úplně nevyprázdnili.
Letošní volby s velkou účastí nám v praxi
zase ukázaly, jak silná, nepředvídatelná,
laskavá i krutá demokracie je, a za sebe
udělám vše pro to, aby nadcházející čtyřleté volební období bylo pro nás, pro naši
zemi úspěšné.
Právě volební účast má být pro politiky
připomínkou, že jsou to oni, kteří jsou
tady pro voliče, a ne naopak. Jakmile si
politik začne myslet, a stává se to docela
často, že se svět otáčí kolem něj, končí
většinou neslavně. Připomněli jsme si
vznik československého státu, ale více
než o mimořádném historickém milníku
našich dějin se mluvilo a mluví o zdravotním stavu prezidenta, či spíše o mlžení
a nedůstojném divadle kolem. Obávám se,
že to je právě ten případ, kdy se ústavní
činitel za vydatné pomoci svého nejbližšího okolí dostal do pasti sebestředné politiky. Přeji panu prezidentovi, člověku Miloši
Zemanovi, brzké uzdravení a nabrání sil.
Mimo jiné i proto, aby mohl zpětně zhodnotit chování svých spolupracovníků, kteří
kolem osoby prezidenta vytvořili něco, co
snad nepamatujeme ani před listopadem
1989.
Svým způsobem nám říjnové volby
a dění kolem hlavy státu ukázaly, že připomínka 17. listopadu nemusí být nutně
jen povinné oprášení pietních míst na

Národní třídě. Tehdejší události nám daly
možnost skutečně svobodné volby a také
možnost hodnotit lidi kolem sebe podle
toho, co dělají, a ne podle barvy stranické
knížky. To je benefit, který si stojí za to
pokaždé připomínat. Že členství v jakékoli straně není automatickým klíčem
k osobnímu úspěchu a politik, který se
více ohlíží na své vlastní zájmy, dříve či
později odejde ve volbách poražený, protože si moc proti vůli lidí prostě uchovat
nemůže.
Oslavy 28. října se už podruhé v řadě
nekonaly, jak jsme byli zvyklí, ale přesto
je letošní výročí vzniku republiky bohatší
než ta předchozí. 28. října totiž začalo
takzvané Milostivé léto. Lidé, kteří se
třeba i kvůli bagatelní pokutě dostali
postupem času s růstem sankčních úroků

Kde nás najdete...
www.praha5.cz

@mcpraha5

@mestska_cast_praha_5

do neřešitelné situace, mají teď tři měsíce
šanci na takzvané milostivé oddlužení.
Týká se to dluhů, které mají lidé vůči
veřejné správě, a to včetně institucí
s jakýmkoli státním podílem nebo třeba
podniků s účastí města. Konkrétně jde
třeba o dluhy vůči dopravním podnikům,
zdravotním pojišťovnám, energetické
společnosti ČEZ a podobně. Stačí uhradit
původní dluh plus mírné navýšení, které
zohledňuje náklady a DPH. Každý si zaslouží druhou šanci a zrovna tento zákon
mně přijde jako politické rozhodnutí,
které dává smysl.
Přeji vám krásný, barevný podzim.
Vaše starostka
Renáta Zajíčková

Dovolujeme si vás upozornit,
že na akcích MČ Praha 5
jsou pořizovány zvukové a obrazové
záznamy k dalšímu využití v médiích.
Praha 5

@Prazska5
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ROZPOČET 2022

Radnice chce ušetřit desítky milionů
na provozu. Půjdou do rozvoje města
Úspory na zbytných provozních
výdajích úřadu. To je základní motto
přípravy rozpočtu pátého obvodu pro
příští rok. Až o sto milionů korun by
v roce 2022 měly klesnout provozní
výdaje radnice Prahy 5. A to i přes
aktuální nákladové tlaky, se kterými
se vedení páté městské části musí
vypořádat.

J

de například o současný citelný růst cen
energií. „Chci, abychom měli štíhlou,
digitalizovanou a efektivní radnici, která
bude na svém provozu hospodařit maximál
ně šetrně a naopak co nejvíce peněz bude
investovat do rozvoje Prahy 5, její infra
struktury a služeb. A právě takový rozpočet
pro rok 2022 nyní s kolegy intenzivně při
pravuji,“ řekl radní pro finance Jan Kavalírek
(TOP 09).
Podle něj hospodaření radnice za 2. čtvrt
letí dopadlo dobře, i proto je možné spořit na
provozních výdajích úřadu a naopak hodně
investovat. Letošní rok tak může být investič
ně rekordní.
„Současně od února tohoto roku
intenzivně pracuji na přípravě rozpočtu
pro rok 2022. Během února až června
jsem se sešel se všemi vedoucími odboru,

Šetříme tak, aby nebyly omezeny služby úřadu
směrem k veřejnosti, říká Jan Kavalírek

kde jsem se detailně seznámil s rozpočty
odborů a jejich potřebami. Od září pak
mám druhé kolo projednávání s odbory
a příslušnými radními, kde procházíme
jednotlivé položky rozpočtu a hledáme
úspory,“ informoval radní. Na základě
toho vedení páté městské části schválilo
výdajový rámec pro běžné (provozní)
výdaje příštího roku na maximálně
700 milionů korun. Na začátku listopadu
se má konat velké zasedání k rozpočtu,
kde členové vedení radnice projdou klíčo
vé oblasti hospodaření.
„Šetříme primárně v oblastech infor
mačních technologií, public relations,
provozu kanceláří, snižujeme mzdové
náklady úřadu, přesoutěžujeme nevýhod
né smlouvy. Vše tak, aby nebyly omezeny
služby úřadu směrem k veřejnosti,“ doplnil
Jan Kavalírek.
Co se týká investic, zde radnice připra
vuje rozpočet tak, aby se uspořené peníze
investovaly do rozvoje městské části a služeb
pro obyvatele. Cílem je posílit investiční
aktivitu a prostředky směrovat hlavně do
revitalizací parků a zeleně, na modernizaci
školských budov a rozšíření kapacit mateř
ských a základních škol, oprav dětských hřišť
a parků, vybudování dalších kapacit domů
pro seniory, oprav chodníků, ale také do po
sílení bezpečnosti, podpory kultury a sportu
a tak dále. n red

POHÁDKOVÝ LES

Kinského zahrada plná strašidel

J

e tady podzim a doba, kdy ze
svých brlohů vylézají ježibaby,
loupežníci, čerti, za stromy
se schovávají zakleté princezny
a mezi komíny starých domů se
vynořují duchové, strašidla a bílé
paní.
Chcete se krásně bát a dobře
pobavit? Městská část Praha 5
pro vás připravila na sobotu
6. listopadu od 10 do 16 hodin
speciální Strašidelný pohád
kový les. Na kilometrové trase
pod Petřínem na vás i vaše
děti budou číhat nejrůznější
strašidla z pohádkové říše. Děti
budou u každého z nich muset
plnit úkoly. Komu se podaří
vysvobodit z hadího zakletí
krásnou princeznu? A kdo
pomůže pirátovi najít ztracený
poklad? Kdo zachrání lesního
skřítka a nasytí ptáka Noha? Po
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splnění všech úkolů dostanou
malí poutníci dárek z truhly
u stromu splněných přání.
Trasa pohádkového lesa začíná
u Musaionu (vstup z Holečko
vy ulice) a vstupné je zdarma.
Záštitu nad akcí převzal radní
Petr Lachnit (ANO).
Samozřejmostí je dodržování
hygienických opatření. Testování,
očkování, na stanovištích bude
připraven i bezkontaktní „mluví
cí úkol“ a dezinfekce.
Abyste mohli být posláni na
cestu v čase, který vám vyhovuje,
a vzhledem k situaci kolem koro
naviru a kontrole počtu osob se
zaregistrujte před akcí na www.
velkadobrodruzstvi.cz do for
muláře v rubrice Pohádkový les.
Registrace je povinná. Případné
změny se dozvíte na uvedených
internetových stránkách. n red

Děti se mohou těšit na nejrůznější příšerky, které znají i z pohádek
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ

V Praze 5 bije srdce
pro plechovky
Radnice Prahy 5 v rámci udržitelného rozvoje
navázala spolupráci s neziskovou organizací
„Každá plechovka se počítá“. Jde o projekt nazvaný
„V Praze 5 bije srdce pro plechovky“.

O

co jde? Během prvních
tří listopadových týdnů
můžete ve Štefánikově ulici
na prostranství před kostelem sv.
Václava potkávat velké kovové srd
ce, které je určené pro sběr prázd
ných – hliníkových – plechovek.
V České republice je konzumace
nápojů z plechovek populární, ale
velká část obalů bohužel nekončí
tam, kde by měla – totiž v šedém
kontejneru. Hliníkový obal umož
ňuje stoprocentní recyklovatelnost
hliníku, a to opakovaně. Kov
roztavením neztrácí na kvalitě.

Společnost Pražské služby
provozuje moderní linku na
roztřídění odpadu, poté je hliník
odvezen do slévárny, odkud
hliníkové pláty putují do firem
na výrobu plechovek přímo v tu
zemsku. Takže pokud plechovku
správně vytřídíte, možná si ji za
60 dní znovu koupíte v obchodě.
Celý proces recyklace totiž trvá
okolo osmi týdnů. Kovové srdce
v Praze 5 má na toto upozornit
a vyzvat občany, aby do něj přišli
vhodit prázdné – hliníkových –
plechovky.

Velké kovové srdce najdete u kostela sv. Václava

Termín udržitelný rozvoj
(někdy se používá i termín trvale
udržitelný rozvoj) se poprvé
objevil v roce 1987 a následně
byl rozvinut v roce 1992 na
konferenci OSN o životním
prostředí v Riu de Janeiru. Je
definován jako rozvoj naplňující
potřeby současné generace, ale

zároveň neohrožující naplňovaní
potřeb generací budoucích. Pro
udržitelný rozvoj je stanoveno 17
cílů, které definovalo OSN. Jed
ním z nich je Odpovědná výroba
a spotřeba a pak také cíl Klima
tická opatření. Projekt „V Praze
5 bije srdce pro plechovky“ je
prospěšný pro oba cíle. n red

GEOPORTÁL PRAHY 5

VEŘEJNÝ PROSTOR

Zlepšit svoje okolí?
Využijte pocitovou mapu

Založte si komunitní zahradu

N

a nově vzniklém Geo
portálu Prahy 5 se
15. listopadu spustí
takzvaná pocitová mapa. „Jde
o jednoduchý nástroj, kterým
můžete dát vědět, jak vnímáte
svoje okolí, co v něm postrádáte
a co se v něm může zlepšit. Od
poloviny listopadu bude čas na
vložení vašich podnětů až do
konce dubna příštího roku. Chtě
la bych vás o účast na pocitové
mapě požádat,“ informovala sta
rostka Renáta Zajíčková (ODS).
Účelem první radniční po
citové mapy je získat informace
o tématech vztahujících se k ži
votnímu prostředí a udržitelnos
ti. Mezi ně patří: mobilita, vodní
prvky, pocitová teplota ve městě,
opatření pro regulaci teploty
a zlepšení mikroklimatu.
Díky vašim odpovědím bude
radnice Prahy 5 lépe plánovat
a měnit veřejný prostor, jeho klima
a vybavení. Výhodami pocitové
mapy jsou: snadná dostupnost pro
veřejnost, nenáročné vyplňování,
možnost pozdějšího doplnění,
získání zpětné vazby od občanů
díky volitelné možnosti zanechat
kontakt, zveřejnění výsledků, při

zájmu občanů možnost udělat po
citovou mapu i s jinými otázkami.
Nemusíte se ničeho bát. Vy
plnění je jednoduché: otevřete si
geoportál, najděte v levém menu
záložku Pocitová mapa, vyberte
si konkrétní otázku a označte
určité místo, a to buď bod, anebo
vyznačte linii a přidejte k němu
komentář. Pocitová mapa
a získávání zpětných vazeb z ní
vychází ze strategie rozvoje MČ
Praha 5 2030+ z opatření 2.6.2
Sběr podnětů občanů pro rozvoj
veřejného prostranství. n red

i

geoportal.praha5.cz

N

ovodobý fenomén
komunitních zahrad
zkrášluje okolí domova,
ale také utužuje sousedské vzta
hy. Radnice Prahy 5 je v příštím
roce připravená vznik komunit
ních zahrad finančně podpořit.
Může to být pěstování
okrasných květin, ale řada ko
munitních zahrad má i vlastní
produkci zeleniny. Platí vlastně
jen jeden jednoduchý předpo

klad. A tím je spolupráce lidí,
kteří nemají vlastní zahradu, ale
rádi by společné úsilí zkusili.
„Je to ideální pro bytové
domy bez zahrádek se zelení
okolo. Na příští rok máme
pro tento účel v rozpočtu
vyhrazené peníze a rádi vznik
komunitních zahrad na pětce
podpoříme,“ říká místostarosta
pro životní prostředí Lubomír
Brož (ANO). n red

SETKÁNÍ S OBČANY
Vážení spoluobčané, chceme vás pozvat na setkání se
zástupci radnice Prahy 5.

Akce se koná 25. listopadu 2021 od 18.00 hodin
v designovém prostoru Impact Hub
na adrese Drtinova 557/10.
Na setkání vám představíme například nové formy
komunikace s úřadem, záměr podpory vzniku
komunitních zahrad či novou takzvanou pocitovou mapu.
Nebude chybět manuál pro občany, prezentace projektů
strategie 2030+ a prezentace vítězných návrhů v rámci
projektu „Zlepšuj pětku“.
Vaše dotazy a potvrzení účasti můžete zasílat
na e-mail: krystof.kral@praha5.cz.
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ZPRAVODAJSTVÍ
HISTORIE

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

C

ílem projektu je odhalit
bílá místa naší historie
a představit významné
celostátní události z perspektivy
místních dějin Prahy 5. Výzkum
přinese odpovědi nejen na
otázky, jakým konkrétním způ
sobem se tyto historické milníky
v páté městské části odehrály,
jak se k nim stavěla veřejnost
nebo místní politické vedení, ale
zejména jak se otiskly do osudů
konkrétních lidí.
Vedle archivních dokumen
tů proto představují důležitý

Původní podoba vestibulu stanice metra Anděl (dříve Moskevská)

pramen poznání také svědectví
pamětníků, kteří tyto události
prožili, případně jejich blízkých,
dětí a vnoučat, jimž o svém
životním příběhu vyprávěli.
Současně za účelem dokres
lení dobové atmosféry vzniká
databáze fotografií jednotlivých
lokalit MČ Praha 5. Máte-li
doma snímky zachycující místa
a život páté městské části v letech
1918–1998, pomozte vytvářenou
databázi zdokonalit. Vybrané
fotografie oskenujeme a s vaším
svolením se stanou obrazovou

přílohou reprezentativní publi
kace. Poskytnutí těchto fotografií
bude honorováno. Máte-li pouze
staré diapozitivy, zajistí se jejich
vysoce kvalitní digitalizace.
Pokud byste chtěli poskytnout
pro účely projektu své vzpo
mínky nebo fotografie, prosím
kontaktujte Pavla Fabiniho na
e-mailové adrese pavel.fabini@
czech–archives.com, telefonicky
na čísle 604 150 291 nebo pro
střednictvím sociální sítě
https://www.facebook.com/
HistoriePraha5. n red

PARTICIPACE

Občané se vyjádřili
k rozvoji parku Motolka

P

lánovací stan Motolka. Tak se jmenoval
projekt bleskové participace organizovaný
úřadem MČ Praha 5 ve spolupráci s archi
tekty, ve kterém se lidé vyjádřili k chystanému
rozvoji části Motolského údolí. A to přímo na
místě. Tři dny mohli kolemjdoucí zaujmout
stanovisko především k těmto otázkám:
Jaké jsou hodnoty a problémy řešeného
veřejného prostranství? Co se zde uživatelům
líbí/nelíbí, co zde mají/nemají rádi, co zde
dobře funguje/nefunguje či zdali se zde cítí
bezpečně?
Co zde lidé nejčastěji/nejraději dělají? Jak
často? Při jaké příležitosti?
Jaké aktivity, prvky či úpravy uživatelé
poptávají?
Zpracované výstupy slouží jako podklad
pro rozhodnutí, jak rozsáhlé změny je na
území budoucího parku Motolka smysluplné
realizovat a na základě toho zvolit optimální
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postup projektové přípravy a realizace změn. Za
hlavní problémy parku Motolka lidé nejčastěji
považují vysokou míru nedostatečně udržova
né zeleně, nepořádek, chybějící odpadkové koše
i lavičky. Nejsou zde vyjasněna pravidla pro
pohyb a pobyt psů a v území významně chybí
obchod a občerstvení. Negativně byl hodnocen
i stav chodníků v Zahradníčkově ulici. Tam už
radnice připravuje jejich opravu.
Většina oslovených si do budoucna přeje,
aby řešené území zůstalo „ostrovem přírody“
mezi poklidnou obytnou čtvrtí a Plzeňskou
ulicí. Přírodní charakter území by měl být
v co největší míře zachován. Slovy jednoho
z dotazovaných „přírodní ráz a divočina mají
své kouzlo. Nedělejme ze všeho park.“ Nepře
jí si umístit v parku asfaltové cesty ani takový
mobiliář a herní či cvičební prvky, jejichž
design by se hodil do městského prostředí
spíše než „do přírody“. n red

Výzkum je zhruba vymezen
obdobím od vzniku Československa až do konce 20. století.
Sledovány budou jak převratné události (revoluce 1918,
hospodářská krize, období
1938 až 1939, odboj a život
v protektorátě, bombardování
před koncem války, květnové
povstání 1945, únor 1948, život
v 50. letech, pražské jaro a srpnové události let 1968 a 1969,
období normalizace, podzim
1989 a následné politické
změny), tak vývoj samosprávy,
politických stran a hospodářských podniků (např. Walter/
Motorlet Jinonice, Ringhoffer/
Tatra Smíchov, pivovar Staropramen, Radlická mlékárna,
Barrandovské filmové ateliéry
atd.). Zmapována bude i výstavba (nemocniční areály, školy,
metro a dopravní infrastruktura, sídliště Barrandov apod.),
každodenní život obyvatel,
významné společenské akce
a iniciativy k ochraně životního
prostředí.

CHCETE SE PODÍLET
NA ROZVOJI MĚSTSKÉ ČÁSTI?
MOŽNÁ HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Do našeho týmu hledáme referenta/
referentku strategického řízení, který
bude mít na starosti činnosti spojené
s naplňováním Strategie rozvoje
2030+ a strategickým řízením.
Jestli vás
to zajímá,
podívejte se na
kariérní portál
městské části,
kde naleznete
podrobnější
informace.
Těšíme se na Vás!

Pětka

www.ipetka.cz 

Vážení občané, milí čtenáři,
máme již téměř měsíc po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a za Městskou část Praha 5 bychom
se s vámi rádi podělili o informace z jejich
přípravy, průběhu a výsledků.
Můžeme konstatovat, že příprava, která
započala již vyhlášením voleb panem
prezidentem v prosinci 2020, jejich vlastní
průběh a provedení byly organizačně
i technicky v pátém obvodu zajištěny
bezchybně, za což patří díky i dobrovolníkům, kteří se práce v okrskových volebních
komisích zúčastnili. Policie České republiky
a městská policie poskytly jako obvykle
součinnost na výbornou.
Do voleb bylo v okrskových volebních
komisích zapojeno přibližně 750 občanů
v 81 volebních okrscích. Z tohoto počtu
se zúčastnilo 81 zaměstnanců úřadu
jako zapisovatelé a přibližně 120 dalších
zaměstnanců jako řadoví členové komisí.
Kromě těchto se práce v okrskových
komisích zúčastnilo 550 občanů dobrovolníků a občanů delegovaných registrovanými politickými subjekty. Do přípravy,
průběhu a provedení v den voleb bylo
zapojeno dalších 70 zaměstnanců úřadu
a tři externisté.
Veškeré důležité informace byly voličům
poskytnuty na webových stránkách MČ
Praha 5 v dlaždici Volby do Poslanecké
sněmovny 2021 a základní informace také

vyšly v časopisu Pětka. Voličům byla taktéž
k dispozici aplikace „Vyhledávač volebních
místností“.
Tyto volby si vyžádaly ze strany
oprávněných voličů veliký zájem o voličské
průkazy. Od vyhlášení voleb bylo vyřízeno
2150 žádostí. Tento odraz se projevil i ve
volební účasti, která v Městské části Praha
5 činila 66,56 procenta, kdy nejvyšší byla
dosažena v Hlubočepech (76 procent),
nejnižší pak v Košířích (41,69 procenta).
Sčítání hlasů proběhlo prostřednictvím
Českého statistického úřadu bez nedostatků, nebylo nutné žádné výsledky komisí
znovu přepočítávat. Volební štáb během
dnů voleb nezaznamenal jedinou stížnost
související s nedodržováním vládních opatření v souvislosti s onemocněním covid-19,
to znamená, že lidé protiepidemická
opatření ve volebních místnostech řádně
dodržovali.
O tom, že tyto volby nebyly pro některé
z nás jen formalitou, svědčí i úspěch našich
zvolených zastupitelů do Poslanecké sněmovny. Mít dva zástupce naší městské části
v Poslanecké sněmovně je obrovský úspěch.
Prvním z nich je starostka Renáta Zajíčková, která se v rámci koalice Spolu v hlavním městě Praha umístila v první desítce.
Druhým úspěchem naší městské části je
zvolení nynějšího místostarosty Lubomíra
Brože. Ten za hnutí ANO 2011 v metropoli

skončil na čtvrtém místě. Oběma zvoleným
poslancům blahopřeji.
Vážení spoluobčané, ať už tyto volby
dopadly podle našich představ či nikoliv,
život jde dál. Zvolení zástupci zaujmou
své pozice a všichni věříme, že svou práci
budou vykonávat ve prospěch blaha všech
obyvatel této země. Na závěr nám dovolte
poděkovat za vaši pomoc při uskutečnění
těchto náročných voleb a zároveň nám
dovolte pozvat vás již příští rok k účasti na
volbách komunálních.
Kateřina Černá,
tajemnice ÚMČ Praha 5

KRÁTKÉ ZPRÁVY
NOVÁ FASÁDA RADNICE.
Budova radnice ve Štefánikově
ulici 13–15 získala zcela nový
háv. V průběhu rekonstrukce došlo mimo jiné k opravě
poškozené římsy a ozdobných
prvků fasády, byly opraveny klempířské prvky, okna
v přízemí, poškozené části
omítek a také byl proveden
nový nátěr celé fasády. Obě
budovy jsou historicky cenné
a Štefánikova 13 je nemovitou
kulturní památkou, proto byly
při opravě v maximální možné
míře respektovány původní
historické prvky. Opravy byly
průběžně konzultovány s památkáři a také barevné řešení
fasády bylo s nimi odsouhlaseno. Při opravě štítu budovy bylo
zjištěno, že komínové těleso na
sousedním objektu je již značně

poškozené a nestabilní, proto
muselo být před dokončením
opravy štítu sanováno. Po
provedení opravy je odstraněno
nebezpečí dalšího zhoršování
poškození římsy a případného
pádu jejích uvolněných částí na
chodník.
POŠTA V JINONICÍCH. V OC
Galerie Butovice v Radlické ulici
117 v Jinonicích se otevřela
nová pobočka České pošty.
Provoz pošty Partner+ zajišťuje
společnost Special Service
International. Otevřeno je ve
všední dny od 8 do 20 hodin,
o víkendu pak od 8 do 14 hodin.
BARRANDOVSKÝ KOSTEL
USPĚL. Devadesát staveb
se účastnilo letošní prestižní
soutěže Stavba roku, kterou

uměleckých prvků a stavebních
detailů.
HOSTINEC U VÁHY OTVÍRÁ.
Oprava interiéru legendárního
smíchovského hostince U Váhy
s více než 150letou tradicí je
u konce. Hosty by opět měl
přivítat v týdnu mezi 8. a 14. listopadem. Rozhovor s majitelem
podniku Františkem Paškem
jsme přinesli v zářijovém čísle
Pětky.
organizuje Nadace pro rozvoj
architektury. Mezi desítkou
oceněných je i kostel Krista
Spasitele a komunitní centrum
na Barrandově. Titul byl udělen
za výjimečnou architektonickou čistotu pojetí novostavby
kostela i za celkovou realizaci
a stavební provedení, včetně

UČENÍ V KNIHOVNĚ. Plaveš
ve škole? Nevadí. Přijď každé
pondělí od 16 do 18 hodin do
pobočky městské knihovny na
Barrandově, kde funguje bezplatná první pomoc se školou
pro žáky ZŠ a SŠ s dobrovolníky
z Nová škola, o. p. s. Registrace
není nutná. n red
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VÝROČÍ
17. LISTOPAD

Revoluce? V Praze 5
hlavně Realistické divadlo
Foto: Zuzana Humpálová

Už jen několik dní nás dělí od
dalšího, tentokrát 32. výročí
takzvané sametové revoluce.
V Pětce si tehdejší změnu
režimu chceme připomenout
i v rubrice Fórum na 24. straně,
kde na listopadové události
vzpomínají zástupci všech
zastupitelských klubů.

A

jak se 17. listopad odehrál
v Praze 5? Zapátrali jsme
v archivech, ale v podstatě
neexistují žádné dobové fotografie.
Jednoznačně nejznámějším počinem
ale bylo dění v tehdejším Realis
tickém divadle Zdeňka Nejedlého
(dnes Švandovo). Již 18. listopadu se
v něm od 14 hodin konalo shromáž
dění studentů a divadelníků. Byla
zde čtena očitá svědectví účastníků
páteční brutality na Národní třídě,
posléze se diskutovalo o dalším
společném postupu.
Zástupce studentů DAMU
Martin Chalupa přečetl prohlášení,
ve kterém vyzval ostatní studenty
a pedagogy k týdenní protestní
stávce a generální hodinové stávce
na pondělí 27. listopadu. Zároveň
žádal ustavení vládní vyšetřovací
komise, která vyšetří brutální zákrok
na Národní třídě.
Do následné diskuse se zapojili
i herci. Právě na Smíchově zazněl
památný výrok Jiřího Kodeta: „40
let hrajeme jako blbci, každý večer,
a dostali jsme se tam, kam jsme se
dostali! Jestli chceme udělat něco víc
než dosud, pak nám zbývá jenom
nehrát.“
Po diskusi Tomáš Töpfer přečetl
prohlášení, na kterém se předtím herci
shodli. Například uvedl: „Připojujeme
se k výzvě studentů z 18. 11. 1989, ve
které vyslovují požadavek na vytvoře
ní zvláštní vládní komise, která vyšetří
tento brutální zákrok. Jejich požada
vek plně podporujeme a obracíme se
na všechna československá divadla,
aby se připojila k týdenní protest
ní stávce s tím, že v tyto dny místo
představení přečteme naše stanovisko
k těmto událostem a nabídneme pro
story k veřejné diskusi.“
Zápis ze zasedání národního výboru
několik dnů po 17. listopadu

8

Mezi hlavní centra
revolučního dění
v metropoli patřila
divadla

Na tomto setkání se také objevila
informace o údajné smrti studenta
Martina Šmída.
Na události v Realistickém diva
dle vzpomíná i herečka Ilona Svobo
dová. „Měli jsme premiéru Maryši.
Studenti, kteří byli na Národní třídě,
přišli potom do divadelního klubu.
Rozhodli jsme se, že se druhý den
zase sejdeme a budeme s tím něco
dělat. My jsme byli takové odbojné
divadlo už před revolucí, hráli jsme

představení jako Res publika, našimi
hosty byli Karel Kryl nebo Václav
Havel. Někdy bývala představení
zakázaná. Takže, tu změnu jsem
očekávala, jen jsem pořád nevěři
la tomu, že se to stane,“ řekla pro
Český rozhlas.
Odlišná stanoviska k dění přiro
zeně měli například zástupci Obvod
ního národního výboru v Praze 5. Na
fotokopii najdete část zápisu ze schůze
z 24. listopadu 1989. n red

Pětka

www.ipetka.cz 

Dům dětí a mládeže Praha 5
Štefánikova 235/11, 150 00 Praha5
Tel.: 257 323 918, IČO: 45242941
www.ddmpraha5.cz, č. účtu: 2700287734/2010

https://www.facebook.com/dumdetiamladezepraha5
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MALÍŘSKÁ PALETA
PRAHY 5

3. ročník výtvarné soutěže pro děti organizovaný MČ Praha 5 pod záštitou
starostky Mgr. Renáty Zajíčkové a místostarosty Bc. Lukáše Herolda

TÉMA

Praha 5 – ŽIVOT V RADOSTI A POHYBU

Oslava života a pohybu. Sport a jeho radosti. Pohyb v přírodě: vítr, déšť, zvířata, rostliny.
Pohyb ve městě: momentky z parků a ulic.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: 10. 12. 2021

VÝTVARNÝ WORKSHOP

sobota 13. 11. 2021, od 10:30 do 13:00
Na Vidouli
Soutěž o nejlépe létajícího
[50°03'27.9"N 14°21'08.2"E)

15. 1. 2022 od 9:30 do 16:00 ve Winternitzově vile

VERNISÁŽ

a o nejhezčího vyrobeného draka.

Galerie „D“ Portheimka 20. 1. 2022 od 18:00

VÝSTAVA

Doprovodný program:

od 21. 1. do 25. 2. 2022

sportujeme a hrajeme si s draky
(hod na dračí tlamu, dračí zubař, ...)
Souřadnice místa konání

diplomy
dárečky

Všechny děti studující a bydlící na Praze 5 vítány!
Kategorie dětí: 5–8, 9–12, 13–16 let
Formát: A3, A4 tvrdý papír
Technika: malba nebo grafika

Aktuální informace budou uveřejněny na Facebooku a webu MČ Praha 5

Více informací: www.facebook/MALIRSKAPALETA
E-mail: malirskapaleta@seznam.cz, mobil: +420 737 634 774

Informace

100 Kč / lampion

70 Kč / figurka

DOPROVODNÝ
PROGRAM

DOPROVODNÝ
PROGRAM

LampiÓn

Figurka

Workshop výroby skleněného lampionu
pro děti a dospělé

Workshop pro děti a dospělé.

Rezervace termínu (10:30, 13:00, 14:30, 16:00) na
emailu: programy@museumportheimka.cz nebo
na telefonu: +420 776 036 111

6. listopadu 2021 / 10:30 – 17:30
Museum skla Portheimka
Štefánikova 12, Praha 5

museumportheimka.cz

museumportheimka.cz

www.ddmpraha5.cz | Jitka Hušková - tel. 733 523 852, jitka.huskova@ddmpraha5.cz

Rezervace termínu (10:30, 13:00, 14:30, 16:00) na
emailu: programy@museumportheimka.cz nebo
na telefonu: +420 776 036 111

20. listopadu 2021 / 10:30 – 17:30
Museum skla Portheimka
Štefánikova 12, Praha 5

9

Pětka

LISTOPAD /2021

DOPRAVA
PARKOVÁNÍ

Nové zóny zvýší komfort rezidentů
Modré parkovací zóny čeká rozšíření na celou
lokalitu sídliště Barrandov, Starých Hlubočep, Žvahova
a Zlíchova. Z ulic tak snáze zmizí například takzvaná
nepohyblivá vozidla. Peníze ze zón placeného stání
navíc městská část dlouhodobě investuje zpátky
do dopravní infrastruktury.

Z

óny placeného stání se na
území metropole poprvé
objevily v roce 1996.
Městská část Praha 5 osadila
modrými značkami první
ulice dvacet let poté, v létě roku
2017, už jako součást moderní
celopražské koncepce s vyu
žitím digitálních technologií.
Šlo o zásadní změnu, která
do některých lokalit přinesla
do té doby málo vídaný jev,
volná parkovací místa. Ovšem
pro jiné oblasti to postupně
znamenalo starosti navíc. Zóny
sice v daných oblastech regulují
dobu a cenu parkování, ovšem
celkový počet automobilů se tím
samozřejmě nesníží. Auta se tak
jako voda přelila do míst, kde
zóny ještě zřízeny nebyly. I to
je jeden z důvodů pro zavedení
nových zón placeného stání.
„Zóny placeného stání
jsou dnes prakticky jediným
rychlým opatřením, které
dokáže zajistit větší pohodlí při
parkování rezidentům zejména
v lokalitách, jako je sídliště
Barrandov, kterého se aktuální
změna dotkne nejvíce. Zkuše
nosti z jiných sídlišť ukazují,
že situace s parkováním se
zavedením zón výrazně zlepší,“
vysvětluje předseda Výboru do
pravního Jan Panenka (ODS).

Jako příklad uvádí sídliště
devátého městského obvodu.
Před zavedením zón tam byla
situace s parkováním velmi kri
tická. V odpoledních hodinách
už se nedalo zaparkovat, v noci
už vůbec ne. Po zavedení zón se
situace výrazně zlepšila. Skoro by
se to dalo přirovnat k jakémusi
nadechnutí. Z ulic na sídlišti

se totiž „vyprovodila“ všechna
vozidla, která na parkovací
oprávnění neměla nárok. Řada
obyvatel pak také zjistila, že není
nezbytně nutné vlastnit několik
aut a zbytečně za ně platit par
kovací oprávnění. Nedošlo tedy
ke strmému nárůstu parkova
cích míst, ale najednou „jde“
zaparkovat v libovolnou denní
dobu a zmizela „nepohyblivá“
vozidla. A především mohou od
té doby na sídlištích parkovat ti
nejdůležitější. A to jsou místní
rezidenti.
Pro nově zavedené zóny pla
ceného stání Rada městské části
Praha 5 odsouhlasila i regulaci
nočního parkování. Provozní

doba až po ulici Křížová na
Zlíchově bude stanovena od
nedělní 20. hodiny do páteční 20.
hodiny nonstop. Důvodem je,
aby se parkovací prostor nestal
odkladištěm dodávkových vo
zidel na celý víkend od pátku až
do neděle a aby bylo umožněno
rezidentům po návratu z víkendu
zaparkovat.
Nové zóny placeného stání
začnou platit od února příštího
roku a radnice Prahy 5 chystá
pro obyvatele zmíněných lokalit
na přelomu roku informační
kampaň o zaváděných změnách
a nutné administrativě, která je
spojená s registrací do systému
parkování. n red

Z parkovacích míst zmizí vraky a „nepohyblivá“ auta, říká předseda Výboru dopravního Jan Panenka

KOŠÍŘE

Na P+R Kotlářka přibudou místa

V

edení páté městské části schválilo ná
vrh na zkapacitnění parkoviště P+R
na Kotlářce. Po úpravách současného
vodorovného značení se zvýší počet par
kovacích míst skoro o šedesát na celkových
250. Cílem návrhu je navýšení stávající
kapacity parkovacích stání s ohledem na
vymezené území nepravidelného tvaru.
Návštěvníci metropole tak v konečném dů
sledku najdou pohodlně místo k ponechání
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vozidel v pracovní době všedního dne,
anebo k prohlídce památek Prahy. „Umístě
ní v blízkosti zastávky Poštovka dovoluje
pohodlný přestup na tramvaj a omezí se
tím zbytečný průjezd vozidel územím páté
ho obvodu,“ konstatoval předseda Výboru
dopravního Jan Panenka (ODS).
Identifikace možných ploch pro realiza
ci a realizace rezidenčních parkovišť a par
kovišť P + R je součástí „Strategie rozvoje

městské části Praha 5 2030+“ schválené
zastupitelstvem Prahy 5, a to v rámci strate
gického cíle Zabezpečení dopravy v klidu.
V urbanizovaných územích pátého obvodu
je třeba zajistit dostatečné kapacity pro par
kování rezidentů a návštěvníků způsobem,
který nenarušuje kvalitu veřejných pro
stranství, a umožnit dojíždějícím z regionu
odstavení vozidla v blízkosti uzlů kapacitní
veřejné hromadné dopravy. n red
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Možnost zařídit
si parkovací
oprávnění on-line
Pokud ještě nemáte parkovací
oprávnění nebo jej potřebujete
prodloužit, je vše možné zařídit
na webu www.parkujvklidu.cz.
Další postup: osobní účet uživatele, Nová žádost o parkovací
oprávnění prostřednictvím OSU (červeně označeno)
nebo prodloužit Prodloužení parkovacího oprávnění
prostřednictvím OSU (červeně označeno)
Upozorňujeme na novou linku 388 901 185 určenou pro
registraci do OSU (Osobní stránky uživatele). Jedná se
o specializované call centrum, které je zřízeno pouze
pro tento účel. Nebude tedy zodpovídat jakékoliv dotazy
či vyřizovat požadavky jiného typu. Pro technické dotazy
funguje nadále linka 257 015 257, která naopak již nebude
vyřizovat žádosti o registraci do OSU.

Platby za parkování neputují do černé díry. Příští rok se za ně opraví chodníky
třeba v ulicích U Nesypky či Na Skalce

K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí
občanský průkaz s místem trvalého pobytu v městské
části se zavedenými ZPS, pro kterou je parkovací oprávnění
určeno, a technický průkaz vozidla. Pokud vůz není
registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání
vozidla (právní vztah k vozu).

Podrobné informace
jsou k dispozici
v Metodice pro výdej
parkovacích oprávnění.

FOND ROZVOJE

Peníze z parkování
na nové chodníky
Řádově desítky milionů
korun investuje Praha 5
do revitalizace chodníků
a rozšíření parkovacích
kapacit úpravou uličního
profilu. Jen na příští rok
má Praha 5 vyčleněno
na tyto investice milionů
jedenáct.

S

e zavedením zón placeného
stání založilo v loňském roce
vedení radnice Fond rozvoje
dopravy, který je financován
právě z parkovného. Městská část
tak dokáže opravit řadu kriticky
zanedbaných chodníků. Ty patří
do správy Technické správy ko
munikací hlavního města Prahy
a čekací lhůta na údržbu zaned
baných chodníků je neúměrně

dlouhá. Městská část Praha 5 tak
sice financuje opravy chodníků,
které nemá ve svém majetku
ani správě, ale jde o místa, která
revitalizaci už potřebují takzvaně
jako sůl.
Za dobu fungování Fondu
rozvoje dopravy už byly oprave
ny chodníky a veřejný prostor
v ulicích Slávy Horníka, Henne
rova a Brdlíkova. Dílčí opravy
proběhly v ulicích Zahradníč
kova, Nepomucká a V Cibul
kách. Radní Prahy 5 aktuálně
schválili opravu chodníku v ulici
U Nesypky a úpravu parkoviště
Lohniského, kde dojde k rozšíře
ní kapacity o 14 vozidel. Na příští
rok se prozatím plánuje úprava
veřejného prostoru Hřebenka
a chodníky v ulicích Na Skalce,
Píseckého a příprava stavebního
povolení na zcela nový chodník
v Zahradníčkově ulici. n red

Cena rezidentského parkovacího oprávnění za první vůz a rok
je 600 korun za oblast nebo 1200 korun za celou Prahu 5.
K získání abonentního parkovacího oprávnění musí mít
žadatel sídlo podnikání nebo provozovnu v dané městské
části se zavedenými ZPS. K výdeji parkovacího oprávnění
je třeba předložit zřizovací listinu (výpis OR, ŽL, stanovy…),
jakýkoli platný doklad o adrese provozovny a TP vozidla
s uvedením podnikatelského subjektu jako vlastníka.
Abonentní parkovací oprávnění je též vydáváno fyzickým
osobám, které vlastní nemovitost v dané vymezené oblasti
(dokládá se výpisem z katastru nemovitostí).
Cena abonentského parkovacího oprávnění za první vůz a rok
je 3500 korun za oblast nebo 7000 korun za celou Prahu 5.

VÝDEJNA PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ
Adresa:
Preslova 5, Praha 5
Kontakt:
257 000 133,
257 000 128

Provozní doba:
PO: 8.00–18.00 hod.
ÚT: 8.00–16.00 hod.
ST: 8.00–18.00 hod.
ČT: 8.00–16.00 hod.
PÁ: 8.00–14.00 hod.

Poslední klient bude přijat k vyřízení 30 minut
před koncem provozní doby – nutné respektovat.
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ROZHOVOR
OMBUDSMANKA PRAHY 5 MARIE ULRICHOVÁ HAKENOVÁ:

Moje práce
je uměním naslouchat
Vstoupila podruhé do stejné řeky a říká,
že v životě neměla tolik práce. Ale není to stížnost.
Dlouholetá zastupitelka a znovu ombudsmanka
MČ Praha 5 Marie Ulrichová Hakenová to říká
se svým typicky laskavým úsměvem. Rodiče jí dali
do vínku pozitivní vztah k lidem, a tak není divu,
že se jí dveře do kanceláře takzvaně netrhnou.

V

ejdete do budovy úřadu ve Šte
fánikově ulici 13–15, a projdete
prosklenými dveřmi po pravé
ruce a máte je přímo před očima.
Dveře do kanceláře ombudsmanky.
Příjemná místnost okamžitě zaujme
velkým oknem do rušné ulice, ze které
doléhá nekončící ruch velkoměsta.
Atmosféra, která se pro kancelář om
budsmanky tak nějak hodí.

n V pozici ombudsmanky už jste
před časem působila. Pak přišla
zhruba dvouletá pauza a nyní návrat.
Proč jste se rozhodla znovu přijmout
nabídku?

Mám pozitivní vztah k lidem a dar
vnímat problémy lidí, které máme
jako společnost tendenci odsuzovat,
odsouvat jejich problémy na druhou
kolej. Mám to v sobě. Jsem vděčná, že
jsem se narodila právě mým rodičům,
protože mě mimo jiné naučili, že mám
ráda lidi. Zejména maminka, která už
od dětství, kdy jako osmiletá jezdila
se svým tatínkem lékařem k porodům
a dalším případům. Vážila si přirozeně
lidského života a dokázala mně to
předat. Což je pro pozici ombudsman
ky podstatná věc. Vnímám každého
člověka jako někoho, kdo tady má
být, má tady na světě své místo a na
mně je, abych se dokázala vžít do
jeho situace a dovedla mu porozumět,
případně i poradit či pomoci. Součástí
této práce je i schopnost umět odhad
nout, co může dotyčný vyřešit sám.

n Jak moc je pro ombudsmanku
těžké říct ne, když má ráda lidi?

Učím se to (smích). Ale ono to jinak
nejde. Když už člověk stojí před
soudem, musí to vyřešit soud. To jsou
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situace, kdy už žádná ombudsmanka
na světě nic nesvede, a je správné to
tomu člověku na rovinu říct. Nezlobte
se, ale tady vám už nepomůžu. To si
musíte vyřešit sám, sama. Dávat lidem
falešné naděje je horší než na rovinu
říct, že to nejde.
n Berou to vaši klienti?

Většinou se to dá rozumně vysvětlit.
Pak máte i klienty, kteří si chtějí jen
popovídat, a tam je občas také nutné
ukázat, že na popovídání není čas,
natož přijít k němu domů. Ale to jsou
ojedinělé případy. Většinou přicházejí
lidé, kteří opravdu potřebují poradit
nebo nasměrovat.

Problémy
jsou pořád
stejné.
Nejvíce
se řeší
asi bytové
otázky.

n S jakými problémy se na vás obracejí nejčastěji?

Problémy jsou pořád stejné. Na
prvním místě asi bytová problemati
ka. Řada lidí není schopná pochopit,
jak někdo byt dostat mohl a zrovna
on sám to štěstí zatím neměl. Velmi
často je to vlastně nepochopení toho,
co úředník řeší a může řešit. Dochází
tak k nedorozumění, kdy ti lidé ani
neumějí s úředníkem či úřadem jed
nat a potřebují jen takový jednodušší
návod, jak na to.
Nasměrovat je správným směrem
a případně napovědět, co a jak řešit.
Většina lidí se neorientuje v textech
na úřední desce, nechápou řád,
časovou posloupnost úkonů a úřední
postupy jim jsou zkrátka cizí. Já jsem
tady mimo jiné od toho, abych jim
tak trochu tlumočila do úředního
jazyka. Ale nejde samozřejmě jen
čistě o kontakt občan–úřad. Někdy
jde i o složité životní situace, kdy
skutečně hledáme řešení i v mezilid
ských vztazích.
n Jak konkrétně?

Jednoduše bych to nazvala problém
sousedských vztahů. Tam se dá
najít řada nejrůznějších problémů od
drobných rozmíšek až po nesmiřitelné
rozepře, možná i naschvály. Něco se
řešit dá, něco jen těžko, pokud ti lidé
sami nebudou chtít. Když jde třeba
o problematiku zeleně, že někomu
něco vadí a druhý má pocit, že by
tam ten strom naopak měl být, pak to
může vyřešit příslušný odbor, který
jasně řekne, co a jak má být.
n Hledají lidé u vás spravedlnost?

Sama bych to asi takhle neřekla,
i když to třeba ti lidé tak cítí. Ale
spravedlnost je složitá a nic v životě
není jen černé a bílé. To platí vždy
a za všech okolností. Spravedlnost se
nakonec prosadí, jen to někdy může
trvat déle. Těžko mohu nabídnout
nějakou spravedlnost rodiči sa
moživiteli, který se dostal do složité
životní situace. Ale mohu poradit,
lépe nasměrovat a dodat trochu
síly, že i složitá životní situace se dá
překonat. Každý se v životě s nějakou
takovou potká. Já jsem dnes za ty
svoje životní zkoušky, které mně osud
dopřál, vděčná.

Pětka

www.ipetka.cz 

Mám moc ráda
například
vítání občánků,
říká ombudsmanka

n Co považujete za životní kopanec?

Vše, co jsem kdy dělala, jsem dělala
ráda. To je potřeba zdůraznit, a že
jsem toho v životě dělala dost. A ty
kopance si člověk tak nějak dokáže
přivodit sám. Třeba v určité době to
byla ztráta osobního života. Měla jsem
pocit, že na osobní život není čas.
Dnes už to vnímám jako uzavřenou
kapitolu. Ale v životě je vždy něco za
něco. Životní prohra a kopance vás
posunou dál. A když to člověk pocho
pí, pak je šťastný.
n Jste zastupitelkou MČ Praha 5 už
třetí volební období v řadě. Vnímáte
to jako úspěch a zároveň i jako předpoklad pro práci ombudsmanky?

Přesně tak to vnímám. Politika se
dá dělat slušně a jsem přesvědčená,
že zastupitele lidi potřebují. Není to
zbytečná práce, ale není ani jednodu
chá. Já mám dnes tu výhodu, že jsem
prošla řadou různorodých komisí,
například kulturní, etnickou, sociální
či bytovou. V jednu dobu jsem byla

Životní prohra a kopance vás
posunou dál. A když to člověk
pochopí, pak je šťastný.

i místostarostkou. A každá ta pozice
mně něco dala a dává. Navíc mám
i určité poznatky z práce úředníků,
což je velmi důležité. A teprve když
tohle do sebe všechno zapadne, máte
slušný předpoklad být mimo jiné
i dobrý ombudsman. Věřím, že mám
větší zkušenosti než v předcházejícím
období a že to mohu zúročit.
n Takže zkušenost z komunální
politiky, znalost prostředí a empatie.
Co dalšího by měl dobrý ombudsman
mít?

Nemohu sama za sebe říct, co a jak by
měl dělat dobrý ombudsman. Mluvím
jen o tom, že jsem nabrala řadu
zkušeností a snažím se být lepší om
budsmankou než dříve. Ale dovolím
si jednu obecnou myšlenku, která na
tu otázku trochu odpovídá. Ono nejde
často o to, co všechno umíte, ale také
o to, co neumíte a nestydíte se to při
znat. Pořád platí, ševče, drž se svého
kopyta, jen to nechceme vidět. Často
za problémy lidí stojí skutečnost,
že každý rozumí všemu a nechce si
připustit, že ten druhý by tomu mohl
rozumět lépe. Jinými slovy, neumím
stavět silnice, tak se do toho nepletu.
Je to o spolupráci a odbornosti. Když
někdo přijde se stížností na radnici,
tak si kolikrát říkám, že bychom měli
více komunikovat oběma směry. Třeba

uvidíte, že některá řešení mají svůj
důvod, který nemusíte vidět, protože
některým mechanismům nerozumíte,
neznáte je.
n Vaše pozice je hodně o naslouchání lidem v nějaké složité situaci.
Ti lidé od vás očekávají pomoc. To
je určitě psychicky náročné. Jak
relaxujete a máte si vy sama kde
postěžovat?

Mám určitě oporu v manželovi,
se kterým jsem se naštěstí potkala
v době, kdy už jsem měla období
ztráty osobního života za sebou
(smích). Ale nemám potřebu si
nějak výrazně stěžovat a síly čerpám
z pozitivních věcí. Třeba mám ráda
vítání občánků. Nedávno jsme měli
odložené vítání kvůli covidu, byla to
hromadnější akce a je povzbuzující
vidět lidi, kteří se mají rádi. Podobně
mě dobíjí třeba akce Okolo Pětky
se starostkou. Účastnila jsem se
několika výletů a kromě toho, že si
něco připomenete, dozvíte se i něco
nového o Praze 5. Jsou to jedinečná
setkání s lidmi, kteří vám zase mohou
dát nový pohled na některé věci.
n Jaká je podle vás Praha 5?

Je složitá a krásná. Každá lokalita má
své kouzlo i své specifické problémy.
Mám ji ráda. n sb
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KULTURA
HUDBA

Jazz Dock hostí populární festival
Prestižní festival Jazz on 5
opět míří k Vltavě. Až do
10. listopadu si v Jazz
Docku můžete poslechnout
velmi zajímavé interprety.

H

lavními hvězdami budou
zřejmě nejlepší jazzový
zpěvák současnosti Kurt
Elling, kytarista Peter Bern
stein, saxofonista Ben Wendel
či zpěvačka Tonya Graves.
Festival, který se koná od roku
2008, podpořila i radnice Prahy
5, záštitu převzal místostarosta
Lukáš Herold (ODS). „Hlavním
cílem je propojit českou jazzovou
scénu s vlivy odlišných světových
hudebních kultur. Letošní festival
navazuje na velice úspěšné přede
šlé ročníky, kdy se podařilo usku
tečnit více než 140 koncertů na
světové úrovni,“ sdělil místosta
rosta. Program najdete na webo

OTEVÍRACÍ
DOBA
POBOČEK
MĚSTSKÉ
KNIHOVNY
V PRAZE 5
POBOČKA
BARRANDOV
Wassermannova 926/16

Na Jazz on 5 vystoupí i Peter Bernstein

vých stránkách www.jazzdock.
cz. Jazz Dock v říjnu hostil další
festival nazvaný Americké jaro,
v klubu se konaly čtyři koncerty.

Vystoupili Vilém Spilka Quartet
a Aga Zaryan Trio, Trio Briana
Charetta a Jan Andr a jeho kapela
The Track Inspection. n red

pondělí 13–19
úterý 9–16
středa 13–19
čtvrtek 13–19
pátek 9–16

POBOČKA
CIBULKA
Musílkova 335/62

TALENT PRAHY 5

Přípravy dalšího ročníku vrcholí

J

iž patnáctý ročník Talentu
Prahy 5 se blíží. Soutěžní
přehrávka se uskuteční
1. prosince 2021 v ZUŠ Štefáni
kova. Regule soutěže umožňují
přihlásit se mladým talentům,
v jakémkoli hudebním oboru
(klasického žánru) či zpěvu, ať již
sólovém či sborovém. Podmín
kou je, aby dotyčný přihlášený
zájemce měl nějakou souvislost
s Prahou 5 (narození, pobyt, stu
dium na škole – ZŠ, ZUŠ apod).
Zájemci se mohou přihlásit na
webových stránkách www.pkf.cz/
talent-prahy5.
Z iniciativy místostarosty Lu
káše Herolda (ODS) se uskutečni
la přípravná schůzka k organizaci
soutěže koncem září. Hlavním
tématem setkání, kterého se zú
častnili ředitelé ZUŠ sídlící v MČ
Prahy 5, vedení radnice Prahy 5
a zástupci PKF – Prague Philhar
monia včetně uměleckého garanta
soutěže dirigenta Leoše Svárov
ského, byla organizace a logistika
celého projektu. V souvislosti
s uzavřením Národního domu
na Smíchově, kde se po celou
dobu každoročně uskutečňovaly
slavnostní koncerty s laureáty
soutěže, bylo na stole jedno ze stě
žejních témat, a to určit náhradní
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úterý 9–12 a 13–18
středa 12–15 a 16–18
čtvrtek 12–15 a 16–18

DOK 16,
SOUSEDSKÁ
DÍLNA
Kobka č. 16,
Hořejší nábřeží
úterý 16–20
středa 16–20
čtvrtek 10–18
pátek 16–20
sobota 13–17

POBOČKA
OSTROVSKÉHO
Vítěze soutěže čeká koncert s orchestrem PKF – Prague Philharmonia

místo ke slavnostnímu vyvrchole
ní soutěže v příštím roce. Padaly
různé návrhy jako Dvořákova
síň pražského Rudolfina či sál
Bohuslava Martinů na Akademii
múzických umění nebo nádherný
sál v paláci Žofín.
„Nakonec se podařilo dojed
nat díky pochopení managemen
tu Národního domu výjimku
z uzavření a koncert v rámci
slavnostního jubilea celého pro
jektu se tam uskuteční
22. února 2022 v 19 hodin,“
sdělil místostarosta Herold,
duchovní otec projektu.

Otázkou zůstává účast zahra
ničních mladých umělců z part
nerských měst MČ Prahy 5.
„Jsme si plně vědomi složité
situace, ve které se nacházíme
v souvislosti s pandemií, nic
méně v rámci vládních nařízení
se budeme snažit realizovat
vystoupení hudebníků ze za
hraničí. Jednak je to prospěšné
pro soutěž samotnou, a rovněž
srovnání našich talentů s těmi
zahraničními jistě přispívá k je
jich většímu rozvoji, sebepoznání
a profesionalitě,“ dodal místosta
rosta. n red

Na Skalce 972/29
úterý 9–16
středa 13–19
čtvrtek 13–19

POBOČKA
SMÍCHOV
náměstí 14. října 83/15
pondělí 13–19
úterý 9–16
středa 13–19
čtvrtek 13–19
pátek 9–16
sobota 9–13
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KONCERT

Tóny nad městy
míří do obřadní síně
Již dvacátým rokem se
mezi očekávaná podzimní
hudební klání přiřazuje
festival Tóny nad městy.
V letošním roce se uskuteční
čtyři koncerty v Praze
a jeden koncert v Děčíně.

M

ezinárodní hudební
festival Tóny nad městy
každoročně přitahuje
objevnou dramaturgií, která
dokáže do koncertních síní
přitáhnout široké spektrum pu
blika, a také dvacátý ročník má
atraktivní dramaturgii i sestavu
účinkujících.
Mimořádný zážitek slibuje zá
věrečný koncert festivalu, který
se koná pod záštitou místosta
rosty Lukáše Herolda (ODS)
ve středu 24. listopadu od 18
hodin v obřadní síni MČ Praha
5 ve Stroupežnického ulici 493.
Na koncertě vystoupí vynikající
duo, složené z mezzosopranistky
Edity Randové a harfenistky Sta
nii Ramešové. Harfa patří mezi
nejstarší hudební nástroje – je
pokládána za královský biblický
nástroj a poutá na sebe pozor
nost, kdekoli se objeví. Jakmile
se ozve zvuk snových arpeggií,
každý posluchač je ztracen.
Koncert bude velmi originální,
neboť zazní skladby světových
autorů v podání harfenistky

Tvůrčí činnosti se Romana Kasanová věnuje od dětství

Své umění představí
i mezzosopranistka Edita Randová

Stanie Ramešové, ke kterým patří
Smetanova Vltava, Dvořákovo
Largo z symfonie Nového světa
nebo dílo Pachelbela. Spojení
harfy a lidského hlasu slibuje
zajímavý večer. Mezzosopranistku
světového jména Editu Randovou
uslyšíme v nejznámějších písňo
vých cyklech A. Dvořáka Cigán
ské melodie a V národním tónu.
Edita Randová je významnou
představitelkou a propagátorkou
Dvořákovy hudby v zahraničí.
Dále ji uslyšíme ve slavných nea
politánských písních ’O sole mio!,
Santa Lucia a Funiculì, Funiculà.
Vstupné je dobrovolné. Kon
cert finančně podpořila radnice
Prahy 5. n red

JAN AMOS KOMENSKÝ

Pocta muži víry, naděje a lásky

C

írkev adventistů sedmého
dne vás v rámci boho
služebných setkání zve
na komponovaný program „Jan
Amos Komenský – muž víry, na
děje a lásky“, ve kterém vystoupí
Svatopluk Schuller, František
Kreuzmann, flétnistka Lenka
Kozderková, klavírista Zdeněk
Dočekal a klarinetista Michal
Kostiuk. Komponovaný program
se uskuteční v sobotu 13. listopa
du 2021 v 17 hodin v modlitebně
Církve adventistů sedmého dne,
Peroutkova 57. Vstup je volný.
Setkání, které bylo připraveno
již pro rok 2020, kdy uplynulo
350. výročí úmrtí Jana Amose

Komenského, se v návaznosti na
epidemiologická opatření neko
nalo. Nelehko si představujeme
velice rozporuplnou dobu, kterou
zmítaly hrůzy, naděje a zmatky
třicetileté války, uprostřed které
Jan Amos Komenský, poutník na
přelomu věků, vynakládá neoby
čejné úsilí vytvořit systém har
monizující člověka a svět kolem
něj. Je obdivuhodné, jak jediný
člověk, který tak těžce prožívá
mnohou bolest a utrpení, zůstává
i nadále mužem víry, naděje
a lásky. Muž, který zanechal dílo,
nad nímž stojí dodnes v úžasu
pedagogové, filozofové i literární
historikové. n red

GALERIE PRÁDELNA

Abstraktní tvorba
Romany Kasanové

L

istopad patří mezi nej
barevnější měsíce v roce
a takřka symbolicky na
tento měsíc si Galerie Prádelna
při Komunitním centru
Prádelna v Holečkově ulici
připravila výstavu barevně
výrazných abstraktních obrazů
Romany Kasanové.
Malbě, kresbě, ale i jiné
kreativní tvorbě se Romana
Kasanová věnuje od dětství.
Vážně se jí však začala zabývat
až během svého dlouhodobého
pobytu ve Spojených státech,
kde měla možnost si své
samostudium prohloubit v řadě
kvalitních workshopů. Zde se
také seznámila s abstraktním
uměním a nadchla se pro
typickou výrazovou volnost
a proces, při kterém lze experi
mentovat. Po návratu do Čech
přeměnila bývalý dceřin pokoj
na malý ateliér s výhledem
na krásné Hlubočepské skály
a Pražský Semmering. V něm
obvykle tráví značnou část dne
se štětci v ruce.
Ve své tvorbě používá
převážně akrylové barvy, i když
ráda odbočí k akvarelu a jiným
médiím, jako například tuši
nebo nepříliš známé texturální
enkaustice. Časem by si také
chtěla vyzkoušet grafiku: lino
ryt a strukturální tisk.
Tvorbu prezentuje na svých
webových stránkách (www.ro

mykasanovaart.com) a profilu
na Instagramu.
Její práce jsou expresiv
ní, intuitivní a plné energie,
s důrazem na silný kontrast
a harmonickou kompozici.
Přáním autorky je, aby ná
vštěvníci výstavy přistupovali
k jejím pracím bez předsudků,
nevnímali obrazy příliš analy
ticky nebo je neodsoudili jako
„čmáranice“. Pokud se nebudou
ostýchat, mají příležitost si její
abstrakce doslova užít, neboť
nabízí pestrou paletu vizuál
ních vjemů.
Kromě zájmu o umění –
výstavy navštěvuje velmi často
a členstvím podporuje i některé
galerie – se věnuje pěší turisti
ce, józe nebo čtení.
„Pestrou nabídku expo
zicí renomovaných umělců
i nadšených amatérů doplňuje
výstava tvorby osobnosti, která
žije a tvoří v Praze 5. Kromě
toho se ještě milým způsobem
potvrzuje skutečnost, že pátá
městská část je domovem
spousty zajímavých a tvůrčích
jedinců, k jejichž objevení
rovněž Galerie Prádelna přispí
vá,“ zve na výstavu radní Petr
Lachnit (ANO).
Výstava Romany Kasanové
v Galerii Prádelna potrvá od
2. listopadu do 30. listopadu,
vernisáž se koná 4. listopadu od
18 hodin. n mč
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ŠKOLSTVÍ
ROZVOJ

Nové budovy
i pozemky radnice
získat umí
Demografický růst a potřeba nových školských
kapacit nebere radnice na lehkou váhu.
V poslední době se podařilo zajistit za výhodných
podmínek několik pozemků i novou mateřinku.

A

reál mateřské školy Wal
trovka včetně pozemků
získala městská část
rozhodnutím zastupitelstva už na
jaře letošního roku. Díky inves
tičnímu příspěvku, který radnice
vyjednala s původním majitelem,
je pořizovací cena nové mateřin
ky necelých deset milionů korun.
Praha 5 si tak v této lokalitě
zajistila dostatečné kapacity pro
předškolní děti.
Podobně úspěšná jednání
proběhla i v případě pozemků
pro nové školské zařízení v loka
litě dynamicky se rozvíjejícího
Barrandova. Pozemek o rozloze
téměř pět tisíc metrů čtverečních
v katastrálním území Hlubo
čep, kde bude rozvíjen projekt
„Barrandov Štěpařská“ s byto
vou výstavbou, získala městská
část díky jednání s investorem
za symbolickou jednu korunu.
V budoucnu by tady mělo vznik
nout moderní školské zařízení.

Velmi úspěšná byla v minu
lém roce jednání při odkupu po
zemků od soukromých vlastníků
v areálu základní a mateřské ško
ly Weberova. K pokusu o odkup
došlo již v minulém volebním
období, až nyní došlo s majiteli
k dohodě. Scelení pozemků do
vlastnictví městské části je klí
čové pro další rozvoj školského
areálu včetně modernizace zasta
ralého bazénu a zajištění obsluhy
a oprav objektu a zahrady.
„Všechny tyto majetkové ope
race jsou nesmírně náročné na vy
jednávání. Pro zajištění školských
kapacit jsou to ovšem klíčové věci
a daří se nám se soukromými
investory a majiteli pozemků vět
šinou rozumně domluvit, protože
občanská vybavenost je nako
nec důležitá pro všechny,“ říká
místostarosta pro majetek Martin
Damašek (TOP 09).
Poněkud složitější jednání je
zatím s magistrátem hlavního

Starostka Renáta Zajíčková a její zástupce Martin Damašek
přispěli ke scelení pozemků v areálu školy ve Weberově ulici

města Prahy o pozemcích na
cibuleckém kopci v Košířích,
kde je potřeba řešit kapacity
školských zařízení bez větších
odkladů. Městská část Praha 5
usiluje o výměnu pozemků, které
jsou v majetku hlavního města
a leží přímo v centru největší
výstavby nových bytových domů
v dané lokalitě, kde by stavba
nového pavilonu byla ideální.
Aby se mohlo co nejdříve začít
s přípravami k výstavbě, je roz
hodnutí o směně nutné udělat do
konce listopadu.
„Již nyní reagujeme i na bu
doucí bytovou výstavbu v roz
vojových oblastech Smíchova,
Radlic a Barrandova a pracuje
me na zajištění dalších pozemků

pro školství. V oblasti Smíchov
City již developer Sekyra
Group deklaroval svůj závazek
bezúplatně poskytnout pozemek
pro základní školu o velikosti
5850 m2. V oblasti Radlic se
připravuje dodatek k uzavřené
mu memorandu s developerem
Penta Real Estate, který zajistí
rozšíření pozemků tak, aby zde
mohla být umístěna plno
hodnotná základní škola. Na
Barrandově již máme uzavřenou
smlouvu o spolupráci s develo
perem Finep. Na základě smlou
vy budou na pátou městskou
část převáděny pozemky pro
zeleň i školství,“ doplnil radní
pro oblast územního rozvoje
Zdeněk Doležal (ODS). n red

Deset medailí pro Pivovary Staropramen!
Piva Staropramen, Braník, Vilém, Taxis a Hořká 12 ze sklepa i ovocné beermixy Cool uspěly na tuzemských prestižních
degustačních soutěžích. Pivovary Staropramen se tak s celkovým ziskem 3 prvních, 2 druhých a 5 třetích míst zařadily mezi
nejúspěšnější účastníky tří podzimních odborných klání. Historický úspěch navíc podtrhl výsledek kategorie světlých výčepních
piv na soutěži Pivo České republiky, kde piva Braník a Staropramen obsadila kompletní medailové pozice.

PIVO
ČESKÉ
REPUBLIKY

ČESKÁ
PIVNÍ
PEČEŤ

ČESKÉ
PIVO

KATEGORIE

PIVO

UMÍSTĚNÍ

Světlá výčepní piva

Braník Aleš

1. místo

Světlá výčepní piva

Staropramen Smíchov

2. místo

Světlá výčepní piva

Braník Světlý

3. místo

Světlé ležáky

Braník Ležák

1. místo

Světlý ležák premium

Hořká 12 ze sklepa

3. místo

Silné světlé pivo

Taxis

3. místo

Míchané nápoje z piva Cool Grep 0,0 %

1. místo

Míchané nápoje z piva Cool Lemon 0,0 %

2. místo

Světlá výčepní piva

Staropramen Smíchov

3. místo

11° světlé ležáky

Vilém 11

3. místo

„Skvělé výsledky
v odborných degustačních
soutěžích svědčí
o nadstandardní kvalitě
našich piv. Získaná ocenění
dokládají, že v našich
pivovarech dlouhodobě
ctíme řemeslo i historický
odkaz,“ shodují se
vrchní sládek pivovaru
Staropramen Jan Špaček
(vpravo) a vrchní sládek
Pardubického pivovaru
Michal Zimola.
www.pivovary-staropramen.cz
Určeno starším 18 let. Vychutnávejte zodpovědně, děkujeme!
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ŠKOLSTVÍ
KOŠÍŘE

Podoba nové
mateřinky
se už „rýsuje“
Studie nové mateřské školy na cibuleckém kopci
slibuje moderní a přívětivé školské zařízení.
Vedení radnice plánuje představit studii
na setkání s občany. Přinášíme první ochutnávku.

N

ová mateřská škola
v ulici Naskové, na místě
stávající dvojtřídky ze
70. let minulého století, bude mít
kapacitu 140 dětí v pěti třídách,
s vlastní kuchyní a univerzálním
pronajímatelným sálem. Auto
rem studie je architekt Ondřej
Kopečný, který v lokalitě Cibulek
dlouhodobě žije.
Návrh novostavby vychází
především z výškové úrovně
a hustoty uvažované okolní
bytové zástavby, polohy pozemku
na okraji lesa a jeho orientaci ke
světovým stranám. Pro potřebné
normové oslunění se natáčejí

hmoty jednotlivých tříd tak, aby
byly osluněné především při výu
ce v dopoledních hodinách.
„Návrh také umožňuje dětem
z každé třídy výhled do přilehlé
ho lesa, jehož blízkost je velkým
kreditem pro fungování školky.
Natočením a uskočením dvorní
hmoty vzniká členitý prostor
drobnějšího měřítka, které tvoří
různý stupeň intimity školní za
hrady,“ přiblížil projekt architekt
Kopečný.
Při jihovýchodní hraně
pozemku vzniká jednopodlažní
křídlo s univerzálním sálem (tě
locvičnou). Díky jeho částečné

Školka počítá s kapacitou 140 dětí. Do zahrady půjde jít
i ze druhého nadzemního podlaží

mu zapuštění do terénu je možné
i ze tříd ve druhém nadzemním
podlaží vyjít přes terasu nad

tělocvičnou přímo do školní
zahrady, bez nutnosti vycházet
mimo školní areál. n red

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DRTINOVA

Místo, kde jsou žáci spokojeni

S

plnil se mi sen. Dlouhá léta jsem přes
školní zahradu pokukoval po bývalé
budově rakouského gymnázia. Krásná
stavba z konce 19. století stála prázdná.
Představoval jsem si, že by se tam mohla
přestěhovat naše školní družina a prvňáci
by tam našli klidnější prostory pro nástup
do školy. Pátá městská část našla peníze na
nákladnou opravu, a tak jsme se o prázdni
nách mohli stěhovat do nových prostor.
V horních patrech zbylo místo pro
učebny informatiky a malý víceúčelový
sál. Nejvíc každého návštěvníka nadchne
podkroví, kde jsme otevřeli knihovnu.
Ta zároveň slouží jako učebna dramatic
ké výchovy a odpoledne jako relaxační
místnost pro děti ze školní družiny. A na
školní zahradě poutá pozornost dřevěná
loď, lanovka a houpačka. Tam se tak krásně
upouští pára po náročné výuce! Školní
zahrada příští rok rozkvete po odborném
zásahu do krásy. Budeme ji využívat jako
venkovní učebnu i jako prostor pro relaxaci
žáků obou stupňů školy.
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V Drtinově se stále něco děje

Zapojili jsme se do projektu Pedagogické
fakulty UK LAGRIS – Analýza a podpora
rozvoje kompetencí dětí v oblasti bezpeč
nosti a ochrany zdraví. Žáci vyhodnocují
rizikové situace v dopravě, ve škole, v příro
dě. Jejich reakce budou předmětem analýzy
fakulty, která jim poskytne zpětnou vazbu
a vytvoří výukové materiály k tématu.

V „Drtince“ to žije. Zapojili jsme se i do
jednoho z projektů Visegrádské čtyřky.
Hned v září skupina našich žáků se svými
učiteli odcestovala do Budapešti, aby se
seznámila s novými kamarády nejen z Ma
ďarska, ale i Polska a Slovenska. Radost
nám dělá nové partnerství s chemnitzským
gymnáziem Einsiedel. První projekty
proběhly na dálku, protože koronavirus
uzavřel hranice. Teď se naše děti a učitelé
potkali tváří v tvář, a to hned dvakrát.
Jednou přímo v Chemnitzu a podruhé na
společném výletě v Drážďanech.
Začal pracovat klub nadaných dětí.
Začátkem září jsme ve spolupráci s hydro
meteorology vyslali do vesmíru průzkum
nou sondu. Naše děti se perou o vítězství
v každém sportovním závodě. A užili jsme
si i Evropský týden jazyků.
Teď nás čeká milý úkol. Najít jméno
pro novou budovu naší školy. Pomůžete
nám? n
Libor Šrámek, ředitel FZŠ Drtinova
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VZDĚLÁVÁNÍ

MAP II představil
krátkodobé priority
Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 5 (MAP)
se při jednání Řídícího výboru dotkl i dlouhodobých cílů.

M

AP je způsob, jak zkva
litnit školská zařízení
a výuku na území páté
městské části, tedy i školy, které
nejsou příspěvkovými orga
nizacemi zřízenými radnicí.
„Konkrétně v MAP II (Místní
akční plán rozvoje vzdělávání II
pro MČ Praha 5, reg. č. CZ.02.3.
68/0.0/0.0/17_047/0010677) jde
například o to, v jaké lokalitě či
škole a jak se bude podporovat
čtenářská gramotnost, matema
tická gramotnost, tento projekt
může také spojit všechny aktéry
vzdělávání při vydávání školního

časopisu,“ popisuje možnosti
MAP II starostka a zároveň před
sedkyně Řídícího výboru MAP
Renáta Zajíčková (ODS).
Projekt MAP se primárně
zabývá vzděláváním dětí do
patnácti let. Účast jednotlivých
aktérů je sice dobrovolná, ale
o zájem není nouze. „Projekt
propojuje všechny aktéry vzdě
lávacího procesu – zřizovatele,
poskytovatele i uživatele, což je
pro plánování a rozvoj v této ob
lasti nesmírně cenné,“ vysvětluje
odborný garant projektu Petr
Anděl.

MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE

Projekt Očenášek
spojí děti a seniory

S

ymbolicky 28. října for
málně odstartoval projekt
„Očenášek“, který zmapuje
život a dílo českého konstruktéra,
vynálezce a odbojáře ve dvou
světových válkách Ludvíka Oče
náška. Po jeho stopách se vydají
týmy složené ze žáků základních
škol a aktivních seniorů. „Nápad
věnovat se památce Ludvíka Oče
náška vznikl vlastně náhodou. Při
spolupráci s ambasádou Litvy na
úplně jiném projektu padla zmín
ka o pamětní desce, která visí na
budově velvyslanectví a připo
míná Očenáškovu statečnost
při odbojové činnosti za první
světové války. Příští rok si navíc
připomeneme 150 let od narození
této významné osobnosti našich
dějin a od toho byl už jen krok
k přípravě projektu, který na
vybraných školách bude probíhat
ve druhém pololetí školního
roku,“ říká starostka a iniciátorka
projektu Renáta Zajíčková (ODS).
Nedaleko dnešního sídla
litevské ambasády v zaniklé
usedlosti Demartinka na Smí
chově Očenášek za první světové
války instaloval tajnou telefonní
stanici, díky které mohl odpo
slouchávat rozhovory na žhavé

lince Vídeň–Berlín. Zprávy pak
předával odbojové organizaci
Maffie pod vedením T. G. Masa
ryka. Kromě osobní statečnosti
vynikl Očenášek na poli vědy
výzkumem raketových pohonů
a byl mimo jiné i nadšeným
sokolem. Jeho široký záběr má
přiblížit právě projekt Očenášek.
„Na šesti základních školách
vznikne šest týmů žáků osmých
a devátých ročníků, ke kterým se
budou s ohledem na epidemic
kou situaci připojovat vybraní
senioři. Každá mezigenerační
skupina se na osobnost Ludvíka
Očenáška podívá z jiného úhlu
pohledu. Velmi zajímavá je jeho
genealogie, samozřejmě jeho
vědecká či odbojová činnost.
Ale ani jeho sportovní stránka
není bez zajímavosti,“ přibližuje
projekt Renáta Zajíčková.
Jeho výsledkem bude šest
ucelených prací o osobnosti
Ludvíka Očenáška. Ty žáci
s pomocí profesionálního studia
zpracují například do přitažli
vé formy komiksu. Uvažuje se
i o vytvoření busty, která by byla
příští rok umístěna na budovu
litevské ambasády v ulici U De
martinky. n red

Jednání Řídícího výboru MAP se zúčastnila i jeho předsedkyně Renáta Zajíčková

Realizace úkolů stanovených
MAP II je stanovena do konce
roku 2022, kdy na projekt plynule
naváže MAP III. „MAP III bude
více o plánování a vyhodnoco
vání potřeb v oblasti školství,
aby následující MAP IV mohl
být štědřejší ve finanční podpoře
podle aktuálních potřeb jednot
livých lokalit a škol v Praze 5,“
dodává Renáta Zajíčková. n red

i

Místní
akční plán
rozvoje
vzdělávání II
pro MČ
Praha 5

VÝUKA

Jak s nadanými?
Radnice chce pomoci

Z

ákladní školy zřizo
vané Městskou částí
Praha 5 budou společ
ně hledat cesty, jak se lépe
věnovat nadaným dětem.
V říjnu proto v ZŠ Drti
nova proběhlo setkání ředi
telů a pedagogů některých
školských zařízení a také
odborníků.
Cílem bylo téma otevřít
a dohodnout se na tom, jak
městská část v této proble
matice může pomoci. Pozi
tivní zprávou je, že některé
základní školy zkušenosti
s podporou takových žáků
již mají, protože v nich
existují například kluby pro
nadané.
„V zájmu nás všech chce
me jako radnice klást důraz
na péči o nadané děti. Není
totiž žádným tajemstvím,
že v každodenním školním
tempu a při kladení důrazu
na žáky se specifickými
poruchami učení a chování
je podpora nadaných dětí
často přehlížena. I jim musí
být věnována větší pozor

nost, a proto považujeme za
důležité se s řediteli a učiteli
o práci s těmito dětmi bavit,
umožnit jim sdílet zkuše
nosti a získat nové podněty
a nápady, jak s takovými
dětmi ve škole pracovat,“
vysvětluje aktivitu radnice
starostka Renáta Zajíčková
(ODS).
Práce s nadanými dětmi
je často o poznání složitěj
ší. Na zmíněném setkání
zaznělo, že na jedné straně
mají nevšední schopnosti
a na straně druhé třeba
lehce nestandardní chování.
Pro učitele to může být
ve třídě více problém než
přínos, a proto je dobré si
vyměnit zkušenosti a nabíd
nout si vzájemně pomoc.
Starostka Renáta
Zajíčková slíbila ředitelům
škol maximální možnou
podporu a součinnost. Bylo
dohodnuto další setkání,
kterého se zúčastní jak
učitelé, tak odborníci,
a dokonce i samotní nadaní
a jejich rodiče. n red
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TIPY PRO VOLNÝ ČAS
KC PRÁDELNA
Holečkova 38a
www.kcpradelna.cz
kcpradelna@seznam.cz
tel.: 775 788 098
n 4. 11., 15 hodin
Poetické odpoledne
s Duo Blonds Sisters
Poezie, šanson, písničky s kytarou
a klavírem. Vstup zdarma
n 4. 11., 18 hodin
Romana Kasanová – obrazy
Vernisáž výstavy, vstup zdarma
n 9. 11., 14 hodin

Vycházka – Proměny Smíchova
Sraz u Anděla před vchodem do
obchodního domu Nový Smíchov.
Ve spolupráci s VOŠ cestovního
ruchu. Zdarma
n 11. 11., 14 hodin
Tibet
Povídání o zemi a lidech,
ochutnávka tradičního jídla. Vstup
zdarma
n 22. 11., 14 hodin

Vycházka – malostranské
barokní paláce
Sraz před stanicí metra A
Malostranská, zastávka tramvaje
Klárov. Ve spolupráci s VOŠ
cestovního ruchu. Zdarma
n 24. 11., 14 hodin
Výzkumné okénko
do tématu zdraví jako životní styl.
Zdraví jako životní styl
v cyklu život 55+
Přednáška ve spolupráci se
společností STEN/MARK.
Zdarma
n 25. 11., od 9 do 11.30 hodin

a od 12 do 14.30 hodin
Workshop tvorby adventních věnců
Výtvarný workshop vazby
adventních věnců pro seniory
(kapacita omezena, nutno se
předem přihlásit na e-mailu:
kcpradelna@seznam.cz
nebo tel.: 775 788 098).
Příspěvek 50 korun na materiál
Pravidelné aktivity pro seniory
z MČ Praha 5 (zdarma)
Na všechny pravidelné kurzy
kromě iKavárny je nutno být
přihlášen (přihlášení 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
20

IT KURZY:
n Kurzy práce s PC I–VI

pondělí od 12 do 15 h /
středa od 11 do 14 h
n Kurzy práce s tabletem I–II

úterý od 11 do 13 h
JAZYKOVÉ KURZY
A KONVERZACE:
n Angličtina IV

úterý od 11 do 12.30 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

pondělí/středa/čtvrtek
od 12 do 15 h
n Cvičení Čchi-kung

úterý od 16 do 17.30 h
n Zdravotní gymnastika I–III

pátek od 10 do 11 h
OSTATNÍ:
n iKavárna (internetová kavárna)

pro seniory
středa od 14 do 15 h
n Galerie Prádelna

Romana Kasanová – obrazy
od 2. do 30. 11. 2021

KOMUNITNÍ CENTRUM LOUKA
Veškeré aktivity budou
probíhat za zpřísněných
hygienických podmínek dle
aktuálních nařízení MZ a MPSV,
kapacita všech akcí je omezena
a účastníci musí být
předem přihlášeni
na kclouka@seznam.cz
nebo na tel. 775 788 006
PRO SENIORY
n Po 1. a 15. 11., 11 hodin

Dílna řemesel a kutilství
Bude se vyrábět magnetický držák
na nože a adventní výzdoba
n Po 1. a 15. 11, od 8.30

do 11.30 hodin
iČajovna
Volně přístupná počítačová učebna
pro seniory, kteří si chtějí procvičit
učivo z lekcí či se podívat na
internet

n Út 2. 11., 13 hodin
Procházky Prahou
Komentovaná procházka od
Prašné brány až po Židovské
město. Vycházka se koná za
každého počasí. Sraz před
Prašnou bránou u hodin.
n Po 8. 11., 10 hodin
Procházky Prahou –
soudobá architektura
Hybernskou ulicí k Petrskému
náměstí. Komentovaná prohlídka
po soudobé architektuře
z pohledového betonu
s architektem J. Sládečkem. Sraz
před Divadlem Hybernia.
n St 10. 11., 13 hodin
Výroba vánočních ozdob
Domečky z papíru a sněhuláci
n Po 15. 11., 15 hodin
Korálkování – náramky
z minerálů
Kapacita omezena
n Po 22. 11., 9 hodin
Ručně vyráběné figurky Andělky,
část 1.
Modelování skladby těla, s sebou
pracovní oděv. Příspěvek na
materiál 30 Kč
n St 24. 11., 13 hodin
Ručně vyráběné figurky Andělky,
část 2.
Barvení a zdobení Andělek,
s sebou pracovní oděv.
n Pá 26. 11., od 9, 10.30

a 11.30 hodin
Výroba adventního věnce
(tři skupiny).
Na setkání je nutné přihlášení
na konkrétní čas. Příspěvek na
materiál 50 Kč
n Po 29. 11., 9 hodin
Ledový porcelán
Modelování vánočních dekorací
z ledového porcelánu

PRAVIDELNÉ KURZY
PRO SENIORY
n Počítačové kurzy
Út 2., 9., 16., 23. a 30. 11.
1. skupina (8.30–9.30)
2. skupina (9.30–10.30)
3. skupina (10.30–11.30)
Pá 5., 12., 19. a 26. 11.
Pokročilí (14–15)
n Angličtina
Čt 4., 11. a 25. 11.
1. skupina – mírně pokr. (9–10)
2. skupina – pokr. (10–11)
3. skupina – začát. (11–12)
Konverzace (13–14)

n Trénování paměti
St 3., 10. a 24. 11.
1. skupina (8.30–9.30)
2. skupina (9.30–10.30)
3. skupina (10.30–11.30)

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA
Štefánikova 68/12
www.museumportheimka.cz
Rezervace na e-mailu:
programy@museumportheimka.cz
nebo telefonicky na 776 036 111
n 6. 11., od 10.30 do 17.30 hodin
LampiÓn – workshop pro děti
a dospělé
Kdo by potřeboval zimní
slunovrat, když má LampiÓn?
Malba prostředky, které byste
v obchodě s uměleckými
potřebami jen těžko hledali. Naše
umělecké nástroje nalézáme
v krámcích s domácími potřebami,
železářstvích, během procházek
přírodou nebo prohrabováním
se v kuchyňských zásuvkách či
koších na recyklovaný odpad.
Přijďte objevit škálu alternativních
možností, které rozšíří vaši tvůrčí
představivost. Touto cestou
nalezený rukopis pak aplikujete
při výrobě skleněného lampionu.
Kapacita dílen je omezená, nutná
rezervace času (10.30, 13.00,
14.30 či 16.00). Cena: 100 Kč /
lampion / 90 minut
n 9. 11., 17 hodin
Kurátorská komentovaná
prohlídka Hra. Hra? Hra!
Luba Bakičová, Barbora
Štefánková a kurátorka Sylva
Petrová. Nutná rezervace.
Cena: cena vstupenky
+ 40 Kč / komentovaná prohlídka
krátkodobé výstavy / 60 minut
n 20. 11., od 10.30 do 17.30 hodin
Figurka – workshop pro děti
a dospělé
Přijďte popustit uzdu své fantazii
a vytvořte vlastní figurku. V museu
budou připraveny různorodé,
nejen skleněné komponenty, ze
kterých vytvoříte fantaskní tvory
či postavy. Workshop navazuje
na figurky tvořené ze skleněných
perliček od Jaroslava Brychty,
které byly inspirací pro výtvarnici
Barboru Štefánkovou (krátkodobá
výstava Hra. Hra? Hra! – Luba
Bakičová, Barbora Štefánková).
Kapacita dílen je omezená, nutná
rezervace času (10.30, 13.00,
14.30 či 16.00). Cena: 70 Kč /
figurka / 90 minut
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TIP MĚSÍCE
Andělská matiné
WINTERNITZOVA VILA
n 20. 9. – 13. 12.
Výstava – Frank Gehry:
Očima Čechů
Kurátor: Adam Štěch. Tančící dům
od amerického architekta Franka
Gehryho patří k nejikoničtějším
stavbám v Praze, stejně tak jako
Gehry je jedním z nejzásadnějších
světových architektů posledních
tří dekád
n 8., 15, 22. a 29. 11., 19 hodin
Cyklus přednášek z dějin umění
Winternitzova vila uvádí oblíbené
kurzy dějin umění od pravěku až
do současnosti
n 4. 11., 20 hodin
Moderna – koncert
Kulturní platforma GOODGOOD
uvede hudební cyklus Moderna,
který se zaměřuje na moderní
klasickou a neoklasickou hudbu.
V hlavním sále vily od architekta
Adolfa Loose ze začátku 30.
let minulého století představí
skladby ze své nahrávky Home
(a nadcházející Home 2, která
vyjde na konci letošního roku)
skladatel a písničkář Mikoláš
Růžička (Piano, dříve také
Republic of Two)
n Každou sobotu v 10, 12, 14

a 16 hodin a každou neděli
ve 12, 14 a 16 hodin
Komentované prohlídky
Prohlídky vily 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
n 7. 11., 19 hodin
Rabín, kněz a černovláska
O smyslu života
Na návštěvě u Winternitzů si
budou s hostitelkou Kristinou
Cysařovou již podruhé povídat
kněz, biolog, spisovatel a skaut
Marek Orko Vácha a rabín
progresivní židovské komunity
Ec chajim v Praze a Federace
židovských obcí v České republice
David Maxa
n 10. 11., 19.30 hodin
Hudební festival
Věčná naděje 2021
Přednáška Zuzany Peterové
a Vojtěcha Blodiga o ghettu
Terezín v době 2. světové války
a o každodenním životě v této

nelehké době a nelidských
podmínkách
n 16. a 28. 11., 19.30 hodin
Dům v jabloních
Představení divadelního souboru
Pomezí vytvořené speciálně pro
Winternitzovu vilu

STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ DDM
Drtinova 1a, Praha 5 – Smíchov
https://ddmpraha.cz/
stanice-prirodovedcu
n 12. 11.
Bojovka
Hra pro rodinné týmy a týmy
přátel v prostředí parku Vítkov,
bližší info na webových stránkách
n 27. 11., od 10 do 17 hodin
Adventní dílny
Rezervace předem, bližší info na
webových stránkách
Centrum pro předškolní děti nabízí
volná místa, provoz školky 7.30 až
13 hodin. Děti si nosí vlastní jídlo,
přijímáme děti od tří let (bez plen).
Co můžete očekávat: pestrý
program, individuální přístup,
zpívání, cvičení (jóga), logopedická
prevence, v rámci školky 1x týdně
kroužky – o zvířatech, zahradnický,
návštěva divadel
rezervace:
marie.roubickova@ddmpraha.cz
n Zahrada
Otevírací doba pro veřejnost:
po–čt 8–17, pá 8–14
n Skleník a tropické terárium
otevírací doba pro veřejnost:
středa 14–16
Vstupné: děti do jednoho metru
zdarma, děti 20 Kč, dospělí 40 Kč,
respirátor ano

JAZZ DOCK
Janáčkovo nábřeží 2
n 6. 11., 21 hodin
Tonya Graves
Nezaměnitelný hlas české hudební
scény. Na svém kontě má, kromě
řady ocenění a úspěchů s kapelou
Monkey Business, i dvě zdařilá
sólová alba. A právě z těchto dvou
desek mixuje repertoár svých
koncertů
n 15. 11., 22 hodin
Ondřej Štveráček Quartet
Kvartet předního saxofonisty, který
se vyznačuje energií, bravurní
technikou a nápaditou improvizací.

n 23. listopadu, 11 hodin

Muzeum české hudby hostilo v říjnu další z koncertů Andělských
matiné. Členové České filharmonie, houslista Luboš Dudek
a violoncellista Eduard Šístek, hráli pro skvělé publikum, nadšené,
lačné po krásné hudbě, vděčné, a navíc velmi početné.
Koncertní cyklus si za pět let svého působení v Praze 5
vybudoval nejen silnou posluchačskou základnu, ale i dobré
jméno (nejen) mezi seniory, a tak se řady věrných posluchačů
stále rozšiřují. Nabízí široký repertoár od barokní hudby přes
klasicismus, romantismus až po hudbu soudobou, v mnoha
různých nástrojových obsazeních. Po zářijovém varhanním
recitálu L. Sítkové a již zmíněném říjnovém koncertě se posluchači
mohou letos těšit ještě na další dva programy: 23. listopadu
v 11 hodin se opět v Českém muzeu hudby koná koncert věnovaný
C. Ph. E. Bachovi. Zahrají Jana Semerádová (flauto traverso),
Dagmar Valentová (viola) a Monika Knoblochová (cembalo).
V pátek 10. prosince taktéž v 11 hodin je publikum zváno
k poslechu koncertního programu Chvála hoboje (Jan Borovka –
hoboj a Divertimento Quartet) do komunitního sálu kostela Krista
Spasitele na Barrandově, s možností následné prohlídky kostela.
Koncerty jsou pořádány pod záštitou místostarosty Lukáše
Herolda (ODS). Pro seniory jsou zdarma, je však
nutné si zarezervovat místo předem, a to buď
e-mailem (andelskaMatine@gmail.com), nebo
telefonicky (723 117 050).
Více informací najdete na www.pontesmusici.cz

Hudba tohoto tělesa, ve kterém
působí špičkoví muzikanti, by se
dala označit jako post Coltrane
bop
26. 11., 20 hodin
n Doctor Victor
Neuvěřitelně energická bluesrocková kapela, která vás
nechá vzpomenout na největší
velikány elektrické kytary. Jimi
Hendrix, Jimmy Page, Angus

Young nebo Lenny Kravitz budou
„zhmotněni“ na podiu v rámci
skutečně žhavé show podávané
triem Doctor Victor! Kapela má
za sebou úspěšné koncertování
v Evropě i USA, a v minulosti také
účast na soutěži Eurovision song
contest nebo předskakování
kapele ACDC
Více o programu na:
www.jazzdock.cz
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
KOMUNITNÍ CENTRA PRÁDELNA A LOUKA

V programech jsou již cítit Vánoce
Listopad bývá předzvěstí konce roku, kdy se dny už
výrazně krátí a kvapem se blíží Vánoce. Právě příprava
na vánoční svátky tvoří podstatnou náplň listopadového
programu komunitních center Prádelna a Louka. Nepůjde
však pouze o tvorbu dekorací k blížícím se svátkům. Koná
se třeba poetické odpoledne, zajímavé povídání o Tibetu
spojené s ochutnávkou tradičního tibetského jídla nebo
vycházky s průvodcem.

L

istopadový program
v KC Prádelna zahájí
4. 11. hudebně-poetické
odpoledne s projektem „Duo
Blonds Sisters“. Nabídne poezii,
šanson nebo písničky s kytarou
a klavírem. Začíná se v 15 hodin
a vstup je zdarma.
Ve čtvrtek 11. listopadu od
14 hodin představí návštěv
níkům Kateřina Bursíková
Jacques ze spolku „Češi Tibet
podporují“ tajemnou a mnoha
mýty obestřenou zemi. Kromě
ní vystoupí také ctihodná Tenzin
Palmo, jediná česká tibetská
mniška vysvěcená Jeho Svátostí
dalajlamou, která žila a studo
vala sedm let v ženském klášteře
Kopan v Nepálu. Součástí odpo
ledne bude ochutnávka tradič
ního tibetského jídla. Tibetské
odpoledne je pořádáno v rámci
projektu „Podpora vzdělávacích
a sociokulturních aktivit směřu
jících k integraci cizinců v roce
2021 na území městské části
Praha 5“ spolufinancovaného
Ministerstvem vnitra ČR a vstup
je zdarma.
Ve středu 24. 11. se v Prádel
ně uskuteční zvláště pro seniory
velmi zajímavá akce – Výzkumné

okénko do tématu zdraví jako
životní styl aneb Zdraví jako
životní styl, kterou pořádá vý
zkumná agentura STEN/MARK.
Její zástupci seznámí návštěvníky
s nejnovějšími poznatky vyplý
vajícími z průzkumů ohledně
zdraví, používání léků a medicín
ských přípravků nebo zdravého
životního stylu seniorské popu
lace. Seminář začíná ve 14 hodin
a vstup na něj je též zdarma.
Listopad v KC Louka se po
nese především v duchu příprav
na vánoční svátky. Návštěvníci
se tak stejně jako v případě KC
Prádelna mohou těšit na tradiční

Kdo dává přednost
pobytu venku
a vycházkám, tomu
nabízí v listopadu obě
komunitní centra řadu
procházek s průvodci.

Do programu komunitních center již tradičně patří výroba vánočních ozdob a věnců

výrobu adventních věnců, ale
i na tvoření trochu neobvyklých
vánočních ozdob. Budou se vy
rábět vánoční papírové domečky,
náramky z minerálů, roztomilí
sněhuláci či všichni společně bu
dou tvořit ze dřeva na kutilských
dílnách.
Účastníky tvůrčích dílen
v listopadu čeká také náročnější
workshop – výroba anděla. Na
kurzu, který bude mít dvě části,
si senioři nejprve ručně vymo
delují kostru figury a během
dalšího setkání se bude anděl
barvit a zdobit.
Kdo dává přednost pobytu
venku a vycházkám, tomu nabízí
v listopadu obě komunitní cen

tra řadu procházek s průvodci.
Může vyrazit na komentovanou
vycházku třeba centrem Prahy
kolem Prašné brány, Obecní
ho domu či Staroměstského
náměstí nebo si projít Smíchov
či prohlédnout malostranské
barokní paláce. Bližší informace
v programech center.
„Provoz našich komunit
ních center je v plném proudu
a všichni věříme, že situace dovolí
pokračovat v běžném režimu.
Zvláště pro seniory bývá totiž
hlavním přínosem v podtextu
většiny aktivit skutečnost setkává
ní se, osobní kontakt s vrstevníky,
ale i mladšími generacemi,“ sdělil
radní Petr Lachnit (ANO). n red

TURISTIKA

Senioři zamíří v prosinci do Kutné Hory

O

dbor sociální problematiky a pre
vence kriminality ÚMČ Praha 5
pořádá v prosinci pro seniory výlet
autobusem do Kutné Hory. V královském
městě stříbra navštíví sedleckou středověkou
katedrálu Nanebevzetí Panny Marie se Santi
niho úpravou a slavnou kostnici. Procházku
historickým centrem dovrší komentovaná
prohlídka chrámu sv. Barbory. Záštitu nad
akcí převzal radní Petr Lachnit (ANO).
Výlet je naplánován ve dvou termínech,
a to na čtvrtky 2. prosince a 9. prosin
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ce. V obou dnech bude vypraven jeden
autobus, pro zájemce z řad seniorů je tudíž
připraveno 96 míst.
Zúčastnit se mohou občané starší 60
let s místem trvalého bydliště na území
Městské části Praha 5. Výdej poukazů
bude v prostoru „Výdeje parkovacích
oprávnění ZPS“, Preslova ulice č. 5, (roh
s náměstím 14. října) v úterý 23. listopa
du 2021 od 8 do 12 hodin. Zájemci bude
vydán poukaz po předložení občanského
průkazu, jedna osoba může po předložení

občanských průkazů získat maximálně dva
poukazy. Pokud nebudou vydány všechny
poukazy první den, další možnost bude
v následující úřední dny: pondělí a středa od
8 do 18 hodin v budově úřadu na náměstí
14. října 4, ve 2. patře v kanceláři č. 213.
Autobus bude v oba termíny přista
ven u stanice metra Radlická na zastávce
autobusu 904. Odjezd je v 8.30 hodin
s předpokládaným návratem do 17 hodin.
Výlet je pro účastníky zcela zdarma a za
hrnuje dopravu i vstupy do objektů. n red
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pomoc tam,
kde již lidem
síly nestačí
Téměř každý člověk miluje svůj domov a chce v něm setrvat
co nejdéle. Někdy ale lidem docházejí síly a nezvládají
o sebe a svoji domácnost pečovat tak, aby mohli samostatně
vést plnohodnotný a důstojný život. Příčinou může být
chronické či momentální onemocnění anebo úbytek sil
spojených se stářím člověka či nadměrnou zátěží.

V

takovou chvíli může
být řešením dopomoc
pracovníků pečovatelské
služby. Málokdo z veřejnosti ví,
že pečovatelská služba je posky
tována nejen seniorské veřejnosti
(lidem starším 65 let), ale i lidem
tělesně a zdravotně postiženým
starším 35 let či rodinám s troj
čaty a vícerčaty ve věku nula až
šest let. Tito lidé musí současně
splňovat kritérium, že se jejich
faktické bydliště nachází na úze
mí městské části Praha 5.
Přesná definice pomoci
Pečovatelská služba je poskyto
vána terénní formou, to zname
ná, že pečovatelky a pečovatelé
docházejí do domácností klientů.
Jedním z cílů poskytované
pečovatelské služby je to, aby si
klient zachoval maximální míru
sebeobslužnosti, a tudíž se nestal
závislým na službě v oblastech, ve
kterých to není nezbytně nutné.
V souladu s tímto cílem je s klien
tem určen okruh a rozsah posky

tovaných služeb: před podpisem
smlouvy sociální pracovnice se
zájemcem (pokud si to zájemce
přeje, tak i za přítomnosti jeho
blízkých) velmi detailně vydefi
nují, v čem a jak přesně potře
buje klient pomoci. Po uzavření
smlouvy si tuto zakázku klienta
převezme koordinátorka, která
sestaví konkrétní plán péče, a ten
začne od dohodnutého termínu
ve spolupráci s pečovatelkami/
pečovateli a klientem naplňovat.
Pokud se v průběhu spolupráce
s klientem jeho schopnosti a do
vednosti změní, koordinátorka
s ním (na základě přání klienta
i s jeho rodinou) vyvolá komu
nikaci a společně upraví podobu
a rozsah poskytované péče tak,
aby odpovídal momentálnímu
stavu a schopnostem klienta.
Pečovatelská služba posky
tuje široké spektrum činností.
Pečovatelky/pečovatelé klientovi
mohou pomáhat při výkonu
hygieny, s přípravou a podáním
jídla a pití, poskytují mu oporu

Pečovatelky pomáhají klientům překonávat například i osamělost

při bezpečném pohybu po bytě či
venku, ulehčí klientovi s oblé
káním a svlékáním, vykonávají
pochůzky (za účelem nákupu
potravin, léčiv atd.), vyperou
prádlo v pračce, pověsí ho, vy
žehlí a uloží do skříně, provádějí
základní úklid domácnosti či
do domácnosti klientů doručují
obědy od externího dodavatele.
Klienti mohou využívat přepravu
vozidlem Taxík Maxík, a v přípa
dě volných kapacit pečovatelek/
pečovatelů požádat o venčení do
mácích zvířat a jejich krmení, či
doprovod na procházku, nákup
anebo na společenskou akci.
Psychická opora
v těžkých časech
Pečovatelky/pečovatelé a koor
dinátorky jsou nejen „náhradní“
ruce a nohy klienta, ale (zejména
v případě osamělých lidí) mnoh

i

dy i jejich jediná psychická opora
a jistota v těžkých chvílích. Často
se stává, že personál pečovatelské
služby jsou jediní lidé, se kterými
klient za celý den promluví.
Každý z nás si je vědom si
tuace, že se dostaneme do bodu,
kdy se o sebe nebudeme schopni
postarat, a každý z nás se toho
bojí. Až budeme péči druhé oso
by potřebovat, chceme, aby byla
odborná, milá a vlídná. A stejný
standard nastavujeme i u naší
pečovatelské služby. Přejeme si,
abyste (až nás budete potřebovat)
našli milé a ochotné pracovníky,
kteří vám pomohou i ve chvílích,
kdy budete přestávat věřit tomu,
že vaši situaci lze důstojně řešit,
a ukázali vám, že svět je pořád
dobré místo pro život. n
Alena Vosáhlová, vedoucí
pečovatelské služby CSOP Praha 5

Pečovatelská služba Centra sociální
a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. – kontakty:
Sociální pracovnice a koordinátorky Smíchov: 775 788 003
Koordinátorka Barrandov: 725 788 078
Sociální pracovnice Barrandov: 775 788 002

www.csop5.cz
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FÓRUM
Otázka měsíce
Jak vzpomínáte
na 17. listopad 1989?

Viděla jsem poprvé tátu plakat…
V roce 1989 mi bylo 15 let a události dnes nazývané sametovou revolucí jsem intenzivně prožívala. Na shromáždění k 17.
listopadu jsem nebyla, moji rodiče mně zakázali se účastnit
demonstrací poté, co jsem se v lednu 1989 při Palachově
týdnu náhodně připletla do zásahu policie proti shromáždění
v centru Prahy. Viděla jsem, jak jsou bezbranní lidé mláceni,
vláčeni po zemi, zatýkáni. Tehdy jsem zažila to, o čem jsem
jen slyšela ve vysílání Svobodné Evropy.
Zásah na Národní třídě byl ještě brutálnější. V následujících
týdnech se režim nezadržitelně hroutil a nebylo cesty zpět.
Přes mrazivé počasí byla ve vzduchu euforie, radost a naděje.
Chodili jsme na Václavské náměstí a zažili neskutečnou atmosféru na Letné. Když komunistické Federální shromáždění
změnilo ústavu a zrušilo článek o vedoucí úloze KSČ, viděla
jsem svého tátu poprvé plakat.
A pak už se revoluce přenesla i k nám do školy. Všichni
nosili placku OF, vyvěšovali plakáty o svobodných volbách. Ti
největší borci měli tričko „Havel for president“. Přestali jsme
učitelkám říkat soudružko a místo ruštiny
nás tělocvikář učil anglicky. Byl tak o dvě
lekce napřed. Byla to výjimečná doba a jsem
vděčná, že jsem ji mohla zažít. n

Kateřina Poláková, zastupitelka MČ Praha 5
E-mail: katerina.polakova@praha5.cz
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Úžasná doba, kterou snad nejde popsat

Malá vzpomínka

Na samotný 17. listopad před 32 lety vzpomínám opravdu
matně, nebyl internet, sociální sítě, většina informací se šířila
ústně. Bylo mi 23 let, chodil jsem do svého prvního zaměstnání po VŠE, snili jsme v hospůdkách a vinárničkách o podnikání
a svobodném cestování. Na studentské demonstraci jsem
nebyl, ale vzpomínám, že již večer se začala šířit informace
o násilném potlačení akce a o mrtvém studentovi.
O následujícím víkendu jsme všichni chytali informace
o vzniku stávkových výborů v divadlech a vysokých školách,
o vzniku Občanského fóra, byli jsme položit květiny na Národní
třídě. Následovaly demonstrace na Václavském náměstí
i v mnoha dalších místech ČR. Vzpomínám, jak jsme stáli na
Václaváku, bylo nás prý snad 150 tisíc, a poslouchali projevy
z balkonů Melantrichu, když se začala šířit informace, že
armáda se postavila za vládu a směrem na Prahu vyjely tanky.
Každý z nás si tehdy vzpomněl na rok 1968. Vzpomínám, jak
jsme v práci, ve státním podniku, vytvořili stávkový výbor a šli
přednést naše požadavky vedení. Věděli jsme, že v případě
neúspěchu revoluce jsme vyřízeni. Ale
smáli jsme se na sebe a věřili ve splnění
snu o svobodě. Byla to úžasná doba, kterou
nejde popsat. n

17. 11. 1989 jsem se po práci cestou domů k rodině z Akademie věd v Krči přidal ke studentskému shromáždění na
Albertově a následně skončil na Národní třídě před kordonem
policistů. Co následovalo, je všeobecně známé, nicméně osobní zkušenost byla, že tlak uvnitř masy studentů byl takový, že
se mi utrhl řemen tašky a ta zůstala ležet na ulici. Následující dny sice přinesly euforii, „To nemohou ustát!“, ale nikdy
nezapomenu na strach páteční noci, mnohem více o rodinu
než o sebe, protože v tašce zůstaly veškeré mé doklady a měli
je „oni“.
Uvědomil jsem si, jak moc je NEsvoboda rakovina duše,
jak rozežírá vědomí, co je důležité a co podružné, co potřebné
a co zbytné. Jak přiměje mnohé rezignovat na rozhodování
o sobě samém a uzavřít v nejbližším okolí, rodině, na své
zahrádce a vně nechat na někom jiném, „ať to zařídí“. Přetrvávání pocitu „hledám vůdce, co vše zařídí“ u mnohých i po 32
letech je překvapivá, kráčí za nimi nevidouce, že jejich vábné
píšťaly je vedou neomylně k útesu. Já osobně si 17. 11. připomínám, co je pro mne podstatné, a přeji
všem mladým, aby cestovali, pozorovali,
přemýšleli a nalézali, co je pro ně důležité,
protože co bude znamenat svoboda v budoucnu, bude na nich. n

Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5

Radomír Palovský,, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: lubomir.broz@praha5.cz

E-mail: radomir.palovsky,@praha5.cz
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Roztřískaná kamera a hektické dny

Nelze zapomenout

Ten jsem prožil v pražských ulicích. Jako čerstvě vyloučený
„famák“ (z důvodu „vynášení informací zahraničním médiím“)
jsem pracoval pro CNN. Prošel jsem si celou cestu z Albertova na Národní. Produkce chtěla natáčet čelo průvodu. Proto
jsme jej předbíhali zadními uličkami. Tak jsme se celkem bez
problémů dostali na Národní před obchodní dům Máj. Překvapily nás tam jednotky připravující se k zásahu. Nastartované
Tatry s vodními děly a štěkající psi. Bylo slyšet demonstranty
a jejich „Máme holé ruce!“.
Mikulandskou jsme se vrátili do davu. Tady byla atmosféra jiná. Mísily se nadšení a strach. Když se vodní děla dala
do pohybu, zbyl jen strach. Průvod byl rozdělen do několika
částí a ty byly postupně rozehnány. Zůstalo jen čelo uvězněné
mezi dvěma kordony. Lidé byli tlačeni do podloubí, kde čekala
ulička bílých pendreků. Dařilo se nám kličkovat mezi zasahujícími příslušníky a utíkajícími demonstranty. Národní byla již
prázdná, jen tu a tam ležela vlajka, bota či čepice.
Pak nás chytli civilové. Zbili nás, kameru zabavili a třískli
s ní o zeď. Bylo po kameře i po záběrech,
které jsme ten večer pořídili. A mně začaly
tři nejhektičtější měsíce v životě. n

Na pátek 17. listopadu 1989, kdy začala demontáž komunistického režimu v Československu, nikdy nezapomenu. Den
před tím jsem byl na dvoudenní služební cestě mimo Prahu
a večer jsem poslouchal na Svobodné Evropě rozhovor s Václavem Havlem. Náš pozdější prezident byl přesvědčen, že
i u nás dojde k obrodnému procesu, ale bude to ještě nějakou
dobu trvat. V tom se však mýlil a začalo to již druhý den.
O brutálním zásahu Veřejné bezpečnosti na Národní třídě
jsem tehdy neměl tušení, protože jsem se ze služební cesty
vracel večer metrem. Až v sobotu 18. listopadu, když jsem
odpoledne viděl vycházet herce z nynějšího Švandova divadla,
jsem si uvědomil, že se něco děje. A večer jsem se pak dozvěděl podrobnosti o zásahu proti studentům na Národní třídě ze
zahraničního rozhlasového vysílání.
Že jsem se pak aktivně jako nestraník zapojil do Občanského fóra, bylo pro mě samozřejmostí, ale to už je jiná
kapitola. n

David Dušek, radní MČ Praha 5

Jiří Vejmelka, zastupitel MČ Praha 5

E-mail: david.dusek@praha5.cz

E-mail: jiri.vejmelka@praha5.cz

Jednou budem dál…
Každý z nás zná datum 17. listopadu 1989. Ti, kteří byli
přítomni dění v této době, si zajisté uchovávají ve své paměti
mnoho vzpomínek a zážitků. Byly to krásné euforické chvíle,
kdy se velká část národa spojila a táhla za jeden provaz.
Všichni chtěli lepší budoucnost pro sebe i své děti. Během
více než 30 let od této doby se mnohé změnilo k lepšímu.
Optimisté tenkrát věřili, že za deset let budeme žít na stejné
úrovni jako lidé v západní Evropě. To se však nestalo a máme
stále co dohánět.
Hlavní vinu na tom nese politická garnitura od sametové
revoluce po současnost. Vždy se bohužel našli lidé, kterým
šlo víc o vlastní prospěch než o to, aby nakládali hospodárně
s financemi, které jim lidé svěřili.
Situace při letošních parlamentních volbách mi částečně
připomněla ony listopadové dny roku 1989. Většina lidí řekla
ne stávajícímu vedení této země. Je na nás všech – občanech
i představitelích samospráv, aby se nám žilo lépe. Aby poctiví
a slušní lidé mohli žít v klidu a nemuseli řešit existenční
problémy. n

Úvaha o tom, jak souvisí 17. listopad
s virtuální realitou
17. listopadu se na Albertově řečnilo a na Vyšehradě se
mávalo vlajkami. Ve Vyšehradské, v sedu na dlažbě, jsme
čekali nakládačku. Na Národní již bylo jasné, že legrace končí
a nakládačka je tu. Naštěstí někdo rozhodl, že to nebude zásah likvidační, ale preventivně-výchovný. Tak jsme to všichni
přežili, až na toho virtuálního studenta Šmída. Pád komunismu považuji za úžasný zázrak. Navzdory virtualitě, která se
na českou zemi od pradávna lepí. Věci se prostě dějí jenom
jakoby. Tři příklady z Prahy 5. Poslední tři starostové a jedna
starostka mají sice trvalé bydliště v Praze 5, ale ve skutečnosti žijí jinde. Žijí zde tedy jakoby či virtuálně. Školství je prioritou Prahy 5. Chybí však základní škola pro Cibulku a budova
ZŠ Plzeňská je pronajata a neslouží základnímu školství. Je
to tedy virtuální jakoby priorita. Návrh rozpočtů předpokládá
investice a schodek. Při vyúčtování se konstatuje vyrovnanost
či přebytek. Investovat se nepodařilo, a tak se pochválíme za
uvážlivé hospodaření. Máme rozpočet schodkově přebytkový
čili virtuální. Letos uplyne 200 let od narození Karla Havlíčka. Trefně si povzdechl:
„Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení
z huby do rukou vraziti ráčil!“ A já dodávám:
„Amen.“ n

Jiří Krátký, zastupitel MČ Praha 5

Josef Cuhra, předseda klubu

E-mail: jiri.kratky@praha5.cz

E-mail: josef.cuhra@praha5.cz
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Pád „nebeských jezdců“
ochotu vzdorovat nesnížil
Psal se 23. červen 1938
a v odpoledních hodinách
si lidé v Praze krátili
dlouhou chvíli sledováním
sedmičlenné formace
vojenských letadel, jejichž
piloti si tehdy nacvičovali sérii
průletů nad Strahovským
stadionem. „Nebeští jezdci“
československé armády
se tak připravovali na
vystoupení plánované
u příležitosti blížícího se
X. všesokolského sletu.

J

ednu z nejlepších lokalit pro sledo
vání letecké akrobacie představo
valy stráně nad Smíchovem, v okolí
vilové zástavby Na Hřebenkách,
kde měl své rodinné sídlo i tehdejší
československý ministerský předseda
Milan Hodža. Ale krátce před čtvrtou
hodinou odpolední došlo mezi trojicí
letadel ke kolizi.
Stroje se z výšky více než tří set
metrů řítily do prostoru smíchovské
obytné zástavby a jejich piloti sváděli
zápas o holé životy. Tato epizoda se
odehrávala na pozadí ještě tragičtěj
ších událostí, jež vyústily v okupaci
našeho státu a vypuknutí největší
ho válečného konfliktu v evropské
historii.
Svou vlast nedáme
Přípravy X. všesokolského sletu
a doprovodné akce československých
armádních sil ovlivnily nedávné udá
losti, které rozpoutaly mezinárodní
krizi. V březnu 1938 došlo k německé
anexi Rakouska a krátce poté zpravo
dajci zachytili informace o chystaném
útoku nacistického režimu i na suvere
nitu československého státu.
Československo se rozhodlo
demonstrovat odhodlání bránit svou
vlast i za cenu nejvyšší a na 20. května
vyhlásilo mobilizaci. Obrana hranic
byla posílena a svou loajalitu vůči
mladému státu vyjádřila i většina
příslušníků českého národa. Že byla
podezření vůči agresivnímu souse
dovi oprávněná, dokazuje i Hitlerova
nová směrnice k případnému útoku
na naši republiku, v níž uváděl, že je
jeho „nezměnitelným rozhodnutím
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Vzpomínková akce
23. června 1939 se
stala malou národní
manifestací

rozdrtit Československo vojenskou
akcí v blízké budoucnosti“.
V rozjitřené náladě využívala do
mácí vláda všech příležitostí k ukázce
bojové síly naší armády, čímž dodáva
la odvahu obyvatelstvu. A současně se
tím snažila odvrátit nacistický režim
od vojenské konfrontace. Roli koleček

v rozsáhlém armádním stroji tehdy se
hrávali i četaři Vlastimil Rys a Rudolf
Motyčka.
Osudná kolize
Tehdy sedmadvacetiletý četař Motyč
ka pocházel z Kunčic, měl tři mladší
sourozence a v Ústí nad Orlicí se vy
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Místo dopadu letadla
četaře Motyčky
na křížení ulic
Na Hřebenkách
a Nad Mlynářkou

učil zámečníkem. Jeho snem ale bylo
létání, a tak se v osmnácti přihlásil na
Vojenské letecké učiliště v Prostějově.
Později si jeho nadání všiml učitel
letecké akrobacie František Novák,
v jehož skupině roku 1937 Motyčka
uspěl při mezinárodních závodech
v Curychu. A právě Novák vedl sed
mičlennou sestavu letců trénujících
osudného 23. června 1938 nad Straho
vem. Dalšími členy skupiny byl četař
Vojta Smolík nebo jeho dvaadvacetile
tý kamarád Vlastimil Rys.
Posledně jmenovaný pocházel
z jihočeského Husince a k letectvu
se dobrovolně přihlásil v rámci akce
„Tisíc nových pilotů“. A byl to právě
Rysův stroj, který nešťastnou náhodou
během změny formace narazil v čase
15:47 do letadla pilotovaného Smo
líkem. Následovalo několik dalších
nárazů uvnitř sestavy, po kterých

na stráně nad Smíchovem dopadly
celkem tři stroje. Motyčkův a Smo
líkův kousek od sebe na křížení ulic
Nad Mlynářkou a Na Hřebenkách,
přičemž Smolíkův se při dopadu vzňal
a zapálil vilu čp. 1755. Rysovo letadlo
pak dopadlo nedaleko od slavné vily
Viktora A. Beneše.
Dar národu
Všem třem pilotům se podařilo
opustit své stroje před dopadem
na zem, padák se ale včas podařilo
zaktivovat pouze Smolíkovi a ten
jako jediný, jen s pár oděrkami, kolizi
přežil. Jeho kamarád Rys se zabil nára
zem do střechy jedné z vil a následně
dopadem na betonový chodník.
Střet nepřežil ani Motyčka, který
dopadl nedaleko od svého stroje. Na
místo dorazila hasičská jednotka, léka
Bratři Vlastimil
a Miloš Rysovi.
Oba vojáci
zahynuli
při leteckých
neštěstích

Stroje se z výšky více
než tří set metrů řítily
do prostoru smíchovské
obytné zástavby a jejich
piloti sváděli zápas
o holé životy.
ři a následně také primátor Prahy Petr
Zenkl a ministerský předseda Hodža.
Tragická událost nicméně odhodlání
společnosti bránit se agresorům nijak
nesnížila. Povzbuzením se stala i slova
maminky Vlastimila Rysa při pohřbu
drahého syna. Svou oběť označila za
„dar národu“.
A zdaleka nebyla „darem“ posled
ním. Přesně měsíc po osudné kolizi
zemřel při letecké nehodě i druhý z je
jích synů. Další se zapojil do odboje
a byl vězněn ve Waldheimu a později
v Terezíně.
Lokalita Na Hřebenkách, kde Vlas
timil Rys a Rudolf Motyčka zahynuli,
se proměnila v místo piety a paměti.
Rok po tragické události, to když už
země byla okupována jednotkami
nacistického Německa, zde došlo ke
vzpomínkové akci, která se současně
stala i malou národní manifestací. n
Pavel Fabini
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BLAHOPŘEJEME
Důležitá
telefonní čísla:
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA 1. POMOCI
PRO OBYVATELE PRAHY 5 A 16
n Fakultní nemocnice v Motole
Ordinační hodiny:
po–pá 19.00–6.30, so–ne nonstop
n Ordinace LSPP pro dospělé pacienty
Umístěna je v hlavní budově
(modré – část nemocnice
pro dospělé pacienty).
Tel.: 224 438 590
n Ordinace LSPP pro dětské pacienty
Umístěna je v budově
Dětské polikliniky FNM
(komplex Dětské fakultní nemocnice).
Tel.: 224 433 652, 653
K významnému životnímu jubileu přišli Janu Kačerovi pogratulovat i radní Petr Lachnit (ANO)
a ředitelka CSOP Praha 5 Helena Volechová

VÝROČÍ

Čestný občan Jan Kačer
oslavil životní jubileum

P

očátkem října oslavil 85. narozeniny
herec a režisér Jan Kačer. Patřil vždy
k uznávaným uměleckým osobnos
tem, byť v době normalizace s omezenými
možnostmi uplatnění. Jako herec a režisér se
významnou měrou podílel na umělecké pro
filaci Divadla Petra Bezruče. Patřil k zakláda
jícím členům Činoherního klubu v Praze. Na
postu režiséra se prosadil ve Vinohradském
divadle. Změněné politické poměry po roce
1989 zhodnotily umělecký význam Kačerovy
osobnosti a jako režisér působil na naší přední
scéně v Národním divadle (1990–1997),

uvedl řadu inscenací domácího i světového
repertoáru. Od roku 1997 zůstává v Národním
divadle výhradně hercem, zatím naposledy jej
diváci mohli vidět v představeních Čekání na
Godota nebo Špinavé ruce. Manželkou Jana
Kačera byla herečka Nina Divíšková, spolužač
ka z DAMU i dlouholetá kolegyně z Ostravy
a Činoherního klubu. Oba v roce 2012 získali
ocenění čestný občan Prahy 5.
K významnému životnímu jubileu přišli
Janu Kačerovi pogratulovat i radní Petr Lach
nit (ANO) a ředitelka CSOP Praha 5 Helena
Volechová. n red

Slavíte výročí svatby,
významné životní jubileum
nebo narození potomka?

NAPIŠTE NÁM O TOM!
Pokud budete mít zájem,
abychom vás do naší rubriky
„Blahopřejeme“ zařadili,
kontaktujte nás na e-mailu:
redakce@praha5.cz.
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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.

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
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VOX POPULI

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

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, proč několik
měsíců nefunguje přechod na křižovatce
ulic Radlická a Za Ženskými domovy. Je
to trasa, kterou chodí denně do práce
množství lidí a využívat třeba přechod na
křižovatce ulic Ostrovského a Radlická
není úplně komfortní. Interval pro chodce
je krátký a přece jen je to zdlouhavější
varianta. Chápu, že je potřeba semafor
udělat nový, ale mohl by také sloužit pro
signalizaci, když už na něm může pořád
blikat oranžová. Doufám, že se již brzy
opět dočkáme funkčního přechodu.
S pozdravem MČ

Termín zahájení provozu bude záležet i na postupu stavebních úprav

Dobrý den,
kdy se dočkáme otevření bývalé
Smíchovské tržnice na nám. 14. října?
Už je zavřená opravdu dlouho.
Děkuji, JC

Na pronájem objektu bývalé Smíchovské
tržnice probíhalo standardní výběrové
řízení, které má svá zákonná pravidla
a potřebuje svůj čas. Nabídky případných
nájemců se vyhodnocovaly během červen
ce letošního roku a byl vybrán vítěz tendru,
jako potenciální budoucí nájemce. Během
srpna a září tohoto roku probíhala jednání
o detailních podmínkách pronájmu a dal
ších stěžejních parametrech budoucího
nájemního vztahu. Následně se připravila
smlouva a během řádově týdnů by měly
obě strany podmínky smlouvy odsouhlasit.
Finální podobu smlouvy pak musí schválit
Rada městské části Praha 5. Teprve po
odsouhlasení smlouvy Radou MČ Praha 5
může dojít k závěrečnému podpisu nájem
ní smlouvy. Jakmile se tak stane, může začít
nájemce připravovat schválené stavební
úpravy nájemních prostor pro svoje účely,
tedy vybudování tržnice, která nabídne:
n t rh s čerstvými a trvanlivými potravi
nami a nápoji,
n r estaurační provoz české a meziná
rodní kuchyně,
np
 ořádání společenských a kulturních
akcí.
Termín zahájení provozu bude samozřejmě
záležet na postupu stavebních úprav, ale
dá se odhadnout, že otevření provozovny

přijde zhruba do šesti měsíců od uzavření
nájemní smlouvy. Shora uvedené infor
mace však v tuto chvíli nejsou schváleny
Radou městské části. To je podmínka
dalšího postupu a výše popsaný scénář
představuje pouze odhad vývoje v dané
věci. Je to možná zdánlivě dlouhý proces,
ale jde o pronájem významného veřejného
majetku, který má svoje pravidla. n

Na zmíněné křižovatce se předělává kom
pletně celý systém signalizace a to podléhá
schválení příslušných orgánů. Konkrétně
čekáme na kladné stanovisko Policie
ČR a Magistrátu hl. m. Prahy ohledně
signálních plánů světelné signalizace. Nelze
to řešit tak, že se světla znovu jednoduše
pustí, jak to bylo dříve. Jde o povinnou
byrokracii, kterou jako úřad musíme
respektovat a musíme počkat na zmíněná
kladná stanoviska. Náš odbor dopravy
urguje jak Policii ČR, tak odpovědná místa
na magistrátu hlavního města. n

Dobrý den,
dnes jsem procházel kolem skateparku
v Jinonicích a všiml jsem si, že se re
konstruuje. Podle plánu, jak má vypa
dat, jsem si všiml, že je velmi podobný
skateparku na Smíchově. Řekl bych, že je
škoda mít dva prakticky totožné skate
parky relativně blízko u sebe.
OP

Renovace obou skateparků se měla
původně řešit dohromady a počítalo se
s tím, že prvky ze skateparku z Hořejšího
nábřeží budou využity alespoň částečně
v Jinonicích. Ukázalo se však, že prvky
jsou ve špatném stavu a budou muset být
nahrazeny zcela novými. Podoba nových
prvků, a tedy i skateparku v Jinonicích, se
momentálně řeší a plán, který jste viděl, je
v tuto chvíli neaktuální. n

Signalizace u Ženských domovů zatím nefunguje
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KONTEJNERY

i

VOK pro sběr bioodpadu
Rozpis na listopad
2021 sledujte na
www.praha5.cz

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.
Další informace poskytuje:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5.
Kontaktní osoba: Milan Tikal, DiS., tel.: 257 000 307, e-mail: milan.tikal@praha5.cz.

Stanoviště
Brdlíkova – parkoviště u hřbitova
Nad Koulkou x Na Neklance
Urbanova – parkoviště pod č. 20
U Jinonického rybníčka – proti č. 7

Kontejnery budou přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10.00 hod. a následně dle
potřeby měněny. Poslední odvoz proběhne vždy v sobotu nejpozději v 15.00 hod.
Na každém stanovišti bude kontejner přistaven pouze ve vymezeném časovém úseku
podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha, která bude koordinovat
ukládání odpadů a zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat
k dalšímu využití. Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo
nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána městské policii.

Datum
3. 11.
4. 11.
5. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.
18. 11.
19. 11.
24. 11.
25. 11.
26. 11.
30. 11.

Stanoviště
U Dívčích hradů x Tetínská
Jinonická – proti č. 78
U Nikolajky – za stadionem u separace
Na Pomezí – proti č. 17
U Smíchovského hřbitova x K Vodojemu
V Remízku x Voskovcova
Holečkova – souběh s ulicí Plzeňská
Werichova - proti č. 17
Pekařská x Vidoulská
Nový Zlíchov – u separace
Zdíkovská x Libínská
Kováků x Na Zatlance (popř. Plzeňská pod most)
Borského – parkoviště u supermarketu

Čas
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00
14.00–18.00

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: p
 ondělí–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.
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Rozhodně ANO: pouze bioodpad (listí, tráva, větve, zemina,
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).
Rozhodně NE: živočišné zbytky.

CO DO VELKOOBJEMOVÉHO
KONTEJNERU PATŘÍ?

Datum
5. 11. – 6. 11.
12. 11. – 13. 11.
19. 11. – 20. 11.
26. 11. – 27. 11.

CO DO BIOODPADU PATŘÍ?

Kontejnery jsou určeny pouze na bioodpad (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky). Po celou dobu přistavení bude
u kontejneru odborná obsluha, která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu.
Pokud dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, bude přistaven
kontejner nový.

Datum
7. 11.
14. 11.
21. 11.
28. 11.

Stanoviště
Prosluněná x V Násypu
Na Farkáně II x Od Vysoké
Butovická x Pod Vidoulí – parkoviště
Ke Smíchovu x Lipová alej

Čas
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
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Tajenku zasílejte do 15. listopadu 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:
Lucie Zítová, Maria Dajbychová,
Eva Srbecká
Správné znění tajenky
říjnového čísla:
Pavel Kantorek v Galerii Prádelna
Blahopřejeme!

Pokud není uvedeno jinak,
jsou fotografie ilustrační.

NEDOSTALI JSTE PĚTKU
DO SCHRÁNKY?
Napište nám na:
redakce@praha5.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA ŘÍJNOVÝM DĚNÍM
◄ POLÍVKOVÁNÍ LÁKALO
Smíchovská náplavka
hostila další ročník
oblíbeného Polívkování.
I letos návštěvníky
zahřály nejen polévky
tuzemské jako například
bramboračka, kulajda,
zelňačka, čočková,
dýňová, prdelačka,
knedlíčková, dršťková
či poctivé vývary,
ale i polévky z celého
světa jako ruský boršč,
mexické chipotle,
malajská laksa,
francouzská bujabéza,
vietnamské pho, marocká
harira nebo stále
populárnější japonský
ramen.

◄ PLÍCE ANDĚLA
Netradiční dílo se v druhé
polovině října objevilo
poblíž křižovatky Anděl.
Umělecký výtvor ve tvaru
lidských plic měl podle
místostarosty Lubomíra
Brože (ANO) upozornit
nejen na hodnotu lidského
zdraví, ale i na ochranu
životního prostředí.

▲ SWAP V PRÁDELNĚ
Výměnné bazary pro nejširší veřejnost se staly velmi oblíbenou akcí
v Komunitním centru Prádelna. Lidé se mohou zbavit pro ně nepotřebných věcí
a tím udělat radost někomu jinému. KC Prádelna i tímto podporuje udržitelný
přístup k životu a filozofii recyklace.

▲ VEŘEJNÉ ČTENÍ
Projekt Literatura pod širým nebem letos skončil čtením Kateřiny Tučkové.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se zájemci přesunuli z parku
Portheimka do sousedního letohrádku.
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▲ FESTIVAL OTEVŘENÝCH DÍLEN
Na druhém ročníku festivalu otevřených dílen na smíchovské náplavce se
představilo třináct dílen a iniciativ, které každému nabízejí šanci se něco naučit.
Například knihvazačství, 3D tisk, vyřezávání, šití nebo třeba smaltování. Toto
všechno si návštěvníci mohli vyzkoušet vlastníma rukama.

