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MAJETEK

ŠKOLSTVÍ

Nabídka radnice
na ochranu budov
proti sprejerům pokračuje
i v příštím roce.
str. 4

Mateřské i základní
školy dokázaly uspokojit
poptávku. Rezervy jsou
ale minimální.
str. 19

Všem občanům přejeme
ničím nerušené vánoční svátky,
do nového roku pevné zdraví,
pohodu a spokojenost.
radnice Prahy 5

Kluziště Smíchov
náměstí 14.října
9:00 - 21:00
Zahájení provozu 1. 12. 2021

Půjčovna bruslí
Doprovodný program
Občerstvení
Mikuláš dorazí
5. 12. (10-12 hod.)
Sledujte aktální vládní nařízení,
případně naše sociální stíě.

Rezervace pro školy a školky na webu:
Za podpory
www.kluzistesmichov.cz
MČ PRAHA 5

KONCERT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU

60 Kč / knoﬂík

MÍSTOSTAROSTY LUKÁŠE HEROLDA.

DOPROVODNÝ
PROGRAM

VZPOMÍNKA
NA KARLA HAŠLERA
RODÁKA Z PRAHY 5

KONCERT K 80. VÝROČÍ ÚMRTÍ SKLADATELE
ČTVRTEK

16. PROSINCE 2021 OD 18:00

OBŘADNÍ SÍŇ MČ PRAHA 5,

STROUPEŽNICKÉHO 493/10

MARKÉTA FASSATI

Knoﬂík pro štěstí

museumportheimka.cz

Workshop malování skleněných
knoﬂíků pro děti a dospělé
Rezervace termínu (10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30)
na emailu: programy@museumportheimka.cz nebo
na telefonu: +420 776 036 111

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

ZPĚV
A PRŮVODNÍ SLOVO

MILAN ŘEHÁK

AKORDEON

BĚHEM KONCERTU ZAZNÍ NEJZNÁMĚJŠÍ PÍSNĚ:

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ, PO STARÝCH ZÁMECKÝCH SCHODECH,
VLTAVO, VLTAVO A DALŠÍ.
WWW.PRAHA5.CZ
WWW.MARKETAFASSATI.COM
WWW.MILANREHAK.COM

VSTUP ZDARMA
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ÚVODNÍK

Milí sousedé,
Pětku dostáváte do rukou na začátku
prosince, ale protože jde zároveň o lednové číslo, dovolím si trochu bilancovat.
Pomalu končí rok, který nebyl o nic méně
náročný než předcházející. Znovu na nás
útočí zprávy o rekordních počtech nakažených a téma jako očkování rozděluje
společnost snad ještě více než předvolební
politické klání, a to je co říct. Chtěla bych
na tomto místě poděkovat všem, kteří
zvolili cestu očkování a tím prokázali
zodpovědné chování k sobě i druhým.
A pokud ještě někdo s očkováním váhá,
věřím, že ho aktuální situace přesvědčí o tom, že jiná a lepší ochrana zatím
neexistuje. Osobně jsem velmi ráda, že
přes veškeré komplikace a omezení plošně
nezavíráme školy a necháváme děti trávit
aktivně volný čas.
Dobrou zprávou se nebojím nazvat
výsledek petice občanů „Za čistou a bezpečnou Prahu 5“, o které se diskutovalo
v listopadu na Zastupitelstvu hlavního
města Prahy. Téma nízkoprahových
kontaktních center pro lidi na návykových
látkách a s tím spojenou problematiku
bezpečnosti u Anděla a v přilehlém širším
okolí jsem „zvedala“ od začátku mého
působení v pozici starostky. Dokola jsem
při všech příležitostech apelovala směrem
k magistrátu, že Praha 5 je koncentrací
kontaktních center přetížená. Iniciovala
jsem deklaraci městských částí Praha 1,
2 a 5, kterou jsme znovu vyzvali vedení Prahy k aktivitě. A společně s peticí
občanů jsme dosáhli úspěchu, který byl
ještě před rokem a půl téměř nemyslitelný. Zastupitelstvo hlavního města
Prahy přímo zaúkolovalo odpovědnou
radní Milenu Johnovou, aby do poloviny
příštího roku připravila konkrétní plán
rozšíření kontaktních center v rámci
celé metropole, což by mělo přetíženému
Andělu a rezidentům v postižených ulicích
výrazně ulevit. Praha nám také přispěje

na náklady spojené s ostrahou parků
a úklidem v exponovaných lokalitách. Pro
nadcházející rok, ve kterém si připomeneme 100 let od chvíle, kdy se Smíchov
stal součástí hlavního města Prahy, je to
zpráva více než dobrá.
K výše zmíněnému výročí vydá Městská část Praha 5 knihu, která nás provede
fascinující historií původně průmyslové
části města, jejíž bouřlivý a dynamický
rozvoj po sto letech rozhodně nestagnuje. Naopak. Jedním z pozůstatků bohaté
historie jsou rozsáhlé brownfieldy, které se
v několika příštích letech promění v celé
nové čtvrti s masivní bytovou zástavbou.
Dnes velmi pečlivě dbáme na to, aby tuto
zástavbu doprovázela i odpovídající infrastruktura, služby či nová školská zařízení.

Kde nás najdete...
www.praha5.cz

@mcpraha5

@mestska_cast_praha_5

A na druhé straně se jako městská část zásadně stavíme proti opakovaným snahám
zastavovat parkové plochy a zeleň, aby si
i za dalších 100 let bylo kde odpočinout
a naše děti si měly kde hrát.
Moc mě mrzí, že vzhledem k epidemické situaci jsme byli nuceni zrušit všechny
předvánoční akce včetně setkání s občany.
Musíme věřit tomu, že nadcházející rok
bude lepší a že si v něm vynahradíme
vše, co jsme si na konci roku 2021 museli
odpustit.
Přeji vám všem pevné zdraví a dobrý
vstup do roku 2022.
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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Rada vyhlásila dotační programy
Vedení páté městské části svým usnesením vyhlásilo dotační programy pro rok 2022.
Žádosti je možné podávat od 29. listopadu 2021 do 7. ledna 2022,
a to pouze elektronicky přes dotační portál Grantys na adrese https://www.praha5.grantys.cz/.

V

papírové ani jiné podobě
není možné o dotaci požádat. Žadatelé v letošním
roce mohou žádat v následujících
oblastech:
Odbor správy veřejného
prostranství a zeleně:
n ochrana a rozvoj veřejného
prostoru Prahy 5,
n péče o zeleň Prahy 5,
n environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) v Praze 5,
n péče o odložená, zraněná,
zdivočelá či hendikepovaná
zvířata, podpora volně žijících
živočichů, vzácné flóry na
území Prahy 5,
n založení komunitních zahrad.

Odbor Kancelář starosty:

np
 odpora a rozvoj občanské

společnosti a společensky odpovědných subjektů na území
MČ Praha 5 v roce 2022.

Odbor vnějších vztahů a komunikace:
KULTURA

n j ednorázové kulturní aktivity,
nc
 eloroční kulturní aktivity,
nk
 ulturní aktivity při prezentaci

a soutěžních akcích v zahraničí.

PAMÁTKOVÁ PÉČE

np
 odpora, zachování a obnova

památek na území MČ Praha 5.

SPORT

n údržba, opravy a pořízení

sportovního zařízení,

n sportujeme na „pětce“ –

podpora pravidelné činnosti
sportovních organizací
pracujících s dětmi a mládeží
do 21 let,
n rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení
na území MČ Praha 5,
n využití volného času pro seniory a zdravotně postižené.
Odbor školství:

n dotační program v oblasti škol-

ství na podporu volnočasových
aktivit dětí a mládeže z MČ
Praha 5 v roce 2022.

Odbor sociální problematiky
a prevence kriminality:
n podpora protidrogové politiky,
n podpora sociálních služeb
poskytovaných občanům
MČ Praha 5 – Aktivní dětství,
n podpora sociálních služeb
poskytovaných občanům
MČ Praha 5 – Spokojené stáří,
n podpora sociálních služeb
poskytovaných občanům
MČ Praha 5 – Život bez bariér,
n podpora sociálních služeb
poskytovaných občanům
MČ Praha 5 – Život bez předsudků,
n podpora volnočasových aktivit
občanů MČ Praha 5 v sociální
oblasti. n red

OCHRANA MAJETKU

Antigraffiti program pojede dál

N

elegální graffiti, které
se objevuje v živelné
podobě na domech,
v podchodech, na dopravních
prostředcích i jinde, většina
lidí neobdivuje. Považuje ho za
vandalismus a úmyslně způsobenou škodu vlastníkům majetku.
Tyto „malůvky“ vzbuzují často
i pocity stísněnosti.
I proto v roce 2017 místostarosta Lukáš Herold (ODS)
inicioval takzvaný antigraffiti
program. V prvních dvou letech
se program zaměřil na opravu
majetku městské části a od roku
2019 byl rozšířen pro vlastníky
nemovitostí na území Prahy 5.
Od té doby bylo uzavřeno 68
smluv.
Podmínky programu jsou
nastaveny tak, že vlastník
nemovitosti připraví dolní část
fasády do výše zhruba tří metrů
a městská část zdarma zajistí
aplikaci antigraffitového nátěru
a následně se stará o případné
odstranění nelegálních graffiti.
Zájem o program je velký, ale
zatím se daří všechny žádosti
vyřídit.
V letošním roce se povedlo
ve spolupráci s košířskou far-

4

ností v rámci programu provést
opravu kostela Nejsvětější
Trojice včetně aplikace antigraffitového nátěru. „Malostranský
hřbitov s kostelem Nejsvětější
Trojice byl v roce 1958 vyhlášen
za kulturní památku. Je zbudován ve stylu pozdního empíru,
má zajímavé vnitřní vybavení
a i varhany, na které možná hrál
samotný Wolfgang Amadeus
Mozart. Kostel patří k významným stavbám na území Prahy
5, nachází se na jedné z hlavních ulicí a jsem moc rád, že se
podařilo fasádu opravit,“ řekl
místostarosta.
Rada pátého obvodu
s programem počítá i v dalších letech a zájemci naleznou
informace na www.5antigraffiti.
cz/index.php. n red

Výtvory vandalů ze zdí kostela na Malostranském hřbitově zmizely, nahradil je
antigraffitový nátěr

i

Další informace najdete na

www.5antigraffiti.cz/index.php
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SENIOŘI A RODIČE S DĚTMI

Zvýhodněné
plavání pokračuje
Projekt zvýhodněného
plavání pro seniory
v Aquaparku Barrandov
a v bazénu SK Motorlet
v Radlicích pokračuje
i v roce 2022. Bohužel
prudký nárůst cen energií
donutil provozovatele obou
bazénů ke zvýšení cen za
plavání.

D

ražší plavání se tudíž
odrazilo i ve zvýšené
ceně zvýhodněného
plavání pro seniory v roce 2022.
Zvýhodněné plavání v SK Motorlet v Radlicích je možné využít
každý pátek od 13 do 15 hodin
a držitelé „permanentky“ zaplatí
počínaje lednem 2022 v bazénu
za 90 minut plavání 65 korun.
Plavání pro seniory za nižší
vstupné je zajištěno i v Aquaparku Barrandov. Také v tomto
zařízení budou moci senioři
s „permanentkou“ uplatnit
slevu na vstupném každé úterý,
středu, čtvrtek a pátek v čase
13 až 15 hodin. Karta zaručuje
jejímu majiteli počínaje 1. lednem 2022 vstup na 100 minut
za 75 korun.
Spoluobčané starší 60 let
s trvalým pobytem na území
městské části Praha 5 si mohou
vyzvednout bezplatné „perma-

nentky“ na plavání v budově
úřadu MČ Praha 5, náměstí
14. října 4, ve 2. poschodí, každé
pondělí a středu od 8 do 18 hodin v kanceláři č. 213. Po ověření
trvalého pobytu dle občanského
průkazu dostane každý senior
jednu „permanentku“.
Pokračuje i projekt „Koupání
rodičů s dětmi v Aquaparku
Barrandov“, a to pro ty, kteří
mají trvalý pobyt v MČ Praha 5.
Držitelé plaveckých karet budou
moci uplatnit slevu na vstupném
během úterý až pátku v čase od 6
do 11.30 hodin. Karta umožňuje
využít dětské brouzdaliště. Děti
ve věku jednoho až tří let mají
vstup zdarma. Doprovázející
osoba zaplatí od 1. ledna 2022
částku 55 korun na 100 minut.
Plavecké karty budou vydávány
Odborem sociální problematiky
a prevence kriminality na základě ověření trvalého bydliště v budově úřadu MČ Praha 5, náměstí
14. října 4, ve 2. poschodí, každé
pondělí a středu od 8 do 18 hod.
v kanceláři č. 213.
„Permanentky“ vydané v minulých letech zůstávají nadále
v platnosti, nicméně z důvodu
významného navýšení cen
vstupních energií obou bazénů
také u nich dochází ke zvýšení
„původní“ ceny.
Oba projekty jsou zajišťovány pod záštitou radního Petra
Lachnita (ANO). n red

Budoucí podoba pobočky na Smíchovském nádraží

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás informovat o redislokaci pošty Praha 55,
Nádražní 279/1, 150 00 Praha 5 s účinností od 29. 12. 2021. P
ošta bude na dosavadní adrese naposledy otevřena v úterý
28. 12. 2021 dle běžných hodin pro veřejnost. Důvodem uzavření
pobočky pošty Praha 55 je demolice severního křídla výpravní
budovy železniční stanice Praha-Smíchov a části odjezdové haly.
Od 29. 12. 2021 se vaší novou poštou zajišťující ukládání
balíkových a listovních zásilek, poštovních poukázek, důchodů
a dalších poštovních služeb stává pošta Praha 5, Preslova
73/12 – Smíchov, 150 00 Praha 5. Její kapacita bude posílena
o zaměstnance stávající pošty Praha 55 a tím dojde k navýšení
počtu obsluhovaných přepážek oproti standardnímu stavu.

Hodiny pro veřejnost
pošty Praha 5:

Pondělí–pátek:8.00–20.00
Sobota:9.00–13.00
Neděle:Zavřeno
Oznámené zásilky vám budou
ukládány u výše
uvedené pošty Praha 5,
pokud nezvolíte jinak.
Kontaktní telefon:
730 188 766, 954 215 000

n Pošta Praha 53,
Ostrovského 1823/32 – Smíchov, 150 03 Praha 5
Hodiny pro veřejnost:
po, st – 10.00–12.00, 13.00–
18.00 hodin;
út, čt, pá – 8.00–12.00,
13.00–16.00 hodin

Poštovní služby pro vás
zajistí také níže uvedené
pobočky v blízkém okolí:

n Pošta Praha 56,
Plzeňská 290/139,
150 00 Košíře
Hodiny pro veřejnost:
po–pá 8.00–18.00 hodin

n Pošta Praha 51 Újezd
415/15, Malá Strana,
150 00 Praha 5
Hodiny pro veřejnost:
po, st – 10.00–12.00,
13.00–18.00
a út, čt, pá – 8.00–12.00,
13.00–16.00 hodin

n Pošta Praha 57,
U Trezorky 921/2 –
Jinonice, 150 07 Praha 5
Hodiny pro veřejnost:
po, st – 10.00–12.00, 13.00–
18.00 hodin;
út, čt, pá – 8.00–12.00,
13.00–16.00 hodin

Záměrem České pošty, s. p., je po rekultivaci Smíchovského nádraží otevřít v terminálu novou moderní poštu. Jak bude vypadat,
si můžete prohlédnout v přiložené vizualizaci. V příštím roce
plánujeme přemístění pošty Praha 56, Plzeňská 290/139 –
Košíře, 150 06 Praha 5. Věříme v realizaci tohoto plánu a tato
pošta vás přivítá v nových, moderních prostorách nově vznikající budovy projektu Košířská brána u tramvajové zastávky
U Zvonu.
Těšíme se na vás v našich pobočkách České pošty. n
Zvýhodněné plavání mohou využít občané starší 60 let
s trvalým pobytem v městské části Praha 5

Michal Holeček, vedoucí oblastní pošty Praha 5
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZÁSLUŽNÉ MEDAILE

Radnice ocenila práci
bezpečnostních složek

Z

áslužné medaile RMČ Praha 5 i letos získala dvacítka
zástupců integrovaného
záchranného systému, a to za
vzorné plnění služebních povinností. Tím může být například
čin, který se vymyká rámci běžné
služby, nebo osobní aktivity
mimo službu šířící dobré jméno
policistů, hasičů a zdravotníků.

Kvůli koronavirové situaci se
tradiční slavnostní akt na radnici Prahy 5 nekonal. Vzhledem
k tomu se předání uskuteční
individuálně po dohodě s řediteli policií, hasičů a záchranné
služby.
Akci zaštítila starostka Renáta
Zajíčková (ODS) a radní Petr
Lachnit (ANO). n red

SEZNAM OCENĚNÝCH
Hasičský záchranný sbor
hl. m. Prahy
(stanice č. 7 – Smíchov)
n pprap. Petr Nejedlý: Od roku 1994 se

osobně podílel na řešení mnoha náročných
zásahů a mimořádných událostí. Obsluhoval
a řídil těžké hasičské automobily vždy bezpečně a s přehledem, i v těch nejnáročnějších
podmínkách.
n nstržm. Jiří Vavřinec: Byl dlouholetým pří-

slušníkem HZS hl. m. Prahy, hasičské stanice
Smíchov. Jeho praktické zkušenosti a technické dovednosti mnohokrát pomohly při řešení
náročných zásahů a mimořádných událostí.
n mjr. Jan Havlina: Dlouholetý příslušník

sboru. Zajišťuje chod ODP7, které zabezpečuje výkon státní správy v oblasti požární
prevence a výkonu státního požárního dozoru. Tato činnost vyžaduje rozsáhlé znalosti
v oblasti technických a právních předpisů.

jedenáct let. Jeho odborné znalosti jsou na
velmi vysoké úrovni. Aktivně se zajímá o dění
ve služebním obvodě a svojí prací významně
přispívá k bezpečnosti v Praze 5.
n prap. Vlastimil Beneš: U policie pracuje

35 let. Svým nasazením a přístupem ke
služebním úkonům jde svým služebně
mladším kolegům příkladem, je pravidelně
odměňován za příkladné plnění služebních
povinností.
n npor. Zdeněk Bělík: Zástupce vedoucího

4. oddělení odboru obecné kriminality. Zabýval se zejména problematikou vloupání do
bytů a kapesními krádežemi. Velkou měrou
přispěl ke zlepšení pracovních postupů při
odhalování trestné činnosti.
n por. Aleš Trmal: Jako komisař 4. oddě-

n nstržm. Tomáš Křen: Během svého působe-

lení odboru obecné kriminality ochotně
napomáhá i méně zkušeným kolegům. Jde
o svědomitého a pracovitého policistu, který
je nadřízenými dlouhodobě kladně hodnocen
a aktivně přispívá k posílení bezpečnosti.

ní na hasičské stanici Smíchov od roku 2009
naplno uplatňoval své rozsáhlé zkušenosti
a praktické dovednosti v oblasti ovládání mobilní požární techniky a zemních strojů.

Městská policie hl. m. Prahy
(OŘ Praha 5)

n nprap. Jana Kovrzková: Zkušená pří-

n inspektor Petr Střešňák: Specialista

slušnice s výbornými pracovními výsledky.
Podílí se na zajišťování kontrol a dodržování
povinností stanovených předpisy o požární
ochraně.

v hlídkové službě. Svým zodpovědným
přístupem k výkonu služby opakovaně nalezl
celostátně hledané osoby. Jeho práce je velmi dobře hodnocena i ze strany občanů.
n komisař Patrik Vognar: Obětavě přistupuje

Policie ČR (oblast Praha 5)
n plk. Jan Koníř: Ve služebním poměru od

1. března 1994, nyní je náměstkem ředitele
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro službu kriminální policie a vyšetřování.
Ke služebním povinnostem přistupuje vždy
velmi aktivně a často bez ohledu na své
osobní volno.
n npor. Jaroslav Tomsa: Vedoucí místního

oddělení Smíchov, pro policii pracuje přes
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k řešení bezpečnostních problémů, snaží se
vyjít občanům vstříc i v nestandardních situacích. Pod jeho vedením zasahují hlídky proti
pachatelům trestné činnosti a zajišťují místa
trestných činů.
n inspektor Adéla Kubalová: Pracuje jako

strážník hlídkové služby. Aktivně se podílí na
řešení veřejného pořádku v centrální části
Smíchova. Letos v květnu se podílela na
záchraně muže ležícího v kolejišti tramvajové
trati.

n inspektor Michal Čákora: Podílí se na

eliminaci nežádoucích jevů v centrální části
Smíchova. Například letos v lednu nalezl na
chodníku šestiletou holčičku a následně i její
silně podnapilou matku a obě předal Policii
ČR k dalšímu řešení.
n inspektor Tomáš Rangl: Devět let měl na

starosti oblast Smíchovského nádraží. Nyní
zastává funkci zástupce vedoucího směny.
Letos v červnu společně s kolegou dohledali
osobu, která sexuálně obtěžovala maminku
na dětském hřišti.

Zdravotnická záchranná
služba hl. m. Prahy
n Jan Vítek: Jako lékař slouží u sboru už 12

let, a to i jako člen výjezdové skupiny na základně v Nádražní ulici i jako letecký záchranář v Ruzyni. Z pozice odborného garanta se
zásadním způsobem podílí na rozvoji systému
Elektronické zdravotnické dokumentace.
n Martin Svoboda: Zkušený zdravotnický

záchranář působící u sboru již 25 let. Na
zkušenosti, svědomitost a pracovitost vedoucího výjezdové základny v Jinonicích se jeho
kolegové mohou vždy spolehnout.
n Pavla Vaníčková: Pracuje jako dispečerka

zdravotnického operačního střediska, kam
se lidé dovolají po vytočení čísla 155. Její
uklidňující hlas v kombinaci se zkušenostmi
profesionální zdravotnice pomohly vyřešit už
mnoho krizových situací.
n Stanislav Hazuka: Jako řidič vozidla zá-

chranné služby je už 25 let nepostradatelnou
součástí posádek, které za pacienty vyrážejí
z výjezdové základny v Nádražní ulici. Zdobí
ho spolehlivost, jistota za volantem a ochota
a přívětivost vůči kolegům i pacientům.
n Vilém Danda: Málokdo ze stávajících

zaměstnanců pražské záchranky se může
pochlubit tolika bezpečně naježděnými kilometry v sanitních vozidlech jako on. Lidem
pomáhá již 32 let.
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PŘEDSTAVUJEME

Komise pro
strategické řízení
Komise pro strategické řízení
je iniciativním a poradním orgánem
Rady městské části Praha 5.
Zaujímá stanoviska k návrhům
nových opatření ve Strategii
rozvoje MČ Praha 5 2030+
či dalším strategickým a koncepčním
dokumentům městské části.
Další náplň činnosti komise:
np
 ředkládá Radě městské části Praha 5
iniciativní návrhy a doporučení, stanoviska
a náměty v oblasti strategického řízení,
np
 rojednává návrhy aktualizace Zásobníku
projektů Strategie rozvoje MČ Praha 5
2030+,
np
 rojednává návrh aktualizace Akčního plánu
Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+,
nm
 inimálně čtyřikrát do roka projednává
plnění Akčního plánu,
nv
 yhodnocuje plnění Akčního plánu a na
základě vyhodnocení navrhuje Radě MČ
Praha 5 příslušné kroky směřující k naplnění
Strategie rozvoje 2030+,
nz
 aujímá stanoviska k plnění Akčního plánu,
ke zprávám o plnění Akčního plánu a Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+,
nn
 a žádost Rady městské části Praha 5 zaujímá stanoviska v dalších případech,
np
 rojednává další záležitosti v oblasti strategického řízení předložené předsedkyní
Komise pro strategické řízení nebo jiným
členem Komise pro strategické řízení.
„Rada MČ Praha 5 se ve svém programovém prohlášení zavázala k přípravě strategického dokumentu pro naši městskou část.
Tento dokument s názvem Strategie rozvoje
MČ Praha 5 2030+ byl schválen zastupitelstvem letos v červnu. Komise pro strategické
řízení vznikla po schválení dokumentu
a jejím úkolem je především dohlížet na
plnění Akčního plánu. V případě prodlení
plnění opatření bude komise Radě MČ Praha
5 doporučovat následný postup. Komise se
také vyjadřuje k zařazení nových opatření
do zásobníku projektů a samozřejmě se bude
podílet na přípravě každoroční aktualizace
Akčního plánu. V komisi jsou zastoupeny
všechny politické strany aktuálního složení
zastupitelstva Prahy 5, s hlasem poradním
jsou vždy přítomni také tajemnice úřadu
a vedoucí ekonomického odboru,“ sdělila
starostka Renáta Zajíčková. n red

i

Mgr. RENÁTA ZAJÍČKOVÁ
předsedkyně
starostka MČ Praha 5 (ODS)

Ing. PETR BERVID
místopředseda
zastupitel MČ Praha 5 (SNOP
5 a nezávislí)
Členové:

Mgr. ZDENĚK DOLEŽAL
radní MČ Praha 5 (ODS)

JUDr. TOMÁŠ HOMOLA
místostarosta MČ Praha 5
(STAN)

Ing. JAN KAVALÍREK
radní MČ Praha 5 (TOP 09)

JUDr. PETR LACHNIT
radní MČ Praha 5 (ANO)

Ing. ŠTĚPÁN RATTAY
zastupitel MČ Praha 5 (Piráti)

Mgr. JAKUB SUCHEL
(nom. KDU-ČSL)

Jak kontaktovat Komisi pro strategické řízení
Tajemnice Jana Trnková
Tel. č.: 257 000 861, e-mail: jana.trnkova@praha5.cz
www.praha5.cz/sekce/komise-pro-strategicke-rizeni/

KRÁTKÉ ZPRÁVY
ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ. Změna vlakových jízdních řádů od 12. prosince 2021
nepřináší pro linky S6 a S65 na území
Prahy 5 podstatné změny. U linky S7
dochází k obnovení průjezdu vlaků z Berouna přes Prahuu – hlavní nádraží do
Českého Brodu, současně jsou z důvodu
požadavku ze strany Ministerstva dopravy
ČR v novém jízdním řádu mírně upravené
časové polohy vlaků linky S7. S ohledem
na pokračující stavbu v úseku Praha-Smíchov (mimo) – Praha-Radotín (včetně)
nadále nejsou v provozu ranní doplňkové
spoje v úseku Praha-Radotín – Praha – hlavní nádraží a zpět, termín jejich
znovuzavedení se bude odvíjet od postupu
stavebních prací. Pokračuje také opatření
omezující zastavování vlaků v železniční
zastávce Praha – Velká Chuchle. V návaznosti na stabilizační opatření Středočeského kraje dochází ke zrušení všech vlaků
s odjezdem z Prahy zhruba ve 2.30 hodin
(víkendové noční rozjezdy).
PTAČÍ HODINKA.
Chcete přispět
nejen k ochraně
ptáků? Pak se
zúčastněte již čtvrtého dílu projektu
Ptačí hodinka,
který organizuje
Česká společnost
ornitologická. Stačí
si kdykoli mezi 7. a 9. lednem 2022 vybrat
na dobu jedné hodiny vhodné místo
k pozorování, nejlépe krmítko s pestrou
nabídkou potravy. U každého druhu
zapisujte vždy nejvyšší počet jedinců
spatřených najednou. Vidíte-li například
tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam
šest a po chvíli už jen jedna? Zapište si
u modřinky šestku. Počítají se všichni
ptáci – nejen na krmítku, ale i v okolí
nebo přeletující. Sčítání není soutěží, ale
vědeckým výzkumem. Určitě pošlete své
výsledky, i kdybyste během své hodinky
spatřili jen málo ptáků, nebo dokonce
žádné. Jenom díky tomu se odborníci
dovědí, kde ptáci chybí. Do třetího ročníku Ptačí hodinky se od 8. do 10. ledna
2021 zapojili dobrovolníci z celé republiky
v ještě vyšších počtech než loni. Přes
27 tisíc občanských vědců. Rekordní
účast přinesla i rekordní výsledky –
pořadatelé poprvé překonali hranici půl
milionu pozorovaných
ptáků. n red

i

Další informace najdete na

ptacihodinka.birdlife.cz
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ZPRAVODAJSTVÍ
Foto: Pražská zvířecí záchranka

PARTICIPACE OBČANŮ

Pocitová mapa.
Seznamte se
s výsledky
Od dubna do září letošního
roku byl pro celou
metropoli realizován
Magistrátem hlavního
města Prahy projekt
„Pocitová mapa Prahy“.

D

ata byla sbírána prostřednictvím participativní
on-line mapovací platformy PocitoveMapy.cz, a to pro
každou z městských částí zvlášť,
a následně sloučena dohromady. Děkujeme všem, kteří se do
vyplňování magistrátní pocitové
mapy zapojili. Pocitová mapa pro
občany Prahy 5 je na Geoportálu
zpřístupněna k vyplňování do
konce dubna příštího roku.

Co to je pocitová mapa?
Pocitové mapy jsou na rozdíl od
klasického (například topografického) mapování subjektivním
vyjádřením autora ohledně jeho
okolí či vybrané oblasti. „U takových map tedy nelze hodnotit jejich správnost či míru shody s realitou, protože každý respondent
reaguje na své okolí různě. Pro
sběr dat byla použita vlastní webová aplikace PocitoveMapy.cz,“ říká
spoluautor projektu Jiří Pánek. Na
výsledky Pocitové mapy Prahy navazuje radnice realizací Pocitové
mapy Prahy 5, kterou najdete již
nyní na nově
vzniklém
Geoportálu
Prahy 5
na webové
adrese:
geoportal.
praha5.cz

Většinu zraněných nebo umírajících zvířat nikdo nenalezne

SILVESTR

VÝSLEDKY A OTÁZKY
PRO PRAHU 5:
Vyplnilo respondentů
Přidáno míst
Přidáno komentářů

322
4886
1874

Zde trávím volný čas
978
Zde bych to ukázal/a
návštěvě odjinud
725
Zde je zanedbané místo
a zasloužilo by
rekonstrukci
706
Zde se necítím bezpečně
(podezřelí lidé, zanedbané
prostředí atd.)
797
Zde je dopravně nebezpečné
místo (pro chůzi, jízdu
na kole, motorové vozidlo,
chybějící přechod
pro chodce atd.)
504
Zde jsou problémy s parkováním (málo míst, nevhodně
parkující auta atd.)
373
Zde bych rád/a víc zeleně484
Zde je často přeplněná
nádoba na odpad či sběrné
místo komunálního/tříděného
odpadu
319

V jakých oblastech
se budou sbírat podněty?
n mobilita,
n vodní prvky,
n pocitová teplota ve městě,
no
 patření pro regulaci teploty
a zlepšení mikroklimatu.
Využitím dat z Pocitové mapy
Prahy a Pocitové mapy Prahy 5
získají zástupci radnice data, která použijí pro zlepšení veřejného
prostoru pátého obvodu. n red

Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček
Domníváte se, že právě váš vánoční stromeček
je ten nejhezčí? V tom případě se zúčastněte soutěže.
Stačí zaslat foto stromečku v kvalitním rozlišení,
a to na e-mail: geoportal@praha5.cz. Nezapomeňte uvést
své jméno. Soutěž končí 10. ledna 2022.
Vítěz získá upomínkovou cenu.
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Pyrotechnika škodí
i zvířatům a přírodě

O

dpalování a výbuchy
takzvané zábavní
pyrotechniky zabíjejí
a zraňují zvířata, poškozují
zdraví lidí a zvířat a jedovatými
látkami znečišťují naše životní
prostředí. Navzdory nepřímým
zákazům „zábavní“ pyrotechniky v mnoha zákonech a de
facto zákazu jejího použití na
území hlavního města jsme
týden co týden poškozováni výbuchy a hlukem z odpalů, které
v Praze provádějí bezohlední
občané.
Přitom vyhláška hlavního města používání výrobků
zábavní pyrotechniky zakazuje.
Pouze s výjimkou 13 míst, od
10 do 22 hodin, z nichž ani
jedno není na území Prahy 5.

Na Silvestra a Nový rok je výjimečně odpalování pyrotechniky povoleno, kromě památkové
rezervace, na vodě a vodních
tocích a 50 metrů od nich, ve
zvláště chráněných územích
a v přírodních parcích a 50 metrů od nich, ve vzdálenosti 250
metrů od zoologické zahrady,
od útulků pro zvířata, veterinární pohotovosti a od dalších
zařízení.
„Pokud jste svědky odpalování, volejte ihned městskou
policii 156, která může okamžitě škodlivé jednání zastavit
a uložit pokutu do výše až
10 tisíc korun a podnikatelům
do sta tisíc korun,“ uvedla Dita
Laura Michaličková ze Společnosti pro zvířata. n red

EXEKUCE

Milostivé léto: život bez dluhů

T

isíce lidí, kteří se dostali
do exekucí kvůli nesplaceným poplatkům, pokutám či nájmům vůči Magistrátu
hl. m. Prahy, jeho městským organizacím či městským částem,
mají nyní jedinečnou příležitost
zaplatit mnohem menší dluh
díky takzvanému Milostivému
létu. Akce začala už 28. října
2021 a Praha kvůli tomu zavádí
i bezplatnou infolinku.
Milostivé léto má pomoci
lidem dostat se z exekucí nejen
vůči státu, ale i krajům a obcím.
Týká se to tedy i Magistrátu hl. m. Prahy i městských
částí a městských organizací.
Dlužníkům stačí zaplatit pouze
jistinu dluhu, tedy původní nezaplacenou částku, a poplatek
exekutorovi. Naopak už není
nutné hradit veškeré sankce,
úroky z prodlení, penále a další
náklady, které se nastřádaly
k dluhu a z několika stokorun

se mohly vyšplhat až na desítky
tisíc korun. Ty budou v rámci
Milostivého léta odpuštěny,
takže se výsledný dluh výrazně
sníží.
V případě Prahy a jejích
organizací se dluh nejčastěji
týká různých neuhrazených
poplatků, nedoplatků za
odvoz odpadu, pokut z jízd
načerno nebo třeba dluhů vůči
dodavateli energií či za nájem
v obecním bytě. n red

i

Více informací najdete na

www.praha5.cz/zivotbez-dluhu-nabizi-projektmilostive-leto/

BEZPEČNOST

Občané uspěli, nízkoprahové
služby se decentralizují
Občané Smíchova žijící v blízkosti kontaktních
center se připojili ke snahám radnice Prahy 5
ulevit městské části od pohybu enormního množství
narkomanů. Pod petici s názvem „Za bezpečnou
a čistou Prahu 5“, adresovanou hlavnímu městu,
shromáždili stovky podpisů.

N

a posledním zasedání
zastupitelstva hlavního
města petice rozpoutala
vášnivou, ale i konstruktivní diskusi. Zastupitelé na jejím základě
pověřili radní Milenu Johnovou,
aby okamžitě začala pracovat na
decentralizaci nízkoprahových
zařízení a snížení zátěže, kterou
dlouhodobě nese Praha 5.

Petenty na zastupitelstvo přišla
podpořit starostka Renáta Zajíčková (ODS). Ve svém vystoupení
kritizovala laxnost odpovědných
radních a přehlížení narůstajícího
problému. Zdůraznila, že potřebné strategie existují již roky, ale
chybí vůle je naplňovat. Opětovně
vyzvala hlavní město ke spolupráci. Podle ní musí Praha k tomuto

závažnému problému přistoupit
koordinovaně a na úrovni celé
metropole.
Po několikahodinové diskusi
přijali zastupitelé usnesení, které
radní Johnové ukládá vyřídit
petici a Radě hlavního města
zpracovat do poloviny příštího
roku koncepci a harmonogram
pro decentralizaci sítě adiktologických služeb v rámci Prahy.
K tomu rada musí vytvořit
také metodiku pro umísťování
kontaktních center s ohledem
na jejich vliv na okolí a kvalitu života rezidentů, například
zastropování počtu klientů nebo
jasně vymezenou minimální
vzdálenost od školských zařízení.

„Usnesení zastupitelstva považuji po letech za velký úspěch
a zásadní posun. Radní Prahy
přiznali závažné nedostatky ve
stávajícím systému a kývli na
nabídku městských částí ke spolupráci. Děkuji občanům Prahy
5 za jejich iniciativu a pražským
zastupitelům, že konkrétně
a s jasným termínem zaúkolovali
vedení Prahy,“ komentuje rozhodnutí starostka Zajíčková.
Pražští zastupitelé také vyzvali
všechny městské části ke společnému postupu a přijetí spoluodpovědnosti za tvorbu a fungování
nízkoprahových služeb pro lidi
užívající návykové látky v rámci
metropole. n red

60 Kč / svícen nebo mistička

DOPROVODNÝ
PROGRAM

Pozor, námraza!

Velká jízda začíná prvním krokem

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
NA TÝDEN HOKEJE
Pro děti ve věku 4–8 let a jejich rodiče
Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení
S sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice*
* Pokud nedisponujete zmíněným vybavením, obraťte se prosím na pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčení věcí na místě.

Pořádající klub:
Termín akce:
Adresa stadionu:
Bližší info:

HC Smíchov 1913

25. 01. 2022 od 15:30
U Nikolajky 28, 150 00 Praha 5
www.hcsmichov.cz

www.TYDENHOKEJE.cz
Generální
partner:

Partner správné výživy:

Partneři:

Workshop zdobení svícnu nebo
mističky pro děti a dospělé

museumportheimka.cz

HOKEJE!

Pětka

www.ipetka.cz 

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

18. prosince 2021 / 10:30–17:30
Museum skla Portheimka
Štefánikova 12, Praha 5
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ŠTĚDRÝ DEN
HISTORIE

Vánoce z počátku 20. století
Štědrý den představuje
v křesťanské tradici
vyvrcholení adventu
a v minulosti končíval
většinou návštěvou
kostela a půlnoční mší.
Je přechodem k hlavnímu
svátku vánočního období,
ke svátku Narození Páně
nebo také Božímu hodu
vánočnímu, který slavíme
25. prosince.

Momentka
u vánočního
stromku.
Počátek
20. století

T

en je pro nás oslavným připomenutím narození Ježíše
Krista, vtěleného Boha,
spasitele, z jehož učení vycházejí
stěžejní hodnoty křesťanství, jež
mají být pro křesťana vodítkem
při hledání vztahu k sobě samému, k Bohu a také k ostatním
lidem. „Miluj bližního svého, jako
sebe sama“, věta, která podtrhává
ústřední roli lásky jako nejvyšší
křesťanské ctnosti. A tak se má
i celý vánoční čas stát oslavou
lásky k druhým, popřením zla
a egoismu. Tato tradice po staletí
ovlivňovala oslavy Vánoc také
na území páté městské části a její
dozvuky nalezneme až do dnešních dnů.
Obdarování druhých
Dnes bývá ctnost lásky manifestována zejména obdarováním
nám nejbližších osob vánočními dárky. Zvyk, který se u nás
uplatňuje nejpozději od 16. století, přičemž od 19. století byly
dárky ukládány pod vánočním
stromečkem. Ještě počátkem 70.
let 19. století se ovšem tradice
vánočního stromku omezovala,
alespoň na Smíchově, z velké
části pouze na německé rodiny
a německou politickou komunitu, která své vánoční oslavy
pořádala v místním německém
spolku zvaném „kasino“. Oslavy
organizované českými zástupci
místní samosprávy se odehrávaly
bez stromku na místní průmyslové škole a vyvrcholením oslav
bylo předání dárků chudým
smíchovským školákům. Například v roce 1871 vánoční sbírka
vynesla 400 zlatých a za ně se nakoupilo „72 párů botek, 40 párů
kalhot, 30 kabátů, 40 jupek a 30
sukní“. Rozdalo se přes sto vánoček a menším dětem se naděli-
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la jablka, ořechy a cukrovinky.
Snaha zachovat tradici českých
vánočních svátků bez stromku
ale nebyla úspěšná a brzy se
tento dnes samozřejmý symbol
Vánoc stal i jejich součástí.
Vánoce ve farnosti sv. Václava
Dalším centrem oslav a charitativních akcí se stala v roce 1885
dostavěná bazilika sv. Václava. Vedle liturgických obřadů obvyklých
pro vánoční čas a poskytování
teplého jídla potřebným byla také
místem kulturních akcí seznamujících uměleckou formou návštěvníky s příběhem o narození Ježíše
Krista. A skrze něj i s křesťanskými hodnotami. O tyto doprovodné akce se zasloužil zdejší
kněz Jan Pauly, později první
smíchovský arciděkan. Milovník

umění Pauly nechal v adventním čase instalovat v bazilice
sousoší Zvěstování Panny Marie
a malebné a rozsáhlé betlémské
jesle, které se těšily velké oblibě
u návštěvníků z celého království. Při celopražské anketě mezi
školáky byly smíchovské jesličky
vyhlášeny za nejkrásnější v celé
Praze. Snad ještě větší pozornost
poutaly zdejší vánoční hry. Pauly
byl jejich autorem a účinkovali při
nich příslušníci Národní jednoty
katolické na Smíchově. Barvitě
a zábavně přibližovaly divákům
nejvýznamnější situace z biblického příběhu o počátcích spasitelova života. Obyvatelé Smíchova
si počátkem 20. století bez těchto
doprovodných aktivit už Vánoce
nedokázaly představit – a navíc,
na rozdíl od řady jiných akcí, byly

Obraz z divadelního představení Katolické národní jednoty na Smíchově

přístupné všem, bez ohledu na
profesi nebo sociální situaci.
Štědrý den v zákopech
Vedle veřejných adventních a vánočních akcí představovaly svátky období klidu a rodinné lásky.
Čas strávený v kruhu nejbližších
a teplo domova jsou atributy, se
kterými spojovali Vánoce lidé
před sto lety, stejně jako je s nimi
spojujeme my dnes. Pro mnohé
z těch, kteří po vypuknutí první
světové války museli opustit své
nejbližší, právě během vánočních
svátků nastávalo teskné období.
Čas vzpomínek na staré dobré
časy. A důvodem nebyl ani tak
nedostatek jídla a nuzné frontové
podmínky, jako samota a odloučení. Jediným pohlazením
po duši se tak pro vojáky stávaly
zprávy z domova, dopisy od
jejich nejbližších. Stejně to měl
i Václav Skoupý z Košíř, který
koncem roku 1915 pobýval na
balkánském bojišti: „Nemusíš se
o mě strachovat. Píšeš, že jsi měla
celé svátky zkažené? To já jsem
měl svátky moc hezké. Nedostal
jsem ani lístek z domova. Proč
jsi mě neposlala alespoň, co jste
měli v neděli?“ vytýkal v dopise
své mamince. O samotě v zákopech pak tito synové vychovaní
v křesťanské lásce nedokázali
pochopit, jak je válka, které byli
svědky, vůbec možná, jak to
společnost mohla dopustit. n
Pavel Fabini
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BACH
COLLEGIUM PRAHA
Jakub Jan Ryba

Česká mše vánoční

„Hej, mistře…“

Kostel sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14. října, Praha 5

Sobota 25. prosince 2021 v 16.00

Jakub Jan Ryba:

Česká mše vánoční
Sólisté

Soňa Godarská (soprán)
Šárka Hrbáčková (alt)

Václav Barth (tenor)
Jan Morávek (bas)

Smíšený pěvecký sbor ČVUT
(sbormistr Jan Steyer)

Smíchovská komorní filharmonie

ÚČINKUJÍ

(dirigent Josef Vondráček)

Soprán Markéta Klaudová, Alt Lucie Hilscherová,
Tenor Ondřej Holub, Bas Jaromír Nosek, Varhany Linda Sítková,
Komorní sbor a orchestr Bach-Collegia Praha, Dirigent Jiří Mátl

Vstupenky: 200 Kč, zlevněné 150 Kč (senioři, studenti), děti do 15 let vstup zdarma
Prodej 1 hodinu před koncertem v místě jeho konání
Info a epidemiologická opatření: www.bachcollegium.cz, info@bachcollegium.cz, Tel.: 739 089 021
Koncert se koná pod záštitou místostarosty Prahy 5 Lukáše Herolda.
Pořádá Bach-Collegium Praha z.s. s podporou Městské části Praha 5

Bach-Collegium_Hej-mistre_2021.indd 4

Smíchovská komorní filharmonie
ve spolupráci s radnicí Prahy 5
Vás 14. prosince ve 20 hodin
zve do kostela Krista Spasitele
Barrandov na:

Vstupné dobrovolné.
Výtěžek půjde ve prospěch charity
Záštitu na akcí převzal místostarosta Lukáš Herold

23.11.2021 10:16:46
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA
INVESTICE

Centrum Hlubočep se dočkalo
moderní zastávky a parčíku
Staré Hlubočepy jsou bránou do
Prokopského údolí. Není tam žádné
náměstí, nepsaným centrem je
stará zástavba kolem křižovatky
Hlubočepské a Slivenecké a Besední
restaurace U Ritschelů, k níž byla
nedávno přesunuta vlaková zastávka
Nádraží Hlubočepy.

Hlavními
iniciátory
vzniku nového
parčíku
a zastávky byli
místostarosta
Tomáš Homola
a zastupitelka
Zuzana
Hamanová

S

tejný název pak dostala původní autobusová zastávka ve směru na Smíchov. Ta
byla z drátoskla a stála u zanedbaného
tmavého parčíku s přerostlými tisy. „Zastávka nebyla příjemné místo a nikdo by zde
netrávil víc času, než kolik musel při čekání
na autobus,“ uvedla zastupitelka Zuzana
Hamanová (STAN), která bydlí nedaleko.
„S návrhem na revitalizaci jsme přišli spolu
s kolegou Tomášem Homolou počátkem
roku 2017,“ informovala.
Návrh obnovy veřejného prostranství
zpracovaly architektky z Hlubočep Radka
Špičáková a Eva Velková. Úspěšná studie byla
projednána s místními obyvateli a poté byl
dopracován prováděcí projekt. „Realizace
zastávky s parčíkem pak bohužel neustále
narážela na překážky. Odbor veřejného prostranství sice v roce 2018 v místě instaloval
povzbudivou ceduli o chystané revitalizaci
parčíku, ale realizaci oddaloval, nepohlídal

termíny a projektu propadla stanoviska dotčených orgánů státní správy,“ sdělil místostarosta Homola (STAN). Ten následně převzal na
podzim 2019 po změnách na radnici přípravu
realizace do své kompetence. Konečně se podařilo získat stavební povolení, ale nastoupil
covid, a stavba šla do realizace až na jaře 2021.
„Dodavatele jsme soutěžili natřikrát. Stavební
boom a probíhající pandemie nám nepomáhaly,“ doplňuje Tomáš Homola. Vybraný dodavatel pak musel řešit další současné stavby

v místě, které brzdily rekonstrukci, a místní
obyvatelé museli strpět dlouhé nepohodlné obcházení stavby. „Ale nakonec jsme se
dočkali a výsledek vypadá dobře. Jen je třeba
dotáhnout detaily přístřešku a na jaře provést
výsadby,“ říká Zuzana Hamanová.
Po téměř pěti letech se tak mohou místní
i návštěvníci těšit z hezkého místa s nově
vysazenými stromy, pítkem, posezením
a atypickou dřevostavbou autobusové
zastávky. n red

ZLEPŠUJ PĚTKU

Lidé v hlasování rozhodli o projektech

P

articipativní rozpočet pro
rok 2021 skončil. Do hlasování se zapojilo skoro 1400
občanů, vybírali ze čtrnáctky
projektů. Ty byly nově rozděleny
do dvou skupin – do 400 tisíc
korun a do dvou milionů korun.
Celkem bylo na občanské návrhy
určeno deset milionů korun.

Úspěšné malé projekty
(do 400 tisíc korun)
nH
 razdy nebo celé workoutové
cvičiště v parku Sacre Coeur
nR
 evitalizace parku u budoucího
komunitního centra
n Pétanque hřiště Waltrovka
n Pítko na Klamovce
n Betonové stoly na ping-pong
n Schody do lesa
n Hřiště na pétanque

12

Úspěšné velké projekty
(do dvou milionů korun)
n Pumptrack Motol
nO
 brovské dětské hřiště lépe a jinak (Záhorského ulice, u venkovní posilovny a cukrárny)
nH
 řiště na nohejbal a volejbal
Farkáň
nM
 inigolf Barrandov a jeho
obnova n red

i

Pumptracková
dráha nabízí
vyžití pro
všechny věkové
kategorie.
Tato vznikne
v Motole

Více informací o participativním
rozpočtu a vítězných návrzích najdete na

zlepsujpetku.cz

V parku Sarce Coeur vzniknou hrazdy a celé workoutové cvičiště

Pětka
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OCHRANA ZELENĚ

Radnice je proti nové zástavbě v zeleni
Hned v šesti případech za
poslední půlrok schválilo
vedení pátého obvodu
negativní stanoviska
k žádostem o výměnu či
koupi pozemků v majetku
hlavního města Prahy
soukromým společnostem.
Brání tak budoucí výstavbě
v „zelených“ zónách.

R

adnice Prahy 5 je pravidelně žádána o stanoviska k možnému prodeji
či směně pozemků na území
městské části, které jsou v majetku hlavního města. Velmi
často jde o scelování pozemků
drobných vlastníků, developerských společností a metropole v atraktivních lokalitách
s převahou zeleně, kde se dá
v budoucnu očekávat snaha
o změnu územního plánu a bytovou výstavbu.
„Praha 5 je jednou z nejzelenějších městských částí a některé lokality jsou tím pádem
mimořádně atraktivní pro novou
zástavbu. To je samozřejmě legitimní snaha investorů zhodnotit
pozemky, ale stejně legitimní je
vůle vedení městské části tuto
zeleň zachovat. Proto jsme jen
v posledním půlroce vydali šest

Chráníme památné duby na Pavím vrchu, říká místostarosta Martin Damašek

negativních stanovisek v podobných případech,“ vysvětluje tento
postoj místostarosta Prahy 5 pro
oblast majetku Martin Damašek
(TOP 09).
Aktuálně vydala Rada MČ
Praha 5 negativní stanovisko
k žádosti společnosti Satpo
Projekt VII o prodeji části
pozemků v majetku metropole
na smíchovském Pavím vrchu,
kde rostou památné stromy duby
letní. Na městských pozemcích

má podle záměru investora
vyrůst komunikace, která zpřístupní jeho další pozemky. To by
z technického hlediska umožnilo
budoucí zástavbu.
„V tomto případě měla Rada
k dispozici negativní stanoviska
Odboru životního prostředí,
protože městské pozemky jsou
v ochranném pásmu dubů letních
a jakákoli výstavba komunikace
by stromy přímo ohrožovala. Proti je i Odbor dopravy, Odbor sprá-

vy majetku a zásadní nesouhlas
vyjádřil Odbor územního rozvoje,
protože vůbec netušíme, jaký je
další záměr investora v této citlivé
lokalitě,“ doplňuje místostarosta
Damašek.
Podobně Praha 5 postupovala
v dalších případech. Například při žádosti o odkup části
pozemku v lokalitě biocentra
Bašta, která je součástí ochranného pásma přírodní rezervace
Prokopské údolí, parkové plochy
U Jinonického Rybníčka nebo při
žádosti o dlouhodobý pronájem
ke komerční činnosti u koryta
Motolského potoka.
„Negativní stanoviska
v podobných případech jsou
důležitá, ačkoli to někdy může
vypadat jako oprávněná žádost
drobného soukromého vlastníka.
Ale příběhů, kdy se nenápadně
zcelily pozemky v zeleni a během
několika let se podařilo změnit
územní rozhodnutí a začít stavět,
známe poměrně hodně. Praha 5
tím dává najevo, že rozšiřování
zástavby v zelených plochách
jednoduše nechce,“ uzavírá místostarosta s tím, že naopak vítá
výstavbu nových bytů ve vhodných místech, jak jsou proluky či
brownfieldy, kde městská část navíc dokáže vyjednat s developery
investice do veřejného prostoru
či pozemky pro nová školská
zařízení. n red

CYKLISTIKA

U Anděla zaparkujete
kola u stojanů

P

římo ve vozovce pěší zóny
vyrostly nové cyklostojany v centru páté městské
části na Andělu. Proces instalace
trval dva roky. „Těší mě, že po
dvouletém úsilí se mně podařilo dotáhnout tento záměr do
zdárného konce. Kola netvoří
překážku chodcům ani automobilům. Cyklostojany navíc
pomáhají kultivovat veřejný
prostor,“ konstatoval předseda
Výboru dopravního Prahy 5 Jan
Panenka (ODS).
Parkování kol ve vozovce,
takzvaný cykloparking, je celkem
běžný v mnoha městech Evropy.

V české metropoli jde spíše o
výjimku. „Většinou panují obavy
z omezení dopravy motorových
vozidel. Cyklostojany ovšem naopak spíše pomáhají. Třeba tím,
že brání nechtěnému parkování
aut v kritických místech, kde
zaparkované auto představuje
bezpečnostní problém. Třeba
před přechody pro chodce a podobně,“ míní předseda Panenka.
V tuzemsku zatím převládají
pro parkování kol na vozovce
pouze barevně vyznačená stání.
Ta ale nedovolují kolo uzamknout ke stojanu a řidiči automobilů je často ignorují. n red

Kola netvoří překážku chodcům ani motoristům, říká Jan Panenka

13

Pětka

PROSINEC /2021 I LEDEN /2022

KULTURA
GALERIE PRÁDELNA

„Něžná“ výstava Pavly Vaculíkové
Na prosinec, měsíc kontemplace
a rozjímání, připravila Galerie
Prádelna při Komunitním centru
Prádelna velmi zajímavou výstavu
renomované výtvarnice Pavly
Vaculíkové.

N

arodila se ve Zlíně, absolvovala
Pedagogickou fakultu v Ostravě
a následně postgraduální studium
v oděvním ateliéru (profesorka Zdeňka
Bauerová) a v prostorovém ateliéru textilních
a alternativních technik (profesorka Adéla
Matasová) na VŠUP v Praze. Působila především v jižních Čechách, kde vedla výtvarné
ateliéry a výtvarné dílny v Českém Krumlově,
Českých Budějovicích a okolí.
Věnuje se volné tvorbě, má na svém kontě
řadu samostatných a kolektivních výstav
či účastí na sympoziích v ČR a zahraničí,
kostýmové realizace pro různé audiovizuální
projekty „Apokalypsa“, spolupráci se souborem středověké a alternativní hudby Kviterna
a tak dále.
V roce 2016 se přestěhovala na Smíchov
do místa naproti Kinského zahrady, kde má
i svůj ateliér. „Vybrala jsem práce z různých cyklů a časových období a propojila
tak některá důležitá období osobně pro
sebe v jeden celek. Význam sehrál i termín
výstavy v čase zklidnění, které prosinec a leden s sebou nesou, tedy alespoň v nějakém
našem nasměrování či přání prožít adventní
a vánoční čas klidněji a jemněji,“ přibližu-

Vystaveny budou i obrazy z parafínu a vosku z cyklu „Madona 2014 – průsečík symbolu a současnosti“

je výstavu autorka. I proto zvolila cyklus
„Leporelo pro mého syna“, sérii vyšívaných
obrazů, takzvané puzzle. „Jsou to trpělivé
záznamy, kdy jsem svého syna učila poznávat svět, ale zároveň jsem si uvědomovala to
oddělení, jak význam jednoduchých pojmů
vnímám já jako dospělá a jak syn stojí
teprve na začátku před postupným odhalováním komplikovanosti či větší obsaž-

nosti pojmů. Je v nich obsažena symbolika
zřejmá jen dospělému, ale přesto zůstává
uchována hravost, křehkost a něžnost pro
dětské oči,“ říká.
Vernisáž výstavy se koná v pondělí
6. prosince 2021 od 17 hodin, kapacita návštěvníků je omezena a platí nutnost dodržovat všechna aktuální opatření. Výstava potrvá
do 30. ledna 2022, vstup je zdarma. n mč

GALERIE PORTHEIMKA

Helena Hrušková Slavíková. Seznamte se

A

kademická malířka
Helena Hušková Slavíková ve svých 97 letech
stále maluje, vymýšlí projekty
a tvoří. Její životní cestou je působení v oblasti výchovy dětí,
mládeže a dospělých v oboru
výtvarném. V Praze 5 působí
již déle než 50 let. Výtvarným
kroužkem prošly stovky dětí,
dnešní účastníci jsou již několikátou generací, která ateliérem
prochází.
Projekt Fenomen Hruška
až do 16. ledna 2022 představí
dílo a trochu i přiblíží život této
výjimečné dámy. Expozice se
zaměřuje na širší souvislosti její
tvorby a specifického přístupu
ve výuce dětí a mládeže v jejich
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Helena Slavíková Hrušková získala
v roce 2019 ocenění Čestná občanka
Prahy 5.

svobodném výtvarném projevu
a kreativitě, který je nadčasový.
V Portheimce se objeví
nejen tvorba Heleny Hruškové Slavíkové, ale i jejích
žáků. Bude mapovat existenci
Výtvarného spolku Hruška od
jeho vzniku až po současnost.
Mezi žáky Heleny Slavíkové
Hruškové patří známá jména,
jak na poli výtvarného umění,
tak i mimo něj (například
olympionik Vavřinec Hradílek,
primář neurologie v Motole
Aleš Tomek, umělec Vladimír
Franz, sochař Jiří Furst či tanečník Miroslav Kochánek).
Přínosem pro MČ Praha
5 je skutečnost, že po více než
padesát let mají děti, mládež

a dospělí trvalé a inspirativní zázemí pro výtvarnou volnočasovou aktivitu. Za tu dobu prošly
Výtvarným spolkem Hruška,
z. s., stovky dětí, které zde kultivovaly své výtvarné dovednosti,
vědomosti, estetické cítění,
tvořivost, fantazii. A toto vše se
jistě podepsalo i na jejich dalším
životním směřování. Ať již
zůstali věrni výtvarnému umění,
či se věnují jinému oboru.
Výtvarný spolek Hruška
i v současnosti rozvíjí potenciál
dětí, které se mohou do kroužku přihlásit. Přínosem jsou za
ta léta desítky, možná stovky
výstav a akcí pro děti, které
tento kroužek v Praze 5 pořádal
a pořádá. n red
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Projekt LAGRIS

Projekt
je
realizován
za
finanční
podpory
Technologické agentury České republiky v rámci
programu aplikovaného společenskovědního výzkumu
ÉTA. Projekt řeší tým výzkumníků z Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy a Znaleckého ústavu
bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pavlínu Filipovskou při recitálu doprovázel skladatel a zpěvák Pavel Skalický

PAVLÍNA FILIPOVSKÁ

Legenda Semaforu
si podmanila Lampárnu
Během roku upoutalo zájem naší veřejnosti životní
jubileum Jiřího Suchého a také zpěvačky, herečky
a moderátorky Pavlíny Filipovské. Spolu s tím se vyrojily
v naší paměti vzpomínky na slavné dny Semaforu, který
byl obdivuhodnou „líhní“ písniček.

P

avlína Filipovská si už dlouho přála setkat se se svými
příznivci. A to se jí podařilo
díky Městské části Praha 5 při
zdařilém hudebním recitálu na
Smíchově v Lampárně. Za radnici
Prahy 5 gratulovala semaforské
legendě zastupitelka Marie Ulrichová Hakenová (KDU-ČSL).
Návštěvníci si v originálu
mohli poslechnout semaforské
písničky Včera neděle byla,
Kapitáne, kam s tou lodí, Proč se
lidi nemaj rádi, které vždy patřily
k těm nejpopulárnějším. Pavlína
Filipovská si bezvadně popovídala se svými posluchači. Pořadem,
v němž si diváci mohli také vychutnat nestárnoucí semaforské
evergreeny v podání houslistky
Dany Kláskové, provázel i zpíval
skladatel a zpěvák Pavel Skalický.
Do Lampárny se tak spolu
s legendárními evergreeny
přestěhovala atmosféra „zlatých
šedesátek“, o nichž se dnes studenti hudební konzervatoře učí
jako o „ikonické éře“. Tehdy se
začala prosazovat divadla malých
forem, v nichž se rodila moderní
česká populární hudba. A tento
pořad je unikátní v tom, že Jiří
Suchý a Pavlína Filipovská jsou
dnes jedni z mála umělců, kteří
se s námi mohou o zážitky z této
éry podělit. Zpěvačka přitom
říká, že „věk je jenom číslo
a záleží na člověku, jak se cítí, na
jeho duši“. Byla spolu s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem v počátcích
Semaforu také jeho duší, tehdy
jednou z nejmladších. Z „osmič-

ky“ ve svém jubileu nedělá žádné
tabu, její recitál jiskří vitalitou,
mladistvým temperamentem
a speciálním „tatínkovským“
humorem. Znovu nám tak potvrzuje, že „jablko nepadá daleko od
stromu“. František Filipovský byl
nejen výborným hercem, ale i geniálním českým dabérem, který
měl sympatie pro francouzský
humor. A inteligentní i kultivovaný humor je v našem životě
vzácným lékem.
Svůj písničkový recitál ve
smíchovské Lampárně Pavlína
Filipovská odstartovala písničkou Včera neděle byla. Tu má
nejraději a je jí prý lékem v nynější pandemii. Dlouho snila, že
ji znovu a „live“ zazpívá lidem,
aby je v této nelehké době potěšila. Má velké přání: poděkovat
úžasnému principálovi Semaforu
Jiřímu Suchému. Jako „zajíc nerozkoukaný“ se zde objevila mezi
úžasně inteligentními a tvůrčími
lidmi. Suchý a Šlitr byli přísní,
ale zároveň laskaví. Naučili ji
pro život něco velice důležitého:
učit se skromnosti a respektu.
Stejně tak vážit si rodičů. Slavný
tatínek František Filipovský byl
velice vytížený, ale jakmile měl
volno, věnoval se rodině. Pavlína
Filipovská proto říká, že je „dítko
válečné“, ale měla štěstí na výborné rodiče a vyrůstala za hradbou láskyplného domova, což byl
ten největší dar (a také talent),
který jí mohli rodiče dát. n

Projekt se zaměřuje na vybrané aspekty prevence
dětských úrazů, zejména pak na zmapování, jak
děti v předškolním a mladším školním věku dokážou
identifikovat rizika vyskytující se při rozličných
životních situacích. Kromě dětí výzkum cílí také na
rodiče, u nichž je zjišťováno, jaké osobní postoje
k této problematice zastávají a jakým způsobem své
děti vedou k zodpovědnému přístupu k jejich zdraví
a bezpečnosti. Jelikož je řešení projektu založeno
na komplexním přístupu, jsou do výzkumu zahrnuti
také učitelé, kteří formou řízených rozhovorů
podávají výzkumníkům zpětnou vazbu o tom, jak je
dané téma zahrnuto do standardní výuky na jejich
školách.

V roce 2020 bylo v rámci projektu LAGRIS provedeno
dotazníkové šetření mezi rodiči, kterého se
zúčastnilo 354 respondentů. První vlny výzkumu
se zúčastnily čtyři fakultní základní a mateřské
školy, kde byla provedena pilotáž vytvořených
evaluačních pracovních listů. Pro druhou (hlavní)
vlnu šetření pak bylo vybráno celkem 12 škol,
z nichž dvě jsou také z Prahy 5. Jedná se o Fakultní
základní školu s rozšířenou výukou jazyků při PedF
UK, Drtinova 1/1861 a Základní školu a mateřskou
školu Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060.

ADVENTNÍ KONCERT
vánoční melodie a koledy

úterý 7. prosinec v 17 hodin
KC Prádelna
Holečkova 38a

ALŽBĚTINSKÁ SERENÁDA
představení vznikajícího CD

čtvrtek 16. prosinec v 17 hodin
Lampárna Coworking
Lidická 31
Účinkují: Dana Klásková a Pavel Skalický
Vstupné dobrovolné, koncerty se konají za podpory MČ Praha 5
www.duodana.cz

Daniela Hatinová
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ROZHOVOR
VRCHNÍ SLÁDEK PIVOVARU STAROPRAMEN JAN ŠPAČEK:

Snažíme se být
dobrým sousedem
Jan Špaček působí v pivovaru Staropramen 18 let
a za tu dobu toho stihl opravdu hodně. Je autorem
receptur netradiční Jedenáctky a Extra Chmelené 12,
tato piva vyhledávají tisíce konzumentů. Od letošního
roku je vrchním sládkem ve smíchovském pivovaru
a hned stál u historického počinu.

P

ivovar Staropramen zaznamenal velký úspěch, když na
třech podzimních degustacích
získal deset medailí. „Nejvíce se nám
zadařilo v kategorii světlých výčepních
piv soutěže Pivo České republiky, kde
naše piva Braník Aleš, Staropramen
Smíchov a Braník Světlý obsadila
kompletní stupně vítězů. Podobný
hattrick v historii našich pivovarů
s kolegy nepamatujeme. Svědčí to
o nadstandardní kvalitě našich piv,“
říká Špaček.

n Určitě existují odlišnosti, ale můžete čtenářům přiblížit, jak degustační soutěže zpravidla probíhají?

Každá soutěž je trochu jiná. V některých se hodnotí pořadí přidělených
vzorků, někdy se přidělují body.
Všechny soutěže mají ale jeden
společný prvek, a to je, že degustátoři
nevědí, jaké vzorky degustují. Mezi
jednotlivými pivy je možné chuť
zneutralizovat degustačním soustem,
nejvhodnější je pro tyto účely suchý
chléb. Každá degustace je vlastně
i takovým setkáním pivovarníků.

Rád bych ještě někdy
uvařil piva, která si
v minulosti nenašla
místo na trhu.
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Za každý pivovar totiž na degustaci
přijíždí sládci, podsládci nebo třeba
manažeři kvality. Dále může být degustační komise doplněna o nezávislé
členy z řad odborné veřejnosti. Taková
degustace je tedy vlastně i příležitostí
k neformálnímu setkání.
Nejraději mám
ležák, ale rád
ochutnávám
i jiné typy piv,
říká vrchní sládek

n Pivovar Staropramen je historicky
silný právě v kategorii výčepních piv,
legendární je smíchovská desítka…

Je to tak, pivovar v 19. století vyrostl
právě díky autentické receptuře
smíchovské desítky. Na Smíchově se
pod rukama sládka Trnky zrodilo
pivo s poctivou chutí, ale dostupné
každému. Máme to v DNA a odkaz
předchůdců ctíme stejně jako celé
pivovarské řemeslo. Ale není to jen
o výčepních pivech. Náš Ležák je
úspěšný nejen v Česku, ale také v zahraničí. Důležitý je také Smíchovský
výběr, skládající se z velice zajímavých
a různorodých piv, která jsou u konzumentů stále oblíbenější.
n Proč a jak Smíchovský výběr
vznikl?

Klademe důraz na výběr kvalitních
surovin. Právě v nich je cesta k novým
pivům nebo obrození tradičních
receptur. Každé z těch piv má za sebou
příběh. Granát je prověřen desítkami
let, Nefiltr zase inspirován německou
a belgickou pivní kulturou, Velvet je
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známý díky lavinovému efektu a Extra
Chmelená 12 je pocta žateckému
poloranému červeňáku. Poprvé jsme
Smíchovský výběr uvedli na trh v roce
2018, a to do hospod a restaurací.
Letos se dostal také na pulty obchodů.
n Nesouvisel tento krok s rozmachem minipivovarů, kterých je nyní
v Česku zhruba pět set?

Samozřejmě i tento fenomén to ovlivnil. Osobně boom minipivovarů vítám, ačkoli čas ukáže, pro kolik z nich
je na tuzemském trhu dlouhodobý
prostor a odbyt. Celé odvětví výrazně
ovlivnila pandemie, ale konzumentům jsou nyní dostupnější nejrůznější
pivní styly, což je inspirací i pro velké
pivovary, jako je ten náš.

Všechny soutěže mají
jeden společný prvek, a to
je, že degustátoři nevědí,
jaké vzorky degustují.

n Jaké pivní styly máte nejradši vy
sám?

Nejraději mám ležák, ale rád ochutnávám i jiné typy piv. Ty jsou však
leckdy příliš výrazné, může to být na
úkor pitelnosti. Velmi rád ochutnávám například lambiky, nad kterými
klasický pivař jen kroutí hlavou. Svou
vůní a chutí totiž pivo příliš nepřipomínají. A právě po tomto pivu přijde
příjemně hořký ležák k chuti.

n Vraťme se na Smíchov. Pivovar
je jeho součástí již více než 150 let.
Co pro vás znamená sounáležitost
s městskou částí Praha 5?

Chceme být společnost, která podporuje komunity, v nichž působí. Snažíme
se být dobrým sousedem, schopným
pomocníkem a do dění v městské části
se aktivně zapojovat. První projekty
začaly vznikat, jak se říká, ‚na koleni‘
před 15 lety, od té doby je vše na
mnohem lepší úrovni. V roce 2018 pak
uzavřel náš pivovar s Prahou 5 memorandum o spolupráci.

n Můžete uvést nějaké konkrétní
aktivity?

Nejstarším a stále trvajícím projektem
směrem ke komunitám jsou Dny, kdy
pomáháme aneb Community Days.
Nejen prostřednictvím dobrovolnické
práce, ale také finančně a odborně
pomáháme dlouholetým partnerům
z Prahy 5, jimiž jsou centrum Helppes,
Stanice přírodovědců a Komunitní
centrum Prádelna. Od roku 2017

Jan Špaček
pracuje pro
smíchovský pivovar
skoro dvacet let

otevíráme pivovarský dvůr široké veřejnosti, sousedské setkání Výčep Pod
komínem se stalo velice oblíbenou
akcí se stovkami účastníků. Že je naše
práce s komunitami na vysoké úrovni,
potvrzuje také odborné hodnocení
aliance Byznys pro společnost, v jejímž ratingu TOP Odpovědná firma se
pravidelně umísťujeme mezi nejlepšími velkými firmami, a právě v oblasti
komunit patříme mezi nejužší špičku.
n Za dva roky budete ve Staropramenu dvě dekády. Co byste do té
doby rád stihl?

Rád bych ještě někdy uvařil piva,
která si v minulosti nenašla místo
na trhu. Dále bych chtěl doplnit svůj

tým o zaměstnance, kteří budou mít
pivovarské řemeslo opravdu rádi. Srdcařů je stále méně a poslední dobou je
obtížné takové lidi najít. Pokud se pivo
vaří opravdu s láskou, je to znát i na
výsledku.
n A na závěr otázka k tématu, kterému se v tomto čísle věnujeme více –
co pro vás znamená svoboda?

Je to pro mě jedna z nejdůležitějších
hodnot. Vařit pivo, které neurčí nějaký
centrální plán, ale poptává zákazník.
Díky svobodě podnikání mohlo
vzniknout již zmíněných několik
stovek minipivovarů, díky svobodě
pohybu se můžeme vydat za poznáním do jiných pivařských zemí. n red
17
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ŠKOLSTVÍ
SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Investice, která se
mnohokrát vrátí
Rodiče a často ani samotné školy přesně nevědí,
koho si pod pojmem sociální pedagog představit.
Přitom jeho práce výrazně pomáhá měnit klima školy tak,
aby se v ní všichni cítili lépe. To se pozitivně
odráží nejen na studijních výsledcích dětí,
ale i v jejich motivaci dále se vzdělávat.

P

rávě to je klíčové pro
prosperitu nás všech,
přesto sociálního pedagoga
zatím nalezneme jen zhruba ve
čtyřicítce českých škol. Úspěšné
průkopníky školské sociální
práce máme v Praze 5 hned tři –
základní školy Kořenského,
Grafická a Chaplinovo náměstí.
Potřeba socializační funkce
Ačkoli jde o poměrně žádaný
akreditovaný magisterský obor,
pozice sociálního pedagoga
stále není ve školách systémově
nastavena a je tak problematické
ji financovat. V časech pandemie
a prohlubujících se nerovností ve
vzdělávání se ukazuje, že školy
stále plní převážně funkci vzdělávací, zatímco funkce socializační
zůstává upozaděna. Přitom potřeba, aby škola plnila roli i v této
oblasti, citelně narůstá. Prohlubují se sociální a ekonomické
rozdíly ve společnosti a logicky
tedy i mezi dětmi, zvyšují se
počty dětí cizinců.
Primárně je sociální pedagog
financován z výzev Ministerstva
školství s názvem Šablony a jde
o podporu z fondů EU. V několikaměsíčním období, kdy jedna
Šablona doběhla a druhá ještě
nebyla schválena, spolufinancuje
sociální pedagogy městská část.
„Roli sociálního pedagoga považuji za mimořádně
důležitou. Osvědčil se například
v ZŠ Grafická, která je takovým
průkopníkem v této oblasti. Velmi dobré zkušenosti má i paní
ředitelka Daňhelková v ZŠ Kořenského. Podpora městské části
je zcela na místě,“ říká starostka
Renáta Zajíčková (ODS).
Vyhledávaná škola
pro všechny
Na ZŠ Kořenského zavedla roli
sociálního pedagoga ředitelka
Mgr. Bc. Libuše Daňhelková. Ve
funkci ředitelky zde nedávno
oslavila deset let. Nutno dodat,
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že velmi úspěšných. Díky jejímu
progresivnímu přístupu a nadšení
pro inovace si škola s náročným,
sociálně různorodým prostředím
získává mezi rodiči stále větší
oblibu. Nebylo tomu tak vždy.
Žáků zde bylo podstatně méně,
přitom převládal velký podíl
cizinců, romských dětí nebo dětí
se specifickými poruchami učení.
S výzvou si ředitelka poradila. Se
svými pedagogy postupně vybudovala vyhledávanou školu, kde
očekávanou péči nachází všechny
skupiny dětí. Škola se zbavila nálepky „pro problémové“
a ožila. Zaměření na specifické
potřeby žáků i multikulturní
prostředí částečně zůstalo, přesto
(a možná i právě proto) je klima
školy jedinečné. Zásluhu na tom
má dobře sladěný podpůrný tým
včetně pečlivě zasazené pozice
sociálního pedagoga.

Děláme dobrou praxi
pravidlům navzdory.
LIBUŠE DAŇHELKOVÁ,
ředitelka ZŠ Kořenského

Škola k této pozici dospěla
přirozeně, nicméně hlavní roli
v tom nesehrála jen specifická
skladba dětí. Zároveň s tím, jak
se obecně zvyšují nároky na učitele (čím dál větší role informatiky, více učiva i častější změny),
obecně se zvyšuje i potřeba škol
mít podpůrného pracovníka plně
zaměřeného právě na socializační funkci školy.
Balancovat na hranici
pedagogické a sociální práce
mohou jen lidé s velkým srdcem
a jasnou vizí. V ZŠ Kořenského
je to mladá pedagožka Dag-

Ředitelka ZŠ Kořenského Libuše Daňhelková (vlevo)
se sociální pedagožkou Dagmar Kudličkovou

mar Kudličková. Bez nadsázky
srdcařka, která si v zatím nejasně
vymezených vodách školské
sociální práce razí svou vlastní
cestu. Pomáhá tam, kde je třeba.
Nastavila komunikaci i hranici
mezi školou a OSPOD. Stala se
nedílnou součástí podpůrného
týmu a svou roli v rámci školy
společně s ředitelkou dále zdokonaluje.

Pomáhám
opravdu ráda,
ale spasitelským
komplexem netrpím.
Vím, kde moje úloha
začíná i končí.
DAGMAR KUDLIČKOVÁ,
sociální pedagog ZŠ Kořenského

Dagmar pracuje nejen s žáky,
ale především s rodiči a kolegy, tedy s lidmi klíčovými pro
vzdělávání a celkový rozvoj
žáka. Kromě nejrůznějších

aktivizačních činností se školním
kolektivem využívá i přímou sociální práci s rodinami. Pomáhá
zmírňovat problémy a přispívá
k jejich řešení. Výjimkou tak
není například ani to, když rodinu doprovodí na úřad a pomůže
vyplnit příslušné formuláře.
Přitom si sama vytyčila hranici, za kterou její role končí. Ve
vhodnou chvíli propojí rodinu se
zavedenými sociálními službami,
které nabízí například dluhové
poradenství.
Důvěra je základ
Citlivý přístup konkrétního
člověka propůjčuje škole jako
instituci lidskou tvář. Umožňuje
to budovat mezi školou a rodinou důvěrný vztah, který je pro
úspěšné řešení problémů klíčový.
Výsledkem je dítě klidnější
a pozornější, což prospívá celému
školnímu kolektivu. Je to mravenčí práce s velkými přínosy.
V ZŠ Kořenského ale i dobře
vycítili, že do socializace musíme
zapojovat i rodinu, bez jejíž
součinnosti výsledky nemohou
být trvalé. Díky tomuto přesahu a viditelným výsledkům se
škola stala příkladem dobré praxe
a jedním z tahounů sociální práce
českého školství. Poskytuje online
stáže pedagogům z regionů,
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ZÁPISY

Všechny žádosti letos úspěšné
Navýšení kapacit
mateřských a základních
škol zřizovaných Městskou
částí Praha 5 dokázalo
pokrýt letošní poptávku.
Všechny spádové děti byly
umístěné, ale rezervy jsou
minimální.

míst. I přesto průměrná naplněnost stoupla na 83 procent.
Tlak na kapacity základních
a mateřských škol by podle
demografické studie měl stoupat
minimálně do roku 2030. Trend
ovlivní zejména probíhající a budoucí masivní bytová výstavba
zejména v lokalitách Barrandova, Radlic a Smíchova.
„S tímto vývojem současné
vedení Prahy 5 samozřejmě počítá, mimo jiné i v rozvojovém
dokumentu Strategie 2030+.
Dovolím si říct, že investice,
které proudí do modernizace našich školských zařízení,
zvyšování kapacit a zejména do
projektů nových škol v následujících letech, jsou největší
v novodobé historii městské
části. Ale jsou to investice, které
zajistí kvalitní výuku pro všechny stávající o nové spádové děti

J

eště v průběhu října bylo
do mateřinek nově zapsáno a přijato 88 dětí. Stále
ještě zbývá 29 volných míst, ale
průměrná naplněnost mateřských škol zřizovaných pátou
městskou částí dosáhla 94 procent a některé mateřinky jsou
zcela zaplněné nebo na hranici
kapacity.
O něco lepší je situace v základních školách. Pro letošek se
podařilo navýšit kapacity o 180

Prahy 5, a určitě se vyplatí,“
uvedla starostka Renáta Zajíčková (ODS).
Současné vedení radnice tím
do značné míry dohání resty
z minulého období, kdy byla
problematika kapacit školských
zařízení opomíjena a nebylo
na co navázat. Predikce kapacit
mateřských a základních škol
do roku 2030 pro jednotlivé
lokality projednali radní letos
v červnu a říjnu. n red

usneseni.praha5.cz/#!Bod/88129
usneseni.praha5.cz/#!Bod/89691

INVESTICE

Nutná novela zákona
Míč je na straně nové sněmovny.
Aktuálně potřebujeme přijetí
novely zákona o pedagogických pracovnících a vyčlenění
potřebných financí z rozpočtu.
„Osobně budu z poslanecké
lavice pracovat na tom, aby se
tak stalo co nejdříve. Můžeme si
být jistí tím, že taková investice
se nám všem několikanásobně
vrátí,“ prohlásila starostka.
Studie o nerovnostech ve
vzdělávání od PAQ Research
a think-tanku IDEA, na které se
podílel sociolog Daniel Prokop,
uvádí, že žák, který dokončí
alespoň střední školu, odvede za
svůj život do veřejných rozpočtů
zhruba o 2,5 milionu korun více
než žák pouze se základním
vzděláním. Vedle ekonomických
přínosů má vyšší vzdělanost vliv
také na vnímání demokratických
hodnot, důvěru ve společnost
i její soudržnost. n red

Kapacity základních škol stačí. Zatím

D

o roku 2030 vyroste na
území Prahy 5 odhadem
bezmála jedenáct a půl
tisíce nových bytů. Bezkonkurenčně nejvíce, zhruba polovina
z celkového počtu, v lokalitě
Barrandov a Hlubočepy. V řádu
vyšších stovek bytů pak vyroste
v lokalitách Smíchov, Radlice
a Jinonice. Demografická studie
předpokládá, že se během osmi
let výrazně zvýší počet školou
povinných dětí.
„Aktuální odhady uvádí,
že v roce 2030 budeme mít až
o tři tisíce školáků ve věku od
6 do 14 let více, než je tomu
dnes. To je nárůst bezmála
o 40 procent. Na to samozřejmě musíme reagovat a intenzivně pracujeme na nových
projektech výstavby školských
zařízení nebo rozšiřování kapacit stávajících škol, zejména
v nejvytíženějších lokalitách,“
říká starostka Renáta Zajíčková
(ODS).
Plánované investiční akce
se týkají prakticky všech lokalit
Prahy 5. Na Smíchově se už pro
tento školní rok navýšily kapacity v ZŠ Drtinova o tři kmenové
třídy s kapacitou 72 míst. Další
dvě nové třídy vzniknou v průběhu dvou let v ZŠ Kořenského
a v rámci projektu Smíchov

Foto: Pixabay.com

kde chtějí stejnou praxi rozvíjet
také. Nedávno se navíc dostala
do hledáčku odborníků MŠMT
a nadace Sirius, kteří pracují na
legislativním ukotvení sociálního
pedagoga ve struktuře školy. Že
jde o krok správným směrem,
ukazuje Praha 5 – nejen místní
progresivní školy, ale i osvícený zřizovatel, který tyto pozice
finančně podporuje již roky.

Budoucí výstavba přinese tlak
na kapacity škol

City vyroste úplně nová škola
s kapacitou 600 míst.
„Současné vedení radnice
začalo s developery uzavírat
memoranda o spolupráci
a díky tomu se jako městská
část dostáváme za výhodných
podmínek k pozemkům na
výstavbu nových školských za-

řízení, jako v případě Smíchov
City. Případně nám investor
poskytne dočasné či trvalé
prostory k užívání,“ přibližuje
starostka Zajíčková.
To je i případ ZŠ Nepomucká, kde se jednak vypracovala
objemová studie na navýšení
kapacity o 300 míst a v době
budování nové školy vzniknou dočasné prostory v areálu
TELLUS. Na dobré cestě je
i výstavba nové školy na Cibuleckém kopci s kapacitou 300
míst. Městské části se podařilo
dohodnout s magistrátem klíčovou směnu pozemků, a i v tomto případě je už zpracovaná
objemová studie.
Výstavba nového školského
zařízení je plánována v areálu
Waltrovky v Radlicích. Nová
škola pro 1. stupeň s plánovanou kapacitou 300 míst
počítá i s případným pozdějším
rozšířením pro 2. stupeň ZŠ.
Významné navýšení kapacit
čeká samozřejmě i lokalitu
Hlubočepy a Barrandov. ZŠ Pod
Žvahovem bude mít od příštího
školního roku k dispozici další
tři nové kmenové třídy s kapacitou 90 míst a nová základní
škola pro 600 žáků vyroste
v nové zástavbě na sídlišti Nový
Barrandov. 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 6. 12., 17 hodin

Pavla Vaculíková – „Něžně“
Vernisáž výstavy. Vstup zdarma
n 7. 12., 17 hodin

Adventní koncert
Účinkují Dana Klásková
a Pavel Skalický. Vstup zdarma
n 8. 12., 14 hodin
Tibet
Povídání o zemi a lidech.
Vstup zdarma
n 9. 12., od 14 do 18 hodin

Vánoční swap
Výměnný bazar pro veřejnost
Pravidelné aktivity pro seniory
z MČ Praha 5 (zdarma)
Všechny pravidelné kurzy
pro seniory končí 17. 12. 2021
a poté začínají 10. 1. 2022.
Na všechny pravidelné kurzy kromě
iKavárny je nutno být přihlášen,
kapacita omezena.

n 19. 1., od 13 do 17 hodin
Knižní freeshop
Výměnný bazar knih pro veřejnost
n 24.–27. 1.

Lednový turnaj SENzačních
SENiorů ve stolním tenise
VII. ročník tradičního turnaje
seniorů, pouze pro registrované
a přihlášené hráče
KOMUNITNÍ CENTRUM LOUKA
Kapacita všech akcí je omezena
a účastníci musí být předem
přihlášeni na kclouka@seznam.cz
nebo na tel. 775 788 006.
n 1. 12., 13 hodin
Vánoční setkání v Louce
Společné tvoření vánoční
výzdoby centra, zdobení perníčků
a povídání o vánočních zvycích
n 6. 12., 9 hodin

Ledový porcelán – vánoční
ozdoby
n 6. a 13. 12, od 9 do 11 hodin
iČajovna
n 8. 12., 13 hodin

n 13. 12., 15 hodin
Ruční práce – vánoční kosmetika
Výroba voňavých dárků. Materiál
zajištěn. Kapacita omezena

PRAVIDELNÉ KURZY
PRO SENIORY
n Počítačové kurzy

Út 7. a 14. 12.
1. skupina (8.30–9.30)
2. skupina (9.30–10.30)
3. skupina (10.30–11.30)
Pá 3., 10. a 17. 12.
Pokročilí (13–14)
n Angličtina
Čt 2., 9. a 16. 12.
1. skupina – mírně pokr. (9–10)
2. skupina – pokr. (10–11)
3. skupina – začát. (11–12)
Konverzace (13–14)
n Trénování paměti
St 1., 8. a 15. 12.
1. skupina (8.30–9.30)
2. skupina (9.30–10.30)
3. skupina (10.30–11.30)

PRO SENIORY
n 10., 17., 24. a 31. 1.,

n 19. 1., 13 hodin
Tvůrčí dílna – ledový porcelán
n 21. a 28. 1., od 9 do 12 hodin
Kurz kresby – portrét
v rámci projektu L. Očenášek
n 24. 1., 10 hodin
Šicí dílna
Výroba látkových hraček,
tašek a dekorací pro potřeby
CSOP Praha 5

PRAVIDELNÉ KURZY
PRO SENIORY
n Počítačové kurzy
Út 11., 18. a 25. 1.
1. skupina (8.30–9.30)
2. skupina (9.30–10.30)
3. skupina (10.30–11.30)
Pá 14., 21. a 28. 1.
Pokročilí (13–14)
n Angličtina
Čt 13., 20. a 27. 1.
1. skupina – mírně pokr. (9–10)
2. skupina – pokr. (10–11)
3. skupina – začát. (11–12)
Konverzace (13–14)

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

Šicí dílna
Výroba látkových hraček,
tašek a dekorací pro potřeby
CSOP Praha 5

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 Trénování paměti
St 12., 19. a 26. 1.
1. skupina (8.30–9.30)
2. skupina (9.30–10.30)
3. skupina (10.30–11.30)

n 19. 1., 12 hodin
Slavnostní otevření knihovny
v KC Prádelna

n 13. 12., 11 hodin
Kutilská dílna – výroba dřevěných
výrobků

n 17., 31. 1. od 11.00 hodin
Kutilská dílna – výroba dřevěných
výrobků

Změna programu vyhrazena
s přihlédnutím k možným vyhlášeným opatřením a nařízením.

PŘEDVÁNOČNÍ TIPY
jejich milovanou babičku.
Jenny se po válce vrací na
jeden večer do rodinné vily,
nyní státní mateřské školy,
aby si na zahradě natrhala
třešně a našla odpověď na tu
nejdůležitější otázku. Snímek
je z první čtené.
19. 12., 16 hodin

Pražákovo
kvarteto
12. 12., 19 hodin

Míru zdar!
Premiéra inscenace
divadelního spolku JEDL ve
Winternitzově vile. Vychází
ze vzpomínek vnoučat Josefa
a Jenny Winternitzových na

20

Akce navazuje na již tříletou
tradici Vánočních koncertů pro
Prahu 5.
Letošní program nabídne
ochutnávky z děl Josefa
Haydna a Antonína Dvořáka. Koncert se koná v kostele
sv. Václava na Smíchově. Doba
trvání zhruba 60 minut. Vstup
zdarma.

Nejsvětější Trojice
na Malostranském
hřbitově
Pět předvánočních duchovních
koncertů: čtyři varhanní koncerty se budou konat ve dnech
8. 12, 15. 12., 22. 12. a 29. 12.
2021. Délka každého koncertu
bude 30 až 40 minut. Koncert
jazzového kvarteta (jazzová
sekce Okamžitého Filmového Orchestru s programem:
jazzová úprava filmových
skladeb Pink Panther, Fantomas, James Bond theme,
Beatles, Varhanova autorská
tvorba – soundtrack k filmu
Jan Kaplický: Profil) proběhne
dne 9. 12. 2021 v letohrádku
Portheimka v Galerii skla.
Vstup na všechny koncerty
je zdarma.

12. 12. 2021
14 hodin

Se starostkou
Okolo Pětky
Setkání se starostkou Prahy 5
tentokrát s vánoční tématikou.
Sraz před kostelem
Církve československé
husitské Praha,
v ulici Na Václavce 117/1.
Setkání proběhne za dodržení
epidemiologických opatření.
Účastníci se mohou v předstihu přihlásit na e-mail
jana.mokrosova@praha 5.cz.
Podrobnější program najdete
na facebooku MČ Praha 5.
Těšíme se na vás.
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KOSTEL SV. VÁCLAVA

70 Kč / ozdoba

DOPROVODNÝ
PROGRAM

POŘAD MŠÍ SVATÝCH
O VÁNOČNÍCH
SVÁTCÍCH 2021
Pátek 24. 12. – Štědrý den
n 7.30 hodin – rorátní mše sv.
n 16 hodin – mše sv. pro rodiny s dětmi
n 22 hodin – půlnoční s koledami (kostel sv. Gabriela)
n 24 hodin – půlnoční s koledami

Zdobení vánočních
ozdob

Sobota 25. 12. 2021 – Boží hod vánoční
n 8 hodin – mše sv.
n 15 hodin – mše sv. (Palata)
n 18 hodin – mše sv.

Neděle 26. 12. 2021 – svátek Svaté rodiny
n 8 hodin – mše sv. s obnovou manželského slibu
n 9.30 – mše sv. s obnovou manželského slibu
n 1
 1.15 hodin – mše sv. s obnovou manželského slibu
(kostel sv. Gabriela)
n 18 hodin – mše sv. s obnovou manželského slibu

Workshop zdobení vánočních ozdob
pro děti a dospělé

museumportheimka.cz

n 9.30 hodin – mše sv. pro rodiny s dětmi

Rezervace termínu (10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30)
na emailu: programy@museumportheimka.cz nebo
na telefonu: +420 776 036 111

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

Adventní koncerty
KOSTEL
KRISTA
SPASITELE
NA
BARRANDOVĚ

12. prosince 2021 19:30
Ave Maria

účinkují Virtuosi di Praga (um. vedoucí Oldřich Vlček)

19. prosince 2021 19:30
Vidi speciosam

účinkuje Ensemble Hilaris (um. vedoucí Kryštof Spirit)
Grussova 6, Praha 5 Barrandov
Vstupné dobrovolné, kostel je lehce temperován.
21
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SENIOŘI A SOCIÁLNÍ PÉČE
KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁDELNA A LOUKA

Knižní freeshop, koncert, Tibet.
V nabídce je toho ještě víc
Poslední měsíc roku bývá ve
znamení rekapitulace celého
roku, setkávání s blízkými
a přáteli a společné přípravy
na nadcházející svátky. Bohužel
i letos aktuální epidemická
situace velmi výrazně omezuje
právě tento aspekt společně
strávených chvil prosincových
aktivit.

N

icméně i v této komplikované
době připravila komunitní
centra Prádelna a Louka řadu
zajímavých aktivit, které se však uskuteční s omezeným počtem návštěvníků a za dodržování všech platných
opatření.
V KC Prádelna pokračuje zimní
semestr vzdělávacích a pohybových
kurzů pro seniory, kromě těchto
pravidelných aktivit však je připraven
i pestrý program pro návštěvníky bez
rozdílu věku.
Zahájí jej v pondělí 6. prosince
v Galerii Prádelna vernisáž výstavy
Pavly Vaculíkové, na které představí
miniaturní průřez částí své tvorby.
Den poté se koná Adventní koncert
v podání Dany Kláskové a Pavla Skalického. Na středu 8. prosince od 14
hodin bylo z listopadového termínu
přesunuto povídání o Tibetu a setkání
s Tenzin Palmo, jedinou českou
tibetskou mniškou vysvěcenou Jeho
Svatostí dalajlamou, která žila a studovala sedm let v ženském klášteře
Kopan v Nepálu. Nabitý týden završí
ve čtvrtek 9. prosince od 14 do 18
hodin Vánoční swap – výměnný bazar
pro veřejnost, kde můžete získat dárky
pro své blízké či naopak obdarovat
někoho jiného.
Na výše uvedené akce je vstup
zdarma, zároveň je doporučeno se
předem přihlásit a rezervovat si místo.
Látkové hračky pro děti
V KC Louka chystají ohlédnutí, co
všechno seniorští účastníci pravidelných aktivit stihli v letošním roce.
Kromě rozvoje vlastních dovedností či
získávání znalostí však místní senioři
tvoří i pro ostatní. Od září se zde opět
pravidelně setkávaly švadlenky, které
ušily pro děti z jeslí Na Hřebenkách
spousty látkových hraček: koníky,
pejsky, sovičky a kočičky. Hračky
již byly „tajně“ předány do jesliček

22

Kurz malby
v prosinci končí
komorní vernisáží

Máte přebytečné
knihy? Přijďte si je
vyměnit za jiné

Mikulášovi. Všem šikovným dámám
patří veliké poděkování a v lednu se
již všichni těší na další šicí dílny.
V prosinci návštěvníky centra čeká
také slavnostní zakončení Kurzu malby v podobě komorní vernisáže, kde
budou vystaveny v KC Louka obrazy
všech dvanácti účastníků. Každý stihl
většinou namalovat dvě větší plátna –
a to s tématem květin a krajinomalbu. Výsledky jsou opravdu úchvatné
a bude se na co dívat.
Také zde platí nařízení ohledně
omezené kapacity a další aktuální
opatření.
Komorní knihovna otevře v lednu
Od 20. prosince 2021 mají „studenti“ z řad seniorů vánoční prázdniny

a pravidelné kurzy v obou komunitních centrech začnou 10. ledna 2022.
Na leden kromě toho chystá KC
Prádelna slavnostní otevření komorní
knihovny, která vznikla za podpory
pivovarů Staropramen. V souvislosti
s tím se chystá Knižní freeshop – obdoba výměnného bazaru pro nejširší
veřejnost, který bude však tematicky
zaměřen pouze na knihy. Ve středu
19. ledna 2022 od 13 do 17 hodin
může kdokoliv přijít a vyměnit svoje
již přečtené knihy za jiné, případně
obdarovat knihou dalšího či najít si
nějakou publikaci pro sebe.
Na poslední lednový týden nového
roku je zde pak plánován VII. ročník
Lednového turnaje SENzačních
SENiorů ve stolním tenise. V loňském
roce musela být tato zavedená a oblíbená akce přerušena, tudíž všichni
doufají, že v roce 2022 dojde k obnovení tradice.
„Na konci roku 2021 se nacházíme v komplikované a nelehké situaci
v souvislosti s pandemií. Plánování
kulturních a společenských akcí je tak
mnohem náročnější nežli kdykoliv
předtím. Jsem rád, že i v této obtížné
době připravují naše komunitní centra
pestrý program, neboť především na
seniory, kteří tvoří podstatnou část
pravidelných návštěvníků, doléhá
tíživá atmosféra zvláště silně,“ řekl
radní pro sociální oblast Petr Lachnit
(ANO). n red
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Nový projekt rovněž podporuje mezigenerační solidaritu

JESLE NA HŘEBENKÁCH

Babičky čtou
dětem pohádky
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5,
p. o., (CSOP) na podzim letošního roku zahájilo
v jeslích Na Hřebenkách projekt čtecích babiček.

U

rčitě si každý vzpomene
na své dětství a kouzla
pohádek, která k nám
přicházela právě prostřednictvím
babičky nebo dědečka, kteří před
usnutím četli pohádky. V dnešní
uspěchané době je důležité zejména pro ty nejmenší, aby si prožili
své pohádkové období pokud
možno co nejhezčím způsobem.
A protože není pravidlem, že
každá rodina má babičku nebo
dědečka, v CSOP se rozhodli pro
čtecí babičky. Dědečka dosud nesehnali. Během velmi krátké doby
se podařilo najít hned tři babičky,
které se s chutí zapojily do projektu s názvem „Čtecí babička“.
A jak projekt funguje? Dvakrát
měsíčně přijde do jeslí vybraná
babička, která je dětem představena opravdu jako babička.
Po obědě, když se děti uvelebí
v postýlkách, začne číst pohádku.
K dispozici jsou klasické a poučné, kde dobro vítězí nad zlem,

děti učíme českým tradicím, společně poznáváme kulturu a podporujeme společenské hodnoty.
Po pohádce se babička rozloučí
a odchází. Děti se těší na příště
a často se ptají, kdy zase přijde číst
ta čtecí babička. „Některé babičky
si nás našly samy, některé se nám
přihlásily z našeho Komunitního centra Louka, kam chodí na
kurzy a programy. Jsou to velmi
aktivní ženy plné elánu a mají dar
podělit se o radost,“ konstatovala
ředitelka CSOP Praha 5 Helena
Volechová.
Na Hřebenkách jsou velice
rádi, že CSOP Praha 5 má možnost uskutečnit taková setkání,
a pokud to covidová situace
dovolí, budou i nadále podporovat mezigenerační vztahy. Pro
všechny je to velice obohacující
záležitost, a proto mají čtecí babičky další nabídku, a to na tradiční pečení vánočních perníčků
přímo v kuchyni jeslí. n red
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FÓRUM
Otázka měsíce
Co přejete Praze 5
a spoluobčanům
do roku 2022?

Naději, že příští rok se slova změní
Slyšíme to na každém rohu. Slova jako divná doba, rozpolcená
společnost, zákaz, povinnost, (ne)svoboda, marnost, nepřátelství, smutek, nemoc, smrt… Letošní Vánoce nás zastihnou
v neklidu a nepokoji, mohou nás však přivést na cestu k zahloubání se a rozjímání, k posilnění víry a naděje, že nadcházející rok se slova změní.
Rok 2022 v Praze 5 je rokem volebním. Budeme společně
hodnotit uplynulé čtyřleté období a diskutovat a rozhodovat
se o dalších vizích a prioritách v naší městské části. Rok 2022
však bude také oslavný. Bude to 100 let, kdy bylo tehdejší
město Smíchov zákonem o Velké Praze připojeno k hlavnímu
městu jako součást jejího nového městského obvodu
Praha XVI, kam přináležely rovněž Hlubočepy, Malá Chuchle
a Radlice. Pro tuto příležitost chystáme řadu zajímavých projektů, kulturních a edukativních aktivit. Věřím, že nám nový rok
umožní tuto významnou událost v historii naší obce důstojně
připomenout.
Přeji vám do roku 2022 pevné zdraví, víru a jistotu. Hlavně
v tom, že zítra můžete do zaměstnání, že
vaše děti mohou do školy, že můžete trávit
svůj čas podle svého svobodného rozhodnutí. n

Lukáš Herold, místostarosta MČ Praha 5
E-mail: lukas.herold@praha5.cz
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Laskavější vztahy mezi lidmi

Pevné zdraví a rozvoj Prahy 5

Úvodem chci všem popřát hodně štěstí, zdraví i pracovních
úspěchů v roce 2022. Zároveň se těším, že se v novém roce
budeme i nadále setkávat, a to, pokud možno, během co nejvíce příjemných událostí.
Prioritou našeho klubu zůstává rozvoj Prahy 5. Protože
městskou část netvoří jen objekty a komunikace, ale především lidé, je pro nás pochopitelně nejdůležitější vytvářet
podmínky pro příjemnější život všech, kteří v naší městské
části žijí a pracují.
Mezi naše priority už tradičně patří laskavější vztah mezi
úřady a občany, stejně jako mezi lidmi navzájem. Na tom
nic nezmění ani okolnost, že v roce 2022 budou volby do
obecních zastupitelstev. Volební kampaň pro nás nebude
znamenat žádnou zásadní změnu. Svůj volební program jsme
se snažili uskutečňovat po celé období, a jsem si jist, že přes
některé dílčí kroky nezbytné z hlediska fungování radniční
koalice jsme se v zásadních otázkách od naší politiky ani
v nejmenším neodchýlili. Proto nemáme důvod měnit svůj styl
a způsob práce. Lakonicky řečeno, prioritou
naší práce zůstává člověk – nikoli stranická
politika. Ta proto je a musí být jenom nástrojem našeho usilování o dosažení lepších
podmínek žití na Praze 5. n

Do nového roku přejeme všem našim občanům i jejich blízkým hlavně pevné zdraví, protože to je nyní to nejdůležitější.
Dnes už je zřejmé, že nás čeká další komplikovaná zima.
Přejme si proto všichni hodně sil a vůle, abychom to společně
opět zvládli.
Naší městské části pak přejeme, aby se rozvíjela a nadále
zlepšovala své služby. V následujících letech čeká „pětku“
mnoho projektů – od revitalizace Chaplinova náměstí až po
výstavbu Smíchov City a rekonstrukci nádraží – které naše
veřejné prostranství opět zásadně posunou dopředu. Naším
cílem musí být, aby „pětka“ byla moderní vizitkou celé Prahy
a stala se co nejlepším místem pro život nás, jejích obyvatel.
V neposlední řadě pak přejeme Praze 5 pracovitou, konstruktivní a odvážnou politickou reprezentaci, která k tomuto
cíli přispěje :).
Přejeme vám všem pěkné Vánoce a budeme se opět těšit
v novém roce 2022. n

Petr Lachnit, radní MČ Praha 5

Jan Kavalírek, radní MČ Praha 5

E-mail: petr.lachnit@praha5.cz

E-mail: jan.kavalirek,@praha5.cz
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Milí spoluobčané,

Tři přání

letošní rok se zřejmě nevydařil podle našich představ. Všichni
jsme jistě doufali, že některé věci budou teď už za námi,
a ne znovu před námi. Rád bych vám proto popřál, aby byl
příští rok klidnější. Aby nám všem vykouzlil víc úsměvů na
tváři. A aby nám přinesl mnoho splněných snů a příjemných
zážitků. Přál bych si také, abychom v sobě znovu objevili
toleranci a zkusili si navzájem naslouchat. Snažili se pochopit
a domluvit se, i když máme na věc různé názory. Budeme tak
problémům, které přicházejí, moci čelit společně. A půjde nám
to líp.
Praze 5 bych popřál, aby byla lepší a krásnější a aby se
v ní všem spoluobčanům dobře žilo. Před námi je ještě hodně
práce, ale věřím, že se nám v příštím roce tu naši Prahu 5
společně podaří posunout zase o kus dál. n

Jedno moudré lidové přísloví zní: „Zdravý člověk má mnoho
přání, nemocný jen jedno.“ Proto mým hlavním přáním spoluobčanům je dobré zdraví. Těm, kterým zdraví neslouží, jak
by si přáli, přeji brzké uzdravení a ohleduplné okolí.
Všem spoluobčanům také přeji, aby toto po všech stránkách velmi náročné období úspěšně zvládli a do rodin se co
nejdříve navrátil klid a pohoda. Pandemie covid-19, kterou
se přes velké úsilí lidí stále nedaří porazit, nás všechny již
hodně potrápila a stále není vidět ono pověstné „světlo na
konci tunelu“. Zde může napomoci moudré rčení, tentokráte
A. Einsteina: „Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu
a znovu a očekávat jiné výsledky.“ Městské části Praha 5 přeji
zejména naplňování jejího plánu „Strategie rozvoje městské
části Praha 5 2030+“ i v období po komunálních volbách
v r. 2022. Plánovitý rozvoj Městské části Praha 5 je nyní postupně naplňován a bylo by velká škoda v úsilí o jeho naplnění
dále nepokračovat. n

František Gemperle, zastupitel MČ Praha 5

Petr Bervid, zastupitel za SNOP 5 a nezávislí

E-mail: frantisek.gemperle@praha5.cz

E-mail: petr.bervid@praha5.cz

Politiky, kteří dokáží propojovat

Naděje spočívá v pluralitě a spolupráci

Nemohu se ubránit pocitu, že v současné neutěšené kovidové
době dochází k zbytečnému rozdělování naší společnosti. Nemám v úmyslu nijak zlehčovat důsledky a dopady této zákeřné nemoci, která nám již v nejedné vlně ukázala, jak rozsáhlé
škody na životech dokáže napáchat. Lockdowny nám zavírají
školy, divadla, koncerty, hospody a kavárny, uzavírají i celé
okresy a někde i státy, musíme se neustále chránit, testovat
a očkovat. To vše bezesporu může být v boji proti pandemií
nezbytné použít. Způsob jakým nám jsou vládní nařízení
a doporučení předkládány v nás však příliš často vzbuzuje
pocit donucení. Ten je navíc v poslední době umocněn dělením
společnosti na občany první a druhé kategorie.
Vláda naprosto opomíjí využívat nástrojů pozitivní motivace, které by nás přiměly se více zamýšlet nad vlastním životním stylem a zda snad někoho svým počínáním neohrožuji.
Segregace společnosti byla v naší historii lidstva už několikrát politiky bravurně využita k blahosklonnosti, avšak nikdy
to nedopadlo dobře!
Přeji si, abychom my politici dokázali
společnost lépe propojovat. n

Na zdánlivě prosté otázky bývá někdy složitá odpověď, chceme-li se vyhnout frázím. Věřím, že všichni si přejeme konec
pandemie, zdraví pro nemocné a účinný lék. Odchodem viru
zpět k čínským netopýrům problémy neskončí, naopak odkryjí
se nové. Byly tu už před tím, pandemie z nich odvála fíkové
listy.
Jedná se nejenom o krizi důvěry ve smysl státu a samosprávy a v předvídatelné jednání politiků, ale o oslabení
důvěry mezi lidmi všeobecně. Citelné začnou být sociální
rozdíly způsobené zdražováním a vyčerpáním státní kasy.
Stres spojený s nedůvěrou a sociální tísní je základem pro
pocit beznaděje a vzteku.
Velmi vyhrocená volební kampaň, založená na skupinové
rétorice „my a oni“ tyto pocity přiživila. Podle příslušnosti ke
smečce se hodnotí i mravní integrita osoby. Správná politika,
ve které jsme schopni sdílet společné cíle a respektovat odlišné cesty, je založena na vyvažování. Jejím principem je stav,
ve kterém nevznikne politický subjekt, který by mohl vládnout
zcela sám.
Takový výsledek mají v moci voliči. Přeji
tedy nám všem do roku komunálních voleb
2022 zdraví těla v kombinaci se zdravým
a nezávislým úsudkem a smyslem pro
pluralitu a vyváženost. n

Štěpán Rattay, zastupitel MČ Praha 5

Josef Cuhra, předseda klubu KDU-ČSL a nezávislých

E-mail: stepan.rattay@praha5.cz

E-mail: josef.cuhra@praha5.cz
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DĚJINY PRAHY 5
HISTORIK PAVEL FABINI:

Smíchov si můžeme
představit jako tavicí kotel
Dvacáté století bývá někdy
nazýváno „věkem extrémů“.
Důvodem jsou dva ničivé
světové konflikty, jež se
v tomto století odehrály, ale
rovněž vzestup ideologií,
které přispěly ke zformování
totalitních režimů.

V

českých dějinách lze ve dvacátém století nalézt několik klíčových událostí a historických
etap, jež výraznou měrou ovlivnily
životy mnohých obyvatel. Ať už to byl
například vznik samostatného státu
v říjnu roku 1918, následky hospodářské krize, okupace země zahraničními
vojsky, Květnová revoluce, Únor 1948,
pražské jaro nebo sametová revoluce. A právě dopady těchto a dalších
dějinných milníků na konkrétní lidské
osudy se zabývá projekt zkoumající
tyto události z perspektivy dějin páté
městské části. Hlavním výstupem
projektu se stane publikace historiků
Pavla Fabiniho a Lukáše Cvrčka, která
vyjde v březnu roku 2022.

n Proč jste si pro váš výzkum vybrali
právě Smíchov a ostatní sídelní
jednotky současné Prahy 5?

Sám mám k Praze 5 velmi blízko.
Velkou část života jsem prožil na Barrandově. Nicméně to nebyl ten hlavní
důvod. Hledali jsme územní jednotku,
která by v sobě zahrnovala jak menší
obce venkovského charakteru, jakou
po většinu 20. století byly Hlubočepy,
tak bývalá velká průmyslová centra
typu Smíchova. Důvodem tedy byla
pestrost lokalit, ale i silné společenské
kontrasty, jakými se vyznačoval právě
Smíchov.

Historik
Pavel Fabini
při rešerši
v archivu

MGR. PAVEL FABINI (*1984)
Vystudoval historii a politologii na Karlově univerzitě
v Praze. Působil na oddělení moderních politických
a intelektuálních dějin Masarykova ústavu a Archivu
Akademie věd ČR. Zaměřuje se na dějiny politických
stran, parlamentarismu, politické korupce a volební
kultury v 19. a 20. století. Vedle toho se zabývá
místními dějinami a popularizací historie psaním
článků a pořádáním výstav. Působí také jako
genealog ve společnosti Czech Archives, s. r. o.
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n Jaké společenské kontrasty máte
na mysli?

Už v devatenáctém století probíhaly
některé společenské konflikty, které
se ve dvacátém století dále vyostřily. Na Smíchově lze nalézt zřetelné
stopy náboženských a národnostních
konfliktů, ale rezonovaly zde i spory
týkající se sociální otázky. Po dlouhou
dobu zde ve skromných poměrech
žili tovární dělníci, zatímco si v jejich
sousedství stavěli honosné vily představitelé politických a hospodářských
elit. Smíchov si můžeme představit
jako tavicí kotel, ve kterém konfliktní potenciál sociálních rozdílů ještě
umocňovala přítomnost početných
národnostních a náboženských menšin. Žila zde i početná židovská komunita. Jedním z cílů publikace je ukázat,
jakým způsobem se tyto konflikty na
konkrétním území vyvíjely.

n Co dalšího vedle těchto společenských konfliktů chce publikaci čtenáři přiblížit?

Dalším z cílů je ukázat, jakým způsobem na sledovaném území probíhaly

Předci Václava Havla
vlastnili po generace
mlýn, který stával mezi
dnešním Jiráskovým
a Palackého mostem.

klíčové události dvacátého století.
A jak měnily životy obyvatel, kteří zde
tehdy žili.
n Můžete to přiblížit na konkrétní
události?

Jistě. Příkladem může být změna
poměrů související s takzvanou Květnovou revolucí v roce 1945. U této
kapitoly nejprve čtenáři představíme
situaci a průběh této události v konkrétních lokalitách Prahy 5. Následně
poukážeme na některé jevy a procesy,
které lze označit za přímé následky
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Prvomájový
průvod
Smíchovem

Praha 5 je úzce
spjata i s rodinou
bývalého prezidenta
Václava Havla. Na
snímku se svými
rodiči a bratrem
Ivanem.

této události. A právě ty přiblížíme
skrze příběhy konkrétních osob.
Kupříkladu znárodňování průmyslu
prostřednictvím osudu továrníka Hanuše Ringhoffera. Perzekuci osob zase
procesem s Annou Komárkovou, jež
byla Mimořádným lidovým soudem
v Praze odsouzena k trestu smrti kvůli
údajnému podílu na masakru odbojářů ve vilové čtvrti Barrandov.
n Osobnost továrníka Ringhoffera
je poměrně známá. Nalezneme
v publikaci i jiné slavné osobnosti,
jejichž osudy jsou spojeny s pátou
městskou částí?

Snažili jsme se různé fenomény přiblížit příběhy jak osob dějinám nezná-

mým, tak skrze osudy významných
osobností. Například developerské aktivity z přelomu dvacátých a třicátých
let vykreslujeme příběhem Václava
Maria Havla. Tedy otce prezidenta
Václava Havla, od jehož smrti letos 18.
prosince uplyne deset let.
n Slyšel jsem, že výstavba na Barrandově není jediná linka spojující
rodinu Havlových s územím Prahy 5.
Co je na tom pravdy?

Ano, těch průsečíků je mnohem víc.
Ostatně předci Václava Havla vlastnili
po generace mlýn na Smíchově čp. 87,
který stával mezi dnešním Jiráskovým
a Palackého mostem. V tomto mlýně
se narodil v roce 1792 prapradědeček
prezidenta Václav František Havel
a v roce 1821 také jeho pradědeček
Václav Julius Havel. Právě posledně
jmenovaný musel kvůli finanční tísni
smíchovský mlýn v polovině 19. století odprodat.

n Kde získáváte informace a podklady pro připravovanou knihu? Jak lze
objevovat lidské příběhy 20. století?

Foto: KnVH

Provedli jsme rozsáhlý výzkum archivních materiálů. Prozkoumali jsme
desítky archivních fondů a pročetli
a zanalyzovali jsme tisíce stran archivních dokumentů. Dalším zdrojem
informací se pro nás staly rešerše ve
vydané literatuře. A v neposlední řadě
rozhovory s pamětníky, díky kterým
se nám podařilo shromáždit mimo
jiné i zajímavé dobové fotografie.

n Součástí publikace bude tedy i obrazová příloha?

Přesně tak. Základem publikace bude
textová část doplněná o fotografie
událostí, osob a míst spojených s his-

Na Smíchově
lze nalézt zřetelné stopy
náboženských
a národnostních konfliktů,
ale rezonovaly zde i spory
týkající se sociální otázky.

torií páté městské části ve 20. století.
Ale nejen to. Audiovizuální záznamy
vybraných rozhovorů s pamětníky
jsme sestříhali a čtenáři si je budou
moci přehrát pomocí QR kódů vložených do publikace.
n Otázka na závěr. Řekněte mi, zda
a jakým způsobem vás výzkum spojený s přípravou publikace obohatil.

Nejsem si zcela jistý. Ten proces stále
probíhá. A ještě nebyl čas na důkladnou zpětnou reflexi. Ale nepochybně
ovlivnil mé vnímání některých situací
20. století. A také mé úvahy o vztahu
státu a občana. O moci člověka nad
člověkem skrze státní monopol násilí.
Nedávno jsem četl jeden zajímavý
postřeh, který jsem si při poznávání
(a často i intenzivním procítění)
lidských osudů připomínal. Totiž
že řada těch nejhorších fenoménů
v lidských dějinách, jako jsou války,
genocidy nebo zotročování druhých,
nejsou způsobeny neposlušností
občanů, ale jejich poslušností. A že je
velmi důležité veřejnou moc bedlivě
hlídat. n
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SPOLEČNOST
Zemřel Jaromír Lisý,
čestný občan Prahy 5

J

aromír Lisý se narodil 3. února 1921
v Praze. Absolvoval obecnou školu
a reálné gymnázium v Košicích. Jako
student Vysoké školy obchodní byl 17.
listopadu 1939 poprvé zatčen gestapem.
Poté se zapojil do činnosti protinacistického odboje v Kolíně. V roce 1941
byl zatčen a odvezen do Malé pevnosti
v Terezíně. Následně byl vězněn v lágrech
v Německu.
Po válce absolvoval povinnou
vojenskou službu a v roce 1950 se stal
profesionálním vojákem. Coby vojenský přidělenec pobýval mj. v Maďarsku
během povstání roku 1956. Pro nesouhlas
s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy byl v roce 1968 vyloučen
z KSČ a vyhozen z armády. Jaromír Lisý
bydlel na Praze 5 a v roce 2017 jeho životní příběh zpracovali žáci ze ZŠ Santoška
v rámci projektu Příběhy našich sousedů.
Čest jeho památce. n red

Důležitá
telefonní čísla:
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA 1. POMOCI
PRO OBYVATELE PRAHY 5 A 16
n Fakultní nemocnice v Motole
Ordinační hodiny:
po–pá 19.00–6.30, so–ne nonstop
n Ordinace LSPP pro dospělé pacienty
Umístěna je v hlavní budově
(modré – část nemocnice
pro dospělé pacienty).
Tel.: 224 438 590
n Ordinace LSPP pro dětské pacienty
Umístěna je v budově
Dětské polikliniky FNM
(komplex Dětské fakultní nemocnice).
Tel.: 224 433 652, 653
n Zubní pohotovost
pro dětské pacienty
Tel.: 224 433 659, 652, 653
n Pohotovostní lékárna v Praze 5
Provozní doba pro veřejnost: nonstop
Tel.: 224 435 736
Lékárnu najdete ve vstupním bloku
Nemocnice Motol (budova ředitelství).

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA 5 A 16
PANÍ LUDMILA ZEMANOVÁ ►
Počátkem listopadu radní Petr Lachnit (ANO)
spolu s ředitelkou CSOP Praha 5
Helenou Volechovou poblahopřál jubilantce
Ludmile Zemanové ze Smíchova
ke 108. narozeninám.

Slavíte výročí
svatby, významné
životní jubileum
nebo narození
potomka?
Napište nám o tom!
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat
informace o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás na významné
výročí svých blízkých upozornili sami. Děkujeme.
Pokud budete mít zájem, abychom vás do naší rubriky „Blahopřejeme“ zařadili,
kontaktujte nás na e-mailu: redakce@praha5.cz.
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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
Dobrý den,
rád bych se zeptal, z jakého důvodu se
na Barrandově připravují modré čáry
pro parkování. Toto opatření má trvale
bydlícím pomoci s parkováním, ale já
jsem si nikdy nevšiml, že by na našem
sídlišti bylo velké množství aut s jinými
než pražskými značkami. Je to celkem
logické, na našem sídlišti nejsou konce/
začátky dálnic. Kdo přijíždí od Strakonic,
na Barrandov určitě parkovat nepojede.
Kdo přijíždí od Plzně, zaparkuje na
Zličíně. Prosím tedy o sdělení, jaký jiný
účel než vybrat od občanů další „daně“
toto má!
Celý problém s parkováním na Barrandově je ve výstavbě nových domů a nedostatečném budování parkovacích míst.
Dnešní rodiny mají běžně více než dva
vozy, a pokud vím, legislativa ani zdaleka
nepožaduje dvě místa na jeden nový byt.
Řešením parkovacích problémů na
Barrandově je vybudování parkovacích
domů, nikoliv namalování pár modrých
čar na silnici – to žádná místa nepřidá. Jistě chápu, že
výstavba parkovacích
domů vyžaduje nejprve
investici, a pak teprve
možnost výběru poplatků
za parkování. Namalovat
pár modrých čar je za mizivé náklady, ale vybrané peníze
pomohou naplnit kasu. Neříkejme
tomu však pomoc občanům, ale třeba
„daň z luxusu mít v 21. století auto
u svého bydliště“.
Děkuji, MŘ

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 a opravy chodníků.
Zřizovatelem zón placeného stání je
hl. město Praha a správcem pak Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Zóny
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 využitím 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

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

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. Zkušenosti z jiných
sídlišť ukazují, že situace s parkováním se
zavedením zón výrazně zlepší.
Pro nově zavedené zóny placeného stání
Rada městské části Praha 5 odsouhlasila
i regulaci nočního víkendového parkování. Provozní doba až po ulici Křížová na
Zlíchově bude stanovena od nedělních 20
hodin do pátku 20 hodin nonstop. Důvodem je, aby se parkovací prostor nestal
odkladištěm dodávkových vozidel 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

Dobrý den,
ráda bych, jako obyvatelka Hlubočep,
věděla, co za stavbu probíhá u tramvajové zastávky Hlubočepy. Vyrůstají tam dvě
poměrně velké stavby.
Děkuji, MČ

Stavbu, kterou uvádíte, provádí soukromý
investor. Majitelem pozemku je firma TALJA, s. r. o. Dle veřejně dostupných informací zde buduje sportovní areál. V lokalitě
má stavět i firma 4BLOG GAMA – Bytový
dům Hlubočepy.

i

Více informací najdete zde

Dobrý den,
v květnu tohoto roku jsem začal jezdit
z pražských Holešovic na Anděl, kde
mám svou novou vysněnou práci. Hned
první den jsem si nemohl nevšimnout odporného zápachu moči naproti obchodnímu centru u zastávek
tramvají. Myslel jsem,
že je to ojedinělý úkaz,
ale bohužel bylo to zde každý
den. Je nějaká možnost vyřešit
tento hygienický problém? Děkuji za
práci, kterou děláte, a pokud s tím
můžete něco dělat, udělejte to
prosím.
Děkuji, LL

Bohužel plocha, kterou zmiňujete, není ve svěřené správě
Městské části Praha 5. Dne 22.
listopadu 2021 byl proveden
úklid nad rámec, tedy správní
firma MČ Prahy 5 provedla vyčištění zmíněného rohu horkou
párou.
Není to však řešení, jedná
se především o znečišťování
veřejného prostranství, které by
mělo být kontrolováno ze strany
městské policie. Tato plocha je ve
správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, dále je v lokalitě
prováděn ruční úklid, nelze však
odstranit zápach. n
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KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery

i

CO DO VELKOOBJEMOVÉHO
KONTEJNERU PATŘÍ?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Rozhodně NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

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

Datum
3. 12. – 4. 12.
10. 12. – 11. 12.
17. 12. – 18. 12.

Stanoviště
Nad Turbovou x Na Stárce
U Nikolajky x Na Březince
Nádražní – proti č. 68

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
30. 11.
1. 12.
2. 12.
3. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.

Stanoviště
Borského – parkoviště u supermarketu
Ke Kotlářce č. 14
Devonská – u separace
Hlubočepská – proti zastávce BUS Michnovka
Kroupova x Kutvirtova
Janáčkovo nábřeží – proti č. 19
Štěpařská x Šejbalové – parkoviště
Grussova – za separací
Lumiérů x Barrandovská
Kloudova č. 10
U Blaženky x Na Provaznici
Novoveská x Pod Vavřincem
Gabinova – slepá část
V Břízkách – proti č. 11
nám. 14. října x Preslova
Trojdílná x U Cibulky
Smrčinská x Na Císařce
U Nesypky x U Plátenice
V Klukovicích x Bublavská
U železničního mostu x Nádražní

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
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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Pražské služby a AVE jsou připraveny
na vánoční a novoroční svoz odpadu

K

onsorcium
Pražské odpady
2016-2025, které
tvoří Pražské služby, a. s.,
a AVE Pražské komunální služby, a. s., zajistí
během vánočních svátků
svoz směsného a tříděného odpadu na území
metropole. Program
svozu je vytvořen tak, aby
nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal
kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do
31. 12. 2021 budou zajištěny standardní pracovní
směny a svoz směsného
odpadu bude probíhat
dle příslušných svozových plánů, tedy jako
v běžných dnech. Díky
větší zátěži na separačních místech provádíme
svozy tříděných složek
odpadu v posíleném
režimu. U tříděného odpadu budou v kritických
oblastech posíleny svozy
v období 23. 12.–31. 12.
2021, jinak bude vše probíhat také dle příslušných
svozových plánů.

Svoz směsného odpadu:
n 23.–31. 12. 2021
standardní svoz v pravidelných
svozových dnech
n 1. 1. 2022
svoz až na výjimky neprobíhá,
náhradní svoz proběhne
v následujících dnech
n 2. 1.–6. 1. 2022
bude probíhat standardní svoz
s případným časovým posunem
(max. jeden den)

Svoz tříděného odpadu:
n 23.–31. 12. 2021
standardní svoz v pravidelných
svozových dnech
n 23.–31. 12. 2021
v kritických oblastech budou
posíleny svozy ostatních složek
tříděného odpadu
n 1. 1. 2022
svoz až na výjimky neprobíhá,
náhradní svoz proběhne
v následujících dnech
n 2. 1.–6. 1. 2022
bude probíhat standardní svoz
s případným časovým posunem
(max. jeden den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří

V

případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo
kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit
vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná
zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních
stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené
vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad,
protože výrazně snižují jejich kapacitu. Lidé by měli stromky
vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby
nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad
nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude
probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé stromky.
Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru
na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora. n
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Výherci křížovky:
Pavel Nosek, Zdeněk Chalupa,
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Správné znění tajenky
listopadového čísla:
Pečovatelská služba je tu pro vás
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 LISTOPADOVÝM DĚNÍM

▲ DRAKIÁDA
Na Vidouli se v sobotu 13. listopadu sešly desítky dětí s rodiči, aby zkusily vyslat
draky nejrůznějších tvarů a barev do vzduchu. Těm se ale v téměř absolutním
bezvětří příliš nechtělo, energii k letu tedy musely dodat nohy. Akce se
zúčastnila i starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS).

▲ KAŽDÁ PLECHOVKA SE POČÍTÁ
Tři týdny bylo před kostelem svatého Václava umístěno srdce pro sběr
plechovek, které bylo doplněno informačními panely o třídění tohoto druhu
odpadu. O možnost třídění byl mezi občany zájem a srdce se již od prvního dne
plnilo plechovkami a do konce sběru jsme ho zaplnili skoro celé.

▲ VEPŘOBRANÍ NA NÁPLAVCE
Klasické zabijačkové speciality, jako jsou jitrnice, jelito, prejt, tlačenka,
prdelačka nebo ovar, si nenechali ujít milovníci vepřového masa. Na smíchovské
náplavce ochutnali dobroty z udíren, na rožni se točila selátka, v nabídce
nechyběly pečené koleno, bůček, žebírka a škvarky a další speciality.

▲ POHÁDKOVÝ LES
Kinského zahrady opět hostily populární Strašidelný pohádkový les. Na
kilometrové trase na děti i dospělé číhala nejrůznější strašidla z pohádkové říše.
Záštitu nad akcí převzal radní Petr Lachnit (ANO, uprostřed).

▲ KURT ELLING V JAZZ DOCKU
V rámci programu Jazz on 5 vystoupil v klubu Jazz Dock
dvojnásobný držitel ceny Grammy Kurt Elling, zpěvák proslulý
jedinečnou interpretační kombinací robustního swingu
a poetického sdělení. Koncert si nenechal ujít ani zastupitel
Michal Bednář (ODS).
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▲ DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
I pátá městská část si 11. listopadu již podvanácté připomněla Den válečných veteránů a obětí
válek. Na náměstí Kinských jim vzdali hold i zastupitelé Prahy 5. Zleva místostarosta Lukáš
Herold (ODS), zastupitelky Marie Ulrichová Hakenová (KDU-ČSL), Linda Neubergová (Piráti)
a radní Petr Lachnit (ANO).

