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1. Slavná výročí  
 
Duben 
Rudolf Bechyně (6. 4. 1881 – 1. 1. 1948)  
V letošním roce uplyne 130 let od narození významného politika a novináře. Vyučil se 
strojním zámečníkem, ale záhy se začal zajímat o politiku, stává se členem Českoslovanské 
sociálnědemokratické strany. Píše pro levicové noviny (Rovnost, Hlas lidu). V roce 1911 se 
stává poslancem Říšské rady. Za první světové války mu hrozil trest smrti, ale nakonec byl jako 
voják poslán na východní frontu. Do politiky se vrací v roce 1917 s podlomeným zdravím. 
Záhy se stává členem Národního výboru a po převratu Revolučního národního shromáždění. 
Za první republiky je poslancem a několikrát i ministrem (železnic, školství a zásobování). 
Současně byl i náměstkem předsedy vlády. Za druhé světové války byl členem exilové vlády. 
Po válce již do politiky nezasahoval. Postavil si vilu v ulici Pod Lipkami 6 na Smíchově. 
 
Květen 
Václav Brožík (3. 5. 1851 – 15. 4. 1901)  
Dvojí výročí oslavil letos malíř Václav Brožík. Od narození uplyne 160 let, před 110 lety 
zemřel. Pocházel z chudé venkovské rodiny. Díky svému talentu a řadě mecenášů a 
podporovatelů (mj. smíchovský starosta Fischer) se nakonec dostal na malířskou Akademii. 
Zde se také rozhoduje stát se malířem historických výjevů. Odjíždí na stáž do západní Evropy. 
V Paříži tvoří monumentální dílo „Poselství českého krále Ladislava Pohrobka ke dvoru 
francouzského krále Karla VII roku 1457“ o rozměrech 5x3 m. Získává za něj Zlatou medaili 
pařížského výročního Salonu. Uspěl i v soutěži na malířskou výzdobu Národního divadla. Je 
taky uznávaným portrétistou významných osobností. V roce 1893 přijímá nabídku na místo 
profesora na Akademii. Mládí prožil na Smíchově v košířském domě U Českého lva a v domě 
Na Mlynářce na Plzeňské ulici 199.  
 
Jan Fromek (14. 5. 1901 – 22. 3. 1966)  
110 let uplyne od narození nakladatele a zakladatele Odeonu Jana Fromka. Po absolvování 
odborné školy Grémia knihkupců a nakladatelů byl zaměstnán v Ústředním dělnickém 
knihkupectví a nakladatelství, po rozkolu sociální demokracie přešel do nově zřízeného 
Komunistického knihkupectví. Tam se prostřednictvím Jaroslava Seiferta seznamuje se členy 
Devětsilu. V roce 1924 zakládá za věno své ženy nakladatelství Odeon. První knihou je román 
Vladislava Vančury Pole orná a válečná. Ediční plán Odeonu vznikal obvykle v literárních 
kavárnách. Za války se skrýval. Následně působil v nakladatelstvích Svoboda, Naše vojsko a 
SNDK. Odeon sídlil ve Staropramenné ulici na Smíchově.  
 
Ivan Hlaváček (*28. 5. 1931)  
Historik Ivan Hlaváček se letos dožívá osmdesáti let. Vystudoval archivnictví a pomocné vědy 
historické na Filosofické fakultě University Karlovy, následně je zde jmenován docentem. 
Profesuru nezískal, neboť byl v roce 1970 vyloučen z KSČ, do které vstoupil v roce 1966. 
Publikuje alespoň v zahraničí. Po sametové revoluci se stává řádným profesorem a prvním 
porevolučním předsedou Vědecké archivní rady, proděkanem FF a členem Akademického 
sněmu Akademie věd České republiky. Bydlí ve vile na Mrázovce. 
 
Ludmila Kaprasová (*16. 5. 1941) 
Významná česká výtvarnice oslaví letos 70. narozeniny. Pracovat s textilem se naučila již 
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v církevní mateřské školce. Po talentových zkouškách nastoupila na Průmyslovou školu bytové 
tvorby v Praze na obor řezbářství a užité malby. Pak byla přijata na přípravku Vysoké školy 
umělecko-průmyslové. V období normalizace se dostala do společenské izolace pro své 
protikomunistické postoje. Výtvarné realizace prodávala za velmi nevýhodných podmínek 
přes Artcentrum do zahraničí. Specializuje se na výšivky, krajky, dekorativní předměty a ručně 
tkaný textil. Bydlí na Santošce. 
 
Leoš Svárovský (*17. 5. 1961) 
50. narozeniny letos oslaví přední český dirigent Leoš Svárovský. Pochází z hudební rodiny. 
Vystudoval dirigování na AMU, jeho první angažmá bylo asistentské místo šéfa opery 
Národního divadla Zdeňka Košlera. Spolupracoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava, jako 
dirigent řídil i velká zahraniční tělesa. Věnuje se i scénické hudbě. Nahrál hudbu k několika 
českým filmům (Kytice, Kolja). V roce 2010 vyučoval na AMU a spolupracoval s Českou 
filharmonií. Bydlel na Malvazinkách. 
 
Červen 
Karl Egon Ebert (5. 6. 1801 – 24. 10. 1882)  
210 let uplyne od narození spisovatele a básníka Eberta. Pracoval jako knihovník a později 
správce majetku ve službách rodiny Fürstenberků. Stýkal se s českými obrozenci, což se 
projevilo v jeho díle věnovaném námětům z českých dějin a pověstí. V roce 1848 vystupoval 
jako mluvčí německých spisovatelů při jednáních o svobodě tisku. Za německé básníky byl 
přítomen i Slovanskému sjezdu na Žofíně. Šlo mu o dorozumění mezi Čechy a Němci, ačkoliv 
se na konci života spíše přikláněl k německému politickému programu. Stáří strávil 
v Holečkově ulici č. 332. 
 
Karel Engliš (17. 8. 1880 – 13. 6. 1961) 
Letos uplyne 50 let od úmrtí předního českého národohospodáře, politika a rektora 
Masarykovy university v Brně. Engliš se narodil i zemřel ve slezské Hrabyni. Po absolvování 
gymnázia v Opavě vystudoval práva na české univerzitě v Praze. V letech 1904 – 1908 
pracoval jako úředník Zemského statistického úřadu, v letech 1908 – 1911 pak na 
ministerstvu obchodu ve Vídni. V roce 1910 se habilitoval na české technice v Brně, o rok 
později byl jmenován mimořádným profesorem národního hospodářství, o šest let je již 
řádným. Během první světové války byl poslancem moravského zemského sněmu za 
moravskou lidovo-pokrokovou stranu. Podílel se na sloučení této partaje s Českou státoprávní 
demokracií (následně Československu národní demokracií). Po vzniku republiky jí zastupoval 
v Národním výboru československém, v letech 1918 – 1920 v Revolučním národním 
shromáždění a následujících pět let v první volené poslanecké sněmovně Národního 
shromáždění ČSR. Od roku 1925 je bez stranické příslušnosti. V roce 1918 společně s Aloisem 
Jiráskem předložil návrh na zřízení druhé české university se sídlem v Brně, na které posléze 
v letech 1919 -1920 působil jako první rektor. V letech 1920 -21, 1925 – 1928 a 1929 – 1931 
byl ministrem financí. V letech 1934 – 1939 pak guvernérem Národní banky v Praze. Poté 
působil až do uzavření vysokých škol na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Na 
přednáškovou činnost navázal i v poválečných letech, po komunistickém puči však z fakulty 
pod nátlakem odchází. Jeho díla se ocitají na indexu. V srpnu 1952 je vypovězen z Prahy, 
uchyluje se proto do rodné Hrabyně. Zde až do konce života pokračuje ve své vědecké práci. 
Roku 1990 byla v Praze založena Společnost Karla Engliše, 28. října 1991 obdržel od 
prezidenta ČR Řád T. G. M in memoriam. Bydlel v ulici Nad Buďánkami II. 
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Otakar Frankenberger ml. (14. 6. 1911 – 6. 11. 1998)  
V letošním roce si připomínáme 100 let od narození právníka a vojenského historika Otakara 
Frankenbergera ml. Vystudoval práva, po uzavření vysokých škol v roce 1939 však nemohl 
dokončit studium historie. Snažil se přidat k československé západní armádě, byl ale zadržen 
a vězněn. Zbytek války strávil v Osvětimi a Buchenwaldu. Po válce pracoval jako úředník. Za 
vystupování proti socialistickému zřízení pracoval 2 roky v jáchymovských uranových dolech. 
Do roku 1968 pak zastává místo pomocného dělníka u ČKD. Během pražského jara vydává své 
nejvýznamnější díla Husitské válečnictví po Lipanech, Češi v roce1866 aj. Za normalizace byl 
předčasně penzionován. Bydlel ve Švédské ulici 19. 
 
František Jiroudek (17. 2. 1914 – 15. 6. 1991)  
Letos si připomínáme 20 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších moderních českých malířů 
Františka Jiroudka. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, po roce přestoupil na 
studium profesury kreslení na Fakultě stavebnictví a architektury ČVUT. Po roce nastoupil na 
AVU, jeho profesorem byl Willy Nowak. První samostatnou výstavu uspořádal v Semilech 
v roce 1939. Po Mnichovu se stává členem skupiny umělců Sedm v říjnu. Za války vystavuje 
v růžných salónech, např. v roce 1943 zorganizoval v Mánesu samostatnou výstavu. Jeho 
obrazy jsou naplněny symboly, jinotaji a psychologizujícími prvky. Po válce se začíná věnovat 
krajinomalbě (válkou zničené Polsko), vystavuje i v zahraničí.  V roce 1963 je jmenován 
profesorem AVU, v první polovině 70. let je rektorem. Měl ateliér v Holečkově ulici. 
 
Jaroslav Kolman Cassius (30. 12. 1883 – 4. 6. 1951) 
Letos uplynulo 60 let od úmrtí básníka, dramatika a novináře Jaroslava Kolmana. V roce 1902 
začíná publikovat verše a kratší povídky. Po první světové válce působí v redakci Venkova jako 
kulturní a divadelní referent, poté přešel do Lidových novin, kde pravidelně otiskovali jeho 
fejetony a kulturní sloupky. Vydával vlastním nákladem Casiiovu edici (vyšlo 8 autorských 
svazků). Před válkou působí v ČTK.  Kolman žil v domě na Štefánikově ulici č.p. 319. 
 
Více informací o slavných rodácích a obyvatelích naleznete v knihách Slavné osobnosti 
v dějinách Prahy 5 I. - III. nebo v sekci Osobnosti Prahy 5 na webových stránkách 
www.starysmichov.cz.  
 
 

2. Zprávy z radnice 
 

Volební období 2010/2014 nezačíná právě dobře. V dubnu došlo k otřesům ve vládní koalici 
nejprve na republikové úrovni, následně se spor přenesl i na Praze 5. Vše nastartovala kauza 
ministra dopravy Víta Bárta (Věci veřejné), který byl nařčen z uplácení poslanců z vlastní 
strany a také ze snahy o ekonomické ovládnutí Prahy 1 a 5 pomocí své někdejší bezpečnostní 
agentury ABL. Zastupitelé TOP 09 a ČSSD, kteří jsou na Praze 5 s Věcmi veřejnými v koalici, 
požadovali vysvětlení těchto nařčení od představitelů VV a také jejich jasnou deklaraci, že 
nikdo z nich nepracoval pro ABL. Zastupitelé Radek John, Jiří Vejmelka, Marek Kukrle, Tomáš 
Homola a Marie Ulrichová-Hakenová (nezávislá, zvolena za VV) pak na mimořádném jednání 
Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 26. 4. 2011 veřejně spolupráci s ABL odmítli a distancovali se 
od nekalých praktik Víta Bárty a bezpečnostní agentury ABL. Zastupitel Michal Pavel pro ABL 
pracoval, ale odešel již ve zkušební době. Podle opozičního zastupitele Lukáše Herolda (ODS) 

http://www.starysmichov.cz/
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je písemné prohlášení Věcí veřejných bezcenné. Nevyplývá z něj, od jakých kauz se 
zastupitelé distancují. Upozornil, že hospodaření strany je prověřováno policií.  
TOP09 a ČSSD veřejné však vysvětlení VV uspokojilo, koaliční projekt tak mohl dál pokračovat. 
Zvláštní shodou okolností zůstává fakt, že během jednání ZMČ Praha 5 došlo k výpadku 
přímého přenosu. Občané tak zasedání nemohli sledovat on-line. Vystoupení z klubu i ODS na 
tomto zasedání oznámil zastupitel Jan Hlaváček. 
Další jednání zastupitelstva proběhlo 3. května. Jedním z nejzásadnějších bodů programu 
bylo doplnění rady městské části o jednoho člena, který dle koaliční smlouvy bude 
nominován ČSSD. Navrženým zastupitelem byl Michal Šesták. Volba probíhala tajně, 
odevzdáno bylo 29 hlasovacích lístků, z toho jen 18 bylo pro. Rada tak zůstala i nadále 
osmičlenná. Dále mělo zastupitelstvo vyhlásit granty na podporu podnikání. Jsou určeny pro 
neziskové organizace, profesní komory a hospodářské komory na úhradu provozních nákladů, 
školení, semináře, drobná vydání apod. Smyslem příspěvku je pomoc při rozvoji podnikání na 
Praze 5. Jejich vyhlášení nakonec nebylo schváleno o jeden jediný hlas.  
V pořadí třetí zastupitelstvo v tomto čtvrtletí zasedalo 31. 5. Zastupitelé schválili poskytnutí 
grantů na podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu, sociálních grantů v programu 
Podaná ruka a grantů kulturních. Vzhledem k tomu, že žádná z předložených žádostí vlastníků 
nemovitých památek nesplňovala předepsané formality, rozhodli zastupitelé o vyhlášení 
druhého kola těchto grantů. Dále bylo schváleno vyhlášení grantů pro podnikatele, které nyní 
podpořili již všichni přítomní zastupitelé. 
Problém nastal u ekologických příspěvků. Předseda výboru pro životní prostředí Ondřej Velek 
veřejně prohlásil, že některé ze žádostí obsahovaly formální chyby. Přesto je však komise ze 
schvalování nevyloučila a zařadila je do dalšího posuzování. Návrh byl proto stažen a 
přepracovaný předložen na příští zastupitelstvo. 
To proběhlo 28. června. Hlavním bodem projednávání se stalo Programové prohlášení Rady 
MČ Praha 5 (viz příloha). Opozice kritizovala zejména přílišnou obecnost dokumentu. Podle 
starosty nemůže být tento plán konkrétní, neboť dobíhají hospodářské i ICT audity. V rámci 
tohoto bodu se také rozhořela vášnivá diskuse o přístupu nového vedení k oponentům. 
Předseda klubu ODS Herbert Heissler si stěžoval, že je zakázán přístup zastupitelů na jednání 
RMČ. To považuje za významné omezení demokracie. Místostarosta Jiří Vejmelka na to 
kontroval, že zastupitelé mohou požádat o projednání konkrétní záležitosti v Radě. Smyslem 
tohoto opatření je dle jeho slov omezení čerpání nezasloužených prostředků ze strany 
zastupitelů, kteří si za účast na jednání rady i za přípravu na něj mohou refundovat 450,- 
Kč/hod. Programové prohlášení bylo nakonec schváleno 29 hlasy (pro byl i bývalý 
místostarosta Vojtěch Zapletal z ODS a Růžena Peterková z ČSSD), 6 bylo proti a 2 se zdrželi 
(Hlaváček – BEZ, Škaloud – ODS). 
Dalším z bodů programu byl návrh zásad na prodej bytových jednotek. Změna spočívá v tom, 
že jde o byty obsazené nájemci, a tak následuje od současné praxe odlišná konstrukce slev, a 
to v tom směru, že v závislosti na akceptaci nabídky má nájemce možnost dosáhnout na slevu 
7 %. Kupující se může rozhodnout, na jakou dobu bude ochoten se zavázat v rámci 
předkupního práva městské části k určitému období – v relaci tří let může získat slevu plus 1 
%, v relaci čtyř let je sleva plus 2 % a v relaci 5 let plus 3 %. Celkem tak může dostat slevu až 
ve výši 10 %. Tyto všechny slevy by byly vypláceny zpětně, a to v průběhu jednoletého 
období, které začne plynout v momentu, kdy vznikne poprvé nárok kupujícímu na uplatnění 
slevy na městské části. Zásady platí jen pro nově odsouhlasené prodeje. Opozice namítala, že 
jde pouze o snahu zalepit deficit rozpočtu městské části. Dále zastupitelé rozhodli o prodeji 
domů, v nichž má městská část menší než 50% podíl, přispěli na provoz Švandova divadla a 
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rozhodli o vyhlášení II. kola sportovních grantů.  

Jednání Rady MČ Praha 5 probíhala každý týden. Jednou z programových priorit nově 
zvolených představitelů je podpora sportu. Podpořili proto projekt Praha bez předsudků 
2011, která se snaží dětem aktivní formou ukázat, že pravidelná organizovaná činnost 
(netradiční sporty jako fotbal dívek či školní ragby) je plnohodnotnou formou trávení 
volného času. Akce probíhá na území hlavního města Prahy již osmým rokem a loni se do 
projektu zapojilo 6 základních škol z Prahy 5, tedy celkem 482 dětí. Dne 10. května se pod 
patronací Prahy 5 uskutečnil sedmý ročník fotbalového utkání o Košířský košík. Svůj název 
nese podle materiálu, ze kterého je vyroben putovní pohár. Ten byl pro svou originalitu 
zapsán do České knihy Guinessových rekordů. Pořadatelem bylo opět místní oddělení Policie 
ČR v Košířích. 

Květen a červen jsou měsíce, kdy si připomínáme oběti Pražského povstání a také 
politických vězňů, zejména pak doktorky Milady Horákové. Dne 5. května byly položeny 
věnce k pamětním deskám na Štefánikově ulici a v kostele sv. Václava. Milada Horáková žila 
do doby svého zatčení v Zapově ulici na Praze 5. Její památku uctila dne 27. června 
předsedkyně kulturní komise Marie Ulrichová-Hakenová, která položila věnec také u hrobu 
politických vězňů v Motole.  

Praha 5 podpořila konání pátého ročníku šermířského festivalu Klamoklání, který se 
uskutečnil o víkendu 3. – 5. června.  Tradice historického šermu v Čechách sahá do poloviny 
20. století, kdy se z ukázek sportovního šermu pro veřejnost stala forma umění, ve kterém 
dnes vynikají české umělecké soubory. Na Klamoklání vystoupily také taneční a kejklířské 
soubory. Nedílnou součástí je i přestavení dnes již zaniklých řemesel. O témže víkendu 
projížděl Prahou 5 královský průvod Karla IV., který s korunovačními klenoty mířil 
z katedrály sv. Víta na Pražském hradě na Karlštejn. Starosta Radek Klíma převzal nad akcí 
záštitu. Průvod je rekonstrukcí skutečné historické události, tedy návratu korunovačních 
klenotů z hlavního města po jejich vystavení věřícím a poutníkům z celé Evropy. Úplnou 
novinkou letošního ročníku byl Rytířský turnaj na louce u mostu v obci Karlštejn. 
Profesionálové šermu a kaskadéři, z nichž většina účinkovala v českých i zahraničních 
filmech, změřili své síly v jezdeckých schopnostech i v šermu. I Praha 5 zde měla svého rytíře. 

Představitelé radnice seznámili před prázdninami veřejnost s výsledky auditu informačních 
technologií. Z něj vyplynulo, že smlouva s dodavatelem – Pražskou energetikou je pro úřad 
ekonomicky nevýhodná a poskytované služby neplní skutečné požadavky úřadu. Výpůjčka 
technologií, služby technika i hotline stojí radnici 50 mil. Kč ročně. Smlouvu uzavřelo bývalé 
vedení radnice na dobu 10 let. Podle auditorů však lze snížit náklady až o 20% při zachování 
standardu služeb. „V tuto chvíli IT zázemí neodpovídá outsourcingu služeb. Jde o operativní 
leasing, tedy leasing bez odkoupení zaplacené techniky“ zhodnotil stav informatiky v Praze 5 
starosta Radek Klíma. „Na druhou stranu toto nastavení služeb není výhodné ani pro 
Pražskou energetiku. Věřím, že se nám podaří vyjednat lepší podmínky – nižší cenu při 
současném zvýšení kvality služeb a odstranění kritérií, které stejně nemůžeme reálně měřit a 
vyžadovat.“ Firma Kvados, která audit prováděla, doporučila přepracování smluvních 
závazků. Mělo by také vzrůst zabezpečení datových serverů dle normy ISO 27000.  

V průběhu čtvrtletí probíhala dále jednání s protidrogovým centrem Sananim o jeho 
přesídlení z rezidenční čtvrti na Skalce do vhodnějších prostor mimo obytné zóny. V okolí 
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centra se totiž koncentrují drogově závislí, což zhoršuje bezpečnostní situaci v oblasti. Také 
podle Národní protidrogové centrály je umístění v této lokalitě nevhodné. Petici proti 
provozu podepsalo již 750 lidí. Radnice centru nabídla prostory na Strakonické ulici. Ty však 
potřebám „káčka“ nevyhovovaly a proto se správní rada rozhodla začít hledat nové prostory 
sama. Ukončení provozu na Skalce je předpokládáno na konci roku 2011. 

Radní rozhodli o zachování provozu autobusové linky č. 128, která spojuje centrum 
Smíchova a Žvahov. Podle starosty vedení radnice nikdy o zrušení linky neuvažovalo, pouze 
při projednávání návrhu smlouvy s dopravcem byla vedena diskuse, zda intervaly jízdního 
řádu odpovídají potřebám obyvatel Žvahova. Spojení dotuje MČ Praha 5 částkou 1 milion 
korun ročně. Radnice přispěje také na rekonstrukci chodníků v ulicích Na Bělidle, Janáčkově 
nábřeží, Zoubkově, U Smíchovského hřbitova, v Souběžné III. a na Košířském náměstí. 
Zachovány zůstanou oba přívozy, které spojují Prahu 5 a Prahu 1. Radnice uhradí roční ztrátu 
z jejich provozu ve výši 2x1,2 mil. korun firmě ROPID. Ekologickou dopravu Praha 5 podpořila 
vybudováním elektromobilní nabíjecí stanice ve dvoře radnice. Poblíž letohrádku 
Portheimka by mělo vyrůst i zařízení pro veřejnost. 

 

 

3. Kultura a sport 
 

V Galerii Portheimka se uskutečnily tři výstavy. 
Dubnová, nazvaná Pět pohledů, představila práce 
Ladislava Janoucha, Ivana Krále, Aleše Knotka, Josefa 
Velčovského a Václava Zoubka. 
Josef Velčovský je znám svými poetickosurrealistickými 
obrazy s jemným nádechem erotiky. Jeho častým 
partnerem na výstavách je ak.soch. Ladislav Janouch, 
který je znám svým zájmem o sportovní náměty, ale 
také symbolickými postavami s antickými názvy (Niké, 
Prometeus, Ikaros, Múzy ad.), které mu umožňují 

vyjádřit stále věčnou touhu lidstva po pokroku, ale také tragické momenty, které to přináší. 
Protiváhou jsou ženské postavy a torza zpracované v různých materiálech (kámen, dřevo, 
bronz). Další malíř z této skupiny je ak.mal Aleš Knotek s obrazy pastelových barev vždy se 
záhadným a tajemným symbolem. Knotkovy obrazy navozují klid a pohodu duše. Ak.mal. 
Václav Zoubek patří k malířům spíše expresivních obrazů krajin a zátiší, ale také velkých 
pláten ženských aktů robustních forem a odvážných pozic. Jeho obrazy žen jsou zpracovány 
zvláštní technikou jakési novodobé imprese. Skupinu 
doplňuje a ozvláštňuje fotograf Ivan Král s 
náladovými, zadumanými pohledy na krajinu Šumavy. 
K jeho zálibám patří také nevšední pohledy na Prahu, 
které vydal také ve výpravné publikaci Praha. V tomto 
složení představuje výstava pět pohledů na výtvarný 
svět, autorů spjatých generačně i názorově, ale 
různorodých ve způsobu užití výtvarných tvůrčích 
postupů a technik.  Květnová výstava představila 
práce fotografa Pražského jara, Zdeňka Chrapka. 
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Zdeněk Chrapek fotografuje svět vážné hudby už přes čtyřicet let. Poprvé se pokoušel 
fotografovat v šesti letech, kdy si ještě musel aparáty půjčovat. Dnes, kdy bývá považován za 
neoficiálního fotografa Pražského jara, je sice vybaven špičkovou technikou, ale nepovažuje ji 
za rozhodující. Podstatné je, jak říká, umění dívat se a vidět. Černě oděný muž klidně 
postávající po stranách síně, či na empoře schovává svůj digitální fotoaparát ve speciálním 
černém vaku. Odhlučněné pouzdro, do něhož chvíli co chvíli prostrčí ruku, má zabránit 
rušivému cvakání. Jen úzkým průzorem nahlíží do objektivu a trpělivě vyčkává na správný 
okamžik, až tvář či gesto hudebníka získá neopakovatelný náboj. „Při své práci na koncertech 
„vážné hudby" mám možnost vidět to, co je většině posluchačů odepřeno - obličej dirigenta 
při dirigování. Napětí, duševní a fyzický výkon a někdy i spoustu legrace," říká Chrapek. 
Poslední výstavou v tomto čtvrtletí byl Český  filmový plakát. Více než třicet let, (1950-1989) 
se v Československu přední výtvarní umělci věnovali tvorbě autorských, výtvarných 

filmových plakátů. V takovém rozsahu se filmové 
plakáty realizovaly pouze v Československu a v Polsku. V 
této sekci najdete práce padesáti nejvýznamnějších 
československých výtvarníků (Milan Grygar, Karel Vaca, 
Josef Vyleťal, Zdeněk Ziegler a další). Autorské plakáty 
vznikaly nejen k americkým nebo italským filmům, ale i 
k snímkům z východní Evropy. Zajímavé jsou plakáty k 
japonským filmům, sovětským budovatelským ságám 
nebo k domácí kinematografii 60. let. Na výstavě 
radnice spolupracovala se sdružením Terryho ponožky, 
které sdružuje příznivce artových kin Světozor a Aero.  
Opět se otevřela malá galerie v přízemí radnice. Ta zde 
fungovala do roku 2007, pak zde sídlilo Informační 
centrum Prahy 5 o.p.s., které se nyní nachází v budově 
Štefánikova 30. První výstavou byly návrhy a 
urbanistické studie studentů architektury s tématem 
budoucí rozvoj Smíchova. 

 V sobotu 28. května se na Malostranském hřbitově uskutečnila už třetí Májová slavnost. 
Jejími pořadateli byly nově založené Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, Správa 
pražských hřbitovů, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Farní úřad kostela 
Nejsvětější Trojice na Smíchově, Pražská informační služba, Břevnovský chrámový sbor, 
Konzervatoř J. Deyla a magazín Místní kultura.  Stejně jako v minulých ročnících byla slavnost 
zahájena hudebním programem v kostele Nejsvětější Trojice. Duchovní správce košířské 
farnosti P. Zdeněk Lohelius Klindera přivítal návštěvníky i účinkující. Jako první vystoupili žáci 
Konzervatoře J. Deyla Jan Diblík (zpěv) a Lucie Chrápavá 
(flétna). V jejich podání jímavě zazněly Dvořákovy 
Biblické písně č. 10, Ave Maria Franze Schuberta a 
Sonáta e moll – I. věta od J. S. Bacha. P. Klindera vždy 
uvedl konkrétní hudební opus a v krátkosti představil 
jeho duchovní rozměr a historii. Následovalo 
vystoupení Břevnovského chrámového sboru pod 
vedením sbormistra Adolfa Melichara. Sbor vystupuje 
na Májových slavnostech již od jejich prvního ročníku 
v roce 2009. Kostelem Nejsvětější Trojice se tentokráte 
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linulo Pangue lingua od G. P. da Palestrina, Panis Angelicus od A. Kačaby, Missa brevis – Kyrie 
od A. Breziny, Ave Maria a Ave verum o C. S. Saense, Mozartovo Laudate Dominum a Io saro 
con te od M. Frisina. Po skončení hudebních vystoupení se návštěvníci odebrali s průvodci na 
Malostranský hřbitov. Celková návštěvnost byla kolem 150 osob. Občané staršího věku měli 
zájem zejména o program v kostele, mladší pak o prohlídku hřbitova.  

V dubnu uvedlo Švandovo divadlo v cyklu Hydepark představení Anděl/Projekt Pašije v režii 
uměleckého ředitele Doda Gombára, v květnu pak diskusi o Divadelních novinách s názvem 
Máme smysl (Pravda, nic než pravda). V červnu pak následovala další inscenace Satanica 666, 
která sezónu uzavřela. Dubnová inscenace se odehrává na Andělu. Je časné ráno, na 
tramvajové zastávce se potkávají lidé jdoucí s flámu s těmi, kteří míří do zaměstnávání. 
Potyčka několika mužů končí smrtí – stane se však zázrak…… Recenzenti hodnotí hru jako 
velmi svěží, plnou důvtipných dialogů i pozoruhodných vztahů mezi jednotlivými postavami. 
V dubnu se v divadle také uskutečnila minipřehlídka slovenského divadla Astorka Korzo 90. 
Hereckými hvězdami her Platonov a Stella  byli Anna Šišková, Szidi Tobias (vystupovala 
v minulých letech na Festivalu šansonu), Andy Hajda či Miroslav Noga. V květnu divadlo 
hostilo již 4. ročník Mezinárodního festivalu akustických kytar. Vystoupilo maďarské 
kytarové duo Sándor Szabó a Roland Heidrich, z Itálie duo "DEJA" zpěvačka Serena Finatti a 
kytaristka Andrea Vernier a Nikolai Ivanov z Bulharska. Českou republiku zastoupilo trio 
Arionas ve složení Stanislav Barek, kytarista a zpěvák z Íránu Shahab Tolouie a řecká zpěvačka 
Martha Elefteriadu.  

Uplynulo 20 let od změny kamufláže tanku č. 23 umístěném kdysi na Náměstí Kinských. 28. 
dubna 1991 mohli Pražané shlédnout tank růžový. Autorem byl tehdejší student sochařství 
David Černý. Tank č. 23 věnovala Praze vláda Sovětského svazu jako symbol osvobození a 
slavnostně byl odhalen 29. července 1945. Podle oficiální legendy byl prvním tankem, který 
vjel na území Prahy, skutečnost ale byla jiná. Původní tank byl bojem natolik poškozený, že 
místo něj vybrali Sověti zachovalejší a reprezentativnější stroj. Černého noční natěračská 
akce vyvolala bouřlivé reakce a místní zastupitelé záhy dali obnovit původní nátěr. To se však 
nelíbilo některým poslancům tehdejšího Federálního shromáždění (FS), kteří 16. května tank 
opět natřeli narůžovo. V montérkách s označení FS ČSFR pracovalo na růžovém nátěru 
patnáct zákonodárců. Mluvčí sovětského ministerstva zahraničí poté jejich aktivitu nazval 
"ohavným činem politického chuligánství". Růžová barva tanku tak sice zůstala, ale on sám 
byl "uklizen". Ministerstvo kultury rozhodlo, že smíchovští zastupitelé mohou kontroverzní 
pomník odstranit. V červnu byl asi 45tunový tank odvezen do leteckého muzea ve Kbelích a 
nakonec skončil ve vojenském muzeu v Lešanech na Benešovsku. Na konci června se tank do 
Prahy vrátil. Obecně prospěšná společnost Opona si ho z muzea vypůjčila a v rámci Týdne 
svobody jej vystavila na plovoucím pontonu u mostu Legií. 

V Musaionu, muzeu folkloru, se na konci května představila bulharská kultura. Vystoupil 
například taneční pražský soubor Balgari nebo folklorní soubor Pirin z Brna. Návštěvníci si 
také mohli vyzkoušet kurz bulharštiny nebo ochutnat vyhlášená bulharská vína. V tomto 
měsíci byla také zahájena výstava Zbojníci – hrdinové nebo zločinci? Expozice věnuje 
pozornost fenoménu zbojnictví v karpatské oblasti a loupežnictví v Čechách. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout zbojnické náčiní (pistole, valašky, nože, kabely) nebo předměty 
s loupežnickou tématikou. Předměty pocházejí z období před rokem 1900. Nejvzácnějším 
exponátem je Janošíkova valaška, kterou zapůjčilo Slovenské národní muzeum. Zajímavostí 



9 

 

je i soška Václava Babinského z chlebové střídky zhotovená jeho spoluvězněm Johannem 
Láskou.  

V dubnu byl pro veřejnost poprvé zpřístupněn největší model Prahy. Zachycuje metropoli 
v roce 2000. Vznikal 30 let a jeho rozloha činí 114 m2. Umístěn je v těsném sousedství 
Království železnic v budově Cinestar na Andělu. Zachycuje památky, parky, trasy metra i 
hranice jednotlivých čtvrtí. Zachyceno je i rozlévání vody při povodních v roce 2002. 
Urbanistický model Prahy původně sloužil k posuzování vlivu jednotlivých plánovaných 
staveb na životní prostředí před jejich schválením. Je složen z 305 čtverců, které postupně 
vznikaly 30 let – od roku 1970 až do roku 2000. Pak jej na útvaru rozvoje hlavního města 
nahradila počítačová simulace. Model nikdy nebyl vystaven a dlouhé roky pouze ležel ve 
skladu. 

I v letošním roce pokračují farmářské trhy na Andělu. Původně se sice uvažovalo o jejich 
přesunutí před kostel sv. Václava či na Barrandov, nakonec však vše zůstalo vše při starém. 
Oproti loňskému ročníku se rozrostl sortiment a počet stánků. Trhy se konají každých 14 dní 
v pátek od 8,00 do 18,00 hod. počínaje 6. květnem. Z obchodních událostí jmenujme ještě 
nově otevřené „malé“ Tesco v budově bývalé smíchovské tržnice. Prodejna měla být 
otevřena již v září, ale došlo k prodlevě při stavebních pracích. Horní patro někdejší tržnice 
stále patří pobočce městské knihovny v Praze. Na začátku května se na Náměstí 14. října 
uskutečnil Den chovu ovcí a koz. Kromě tří desítek zvířat mohli diváci shlédnout i ukázky 
stříhání ovcí profesionálními střihači, předení na kolovrátcích. Dále zde bude probíhat trh 
s ovčími a kozími produkty. Byla to první podobná akce na území hlavního města.  

Dne 27. května se uskutečnil další ročník Noci kostelů. Akce se zúčastnilo 68 pražských 
svatostánků, jedním z nich byl i svatý Václav na Smíchově. Kromě varhanního koncertu 
připravila farnost i komentovanou prohlídku kostela a vyprávění o svaté Anežce. Program 
ukončila o půlnoci modlitba. K nejnavštěvovanějším červnovým akcím pak patřila Pražská 
muzejní noc. Zapojilo se do ní 34 kulturních institucí, zpřístupněno bylo 60 objektů. Noční 
prohlídky doplnily koncerty, divadelní představení, filmové projekce i módní přehlídky. Prahu 
křižovalo 10 speciálních autobusů, které rozvážely návštěvníky jednotlivých objektů. 
Novinkou je možnost stahování si informací o těchto památkách do mobilních telefonů 
prostřednictvím technologie bluetooth a diskutovat o zážitcích na sociální síti Facebook. 
Nově se na muzejní noci po rekonstrukci představilo Národní technické muzeum, které před 
budovou připravilo ukázku provozu funkčního parního vozu z roku 1924, Muzeum kávy 
Alchymista, Památník národního písemnictví, Národní technickou knihovnu, Bulharský 
kulturní institut a Goethe-Institut. Počet návštěvníků se vyšplhal na 182 tisíc. 

 

 
4. Výstavba 

Přestože je na Barrandově v současné době jen ve třech novostavbách volných 190 bytů, 
rozhodla se developerská společnost Ekospol vystavět v této lokalitě další bytové domy. 
Projekt Výhledy Barrandov na konci Werichovy ulice tvoří dvě devítipodlažní budovy, 
orientované do Prokopského údolí. Od šestého podlaží se terasovitě zužují. Na jedné straně 
tak navazují na sousední barrandovské sídliště, na druhé straně naznačují spád terénu do 
údolí. Ve dvou podzemních podlažích bude místo pro dvě stovky aut a pro sklepní kóje. 
Každý z 292 bytů v projektu má buď balkon, nebo terasu, někdy i rozlehlou. Nabídce 
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konkurence hodlá Ekospol vzdorovat cenou, která se bude pohybovat mezi 39 a 45 tisíci 
korunami za metr čtvereční, což je téměř o 8 tisíc méně než u ostatních staveb. Ekospol 
dumping cen naprosto vylučuje. Společnost Bouwfonds staví v sousedství filmových ateliérů 
bytové domy Adina a Hugo. Z tamních 72 bytů je volná zhruba třetina s průměrnou cenou 
52 720 Kč/m2. V ohybu frekventované čtyřproudové ulice K Barrandovu začne letos stavět 
šedesát luxusních bytů projektu Sky Barrandov developer K+Devonská, dceřiná firma 
nizozemské společnosti Cere Invest. Byty mají rozlohu i více než dvě stě čtverečních metrů, 
takže při průměrné ceně kolem 57 tisíc korun za čtvereční metr se konečná cena rezidencí 
pohybuje od pěti do šestnácti milionů korun. O projekt, který je v prodeji od loňského 
června, se zájemci neperou. Dosud se prodaly tři byty, dva jsou rezervované. V sousedství 
Sky Barrandov staví společnost Crestyl bytové domy Barrandov Hills. Ze 124 bytů je dosud 
108 volných, jejich průměrná cena dosahuje téměř 60 tisíc korun za čtvereční metr.  

Společnost Praturb se rozhodla přestavět usedlost Turbová a přilehlé objekty na pozemku o 
rozloze 11,5 tisíce metrů čtverečných na wellness studio s restaurací a dostavět zde také 
luxusní bytové jednotky, které by spojovala lanová dráha. Investici ve výši jedna miliarda 
korun by měly hradit zahraniční banky. Své k projektu musejí říci ještě pražští památkáři. 
Útvar rozvoje města s návrhem nesouhlasí. Dojde totiž ke znatelnému snížení plochy zeleně. 

V červnu se otevřelo nové oddělení dětské nemocnice v Motole. Jedná se o nejrozsáhlejší 
zdravotnickou stavbu za posledních patnáct let. Konečné náklady na její vybudování se 
vyšplhaly na čtyři a půl miliardy korun. Kromě zrekonstruované budovy a nových sálů byl 
vybudován hlavně nový urgentní příjem a střešní heliport. Převoz zraněných od letadla na 
operační sál nebude trvat déle než jednu minutu. Přibylo též 350 nových lůžek. Mezi 
operačními sály a lůžkovým oddělením bude fungovat potrubní pošta na přenos odebraných 
vzorků. 

 
5. Různé 

 

Na Smíchově vznikla první samoobslužná optika v České republice. Zákazník si může vybrané 
brýle vyzkoušet v lékárně naproti centru Nový Smíchov a zjistit, jestli mu sluší a sedí. Potom 
si zde na dotykové obrazovce vybere druh skel a zadá údaje z receptu od očního lékaře. 
Potom co během pár minut vyplní všechno potřebné a potvrdí objednávku, firma brýle 
vyrobí a zašle je na dobírku. Velkou výhodou je cena, která je o 50 – 70% nižší než 
v kamenných obchodech. Firma totiž nevyužívá prostředníků ani nemusí platit drahý nájem 
obchodu. 

Na konci dubna vypukl požár v sokolovně u Klamovky. Zasahovaly tři jednotky hasičů. 
Příčinou vznícení byla závada na elektroinstalaci. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Škoda se 
vyšplhala na 100 tis. korun. Celková cena objektu je 39 milionů korun. 
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Rada městské části Prahy 5 si na základě mandátu, získaného od občanů pro volební období 

2010–2014, vytyčila následující kroky, které povaţuje za klíčové při správě a rozvoji městské 

části Praha 5. 

Společným cílem všech členů rady i jejích koaličních stran je znovu prosadit dobré jméno a 

prestiţ městské části Praha 5 a činit tak v souladu s poţadavky všech jejích obyvatel. Členové 

rady se zavázali k maximální spolupráci v rámci koaliční dohody a k vzájemnému 

prosazování všech cílů, směřujících zejména ke zlepšení kvality ţivota občanů městské části a 

ke zkvalitnění sluţeb pro všechny občany Prahy 5. 

 

 

MUDr. Radek Klíma 

      starosta městské části Praha 5 
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Oblast komunikace s veřejností 
 

Zkvalitníme komunikační kanály s veřejností a budeme je udrţovat aktualizované. Vytvoříme 

samostatný odbor vnějších vztahů, který bude zastřešovat komunikaci směrem k občanům, 

médiím, zahraničním partnerským městům a institucím v ČR.  Tento odbor bude fungovat 

transparentně a hospodařit s rozpočtem schváleným Radou a Zastupitelstvem MČ.  Zároveň 

provedeme audit informačních technologií a sluţeb, které MČ vyuţívá a podle jeho výsledků 

provedeme optimalizaci správy informačních a komunikačních technologií za účelem zvýšení 

informovanosti občanů a sníţení nákladů na IT. 

 

- Pozvánky na veřejná zasedání zastupitelstva budou s předstihem vyvěšovány na 

internetových stránkách www.praha5.cz, na úředních deskách a v Informačních centrech 

MČ Praha 5. 

 

- Přes internet bude moţné sledovat ţivý přenos z dění na zasedání zastupitelstva. Záznam 

bude archivován a dostupný na internetu. 

 

- Provedeme řádné výběrové řízení na vydavatele měsíčníku Pětka pro vás. Bude zachován 

plno-barevný formát a rozsah minimálně 32 stran při současném sníţení finančních 

nákladů na jeho výrobu. Dlouhodobým cílem je nárůst kvality zveřejněných článků. 

Časopis bude obsahovat rozhovory se zajímavými osobnostmi spjatými s Prahou 5, 

aktuální dění a pozvánky, kulturní přehledy, informace z oblasti ţivotního prostředí a širší 

spektrum dalších informací z celé Prahy 5 

 

- Připravíme a spustíme internetový portál časopisu Pětka pro vás www.ipetka.cz, zajistíme 

aktualizace redakčního obsahu ze strany vydavatele měsíčníku a provedeme výběrové 

řízení na správu technologické části portálu. 

 

- Aktualizujeme smlouvu s dodavatelem internetové televize TVP5, tak aby odpovídala 

poţadavkům radnice. Zvýšíme dohled nad zpracovanými reportáţemi, aby vzrostla jejich 

obsahová i audiovizuální kvalita.  

 

- Budeme publikovat aktuální zprávy z radnice, informace o grantových řízeních a 

pobídkách na webu www.praha5.cz 

 

- Nabídneme moţnosti sebe-propagace pro neziskový sektor, poskytneme moţnost 

publikovat v měsíčníku Pětka pro vás a oslovovat občany prostřednictvím ostatních 

komunikačních kanálů. 

 

- Zaměříme se na informování seniorů v otázkách bezpečnosti, poradenství a 

zkvalitnění ţivota v post-produktivním věku.  

 

- Budeme i nadále pečlivě vybírat z nabídek společenských, kulturních a 

reprezentativních akcí tak, aby byla MČ Praha 5 prezentována jako pro-občanská obec. 

Pravidelně budeme pořádat vánoční a velikonoční trhy s historickými tradicemi, a dále pro 

obyvatele Prahy 5 zajistíme pořádání farmářských trhů.  

 

http://www.praha5.cz/
http://www.ipetka.cz/
http://www.praha5.cz/
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- Pro své občany budeme zajišťovat vzdělávací, zábavné i volnočasové 

aktivity, a to pro všechny věkové kategorie tak, aby nebyli opomenuti senioři a předškolní 

děti. 

 

- Budeme pomáhat s organizací a hladkým průběhem akcí, které jsou v Praze 5 

tradiční nebo které mají trvalý či periodický charakter 

 

- Vytvoříme koncept pravidelných výstav studentských prací, zahraničních 

partnerských měst a organizací působících v naší městské části a to přímo v prostorách 

radnice. Cílem je podpořit kreativní nápady, zvelebit prostředí radnice a zvýšit vzájemnou 

interakci mezi úřadem a občany.  

 

- Plánujeme navázat uţší spolupráci s podnikatelskými subjekty MČ Praha 5 

tak, abychom byli rovnocennými a silnými partnery. 

 

 

 

Oblast územního rozvoje 

Chceme udrţet územní rozvoj naší městské části pod kontrolou. Územní rozvoj budeme 

plánovat vţdy s úctou k ţivotnímu prostředí a s ohledem na demografický vývoj a potřeby 

našich obyvatel. V průběhu tohoto volebního období zpracujeme strategický plán rozvoje 

městské části. 

 

- Budeme hájit to, aby architektura byla adekvátní svému okolí a hlavní architektonické 

prvky ctily historii a ducha lokality. Před novou výstavbou, která by byla v rozporu se 

zájmy občanů, budeme chránit sportoviště, parky a další zelené plochy. Zvýšíme 

odpovědnou kontrolu všech nových developerských projektů tak, aby výstavba a rozvoj v 

naší městské části neukrajovaly náš společně vyuţívaný ţivotní prostor. 

 

- Budeme se zasazovat o vznik zelených pásem a stromořadí v ulicích naší obce, efektivní 

ochranu a správu zeleně, revitalizaci městských parků a veřejných prostranství, řádnou 

péči o dětská hřiště a koutky, lavičky, přístupové cesty či osvětlení veřejného prostranství i 

o další zlepšení podmínek pro pohyb a volnočasové aktivity občanů, s přihlédnutím na 

potřeby kulturní a společenské. 

 

- Budeme usilovat o kultivaci a vyuţití břehů Vltavy v Praze 5 pro účely sportu, odpočinku a 

relaxace i pro účely drobné ţivnostenské činnosti. Náplavka na Hořejším nábřeţí je 

ideálním místem pro vznik moderní promenády s moţností společenských setkání a 

kulturních akcí, místem pro pořádání nejrůznějších druhů trhů (farmářské trhy, ovčí trhy, 

rybí trhy) i místem pro další volnočasové aktivity. 
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Oblast rozpočtu 
Rozpočet je základní veličinou, která přímo i nepřímo ovlivňuje ţivoty občanů Prahy 5. Je 

zřejmé, ţe rozpočet sestavený v aktuálním roce ovlivňuje i hospodaření v dalších letech 

s přesahem do příštích volebních období. S tímto výhledem bude přistupovat k sestavování 

plánu hospodaření Rada městské části Praha 5 v období 2010-2014. Situaci komplikuje 

dědictví z let minulých v podobě skrytých deficitů a po masivních rozprodejích i sníţená 

moţnost generovat zisky z  hospodářské činnosti. V následujících letech bude proto třeba 

striktně hlídat výdaje a hledat moţnosti zvýšení příjmů do obecní pokladny tak, aby byl ţivot 

občanů městské části co nejméně ovlivněn v negativním smyslu. 

- Provedení auditů, které zjistí zdroje plýtvání v MČ Praha 5 – jedná se zejména o oblasti 

hospodaření,  administrativy, informačních technologií a investic. Cílem bude optimalizace 

výdajové stránky rozpočtu a sníţení objemu opakujících  se výdajů 

 

- Budeme důsledně vyuţívat prostředků z fondu rezerv a rozvoje pouze na dočasné 

financování investičních akcí  s ohledem na zachování kvality ţivota městské části. 

 

- Budeme přednostně předkládat a realizovat takové ekonomické kroky, které povedou 

k vyrovnanému rozpočtu bez nutnosti zapojení výnosů z privatizace a rezervního fondu do 

hlavní činnosti MČ Praha 5 v budoucnu.  

 

Oblast správy majetku a privatizace 
 

Správu majetku chceme realizovat s cílem vytvoření rovnováhy mezi příjmy a výdaji. 

V oblasti privatizace zodpovědně posoudíme moţnosti dalšího prodeje obecního majetku 

s přihlédnutím ke všem faktorům, které s touto problematikou souvisí (technický stav, výnos 

z nájmu, investice, provozní náklady apod.). 

 

S majetkem městské části budeme hospodařit s péčí řádného hospodáře s ohledem na jeho 

vyuţití a potřeby Prahy 5 a jejích obyvatel s cílem zvýšení rentability spravovaného majetku. 

 

Byty 
 

- Zpracujeme bytovou koncepci, která bude definovat cílové mnoţství bytů, které zůstanou 

v majetku MČ Praha 5 a které budou nabídnuty do privatizace nájemníkům – tzn., ţe 

počítáme s další privatizací, tedy prodejem bytů do vlastnictví oprávněným nájemcům 

podle pravidel stanovených novou bytovou koncepcí.  Bytová koncepce bude současně 

definovat podmínky pro tzv. sociální byty se sníţeným (nákladovým) nájemným a jejich 

mnoţství stanovené procentem z celkového počtu bytů.  

 

- Případné úpravy výše nájemného budou činěny v souladu s bytovou koncepcí. 

 

- Stanovíme harmonogram pro prodej bytů a domů pro celé volební období. 

 

- V majetku si ponecháme takové domy a pozemky, které jiţ jsou, nebo mohou být, zdrojem 

trvalých příjmů, nebo u kterých lze předpokládat nárůst jejich hodnoty. 
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- Stanovíme stupeň efektivity vyuţití nemovitostí včetně pozemků. U nemovitostí a 

pozemků s nízkou efektivitou vyuţívání učiníme opatření pro její zvýšení, nebo 

přistoupíme k prodeji. 

 

- Budeme činit kroky k vypořádání podílů u nemovitostí, ve kterých je městská část 

podílovým spoluvlastníkem.  

 

- Stanovíme jasná transparentní pravidla pro uzavírání smluv s novými uchazeči o nájemní 

bydlení, odkup nemovitostí, bytů apod , vč. způsobů zveřejnění. 

 

- Budeme provádět průběţnou kontrolu uţívání obecních bytů oprávněnými nájemci s cílem 

zamezit jejich zneuţívání či porušování smluvního vztahu (nepovolené podnájmy, 

nepovolené stavební úpravy apod.). 

 

- Při hospodaření s byty zohledníme sociálně a zdravotně znevýhodněné. To vše na základě 

jasných a transparentních pravidel. 

 

- Budeme optimalizovat správu nemovitého majetku. Vyvineme tlak na efektivnější 

vyuţívání prostředků hrazených správcovským firmám z části nájemného. V souladu s 

přijatou bytovou koncepcí, po posouzení všech souvisejících faktorů zároveň zváţíme 

zřízení obchodní společnosti se 100% účastí MČ za účelem kvalitnější a efektivnější 

správy majetku. 

 

- Zlepšíme komunikaci s nájemci v oblasti úhrady nájemného před případným podáním 

ţalob ve věci neplacení nájemného. 

 

- Budeme důsledně vymáhat veškeré pohledávky od dluţníků a optimalizujeme způsob 

tohoto vymáhání 

 

 

Nebytové prostory 
 

- Provedeme pasportizaci nebytových prostor a v souladu s dlouhodobými záměry MČ 

Praha 5 vypracuje komplexní koncepci dalšího nakládání s tímto majetkem. 

 

- Vypracujeme novou cenovou mapu nájemného nebytových prostor a parkovacích stání.  

 

- Zasadíme se o zlepšení kvality nabízených nebytových prostor.  Dohlédneme na to, aby 

správní firmy uváděly nebytové prostory před jejich pronajmutím do stavu nevyţadujícím 

po novém nájemci investice zásadního významu. 

 

- Budeme důsledně provádět kontroly způsobu uţívání nebytových prostor a pozemků. 

-  

- Zlepšíme komunikaci s nájemci NP mj. i tak, ţe je budeme včas informovat o vzniku 

pohledávky. Tím předejdeme nárůstu dluţné částky a následně i nákladům za vedení 

soudního sporu. 

 

- Budeme v souladu se zákonnými moţnostmi důsledně postupovat vůči všem dluţníkům a 

celkově zlepšíme vymahatelnost pohledávek. 
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Investice 
Investice vnímáme jako integrální součást rozpočtu MČ. Naší snahou je, aby tato část 

rozpočtu svým objemem a strukturou odpovídala mnoţství a hodnotě spravovaného majetku.  

 

- V rámci zvýšení efektivity zpracujeme plán investic a údrţby pro jednotlivé roky 

volebního období. 

 

- Výnosy z prodeje majetku budeme především investovat do takových aktivit, které podpoří 

tvorbu zdrojů příjmů pro další období. 

 

- Budeme vyhledávat příleţitosti k realizaci vybraných projektů společných investic městské 

části a privátních subjektů   - zejm. v sociální oblasti (DPS), kultuře (oprava Portheimky, 

letní divadlo v Kinského sadech), v oblasti sportu (rozvoj sportovního areálu v Motole), 

v oblasti zdravotnictví (poliklinika v Kartouzské), v oblasti ţivotního prostředí 

(revitalizace parku Skalka). 

Oblast školství 
 

Vytváření dobrých materiálně technických podmínek na našich základních a mateřských 

školách, s podporou profesního růstu pedagogických pracovníků, s dostatkem sportovišť a 

podporou dalších smysluplných aktivit při vyuţívání volného času dětí a mládeţe, je cílem 

rozvoje školství na MČ Praha 5.      

            

- Rozšíříme nabídku a dostupnost předškolních zařízení; otevřeme minimálně jednu novou 

mateřskou školu, navýšíme počet míst v mateřských školách a upravíme pravidla pro 

umisťování dětí do mateřských školek. 

 

- Optimalizujeme provozní doby mateřských školek a školních druţin v návaznosti na 

aktuální potřeby trhu práce. 

 

- Budeme podporovat kulturní a sportovní aktivity škol jako součásti kulturní a společenské 

výchovy, ale rovněţ jako omezování vlivu negativních jevů (drogy, vandalismus, apod.) 

 

- Budeme podporovat rozšíření zájmových krouţků nejen na školách, ale i celoobvodního 

charakteru. 

 

- Zpracujeme a realizujeme koncepci příspěvků na školní pomůcky, školy v přírodě, výuku 

plavání a zájmové krouţky pro ţáky základních škol z ekonomicky slabých rodin. 

 

- Budeme usilovat o moţnosti vyuţívání školních sportovišť v mimoškolní dobu pro širokou 

veřejnost s jednoznačnou preferencí účasti mládeţe. 

 

- Zajistíme údrţbu, opravy, modernizaci a investice do školských objektů a areálů. 

 

- Budeme intenzivněji zapojovat školy do ţivota městské části a vyuţívat nejrůznější 

příleţitosti k prezentaci škol a jejich aktivit především ve volnočasových oblastech. 
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- Budeme podporovat volnočasové aktivity formou grantů. 

 

- Budeme organizovat, iniciovat či podporovat školní olympiády nebo obdobné kulturní, 

umělecké či sportovní soutěţe. 

 

- Budeme podporovat systematické dovybavování a modernizaci učeben PC a dalších 

odborných učeben. 

 

- Budeme se organizačně podílet na vzdělávání pedagogů a vedoucích pedagogických 

pracovníků 

 

- Budeme podporovat integraci handicapovaných dětí a ţáků. 

 

- Zajistíme optimalizaci sítě mateřských a základních škol provozovaných městskou částí 

Praha 5 v závislosti na demografickém vývoji.  

 

- Zachováme areál Pod Ţvahovem pro potřeby školství. 

 

Oblast sociální, sociálních služeb, podpora rodiny a seniorů 
 
Vynaloţíme maximální úsilí a vyuţijme všech legislativních a finančních nástrojů k tomu, aby 

byl zajištěn udrţitelný rozvoj sítě sociálních sluţeb, s ohledem na probíhající sociální 

reformu, opakovaně novelizovaný zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, ale i 

s ohledem na nové trendy financování sociálních sluţeb.  

 

- Pro zajištění pomoci občanům řešit jejich obtíţné ţivotní situace budeme pokračovat 

v nastaveném systému plánování sociálních sluţeb zpracováním plánu udrţitelného 

rozvoje sociálních sluţeb v MČ Praha 5 podle nastavených pilířů: senioři, etnické menšiny, 

zdravotně postiţení, prevence sociálně patologických jevů, nezaměstnaní a ostatní skupiny.  

 

- Podpoříme sluţby sociální prevence zaměřené na skupiny dětí a mládeţe. Jedná se o 

sluţbu, která poskytuje nabídku volnočasových aktivit těm, kteří jsou ohroţeni sociálně 

patologickými jevy. Zasadíme se o to, aby městská část měla fungující nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládeţ. 

 

- Pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí zajistíme jejich plnohodnotný vstup 

do školy pomocí přípravných tříd včetně osobní asistence.  

 

- Na základě předloţení projektů budeme reagovat formou neinvestičního příspěvku na 

konkrétní ţádosti o příspěvek na ozdravné pobyty dětí prověřeným neziskovým 

organizacím, které dlouhodobě spolupracují s MČ Praha 5. 

 

- Nadále budeme financovat občanské poradny, které bezplatně pomáhají řešit otázky 

rodinného a pracovního práva, dále v otázkách bydlení. Součástí pomoci je i psychologická 

poradna. 
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- Městská část se bude podílet přímou finanční podporou na projektech, které mají 

dlouhodobý charakter, např. zaměstnávání osob se zdravotním postiţením, podpora 

azylového domu pro matky s dětmi, financování rehabilitačních pobytů seniorů.  

 

- V oblasti protidrogové politiky budeme nadále spolupracovat s kontaktním centrem 

v Mahenově ulici. Pokusíme se maximálně sníţit rizika  spojená s uţíváním drog 

zajištěním a přímou finanční podporou nízkoprahových sluţeb pro uţivatele drog, tzn. 

podpoříme terénní programy, kontaktní centra s důrazem na ochranu veřejného zdraví.   

 

- Nadále budeme spolupracovat s o.s. Naděje, které je celopraţsky zaměřeno na 

problematiku osob bez přístřeší.  

 

- Pro informovanost široké veřejnosti budeme nadále provozovat webové stránky 

www.kpss5.cz, které jsou pravidelně aktualizovány.  

 

- Budeme podporovat zřízení domu pro seniory (DPS) na Praze 5. 

 

Komunitní plánování  
- Budeme nadále pracovat na udrţitelnosti rozvoje sociálních sluţeb Metodou komunitního 

plánování, jejíţ výstupy slouţí jako podklad pro stanovení efektivních strategií v sociální 

oblasti. Při plánování rozvoje sociálních sluţeb budeme vycházet z porovnání existující 

nabídky sociálních sluţeb se zjištěnými potřebami stávajících i potenciálních uţivatelů. 

 

- Budeme odpovědně uskutečňovat reálné činnosti směřující k optimalizaci nabídky sluţeb 

způsobem takovým, který bude vţdy pro uţivatele akceptovatelným.  

 

- Zapojíme všechny aktéry plánování sociálních sluţeb tak, aby došlo k  zvyšování jejich 

efektivity a rozvoji spolupráce různých subjektů při zajišťování potřebných sociálních 

sluţeb. 

 

- Odpovědně se zapojíme do tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb hlavního 

města Prahy především aktivním členstvím v příslušných pracovních skupinách. 

 

- Zaktualizujeme střednědobý plán, který povede ke stabilizaci a dostupnosti sociálních 

sluţeb pro kaţdého, kdo je nezbytně potřebuje. Vynaloţené prostředky na sociální sluţby 

budou vyuţívány cíleně a efektivně. Veškeré získané informace pro uţivatele, 

poskytovatele a občany budou nadále zprostředkovávány webovými stránkami kpss5.cz. 

 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 
 
- Bude nadále nabízet komplexní pečovatelské sluţby a poskytování domácí ošetřovatelské 

péče, a tak bude zajištěna občanovi pomoc, aby co nejdéle mohl ţít ve svém domácím 

přirozeném prostředí. 

 

- Bude nadále ve spolupráci s rodinou nabízet v péči o seniory dočasnou náhradní péči 

v Domě sociálních sluţeb Na Neklance 15.  

 

http://www.kpss5.cz/
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- Zajistíme pro ty seniory, kteří nemají dostatečné rodinné zázemí nebo ţijí 

v nevyhovujících bytových podmínkách, podle moţností bydlení v bytech s pečovatelskou 

sluţbou.  

 

- Nadále budeme podporovat provoz jeslí Na Hřebenkách 3. 

 

 

- Nadále budeme podporovat linku sociální pomoci provozovanou 24 hodin denně.  

 

- Podpoříme ve spolupráci s hl. m. Praha vznik sociálních lůţek v Praze 5. 

 

 

Oblast sportu a volnočasových aktivit 
Sport vnímáme nejen jako volnočasovou aktivitu, ale především jako důleţitou součást 

prevence v boji proti kriminalitě a drogám, a to zejména u mládeţe, a proto je aktivní podpora 

sportu a dalších volnočasových aktivit mládeţe jednou z našich nejvýznamnějších priorit. 

 

- Zaměříme se na rozvoj sportovišť v městské části. Nabídneme pomoc s opravami 

sportovišť a rozšiřováním jejich ploch. Podpoříme také nové projekty v této oblasti. 

 

- Pomůţeme sportovcům s propagací tak, aby si nejen mladí lidé, ale i rodiny s dětmi a 

všichni naši občané městské části Praha 5 našli cestu ke sportu a jeho vyuţití v rámci 

volného času. 

 

- Nabídneme sportovním klubům i jednotlivcům moţnost získat grant na podporu 

sportování. Udrţíme rovné podmínky a transparentnost při výběrovém řízení na granty. 

 

- Budeme usilovat o rozšíření ploch určených ke sportu a ve všech nově vznikajících 

územních celcích (bývalá Waltrovka nebo Smíchovské nádraţí) budeme dbát o to, aby 

příslušný developer sportovní plochy v těchto lokalitách vybudoval. Zároveň budeme 

aktivně vyhledávat ve stávající zástavbě nové plochy a usilovat o jejich přeměnu na plochy 

určené ke sportu a rekreaci (např. náplavka na Horejším nábřeţí). 

 

Oblast kultury 

 

Rada MČ Praha 5 bude usilovat o udrţení a rozvoj historických tradic a kulturních hodnot, 

zaměřených na co nejširší skupiny obyvatel městské části, v kontextu celoměstském i 

celostátním.  

 

- Budeme vyuţívat významných kulturních akcí celoměstského nebo celostátního významu, 

konaných na obvodě městské části Praha 5, k prezentaci kulturní politiky městské části. Při 

těchto akcích budeme usilovat o podporu účasti občanů Prahy 5 a tak tyto akce přímo 

začlenit do nabídky kultury městské části. 

 

- Budeme podporovat rozvoj akcí směřujících ke zvyšování kulturní úrovně ţivota městské 

části a kultury jejích obyvatel.  
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- Sníţíme podíl městské části na převáţně komerčních akcích a akcích jednoznačně 

orientovaných pouze na lidovou zábavu s převahou stánkového prodeje.  

 

- Vytvoříme koncepci dlouhodobé kulturní politiky, která by měla přispět k soustavnému 

zvyšování kulturní přitaţlivosti obvodu a postupně spoluvytvářet z Prahy 5 cílové místo 

praţské kultury. 

 

- Zpřehledníme a zvýšíme transparentnost grantového systému a zavedeme systém 

partnerství pro podporu kulturních aktivit. 

 

- Nadále budeme finančně podporovat aktivity Švandova divadla. 

 

- Vytvoříme komplexní kulturní, společenský a vzdělávací prostor v celé vile Portheimka. 

 

- Budeme podporovat či přímo vyhlašovat ţákovské a studentské kulturní olympiády a 

soutěţe mladých autorů a interpretů v různých oblastech kultury a umění.  

 

- Budeme uskutečňovat kulturní výměnu a spolupráci s partnerskými městy. 

 

- Budeme podporovat snahy národnostních menšin o plnou kulturní integraci a emancipaci 

vytvářením podmínek pro činnost jejich uměleckých souborů a spolků. 

 

- Budeme dbát na udrţování kulturních památek MČ Praha 5, formou grantů přispívat i na 

udrţování dalších významných památek na území Prahy 5. 

 

Oblast bezpečnosti 
Oblast bezpečnosti je jednou ze základních priorit Rady MČ Praha 5. Velmi dobře si 

uvědomujeme, jak důleţitý je pro běţného občana pocit bezpečí. Za nejdůleţitější 

povaţujeme především nadále rozvíjet spolupráci s bezpečnostními sloţkami působícími 

v Praze 5. V následujících letech budeme podporovat Městskou polici a Polici ČR a to 

především v jejich snaze o navýšení počtu stráţníků a policistů, ve zkvalitňování jejich 

technického vybavení a zázemí pro výkon sluţby 

 

- Budeme důsledně vyuţívat poznatky městské policie, občanských sdruţení a občanů 

k přijímání opatření ke zlepšení pořádku a bezpečnosti v městské části.   

 

- Budeme směřovat aktivity a politické moţnosti ke sníţení počtu heren a hracích automatů 

v městské části a tím budeme sniţovat jejich dopad na negativní působení především mezi 

mládeţí a omezovat tak kritická místa, kde dochází k soustřeďování negativních jevů. 

 

- Budeme podporovat sportovní a kulturní aktivity škol jako významného prvku prevence 

kriminality. 

 

- Rozšíříme počet objektů ve vlastnictví městské části (MŠ, jesle, ZŠ), které budou napojeny 

na pult centrální ochrany Městské policie. 

 

- Do práce Městské policie budeme prosazovat systém elektronických kontrolních bodů, 

který by přispěl ke zvýšení kontrol rizikových lokalit. 
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- Městskou a státní policii finančně podpoříme při zlepšování její technické vybavenosti a 

při odborné přípravě jejích příslušníků. 

 

- V daleko větší míře podpoříme primární protidrogovou prevenci. Podporovat budeme 

především vznik a provoz finančně dostupných volnočasových aktivit dětí a mládeţe 

zaměřených na sport, zdravý ţivotní styl a kulturu. 

 

- Pravidelně budeme organizovat koordinační porady orgánů péče o dítě, neziskových 

organizací, Městské policie a Policie ČR k problematice ochrany dětí a mládeţe před 

negativními vlivy alkoholismu, toxikománie, výherních hracích automatů atd. 

 

- Ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR se budeme snaţit upravit parky a městskou 

zeleň v rámci působnosti MČ Praha 5 tak, aby se staly bezpečnějšími a přehlednějšími. 

 

- V rámci sekundární a terciální protidrogové prevence budeme usilovat o jednotný 

koordinovaný systém těchto aktivit v rámci městské části tak, aby se tyto aktivity navzájem 

nevylučovaly a aby na sebe navazovaly. Zároveň je nutné tyto aktivity teritoriálně 

směřovat tak, aby nezatěţovaly nadměrně své okolí. 

 

- Městská část bude v rámci svých kompetencí při povolování umístění ţivnostenských 

provozoven, zařízení pro osoby, u nichţ hrozí sociální vyloučení, a drogově závislé, vţdy 

zvaţovat i moţné dopady do oblasti bezpečnosti občanů. 

 

- Městská část bude podporovat preventivně výchovné akce Městské policie a Policie ČR 

zaměřené na bezpečnost a dopravní výchovu mládeţe. Zároveň podpoříme i akce zaměřené 

na bezpečnost seniorů. 

 

 

Oblast životního prostředí 
Městská část Praha 5 trpí stejně jako další oblasti v širším centru města znečištěným ţivotním 

prostředím zejména kvůli vysoké koncentraci automobilové dopravy. K tomuto neutěšenému 

stavu přispívá také neuváţené zastavování zelených ploch. Budeme proto prosazovat 

výstavbu přednostně např. na pozemcích nevyuţívaných  průmyslových areálů, které jiţ 

pozbyly svou funkci, a naopak budeme důsledně dbát na ochranu a revitalizaci stávajících 

zelených ploch a vznik nové zeleně. 

 

Zeleň a sportoviště 
 

- Zamezíme úbytku zelených ploch, naopak budeme podporovat vznik zelených pásem a 

stromořadí, výsadbu  nových stromů a další revitalizaci parků na území městské části 

Praha 5.  

 

- Nepovolíme změny v územním plánu, které by umoţnily realizovat bytovou výstavbu na 

zelených plochách jako jsou Dívčí hrady, přírodní památka Vidoule, přírodní parky apod. 

 

- Budeme se zasazovat o zachování sportovišť na území Prahy 5 a podpoříme postupnou 

obnovu sportovních ploch. 
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- Ve spolupráci se Státním fondem ţivotního prostředí zrealizujeme projekt na sníţení imisní 

zátěţe z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze 5. Za tím účelem bude na 

vybraných komunikacích v MČ P5 rozmístěna kontejnerové zeleň. 

 

- Podpoříme revitalizaci vnitrobloků domů ve vlastnictví městské části. 

 

- Budeme pokračovat v hubení velkoinvazních plevelů bolševníku a křídlatky. 

 

Úklid a čistota 
 

- Na svěřených  komunikacích zvýšíme frekvenci úklidu chodníků se speciálním důrazem na 

úklid psích exkrementů, zajistíme kvalitnější zimní údrţbu a zvýšení počtu odpadkových 

košů v ulicích. 

 

- Postupně rozšíříme síť velkoobjemových kontejnerů a míst pro třídění odpadů. Budeme 

podporovat vybudování nových stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad ve 

vybraných lokalitách území MČ P5. 

 

- Budeme důsledně likvidovat černé skládky na území městské části a zaměříme se na 

zvýšení preventivní činnosti a zamezení zřizování dalších černých skládek. 

 

 

Veřejná prostranství 
 

- Budeme zodpovědně spravovat dětská hřiště a sportoviště a zajišťovat jejich pravidelnou 

údrţbu, kontrolu a obnovu. Rozšíříme počet dětských hřišť s přítomností  správce.  Tím 

zabráníme poškozování společného majetku a vandalismu obecně. 

 

- Pro uţivatele dětských hřišť rozšíříme počty veřejných toalet, coţ chápeme v dnešní době 

jako standardní sluţbu pro návštěvníky dětských hřišť. 

 

- Ve spolupráci s investory budeme budovat nová dětská hřiště nebo sportoviště v nově 

vznikajících bytových zástavbách a tam, kde tato občanská vybavenost chybí. 

 

- Podpoříme projekty, které oţiví smíchovskou náplavku. 

 

Kvalita životního prostředí 
 

- Podpoříme projekty vedoucí ke sníţení zátěţe ţivotního prostředí, připojíme se k pilotnímu 

provozu projektu Praha elektromobilní. Vyuţitím elektromobilů pro potřeby městské části 

se přihlásíme k propagaci zelené energie, jejíţ vyuţití vede v dopravě ke sníţení emisní i 

hlukové zátěţe. 
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- Pomocí grantových prostředků a ve spolupráci se školami a neziskovým sektorem 

podpoříme ekologickou osvětu a nadále budeme podporovat občanské aktivity vedoucí ke 

zlepšování ţivotního prostředí v Praze 5. 

 

- Aktivně se zúčastníme projektu bezpečná cesta do školy. 

 

- Podpoříme projekty, které povedou k nárůstu cyklodopravy a tím ke sníţení znečišťování 

ovzduší z automobilové dopravy. 

 

Oblast dopravy a dopravních staveb 

Městská část Praha 5 stejně jako další oblasti širšího centra města trpí obrovským přetlakem 

automobilové dopravy a nedostatkem parkovacích míst. Je potřeba najít takový model 

uspořádání dopravy v pohybu a dopravy v klidu, který bude přínosný pro rezidenty, ale 

neohrozí podnikání ani obsluţnost území. Rada bude klást důraz na podporu hromadné 

dopravy, řešení dopravy v klidu, dobudování významných staveb dopravní infrastruktury a 

podporu pěší a cyklistické dopravy. 

Doprava v klidu (parkování) 

- Na základě odborné analýzy dopravy v klidu a ve spolupráci s představiteli hlavního města 

Prahy připravíme návrh systému parkování vozidel na Praze 5 formou zavedení zóny 

placeného stání. Za předpokladu souhlasného stanoviska hlavního města Prahy jako 

jediného provozovatele zón placeného stání budeme tento návrh realizovat. Návrh bude 

reflektovat potřeby rezidentů a abonentů, současně ale bude vstřícný vůči návštěvníkům 

městské části a poskytovatelům obsluţnosti území (regulace parkování formou tzv. 

smíšených zón). 

 

- Budeme podporovat vznik nových parkovacích míst na území městské části jak na uliční 

síti, tak budováním  kapacitních garáţí ve vhodných lokalitách.  

 

- Budeme podporovat výstavbu nových záchytných parkovišť P+R, která budou zachycovat 

nápor automobilové dopravy zejména z jihozápadního směru. 

Doprava v pohybu 
- Budeme maximálně spolupracovat na přípravě projektové dokumentace a zahájení stavby 

Radlické radiály. Budeme prosazovat výstavbu Radlické radiály najednou v celé její délce, 

bez dílčí etapizace. Současně se budeme zasazovat o minimalizaci negativních dopadů 

budování dopravní infrastruktury na obyvatele městské části. 

 

- Místní úpravy provozu na komunikacích budeme realizovat ve spolupráci s občany. 

 

- Podpoříme dopravní propojení Košíř s Jinonicemi z důvodu zlepšení dopravní obsluţnosti 

území (městská hromadná doprava v návaznosti na stanici metra Jinonice, sloţky 

Integrovaného záchranného systému).  
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- Podpoříme vymístění autobusového terminálu příměstských a dálkových linek z oblasti Na 

Kníţecí a jeho přesun do rozvojové oblasti Smíchovského nádraţí. 
 

 

- Podpoříme výuku na dopravním hřišti v základní škole na Chaplinově nám. 

 

Veřejná doprava 

- Podpoříme prodlouţení tramvajové tratě z Barrandova do rozvojového území v Holyni a 

Slivenci a prověříme moţnost případného vedení tramvajové trati v ulici Kukulova 

z Motola na Vypich.¨ 

1 

- Zachováme spojení MHD z terminálu Kníţecí do nemocnic Homolka a Motol 

 

- Podpoříme modernizaci ţelezničních tras Smíchov - Rudná a Smíchov - Hostivice včetně 

výstavby nových zastávek (Hlubočepy, Dívčí hrady apod.). 

 

- Podpoříme úpravy tras veřejné hromadné dopravy, které povedou ke zlepšení dopravní 

obsluţnosti daných území. 

Alternativní způsoby dopravy 
- Podpoříme postupné rozšiřování cyklistických stezek a tras v návaznosti na  

jejich celopraţský systém. 

 

- Podpoříme výstavbu uzamykatelných stojanů na kola na území městské části. 
 

- Podpoříme další zklidnění pěší zóny Anděl. 

 

- Budeme podporovat modernizaci přechodů pro chodce a rekonstrukci chodníků s cílem 

zajistit vyšší bezpečnost chodců. 
 

- Budeme realizovat veřejnou dobíjecí stanici pro nabíjení kol, motorek a vozidel na 

elektrický pohon. Podpoříme výstavbu dalších dobíjecích stanic soukromými investory. 

 

Oblast právní a řízení rizik 

 
Právní  

 
Vynaloţíme maximální úsilí, aby výkon práva byl transparentní a v souladu s právními 

předpisy.    
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- Zasadíme se o optimalizaci  právní oblasti 

 

- Vytvoříme právního oddělení MČ Praha 5 

 

- Prověříme všechny  uzavřené smlouvy z minulého volebního období a provedeme jejich 

analýzu a vyhodnocení, v případě shledání nevýhodnosti pro MČ nalezneme optimální 

řešení  

 

- Nastavíme fungující kontrolní mechanismy, návrhy důleţitých rozhodnutí budou 

v důvodové zprávě obsahovat  komplexní analýzu právních dopadů na dotčené oblasti  

 

- Zavedeme systém vzorových smluv, které budou veřejně přístupné 

 

- Zveřejníme všechny uzavřené dodavatelské smluvy 

 

Řízení rizik 

 

Budeme přecházet vzniku moţných rizik ve všech oblastech. 

 

- Zavedeme systém řízení rizik, který nám umoţní vytvořit spolehlivou základnu pro 

rozhodování a plánování, coţ se odrazí ve zlepšení provozní funkčnosti a efektivnosti 

MČ Praha 5 (dosáhneme tak pravděpodobněji vytyčených cílů) a  umoţní nám 

v neposlední řadě zvýšit důvěryhodnost MČ Praha 5. 

 

Oblast zahraniční spolupráce a EU fondy 
 

Zahraniční spolupráce 
 

Cestou spolupráce s partnerskými městy chceme získat nové pozitivní zkušenosti, které budou 

přínosem pro ţivot občanů Prahy 5. 

 

 

- Budeme udrţovat a rozšiřovat všestranně dobré vztahy s partnerskými městy a 

mezinárodními organizacemi. 

 

- Budeme pokračovat v rozvíjení mezinárodní spolupráce vyjádřené v uzavřených 

partnerských smlouvách. 

 

- Usilujeme o výměnu cenných zkušeností se zahraničními partnery za účelem jejich vyuţití 

pro zlepšení fungování ÚMČ. 

 

- Budeme vytvářet podmínky pro rozvoj zahraniční spolupráce ve vzdělávacích, kulturních, 

sportovních, společenských a zájmových organizacích MČ  Praha 5 a to jak 

prostřednictvím sítě partnerských měst, tak podporou těchto subjektů při zapojení do 

komunitáních programů ES. 
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EU Fondy 
 

Zaměříme se na získání prostředků z EU fondů, které rozšíří moţnost financování 

v příslušných oblastech. 

 

- Vyhledávání dotačních moţností v jednotlivých operačních programech tak jak budou 

vypisovány 

 

- Vyhledávání nových moţností financování  /PPP/ 

 

 

Oblast zdravotnictví 
 
Rada MČ Praha 5 bude usilovat o zkvalitnění a zlepšení zdravotní péče pro občany Prahy 5. 

Vynasnaţíme se o maximální zdostupnění veškerých zdravotních sluţeb.  

 
- Budeme důrazně prosazovat zlepšení dostupnosti zdravotních sluţeb pro občany Prahy 5 

 

- Zasadíme se o rozšíření poskytovaných lékařských sluţeb v poliklinikách Barrandov a 

Kartouzská 

 

- Znovuobnovíme lékárenskou nonstop pohotovost v centrální části Smíchova 

 

- Budeme prosazovat zřízení lékařské sluţby první pomoci ( LSPP ) v objektu Polikliniky 

Kartouzská 

 

 

Oblast podnikání 
 
Rozvoj podnikání vnímáme jako jednu z největších priorit. Budeme usilovat o maximální 

rozvoj malého a středního podnikání v Praze 5. 

 
- Budeme podnikatelské aktivity podporovat vyhlášením grantů 
 
- Budeme prosazovat projekty podporující malé a střední podnikání 

 

- Zlepšíme podmínky pro vznik nových podnikatelských subjektů 

 

- Zasadíme se o zlepšení vztahů s podnikateli Prahy 5 a zapojíme je do společných projektů 

s radnicí 

 

- Budeme organizovat pravidelná setkaní podnikatelské obce a představitelů MČ 

 

- Budeme pokračovat v tradici vyhlašování soutěţe o nejlepšího podnikatele roku 

 

- Intenzivně se zapojíme do projektu Centrální Registrační místo 

 


