Stalo se v dubnu 2010
aneb
stručný průřez událostmi na Praze 5

1. Dubnová výročí
Čeněk Vosmík (5. 4. 1860 – 11. 4. 1944)
Od narození předního kamenosochaře si letos připomínáme 150 let. Po vyučení kolářskému řemeslu
a absolvování zlatnické školy v Praze odchází do Vídně, kde nakonec zakotvuje v dílně svého krajana
Antonína Wagnera, který v té době ozdobil svými sochařskými díly mnoho staveb. Svou praxi pak
Vosmík ukončil na vídeňské akademii. Po té se vrací opět do Wagnerovy dílny, a pod její hlavičkou
vytváří dekorace Národního muzea (Čechie chrání vědu a umění, tři průčelní reliéfy s tématy
z českých dějin a kašna na rampě). Vzápětí jej ke spolupráci vyzývá Josef Václav Myslbek (dvojice ze
slavné české minulosti na Palackého mostě – nyní na Vyšehradě, pomáhal modelovat koně sv.
Václava na Václavském náměstí). První samostatnou zakázkou byla skupina Muž s býkem v nových
pražských jatkách (dnešní holešovická tržnice). Po tomto úspěchu zakládá vlastní dílnu. Zaměřuje se
na náboženské motivy (Kristus na poušti získal čestné uznání na Světové výstavě v Paříži), zdobí
pražské kostely (Cyril a Metoděj v Karlíně, sv. Ludmila a sv. Václav na Smíchově). Stal se také
významným spolupracovníkem Josefa Fanty (Hlávkovy koleje, spolek Hlahol na Masarykově nábřeží,
věž Hlavního nádraží, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nemocnice na Františku). Dodal i řadu bust
do Pantheonu Národního muzea.
Josef Pekař (12. 4. 1870 – 23. 1. 1937)
Historik a profesor českých dějin na Karlově universitě se narodil před 140 lety. Po absolvování
gymnázia nastoupil na českou universitu, kde studoval obory dějepis a zeměpis. Patřil k předním
žákům a pozdějším spolupracovníkům profesorů Jaroslava Golla a Antonína Rezka. Doktorát získává
v roce 1893, za čtyři roky se habilituje na filosofické fakultě. Zde také působí jako řádný profesor
rakouských a československých dějin. V letech 1931-32 je rektorem Karlovy university. Redakčně se
podílel na Ottově slovníku naučném, od roku 1904 je starostou Historického klubu. Ve své odborné
práci se zbýval zejména nejstaršími českými dějinami, husitskou a pobělohorskou dobou. Publikoval i
knihy o sociální a kulturní historii 17. - 18. století a první světové válce. Je také autorem středoškolské
učebnice Dějiny naší říše. Za války propagoval myšlenku federativního uspořádání Rakousko-Uherska.
Po abdikaci TGM se uvažovalo o jeho kandidatuře na prezidenta, myšlenku však zcela odmítl. Zemřel
v domě na Janáčkově nábř. 4.
Více informací o osobnostech uváděných v dubnových výročích naleznete v knihách Slavné osobnosti
v dějinách Prahy 5 I. a II. nebo v sekci Osobnosti Prahy 5 na webových stránkách www.prahasmichov.cz.

2. Zprávy z radnice
Od prvního dubna začalo na městské části působit protidrogové centrum sdružení SANANIM.
Organizace si zakoupila vlastní nebytový prostor v soukromém domě Na Skalce 15. Původně sídlila
v Osadní ulici na Praze 7, k 31. 3. však dostala od Prahy 7 výpověď.
Přesunutí centra vyvolalo velký odpor místních občanů, kteří 8. dubna uspořádali před centrem
velkou demonstraci, které se zúčastnila necelá stovka obyvatel. Založena byla i skupina na
Facebooku. Již předtím byl park Skalka a jeho nejbližší okolí (včetně autobusového terminálu Na
Knížecí) ohrožen velkým výskytem nepřizpůsobivých osob, zejména narkomanů. Situace je způsobena
přítomností ordinace Dr. Sýkory, který narkomanům předepisuje substituční léčbu, a lékárny, která
tyto přípravky vydává. Největším problémem je lék Subutex, který se stal předmětem černého trhu.
Aplikovat se může i intravenózně, což mnozí závislí činí právě v nedalekém parku.
Sdružení si toto umístění vybralo zejména kvůli zdejší otevřené drogové scéně. Do kontaktního centra
by mělo denně docházet přes 80 klientů, ročně vymění 900 tisíc. Na provoz největšího poskytovatele
tohoto druhu péče v Praze přispěl Magistrát hl. m. Prahy jedním milionem korun. Stavební úpravy

prostoru ale neprobíhaly dle platné legislativy. Stavební odbor radnice proto zahájil řízení o
odstranění stavby. Problém je i v kolaudaci centra. Nyní je v dokumentaci vedeno jako kanceláře,
mělo by však být rekolaudováno na zdravotnické centrum. K této změně užívání musejí dát souhlas
spolumajitelé domu. Sdružení to zatím řeší tak, že injekční materiál mění v přistaveném voze nebo na
chodníku před provozovnou.
V celé Praze žilo v roce 2008 celkem 11500 drogově závislých. Starosta Jančík zahájil jednání
s ostatními starosty Prahy o přesunutí centra do jiné vhodné lokality.
Další ranou pro bezpečnost na Praze 5 je uvažované přesunutí střediska Naděje určeného pro pomoc
bezdomovcům. V svém dočasném sídle u hlavního nádraží sídlí organizace už od roku 2007, nájem jí
má vypršet na konci května. Záměr o stěhování centra na Prahu 5 potvrdil i starosta Jančík s tím, že se
hledají vhodné prostory.
Městská část se rozhodla investovat prostředky do vybudování dvou nových pomníků. První bude
připomínat justiční vraždu Milady Horákové, od níž v červnu uplyne 60. let (více v chystaných
červnových událostech). Umístěn bude před kostelem Českobratrské církve evangelické v ulici U
Santošky, který Horáková s rodinou navštěvovala. Druhý památník uctí památku padlých za svobodu
na Praze 5. Základní kámen ve tvaru trojúhelníků s textem „Památce všech, kteří v květnu 1945
položili své životy při osvobození Prahy 5“ bude odhalen 8. května na Nám. Kinských. Zbytek
pomníku bude instalován do půl roku. Hlavní korpus díla je vytvořen z italského černého mramoru a
má tvar koule. Tento tvar představuje jednak planetu Země, dále pak také místo, kde se všechny
body navzájem protínají. Otvory v kouli zase připomínají prolínání lidských životů. Dílčí úpravy okolí
pomníky vzejdou ze soutěže pro žáky středních a vysokých uměleckých škol.

Radnice také přispěla na opravu chodníků a vozovek částkou 13,5 mil. Kč. Obnovy se dočkají ulice
Matoušova, Pod Brentovou, Janáčkovo nábřeží, U smíchovského hřbitova, Nám. Kinských, Švédská,
Zapova, Na Bělidle, Kmochova a U Klikovky. Mimořádný jarní úklid zimního posypového materiálu a

listí bude proveden v dubnu a v květnu především v lokalitách, které nejsou zařazeny do
pravidelného každodenního úklidu. Týká se tedy oblastí: Jinonice, Barrandov (staré a nové sídliště),
Hlubočepy – Žvahov, Cibulka, Motol, Klikovka – Na Hřebenkách. Ulizena bude i komunikační zeleň na
Cibulce, v Motole, v úseku Klikovka – Na Hřebenkách, v Jinonicích, na Barrandově (staré a nové
sídliště) a v úseku Hlubočepy – Žvahov.
Praha 5 také rozhodla o přidělení grantů vlastníkům památek. Příspěvky ve výši 50 tisíc korun
dostanou společnost San Juan s.r.o. na opravu fasády objektu Bieblova 15 a Římskokatolická farnost
u kostela sv. Václava na opravu kovového oplocení. Další příspěvky míří mj. Divadlu Buchty a loutky
na festival pro děti, Originálnímu hudebnímu divadlu Praha na akci Ad honorem Mozart MMX,
sdružení Mozaika na výstavu fotografií Dagmar Hochové, ZŠ Grafická obdrží prostředky na festival
romských souborů, Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí bude pořádat akce
Betlémské světlo a Svatoprokopská pouť, Svět knihy dostal příspěvek na každoroční Rosteme
s knihou. Celoroční podpory činnosti se dočkali SZUŠ Music Art s projektem Smíchovské komorní
filharmonie, farnost Českobratské církve husitské Na Václavce, Městská knihovna v Praze s projektem
podpory čtení, folklorní soubor Jaro na natočení filmu a na svá vystoupení, zelenou dostal i projekt
Jazzový klub Jazz Dock, Český svaz bojovníků za svobodu uspořádá výstavy a exkurze. Příspěvek získá i
Klub důchodců Poštovka a další Dary musí ještě schválit zastupitelstvo naplánované na 20. května.

3. Kultura a sport
Druhého apríla skončil sedmnáctý ročník filmového festivalu Febiofest. Cenu Kristián obdržel režisér
Jiří Barta, dokumentaristka Linda Jablonská a režisér vítězného filmu Protektor Marek Najbrt. Za
celoživotní dílo byl oceněn britský režisér Hugh Hudson. Druhou čestnou cenu získal švýcarský herec
Bruno Ganz. Autorem sošky Kristiána je Olbram Zoubek. Závěrečného večírku v Pantheonu
Národního muzea se zúčastnili i loňští vítězové soutěže - režisér Jan Tománek, herečka Lenka
Krobotová a kameraman Stano Slušný.
V Galerii Portheimka se představila Mařákova
krajinářská škola. Výstava nabídka návštěvníkům
práce českých krajinářů konce devatenáctého až
do poloviny dvacátého století (díla Aloise
Kalvody, Františka Kavána, Antonína Slavíčka,
Stanislava Lolka, Romana Havelky, Oty Bubeníčka
a dalších). Obrazy pocházejí částečně ze
soukromých sbírek, část patří pořadateli výstavy
– Slovácké galerii. Julius Mařák proslul jako malíř
romantických lesních interiérů.

Soubor Divadlo letí účinkující ve studiu Švandova divadla uvedl hru Marka O´Roweho Terminus.
Veršované představení zavádí diváka do světa, kde se sériový vrah prohání ukradeným automobilem,
matka přebere milence své dceři a ta se zamiluje do ďábla. Velmi působivé je i výtvarné pojetí scény,
kdy jsou na plátno za herci promítány obrazy věcí a situací, o kterých herci hovoří. Režie se ujala
Martina Schlegelová, účinkují Marcela Holubcová, Pavlína Štorková a Richard Fiala.

Z alternativních akcí, které Praha 5 hostila, je nutné vzpomenout svátek aktuálního umění, hudby a
vizuální kultury Sperm Festival konaný poslední dubnový víkend. Ve smíchovské MeetFactory
vystoupilo několik desítek hudebníků, proběhly audiovizuální představení a workshopy.
V pátek 9. dubna byly ukončeny velikonoční trhy na pěší zóně Anděl. Z umělců během nich vystoupily
Schovanky, Queen Revival, Tereza Černochová, Martin Maxa, František Nedvěd, Bára Basiková či
Pavel Vítek.

4. Doprava
V dubnu došlo ke slavnostnímu poklepání základního kamene prodloužení trasy metra A do
Motola. Stanice bude mít bezbariérový vstup, který jistě uvítají návštěvníci nedaleké
nemocnice. Výstavba úseku bude stát 18,7 miliard korun, zprovozněn bude v roce 2014.
Plynulost dopravy na Praze 5 ovlivnilo konání vrcholného summitu USA a Ruska, na kterém
byla podepsána smlouva o omezení jaderného zbrojení.

5. Počasí
Teploty se v měsíci dubnu držely kolem deseti stupňů, noční teploty neklesly pod minus dva
stupně celsia (3. 4.). Měsíční maxima byla naměřena na konci třetí dekády, kdy dosahovala
téměř 25 stupňů.

6. Různé
Španělský řetězec NH Hotels otevřel na Radlické ulici nové ubytovací zařízení. Objekt má dvě
podzemní a sedm nadzemních pater. Kromě 134 pokojů budou moci hosté využít i
konferenční místnost, restauraci s terasou, lobby bar a fitness se saunou. Hotel navazuje na
okolní zástavbu domů z˙přelomu 19. a 20. století. Hmotové řešení domu odpovídá měřítkově
sousedním objektům, včetně použití středového rizalitu a ustupujícího posledního podlaží,
prvků tak typických pro okolní domy. Řešení uliční fasády domu je však zcela nezávislé na
okolí a svou horizontalitou vnáší nový prvek do dané lokality. Velký důraz byl také při řešení
této části domu kladen na dořešení parteru, který je prosklený a zabezpečí tak maximální
kontakt mezi chodníkem a hotelovou halou. Jako další prvek se zde uplatňuje pás zeleně
oddělující rušnou komunikaci. Zajímavé jsou také použité technologie. Osvětlení a celý
systém měření a regulace teploty je možné sledovat a především ovládat na dálku z Vídně,
kde je umístěna centrála NH Hoteles pro střední a východní Evropu
Společnost Red Group prodává část pozemků na území někdejší továrny Walter. Developeři
však spatřují velký problém v nehotové urbanistické koncepci areálu, neznámým
ekologickým zátěžím pozemku (560 milionů korun) a také v územním plánu. Společnost má
v plánu vybudovat zde administrativní i obytný komplex budov. V letošním roce by se měla
začít stavět devítipatrová kancelářská budova.
Jinonická záchranná stanice pro volně žijící zvířata dostala další pokutu, tentokráte od
městské veterinární správy. Pracovníci instituce opět shledali nedostatky spojené s chovem a
nakládání se zvířaty. Policisté prošetřují také hospodaření stanice, která byla příjemcem
veřejných prostředků. Jeden milion korun jí vloni přidělilo ministerstvo životního prostředí.

7. Čekáme v květnu
Od 4. května do 27. Května si budou moci návštěvníci Galerie Portheimka prohlédnout výstavu
Vlastimil Šik – Epilog.
V sobotu 8. 5. bude na Náměstí Kinských slavnostně odhalen základní kámen chystaného pomníku
obětem druhé světové války a Pražského povstání . Zároveň zde bude ve stanu instalována výstava o
Květnovém povstání na Praze 5. V prvních dnech měsíce budou probíhat pietní akty u pomníčků a na
hřbitovech.
V úterý 11. 5. proběhne v Národním domě na Smíchově Jarní den seniorů 2010.
V sobotu 15. května se na Malostranském hřbitově uskuteční druhé obnovené Májové slavnosti, pro
návštěvníky je v nedalekém kostele Nejsvětější Trojice připraven hudební program, po jeho
dokončení budou následovat komentované vycházky.

