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1. O Klubu přátel starého Smíchova
Klub přátel starého Smíchova, občanské sdružení, vzniklo na základě registrace MV ČR dne 12. 5.
2005. Sdružení je dobrovolnou zájmovou organizací sdružující zatím fyzické osoby (členy mohou být i
právnického osoby) usilující o rozvoj Prahy 5. Navazuje na činnost Klubu starosmíchováků a přátel
starého Smíchova, založeného v roce 1928 a registrovaného od 28. února 1929 podle spolkového
zákona z 15. 11. 1867 č. 134/1867 říšského zákoníku, o právu spolčovacím, ve spolkovém katastru
pražského policejního ředitelství, a na Klub za starou Prahu, jako nejstarší sdružení činné v oblasti
kulturního dědictví.
Základním posláním Klubu je rozvíjet kulturní, historické a regionální vědomí obyvatel, především na
území Městské části Praha 5, pomáhat rozvoji tradičních řemesel a jejich propagaci, podílet se ve
spolupráci s orgány státní správy na ochraně a péči o kulturní, historické a přírodní dědictví, vytvořit
regionální databanku historických, kulturních, archeologických a literárních památek Prahy 5, vydávat
periodické i neperiodické publikace, plakáty a propagační materiály a podílet se na jejich přípravě,
iniciovat a podílet se na přípravě specializovaných expozic a výstav, organizovat a rozvíjet propagaci
městské části Praha 5, spolupracovat se všemi organizacemi, Zastupitelstvem městské části Praha 5,
sdruženími, spolky, nadacemi a hnutími na území městské části Praha 5 a ve spolupráci s nimi
pomáhat rozvoji občanské společnosti a budovat ekonomickou základnu pro plnění svých záměrů,
především vlastní aktivitou.
V roce 2006 vstoupilo občanské sdružení Klub přátel starého Smíchova již do druhého roku své
existence. Mnoho se nám tento rok podařilo, k mnohým cílům máme úspěšně nakročeno. Ve spolupráci
s Muzeem hl. m. Prahy připravujeme výstavu o Smíchově, v rámci Klubu vznikla pracovní skupina se
zaměřením na Malostranský hřbitov, navázali jsme kontakt s Národopisným muzeem. Rodí se též
elektronická databáze památek, osobností a kultury na Praze 5 včetně aktuálního regionálního
zpravodajství (více v následujících kapitolách).
Ke změnám složení vedení Klubu oproti roku 2005 nedošlo (kromě předání funkce pokladníka).
Složení Výboru KPSS:
PhDr. Ladislav Čepička – předseda
František Brabec – místopředseda
Vladimír Novotný – pokladník do 23. 11. 2006
Marta Jiroudková – pokladník od 23. 11. 2006
Marie Hakenová – členka
Mgr. Ľubica Riedlbauchová – členka
PhDr. Hugo Schreiber - člen
Kontrolní a revizní komise:
Ing. Jiří Vejmelka - předseda
Milan Patka - člen
Zuzana Pojerová - členka
Členská základna se v roce 2006 více než zdvojnásobila. K 31. 12. 2006 měl Klub přátel starého
Smíchova celkem 56 členů a 30 zájemců o pravidelné zasílání informací o sdružení. Výše členských
příspěvků byla na Valné hromadě 28.3. 2006 schválena ve výši 300,- Kč pro ekonomicky aktivní členy a
150,- Kč pro ostatní.

2. Hospodaření klubu – Členské příspěvky, granty, dar od ČS, Výdaje – granty, viz pokladní
doklady 1
TPF

FPT

V roce 2006 tvořili hlavní zdroj příjmů grantové prostředky od MČ Praha 5 a Magistrátu hl. m. Prahy na
vytvoření webové prezentace Klubu přátel a též na koncerty vážné hudby v kostele sv. Václava.
1) Členské příspěvky
2) Grant MČ Praha 5:
a) tvorba webové prezentace Klubu
b) koncerty vážné hudby v kostele sv. Václava
3) Grant Magistrátu hl. m. Prahy:
a) tvorba webové prezentace Klubu
b) koncerty vážné hudby v kostele sv. Václava
4) Dar od České spořitelny, a. s.
5) Příjmy ze vstupného na koncerty vážné hudby
Příjmy v roce 2006:
1) Platba za správu a webhosting domény 2005
2) Tvorba webové prezentace Klubu
3) Koncerty vážné hudby
4) Nákup kancelářských potřeb
5) Platba za správu a webhosting domény 2005
Výdaje v roce 2006:
Výsledek hospodaření celkem:

1
TP

PT

V příjmech a výdajích nejsou zahrnuty položky správy běžného účtu a úroky z vkladu.

6.450,- Kč
40.000,- Kč
40.000,- Kč
10.000,- Kč
30.000,- Kč
5.000,- Kč
20.140,- Kč
151.604,85 Kč
3.600,- Kč
50.000,- Kč
70.000,- Kč
43,5 Kč
3.600,- Kč
127.243,50 Kč
24.361,35 Kč

3. Činnost Klubu přátel starého Smíchova v roce 2006
Hlavní činností Klubu v roce 2006 bylo pořádání vlastivědných vycházek (9), koncertů vážné hudby
v kostele sv. Václava na Smíchově (6) a zprovoznění informačního portálu.
3.1. Vlastivědné vycházky
Na počátku roku 2006 měla veřejnost možnost zúčastnit se procházky po Nábřeží císaře Ferdinanda či
dozvědět se o neslavném konci kostela sv. Filipa a Jakuba na dnešním Arbesově náměstí, neméně
zajímavá byla i prohlídka kostela sv. Václava a okolí s výkladem administrativního pracovníka
Římskokatolické farnosti sv. Václava na Smíchově - p. Chvátala. Květnové počasí nám mimořádně
přálo a tak jsme se vydali za Dívčí válkou na Dívčí hrady, do Prokopského údolí a až do starých Jinonic.
V červnu jsme navštívili Malostranský hřbitov včetně přilehlého kostela Nejsvětější trojice. V září jsme
v rámci European Heritage Days provedli zájemce po Praze 5 vojenské a po okolí Santošky. V říjnu se
uskutečnila dosud nejúspěšnější vycházka – Za tajnostmi Pavího vrchu, kterou navštívilo přes 70 lidí.
Doufáme, že se na tato místa vrátíme i v roce 2007. Rok 2006 jsme završili listopadovou výpravou do
vilové kolonie Na Šumavě z dílny architekta Hniličky. Každé vycházky se zúčastnilo průměrně 35 lidí.
V roce 2006 se též rozrostl počet našich průvodců. Kromě PhDr. Ladislava Čepičky – zaměstnance
Vojenského historického ústavu Praha a předsedy OS, po památkách provázeli i Ing. Gabriela Kalinová
ze Společnosti France Kafky, Anna Oplatková z Umělecko-průmyslového muzea a Petr Lžička.
3.2 Koncerty vážné hudby
V dubnu jsme v rámci Velikonoc uspořádali v kostele sv. Václava na Smíchově první ze série koncertů
plánovaných na tento rok – Joseph Haydn: Posledních sedm slov Vykupitelových v podání kvartetu
Apollon.
Další koncert v kostele sv. Václava na Smíchově se uskutečnil v říjnu s programem: W. A. Mozart –
Smyčcový kvartet d moll KV 421, J. Suk – Meditace na svatováclavský chorál a A. Dvořák – Smyčcový
kvartet F dur, op. 96 – Americký.
O měsíc později jsme uspořádali Komorní koncert pro varhany, trubku a zpěv. Zaznělo zde například
Toccata Prima G. Muffata, Sit nomen Domini G.F. Handla či Aleluja W. A. Mozarta.
V prosinci v naší režii proběhly ještě tři adventní koncerty se skladbami W. A. Mozarta, J. Haydna či. J.
S. Bacha. Na posledním adventním koncertu vystoupili Cantores ad St. Thomam Pragae, na které přišlo
přes 100 posluchačů.
Děkujeme MČ Praha 5 a Magistrátu hl. m. Prahy za poskytnutí grantu na pořádání těchto
koncertů.

3.3 Informační portál o Praze 5 www.praha-smichov.cz
Webové stránky Klubu přátel starého Smíchova byly oficiálně spuštěny kvůli technickým problémům
až 26. ledna 2007. Naším cílem bylo vytvořit regionální informační portál, který nabídne nejen informace
o aktuálním dění na Praze 5 (především zprávy z tisku), ale také o historii, památkách a osobnostech,
které zde tvořily. Kromě klasického vyhledávání portál nabízí i adresné zasílání e-mailového upozornění
na nové články (k 13. 2. registrováno 76 zájemců) či diskusi k jednotlivým tématům. Redakční systém
navíc umožňuje sledování čtenosti jednotlivých článků i denní návštěvnost.
Datum

Jedinečné
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Děkujeme MČ Praha 5, Magistrátu hl. m. Prahy a České spořitelně a. s. za poskytnuté dary na
vybudování redakčního systému této prezentace.
3.4 Informační centrum a knihovna
Dne 2.1. 2006 se Klub přátel starého Smíchova přihlásil jako jediný zájemce do nabídkového řízení na
pronájem 2 místností – kanceláří o výměře cca. 60 m2 v prvním patře domu Štefánkova 21 (přímo
naproti Portheimce). V průběhu roku však byla naplánována rekonstrukce střešní krytiny domu a další
úpravy. Z tohoto důvodu nebylo toto nabídkové řízení zrušeno ani projednáno v RMČ Praha 5. Věříme,
že letos orgány městské části přijmou kladné stanovisko k našemu záměru vybudování informačního
centra, knihovny a klubovny na této adrese.

4. Chystáme pro Vás nejen na rok 2007
Pokračujeme ve vlastivědných vycházkách: Sdružení hodlá i nadále organizovat vlastivědné
vycházky. V roce 2007 bychom se měli podívat na beuronskou uměleckou školu, na malvazinský
hřbitov nebo opět na Paví vrch. Znovu budeme usilovat o zapojení se do European Heritage Days.
Pořádání koncertů: Letos máme připraveno 10 koncertů středověké a klasické hudby. U příležitosti
250. výročí úmrtí J. V. A. Stamice vystoupí Stamicovo trio. Dalšími účinkujícími budou Rožmberská
kapela (vánoční koncert), kvarteto Apollon, Verner Collegium, Collegium Musicum Universitatis
Carolinae (komorní koncert) a Ars Instrumentalis Pragensia (vítěz mezinárodní soutěže v japonské
Osace).
Rozvoj informačního portálu: Cílem druhé etapy rozvoje je ještě více posílit komunitní charakter
portálu. Chceme všem obyvatelům Prahy 5 a nejen jim nabídnout možnost jednoduché a přehledné
orientace v organizacích na tomto území. Jedná se zejména o zařazení odkazů a informací o
neziskových organizacích v regionu, školách a školských zařízeních, zdravotnických službách a
obchodu či službách. Dále připravíme knihovnický informační systém o periodických i neperiodických
publikacích a vizuálních a audiovizuálních nosičích s regionální tématikou.
Výstava o Praze 5: V roce 2006 jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, které
hodlá během roku 2007 uspořádat výstavu o Smíchově. Spolupráce spočívá v zajištění vytištění
katalogu o této výstavě.
Výtvarná dílna: Ve spolupráci s Národopisným muzeem v Praze bychom rádi uspořádali keramické a
výtvarné dílny.
Vydání brožury o usedlostech Prahy 5: Chystáme vydání brožury/bulletinu o usedlostech Prahy 5.
Autorem je Andrea Morkusová.
Patronace nad knihou Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5: Klub přátel starého Smíchova převzal
záštitu nad vydáním knihy Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5, kterou z příspěvků různých autorů
sestavili manželé Schreiberovi (nakladatelství Perseus). Slavnostní křest proběhl 31. 1. 2007.
Informační centrum a knihovna: Jako dlouhodobý úkol vidíme budování regionální databanky
historických, kulturních, archeologických a literárních památek, která bude i pro veřejnost k dispozici
v naší klubové místnosti, o jejímž pronájmu stále jednáme.
Věříme, že se nám na realizaci těchto projektů podaří získat dostatek prostředků.

Zpráva
kontrolní a rozhodčí komise
Klubu přátel starého Smíchova pro valnou hromadu konanou dne 22. 2. 2007.

O činnosti výboru klubu byla kontrolní a revizní komise informována prostřednictvím svého předsedy,
který se jednání výboru zúčastňoval. Výbor zasedal, s výjimkou prázdnin, každý měsíc.
Kontrolní a revizní komise zasedala v období od minulé valné hromady dvakrát a neřešila žádná porušení práv, činnosti, stanov a ostatních norem klubu.
Kontrolní a revizní komise sledovala hospodaření klubu a prováděla namátkovou kontrolu příjmových a
výdajových dokladů, kde neshledala závady. Závěrečná finanční kontrola bude provedena až po zpracování účetní závěrky novou účetní za účelem podání daňového přiznání.
V Praze dne 20. února 2007

Jiří Vejmelka
předseda kontrolní a rozhodčí komise

KOLEM VLTAVY
Klub přátel starého Smíchova
si vás dovoluje pozvat na IV. vlastivědnou vycházku

NÁBŘEŽÍ CÍSAŘE FERDINANDA

Sraz účastníků u mostu Legií/Janáčkovo nábřeží
v sobotu 14. ledna 2006 ve 13.00 hodin
Dávnou i nepříliš vzdálenou minulostí vás provede
PhDr. Ladislav Čepička

KLUB PŘÁTEL STARÉHO SMÍCHOVA
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

MICHAL SINGER
NOVINKY
vernisáž výstavy se uskuteční

v úterý 14. února v 19.00 hodin
ve vinotéce Zlatý had
Břetislavova 17
Praha 1 – Malá Strana – Jánský vršek

Klub přátel starého Smíchova
si vás dovoluje pozvat na V. vlastivědnou vycházku
OKOLO KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA

Sraz účastníků u sochy J. Arbesa na Arbesově náměstí
v sobotu 25. února 2006 ve 14.00 hodin
Dávnou i nepříliš vzdálenou minulostí vás provede
PhDr. Ladislav Čepička

Klub přátel starého Smíchova
si vás dovoluje pozvat na

I. valnou hromadu
která se uskuteční dne 28. března od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Městské části Praha 5,
Štefánikova 13-15

Program valné hromady
1. Zpráva o činnosti za rok 2005
2. program činnosti na rok 2006
3. schválení výše členských příspěvků na rok 2006
4. diskuse
5. přednáška s projekcí o Újezdské bráně

POJĎTE S NÁMI NA KONCERT
Klub přátel starého Smíchova
si vás dovoluje pozvat na Velikonoční koncert

JOSEF HAYDN
Posledních sedm slov Vykupitelových
1. Introduzione
2. Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt
3. Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso
4. Mulier, ecce filius, et tu, ecce mater tua!
5. Eli, Eli, lama sabachtani?
6. Intermezzo. Largo
7. Sitio
8. Consumatum est!
9. Pater! In manus tuas commendo spiritum meum

KVARTETO APOLLON
Pavel KUDELÁSEK
Radek KŘIŽANOVSKÝ
Pavel CIPRYS
Pavel VERNER

housle
housle
viola
violoncello

který se uskuteční
v neděli 9. dubna 2006 od 15.30 hodin
v kostele sv. Václava na Smíchově

NA VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Klub přátel starého Smíchova
si vás dovoluje pozvat na VI. vlastivědnou vycházku
Náměstí 14. října a kostel sv. Václava

Sraz účastníků na náměstí 14. října v parku u Tržnice
v sobotu 22. dubna 2006 v 15.00 hodin
Dávnou i nepříliš vzdálenou minulostí vás opět provede
PhDr. Ladislav Čepička

Klub přátel starého Smíchova
si vás dovoluje pozvat na VII. vlastivědnou vycházku

ZA DÍVČÍ VÁLKOU NA DÍVČÍ HRADY

Sraz účastníků na zastávce Dívčí Hrady v sobotu 20. května 2006 v 15.00 hodin
(autobus č. 231, odjezd z Knížecí ve 14:15 a 14:45)
Dávnou minulostí vás opět provede PhDr. Ladislav Čepička

NA MALOSTRANSKÝ HŘBITOV
Klub přátel starého Smíchova
si vás dovoluje pozvat na VIII. vlastivědnou vycházku
Malostranský hřbitov

Sraz účastníků u hřbitova před kostelem Nejsvětější Trojice
na Plzeňské třídě v sobotu 24. června 2006 v 15.00 hodin
Dávnou minulostí vás provede G. Kalinová

si vás dovoluje pozvat na koncert

W. A. Mozart
Smyčcový kvartet d moll KV 421
1. Allegro moderato
2. Andante
3. Menuetto. Allegretto
4. Allegretto ma non troppo

Josef Suk
Meditace na svatováclavský chorál
A. Dvořák
Smyčcový kvartet F dur op. 96 -„Americký“
1. Allegro ma non troppo
2. Lento
3. Molto vivace
4. Vivace ma non troppo

KVARTETO APOLLON
Pavel KUDELÁSEK
Radek KŘIŽANOVSKÝ
Pavel CIPRYS
Pavel VERNER

housle
housle
viola
violoncello

který se uskuteční

v neděli 22. října 2006 od 16.00 hodin

V KOSTELE SV. VÁCLAVA NA SMÍCHOVĚ
Koncert je pořádán ve spolupráci s BRANISLAV MUSIC AGENCY

NA PAVÍ VRCH
Klub přátel starého Smíchova
si vás dovoluje pozvat na XI. vlastivědnou vycházku
Za tajnostmi Pavího vrchu a okolí

Sraz účastníků před kostelem Církve Československé husitské
Na Václavce 1 v sobotu 21. října 2006 ve 13.00 hodin
Dávnou, ale i zcela nedávnou minulostí vás provedou
Petr Lžička a PhDr. Ladislav Čepička

si vás dovoluje pozvat na

KOMORNÍ KONCERT
Georg Muffat
Georg Friedrich Händel
Johann Pachelbel
Georg Philipp Telemann
Johann Sebastian Bach
Bohuslav Matěj Černohorský
Giuseppe Torelli
Wolfgang Amadeus Mozart

Toccata Prima
Sit nomen Domini (z kantáty Laudate)
Ciaccona in D
Sonata D dur
Árie z kantáty „Also hat Gott die Welt
geliebt“, BWV 68 Concerto d moll, BWV 596
Regina coeli
Sinfonia con tromba
Alleluja, KV 165

Petr Čech
varhany
Ludmila Vernerová zpěv
Jan Verner trubka

který se uskuteční
v neděli 19. 11. 2006 od 16,00 hodin

V KOSTELE SV. VÁCLAVA NA SMÍCHOVĚ
Koncert je pořádán ve spolupráci s BRANISLAV MUSIC AGENCY

KLUB PŘÁTEL STARÉHO SMÍCHOVA
si vás dovoluje pozvat na XII. vlastivědnou vycházku

VILOVÁ KOLONIE NA ŠUMAVĚ

A

OKOLÍ

Sraz účastníků na tramvajové zastávce Klamovka
v sobotu 25. 11. 2006 ve 14.00 hodin
Dávnou, ale i zcela nedávnou minulostí vás provede
Anna Oplatková

si vás dovoluje pozvat na

1. ADVENTNÍ KONCERT
J. S. Bach Fuga c moll
Fuga B dur
J. Mysliveček Sonáta D dur
Vivace
Larghetto
Menuetto
T. Giordani Trio G dur
Allegro spirituoso
Allegretto ma non troppo
J. Haydn Divertimento C dur
Allegro
Menuetto
Finale
W. A. Mozart Divertimento B dur
Allegro
Adagio
Rondo
A. Roussel Trio F dur
Allegro grazioso
Andante
Allegro non troppo
Jiří SKUHRA flétna Viktorie VEČEROVÁ viola
Vladimír SŮVA violoncello

neděle 3. prosince 2006 od 16:00 hodin

KOSTEL

SV.

VÁCLAVA

NA

SMÍCHOVĚ

Koncert je pořádán ve spolupráci s BRANISLAV MUSIC AGENCY

si vás dovoluje pozvat na

2. ADVENTNÍ KONCERT
J. S. Bach Sonáta Es dur
J. S. Bach Arie z Adventní kantáty
B. Marcello Sonáta d moll
J. S. Bach Kaffe kantate
G. Ph. Telemann Fantasie
G. F. Händel Flammende Rose
G. Ph. Telemann Fantasie
W. A. Mozart Arie „Saltro che lacrime“
z opery La Clemenza di tito
J. A. Hasse Koncert D dur
W. A. Mozart Agnus Dei
W. A. Mozart L´amero
Věra NOVÁKOVÁ soprán Tereza VEČERKOVÁ flétna
Miroslav NAVRÁTIL cembalo

neděle 10. prosince 2006 v 16:00 hodin

KOSTEL

SV.

VÁCLAVA

NA

SMÍCHOVĚ

koncert je pořádán ve spolupráci s BRANISLAV MUSIC AGENCY

si vás dovoluje pozvat na

3. ADVENTNÍ KONCERT
Anonym

Chorál Rorate coeli

F. X. Thuri

Adventní kantáta

J. T. Turnovský

Všichni věrní křesťané

Benešovský kancionál

Poslán jest od Boha anděl

J. C. Vodňanský

Rorando coeli

T. L. da Victoria

Ne timeas, Maria

T. L. da Victoria

Ave Maria

J. des Pres

Ave Maria

J. P. Sweelinck

Mein junges Leben hat ein End

A. Dvořák

Ave Maria

W. A. Mozart

Adoramus Te, Christe

W. A. Mozart

Laudate Dominum

W. A. Mozart

Ave Verum

O. di Lasso

Jubilate Deo

CANTORES

AD

ST. THOMAM PRAGAE, řídí Pavel VERNER

Stanislav PŘIBYL

varhany

neděle 17. prosince 2006 v 16:00 hodin

KOSTEL

SV.

VÁCLAVA

NA

SMÍCHOVĚ

koncert je pořádán ve spolupráci s BRANISLAV MUSIC AGENCY

DO JINONIC
Klub přátel starého Smíchova
si vás dovoluje pozvat na XIII. vlastivědnou vycházku
Výlet ke Schwarzenberkům za Prahu

Sraz účastníků před stanicí metra Jinonice
v sobotu 20. října 2007 ve 14.00 hodin
Dávnou, ale i zcela nedávnou minulostí vás provedou
PhDr. Ladislav Čepička a Františk Brabec

KLUB PŘÁTEL STARÉHO SMÍCHOVA
si vás dovoluje pozvat na

II. VALNOU HROMADU
Program valné hromady:
1. Zpráva o činnosti za rok 2006
2. Program činnosti na rok 2007
3. Dovolba členů Výboru Klubu a Kontrolní a revizní komise
4. Schválení výše členských příspěvků na rok 2007
5. Diskuse

Přednáška s projekcí: Josef Walter a Waltrovka

Valná hromada se uskuteční
ve čtvrtek 22. února 2007 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Zastupitelstva Městské části Praha 5,
Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro

Hledej

Dnešní datum: 20. 02. 2007
Hlavní menu
Aktuality
Kalendář akcí
Památky Prahy 5
Osobnosti Prahy 5
Kultura Prahy 5
Fotogalerie
Dokumenty Klubu přátel
Publikace
Knihovna
HTU

Publikujte na těchto stránkách!!
E-mail servis
Víte o události, která by mohla ostatní čtenáře zajímat? Máte fotografie či Pro zasílání aktuálních
informací vyplňte Vaši
jiné materiály ze života na Praze 5, o které se chcete podělit? Napište
e-mailovou adresu
nám!
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HTU

HTU
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HTU
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HTU

UTH

HTU

Aktuality

UTH

HTU

HTU

UTH

HTU

UTH

Kontakt
Klub přátel starého
Smíchova
Na Václavce 4
150 00 Praha 5
klub@praha-smichov.cz
ICQ: 252-566-743
Tel.: 257 000 514

Regis trovat

20.02.2007: Valná hromada Klubu přátel starého Smíchova
Klub přátel starého Smíchova pořádá 2. Valnou hromadu spojenou s
přednáškou na téma Josef Walter a Waltovka. Schůze se uskuteční
ve čtvrtek 22. února 2007 od 18,00 hod. vzasedací místnosti ZMČ
Praha 5, Štefánkova 13-15. Na programu budou informace o
činnosti Klubu v roce 2006, připravované akce, dovolba členů Partner
Výboru a stanovení výše členských příspěvků na rok 2007. Pozvánku
si můžete stáhnout zde .
T
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20.02.2007: Činnost Policie ČR v roce 2006
V obvodu městské části působí tři místní oddělení Policie ČR (Smíchov - patří mezi
nejzatíženější místní oddělení v ČR, Barrandov a Košíře), jedno oddělení železniční
policie (Smíchovské nádraží – oblast od Železničního mostu, Velkou Chuchli po Radotín)
a současně oddělení hlídkové služby, které sídlí mimo městskou část.
Celý článek
T

HTU

Anketa
Vyhovuje Vám náš nový
web?
Vyhovuje (22 hl.)
Celkem ano (9 hl.)
Spíše ne (6 hl.)
Nevyhovuje (7 hl.)

HTU
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HTU

HTU

HTU

UTH

UTH

UTH

Celkem hlasovalo: 44

T
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T
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20.02.2007: Činnost městské policie v roce 2006
Městské policii přibyly v roce 2006 významné pravomoci v souvislosti s platností tzv.
„protikuřáckého“ zákona a novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tyto
nové pravomoci umožnily strážníkům provádět kontroly zákazu a omezení prodeje
tabákových výrobků, kontroly zákazu kouření na veřejných místech, kontrolu prodeje a
podávání alkoholických nápojů a v oblasti dopravy významným způsobem rozšířily
možnost řešení dopravních přestupků, z nichž pravděpodobně nejvýznamnější možností
je měření rychlosti vozidel.
Celý článek
T

HTU
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19.02.2007: Waldorfská škola v Jinonicích: Projekt v harmonii s přírodou
Respekt k přírodě, přírodním materiálům a zákonitostem, hledání
souladu a splynutí s okolním prostředím a krajinou - to je
nejvěrnější filozofický výraz pro projekt Waldorfské školy v Praze Jinonicích. Jde o příklad určitého souznění představ architekta a
investora. Ne vždy se to však podaří. Nekomformní profesionální
postoj architekta Martina Rajniše dost často naráží na nepochopení
úřadů, ale i samotných stavebníků.
Celý článek

T
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19.02.2007: Zvýšit nájem? Pět radnic váhá
Sedmnáct velkých radnic už má jasno o zvyšování nájemného,
někde však rozhodnutí stále odkládají. Pouze pět z dvaceti dvou
velkých radnic ještě nerozhodlo o zvyšování činže v bytech s
regulovaným nájemným. I ony již však vědí, že až zvyšovat budou,
půjde zřejmě o maximální navýšení. Proč to tedy odkládají?
Celý článek

T
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17.02.2007: Stačí málo a celý Smíchov zhasne
Jedna jediná havárie na energetické síti, která přivádí elektřinu na
Smíchov, může zavinit obrovský chaos.„Smíchov jako jediná čtvrť v
Praze totiž nemá záložní zdroj zásobování energií. V případě havárie
by se rozsáhlé oblasti ocitly bez proudu,“ potvrdil náměstek
primátora Pavel Klega.
T

T

T

T

webu

HTU

Celý článek

UTH

14.02.2007: Kvalitu vzduchu zjistí občané na obrazovce
K tomu, aby zjistili kvalitu vzduchu, bude lidem z Prahy 5 již brzy
stačit jediný pohled - na velkou plazmovou obrazovku. Radnice páté
městské části nakoupí pět obrazovek, které budou mimo jiné
informovat o stavu životního prostředí. Objeví se v budově úřadu a v
nákupním centru Nový Smíchov u Anděla. Celý článek
T
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14.02.2007: Praha 5 chce letos podpořit zejména školství
Radnice Prahy 5 chce letos podpořit zejména oblast školství. Do
oprav a dostaveb školských zařízení plánuje investovat 115 milionů
korun, dalších 22,2 milionu chce použít na údržbu a vybavení škol
výpočetní technikou. Rozpočet městské části dnes představil
novinářům starosta Milan Jančík
. Celý článek
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09.02.2007: Lidé budou moci obdivovat starý model Prahy v
digitální podobě
Lidé budou moci obdivovat Langweilův model Prahy v digitální
trojrozměrné podobě. Budou si moci virtuálně procházet zákoutí
centra metropole, jak vypadala v první polovině předminulého století
včetně třeba již zmizelých uliček židovského města. Digitální podoba
unikátního modelu bude sloužit i památkářům, architektům a
urbanistům, řekli dnes novinářům zástupci pražského magistrátu a městského
muzea. Celý článek
T
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HTU
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09.02.2007: Praha 5 by chtěla postupně opravit všechny své bytové domy
Radnice Prahy 5 by chtěla zhruba do osmi let celkově opravit
všechny bytové domy, které jí zůstanou po dokončení privatizace.
Bude to 140 až 150 budov. Náklady se odhadují na 1,6 až 1,8
miliardy korun, řekl dnes ČTK místostarosta Jan Smetana (ČSSD).
Celý článek
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