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Proč se píše elektronická kronika

Milý čtenáři,
dostává se Ti do rukou stručný záznam nejvýznamnějších událostí ve čtvrté největší městské
části hlavního města Prahy. Začala jsem jej psát v lednu 2010, neboť mi přišlo důležité
shrnout události v bouřlivě se vyvíjející čtvrti do jednoho (elektronického) dokumentu, který
bude dostupný všem.
Listuji-li Monografií města Smíchova od Josefa Böhma či výtečnými Dějinami Smíchova od
Václava Sedláčka z roku 1935 je mi velmi líto, že se podobné publikace nedochovaly z let
nedávno minulých, z časů, kdy se zanedbaný a špinavý Smíchov změnil v nové obchodní
centrum Prahy. S jakou radostí a někdy i mírným podivem dnes čteme historii někdejšího
předměstí! Jaké prameny však zanechá současná generace?
Každá obec by měla vést svou kroniku. Činí tak i městská část Praha 5. Dr. Hugo Schreiber,
mj. člen Výboru Klubu přátel starého Smíchova, se zápisům věnuje již několik let. Bohužel
však, kronika není běžným občanům volně přístupná. V letošním roce se alespoň na
webových stránkách města objevily záznamy z roku 2008. Věřím však, že nové vedení
radnice bude v elektronickém publikování kroniky pokračovat.
Než se tak však, milý čtenáři, stane, prosím vezmi za vděk alespoň tímto stručným záznamem
všedního života jednoho z nejkrásnějších míst české metropole.

V Praze dne 31. 12. 2010

Marta Jiroudková,
Výbor Klubu přátel starého Smíchova
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Události roku 2010 ve světě a v České republice
Rok 2010 nebyl v celosvětovém měřítku tím nejšťastnějším. Kromě pokračující hospodářské
krize došlo k mnoha tragédiím. K nejhorším patřilo lednové zemětřesení na Haiti, při kterém
zemřelo přes 212 tisíc obyvatel. Další tisíce přišly o střechu nad hlavou, brzy vypukla
epidemie cholery a dalších chorob spojených se špatnou hygienou a špatnými stravovacími
návyky. Tragédie vyvolala vlnu solidarity po celém světě. Přesto však náprava škod bude
trvat několik desetiletí.
Duben se zapíše černým písmem do historie Polské republiky. Při cestě k památníku v Katyni
havaroval u ruského Smolenska vládní speciál převážející čelné představitele státu. Všichni,
včetně prezidenta Lecha Kaczynskeho a jeho choti, zahynuli. Polsko tak podruhé ve svých
dějinách přišlo o svou elitu v lesích u Katyně. Příčina pádu nebyla objasněna, pravděpodobně
se však jednalo o chybu pilota, který se snažil přistát v husté mlze a minul přistávací dráhu.
Cestu zahraničních smutečních hostů na polský státní pohřeb pak znemožnil výbuch
islandské sopky Eyjafjallajökull, který na několik týdnů zastavil letecký provoz nad starým
kontinentem.
Další katastrofou byla porucha ropné plošiny firmy British Petroleum u pobřeží Spojených
států amerických. Přes opakované snahy se dlouho nedařilo úniku ropy zabránit a tak silně
znečistila celý Mexický záliv a pobřeží Spojených států.
Vrcholící světová finanční krize poznamenala i některé země starého kontinentu. Do velkých
problémů se dostalo zejména Řecko. Pomoc ve výši 120 miliard eur mu přislíbily země
eurozóny a Mezinárodní měnový fond. Úsporná opatření vyvolala v zemi mohutné protesty a
střety demonstrantů s policií.
V červenci Mezinárodní soudní dvůr v Haagu schválil osamostatnění Kosova. 19. srpna se
poslední bojová brigáda americké armády stáhla z Iráku. Skončila tak americká účast v této
válce.
Z význačných zahraničních osobností letos zemřel spisovatel Dick Francis, bývalý předseda
Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch, herci Dennis Hopper a Tony
Curtis, ruský politik Viktor Černomyrdin, producent Blake Edwards či zpěvák skupiny Boney
M Bobby Farrell.
Události v České republice se nesly zejména v duchu příprav na volby do poslanecké
sněmovny, senátu a obecních zastupitelstev. V dubnu se na Prahu upíraly zraky celého světa
– americký prezident Barack Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medvěděv zde totiž
podepsali Novou dohodu Start o jaderném odzbrojení. Došlo také k výměně na
arcibiskupském stolci. Kardinála Miloslava Vlka nahradil Dominik Duka, který se tak stal 36.
pražským arcibiskupem.
V květnu česká hokejová reprezentace vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji. Ve finále
porazila Rusko 2:1.
Květnové volby přinesly velké překvapení: podle předvolebních průzkumů bylo očekáváno
drtivé vítězství levice, resp. České strany sociálně demokratické, následované Občanskou
demokratickou stranou, TOP 09, Komunistickou stranou Čech a Moravy a Věcmi veřejnými.
Rozdíl ale nebyl až tak velký.
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Graf č. 1 – Výsledky voleb do PSP v České republice (Zdroj: ČSÚ)
ČSSD sice zvítězila, ale s nulovým koaličním potenciálem. Oproti minulým volbám ztratili
občanští demokraté 28 křesel a soc-dem 18 křesel. Vyjednávání o nové vládě zahájily ODS,
TOP 09 a Věci veřejné, které nakonec daly dohromady pohodlnou většinu 118 poslanců. Po
úřednickém kabinetu Jana Fischera tak nastoupila vláda Petra Nečase. První letošní volby
stály hlavy čtyři předsedy politických stran: Jiřího Paroubka (ČSSD), Cyrila Svobodu (KDU –
ČSL), Ondřeje Lišku (SZ) a Miloše Zemana (SPOZ).
V říjnu proběhly ještě komunální a doplňovací senátní volby. Druhé jmenované dopadly
velmi dobře pro ČSSD, která má v senátu nyní většinu.
Z význačných Čechů, kteří letos zemřeli, vzpomeňme památky novináře a politika Ivana
Medka, spisovatelky Zdenky Frýbové, novináře Ladislava Vereckého, ombudsmana Otakara
Motejla, zpěváka Petra Muka, režiséra a herce Ladislava Smoljaka, herce Vladimíra
Dlouhého, spisovatele Ludvíka Kunderu, herce Martina Štěpánka a sexuologa Miroslava
Plzáka.
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Starostové Prahy 5 v roce 2010
JUDr. Milan Jančík, MBA se narodil 24. října 1959 v Prostějově.
Vystudoval konzervatoř v Brně, později zpěv v Ostravě a v Praze,
během svého působení ve funkci starosty vystudoval Právnickou
fakultu ZČU v Plzni a Brno International Business School, kde získal
titul MBA. Zaměstnán byl v divadlech v Olomouci a v Ostravě, od
poloviny 80. let pracoval v Českém rozhlase. Členem ODS je od roku
1994. V zastupitelstvu městské části působil od roku 1996. Od roku
1998 byl místostarostou pro oblast majetku a bezpečnosti, od roku
2002 do 31. 7. 2010 byl starostou MČ Praha 5. Zastupitelem Prahy 5 i
hl. m. Prahy byl do voleb v říjnu 2010. Během svého působení byl
terčem mnoha nařčení i trestních oznámení („černé“ duše v ODS,
sražení strážníka automobilem, nevýhodný prodej Ženských domovů, prodej domu Zubatého
1 třetí osobě místo nájemníkům, postoupení pohledávek MČ Praha 5 firmě Agentura Praha
5……). Na druhou stranu se za dobu jeho starostování z bývalé průmyslové periferie stalo
druhé obchodní a finanční centrum Prahy.
Ing. Petr Horák se narodil 14. 9. 1968 v Liberci. Vystudoval šlechtění
rostlin a genové inženýrství na mezioborovém studiu PřF UK a Vysoké
škole zemědělské. Účastnil se studentských manifestací během
Sametové revoluce. Před příchodem na radnici pracoval jako realitní
makléř a obchodní manažer u PPF. Vždy se věnoval práci v neziskových
organizacích a charitě. (Kapka naděje, Brontosaurus). V roce 1998 byl
zvolen za Unii svobody do ZMČ Praha 5, kde se stal zástupcem starosty
pro oblast zeleně a privatizace. Stejnou pozici zastává i po volbách
v roce 2002. O dva roky později rezignoval na post místostarosty a stal
se členem Občanské demokratické strany. Zastupitelem zůstal až do
roku 2006. V témže období je také zastupitelem hl. m. Prahy, kde
zastává funkci předsedy výboru pro životní prostředí. V roce 2006 je zvolen statutárním
zástupcem starosty pro oblast zeleně a územního rozvoje. Od 1.8. 2010 až do 18. 11. 2011 byl
nejvyšším představitelem Prahy 5.
MUDr. Radek Klíma se narodil 29. 4. 1962. Vystudoval lékařskou
fakultu (obor chirurg), ale posledních 20 let se věnoval podnikání
v oblasti zdravotnictví. Od dětství je aktivním sportovce. Věnoval se
gymnastice, tenisu a karate. Stal se 6x mistrem republiky v curlingu a
jako kapitán národní reprezentace se mnohokrát zúčastnil
mistrovství Evropy i světového poháru. Kandidoval za TOP 09.
Starostou MČ Praha 5 je od 18. 11. 2010.

[5]

Rok 2010 na Praze 5

Klub přátel starého Smíchova

Stalo se na radnici
Politické události
Rok 2010 na smíchovské radnici rozhodně nelze označit za klidný. S blížícími se volbami do
poslanecké sněmovny, které prezident vyhlásil na 28. a 29. května, se stupňovaly mediální i
vnitrostranické útoky na starostu Prahy 5 Milana Jančíka. Byl označen jako prototyp
zkorumpovaného politika, jemuž nejsou daleky mafiánské praktiky.
Nelze se proto divit výsledkům průzkumu veřejného mínění, které přinesl časopis Pražan
v únoru 2010. Jeho tématem bylo vnímání komunálních politiků na Praze 5. Nejlépe dopadla
bývalá kandidátka na senátorku za Věci veřejné Marie Hakenová, s jejíž prací bylo naprosto
spokojeno 38% respondentů a naprosto nespokojeno 0%. Na čelných příčkách žebříčku se
umístil i Radek John, zelení Ondřej Velek a Lukáš Budín, a člen Svobodných Ondřej Gál. Po
nich následoval první místostarosta za ODS Petr Horák. Nejvíce nespokojeni byli občané se
starostou (71 %). Očekávalo se proto, že bude na nominačním březnovém sjezdu Občanské
demokratické strany sesazen z postu místopředsedy pražské organizace ODS a také že nebude
zvolen na kandidátku do příštích komunálních voleb. Předsednictvo však nakonec rozhodlo o
svolání sněmu až po parlamentních volbách.
V úterý 16. března se uskutečnilo jedno z posledních zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
v tomto volebním období. Na svou funkci na něm resignoval předseda bytového výboru Jan
Matoušek, zastupitelem ale zůstal. Opozice mu dlouhodobě kladla za vinu neexistující
koncepci bytové politiky a také nevýhodné smlouvy s vymahačskou firmou Agentura Praha 5.
Volební květen se ani na Praze 5 neodehrál v klidu. Opozice začala připravovat další petici za
odvolání starosty Milana Jančíka a místostarosty Michala Šestáka (ČSSD). Zastupitelé
argumentovali mj. tím, že chtějí rozbít údajné spojenectví starosty s předsedou ČSSD Jiřím
Paroubkem. Kromě výměny vedení požadovali také vypracování forenzních auditů
hospodaření od roku 2006. Petice měla být předložena na Zastupitelstvu MČ Praha 5, které
bylo svoláno na 20. května 2010. Kvůli nahlášené neúčasti většiny zastupitelů ale starosta
toto jednání den předem zrušil a zároveň stanovil nový termín schůze na 10. června. Opozice
se přesto sešla před jednací místností, k platnosti hlasování jí však chyběly tři hlasy
zastupitelů zvolených za SNK-ED (Zdeněk Rygl – VV, Michal Tuček – nezařazený, Angela
Morávková – nezařazená). Statutární zástupce starosty Petr Horák (ODS), který patří k jeho
kritikům, proto svolal další jednání zastupitelstva na 3. června. Jeho cílem bylo, aby starosta
již v příštím roce nekandidoval.
Květnové volby přinesly velké překvapení i v Praze, která je samostatným volebním obvodem.
Kandidovalo zde 21 volebních stran. Účast byla 67,99%, odevzdáno bylo 640.740 hlasů. Praha
byla jediné místo v republice, kde zvítězila jiná strana než ODS nebo ČSSD, totiž TOP 09.
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Graf č. 2 – Výsledky voleb do PSP v hlavním městě Praze (Zdroj: ČSÚ)

Výsledky voleb na Praze 5 odpovídaly v zásadě těm celopražským. Volilo se v 81 místnostech.
Účast byla 68,09%, což představuje 41.139 odevzdaných hlasů.

Graf č. 3 – Výsledky voleb do PSP v Praze 5 (Zdroj: ČSÚ)
Nejvíce přednostních hlasů obdrželi:
Jméno kandidáta
Karel Schwarzenberg
Radek John
David Vodrážka
Jana Černochová
Martin Pecina

Volební strana
TOP 09
Věci veřejné
ODS
ODS
ČSSD
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Petr Bratský
Marie Hakenová
Lenka Kohoutová
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ODS
Věci veřejné
ODS

851
735
708

V červnu došlo k eskalaci politických problémů na radnici Prahy 5. Na zasedání zastupitelstva,
které svolal statutární zástupce starosty Petr Horák (ODS), se dostavil jen on a několik
novinářů. Zastupitelstvo se tak skutečně sešlo až 10. června, tedy v termínu, který určil
starosta jako náhradu za květnovou schůzi. Klub ČSSD se ještě před jednáním ZMČ obrátil na
svého koaličního partnera s písemnou žádostí o výměnu starosty s tím, že koaliční smlouva
zůstane nezměněna. ODS reagovala, že nehodlá do konce volebního období činit jakékoliv
personální změny. Starosta navíc v předvečer jednání zastupitelstva oznámil, že v příštích
komunálních volbách již nebude kandidovat. Opozice se však s tímto nespokojila.
Místostarosta Horák navrhl zařadit do programu zastupitelstva bod Odvolání starosty,
neprošel však v poměru 18 pro zařazení, 15 proti, 4 se zdrželi, pro úspěšné hlasování bylo
potřeba 22 hlasů. Pro hlasovala i sociální demokracie. Proběhlo i několik stranických
přestupů. Ondřej Gál oznámil vznik nového zastupitelského klubu Změna pro Prahu 5 ve
složení Ondřej Gál (dříve ODS), Eva Hochheimerová (zastupitelka za SNKED) a Lukáš Doležal
(dříve ODS). Zastupitel Zdeněk Rygl (dříve SNKED) sdělil, že se stal členem Věcí veřejných.
Zastupitelé Jan Smetana a Jiří Metelec vystoupili z Klubu ČSSD a vytvořili opoziční Klub
sociální demokracie.
Starosta svolal další zastupitelstvo na pátek 25. června s tím, že jediným bodem byla
transparentnost veřejné správy. Petice za odvolání starosty se bude projednávat až na dalším
zastupitelstvu konaném 29. července. V úterý 22. června totiž starosta po jednání regionální
rady ODS oznámil, že k 31. červenci 2010 resignuje na post starosty. Chtěl tak předejít
rozpuštění ODS na Praze 5, které by orgány ODS v opačném případě pravděpodobně schválily.
To by mohlo ohrozit podání kandidátní listiny ODS do podzimních voleb. Starosta své slovo
skutečně dodržel. Opozice ve svých vystoupeních na zastupitelstvu opakovaně dobrovolnost
starostovy rezignace zpochybňovala a požadovala jasné vyjádření, co jej přimělo odstoupit
uprostřed letních prázdnin. Kritizovala i jeho činnost za celou dobu působení na radnici (1998
– 2010), zejména pak hospodaření s finančními prostředky získanými z privatizace obecního
majetku, nedemokratické praktiky vládnutí, používání radničního měsíčníku k propagaci
vedení a zatajování informací. Terčem výtek se nakonec stala celá koalice, zejména pak
místostarosta Michal Šesták (ČSSD). O starostově odvolání se hlasovalo v tajné volbě. Pro
bylo 27 zastupitelů, proti 2 zastupitelé, 4 se zdrželi. Starosta také na vědomí předložil
hodnotící zprávu o plnění programového prohlášení rady. Podle jeho názoru bylo naplněno
na 95% deklarovaných cílů.
Dalším projednávaným bodem byla petice Za výměnu vedení Prahy 5, kterou podepsalo
několik stovek obyvatel městské části. Bývalý starosta seznámil zastupitele s právním
stanoviskem, které si nechal zpracovat. Z něj má vyplývat, že petent musí být starší 18 let, tj.
že podpisové archy musí obsahovat kromě jména, adresy a podpisu též informace o datu
narození. Z adres pak musí být zřejmé, zda je na této adrese hlášen k trvalému pobytu či zda
je jen majitelem nemovitosti. Dále starosta zmínil grafickou podobnost několika podpisů.
Podle opozice však je petice v souladu s petičním zákonem, který takové požadavky neklade,
a není možné na ní vztahovat ustanovení zákona o hl. m. Praze, jak navrhoval starosta. Ve
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věci možná padnou dvě trestní oznámení: starostovo pro pomluvu a zastupitelů Gála a
Budína kvůli nařčení z falšování podpisů.
Nově byl ustanoven zastupitelský klub TOP 09, jehož členy se stali zastupitelé Patrik Havlíček
a Jiří Vitha. Před komunálními volbami pracuje v ZMČ Praha 5 celkem 10 klubů (ODS, ČSSD,
SZ, KSČM, SSO, SNKED, TOP 09, Klub sociální demokracie, Změna pro Prahu 5 a Nezávislí)
z původních pěti (ODS, ČSSD, SZ, KSČM a SNKED). Kromě KSČM, která má jen dva zastupitele,
se rozpadly všechny původní kluby. Ani opozice ale netáhne za jeden provaz. V červenci si
Věci veřejné (v ZMČ Praha 5 zastoupené Z. Ryglem) vyměnily dopis se Stranou zelených. Tu
obvinily z podpory zvolení Milana Jančíka starostou, když SZ opustily nyní koaliční
zastupitelky J. Matoušková a E. Kalhousová.
Na konci léta odstartovala ostrá kampaň před komunálními volbami. Podle červencového
průzkumu agentury SANEP v Praze měla vyhrát TOP 09 s 24,1 % hlasů následovaná ODS
s 23,2 %, mohla by tak vzniknout velice silná pravicová koalice. Sociální demokracie obdržela
14,8%, s 10% skončily Věci veřejné, na radnice by se ještě mohla dostat KSČM s 6,4 %. Do
Zastupitelstva hl. m. Prahy se volilo 63 zastupitelů. Město bylo rozděleno na 7 obvodů, což
vzbudilo odpor malých stran, které dělení znevýhodňuje. Prahy 5, 13, 16, Řeporyje, Slivenec,
Chuchle, Lochkov, Zbraslav a Lipence jsou součástí obvodu č. II. Zdejších voleb se zúčastnilo
celkem 19 volebních subjektů:
1) Česká pirátská strana
2) Český politický střed
3) Česká strana národně sociální
4) ČSSD
5) Dělnická strana sociální spravedlnosti
6) KSČM
7) KDU-ČSL
8) ODS
9) NEZÁVISLÍ
10) Nezávislí občané Prahy
11) Pražané za svá práva
12) Strana práv občanů
13) Strana soukromníků České republiky
14) Strana svobodných občanů
15) SZ a SNK-ED
16) Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
17) Top 09
18) Věci veřejné
19) Volte Pravý blok (Petra Cibulky)
Od 1. srpna neměla městská část žádného starostu. Nejvyšším představitelem obce je 1.
zástupce starosty Petr Horák (ODS). V době jeho nepřítomnosti jej zastupoval místostarosta
Lukáš Herold (ODS). Na radnici probíhaly přípravy na nadcházející komunální volby. Byly
ustanoveny volební komise, kterých bylo i tentokráte 81. Na domech v historickém centru
Smíchova se začínají objevovat velkoformátové plachty s volební inzercí.
Dne 16. září zasedalo poslední Zastupitelstvo MČ Praha 5 ve volebním období 2006 – 2010.
V denním tisku se ten den objevily spekulace, že se předsedající schůze (Petr Horák) na
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jednání nedostaví, což by značně zkomplikovalo situaci. Tato informace se však ukázala být
jen fámou. Zastupitelstvo bylo zahájeno včas a řádně. Auditorium bylo až na pár jednotlivců
prázdné – nezvyklé, zvláště při porovnání se zasedáním minulým.
Ve dnech 15. – 16. října proběhly na celém území České republiky volby do místních
zastupitelstev. V Praze se volili i noví představitelé magistrátu. Volební kampaň byla zahájena
už v létě. Domy v centru Smíchova pokryly megaboardy, na Andělu stály reklamní „hranoly
(cubes)“ VV i ODS, předvolební plakáty byly vylepeny i na odpadkových koších. Poslední dva
týdny před volbami byla pěší zóna doslova zacpaná stany Nezávislých občanů, TOP 09 i ČSSD,
která zde uspořádala také večerní koncert. Tato strana se také dostala na stránky novin se
svými plakáty, kde slibovala odsun drogově závislých a bezdomovců z Prahy 5. Toto heslo se
však příliš nelíbilo celostátnímu vedení, které je považovalo za zcela nevhodné pro stranu
hlásící solidaritu. Plakáty byly tudíž přelepeny.
Přituhovalo také v médiích. Terčem útoků se stala zejména ODS. Kandidáti na čelných
místech byli nařčeni ze spolupráce s bývalým starostou Milanem Jančíkem (jednalo se
zejména o senátora Škalouda, členy rady i europoslankyni Andreu Češkovou). Jančík je i přes
své odstoupení stále oblíbeným tématem. V říjnu se periodika věnovala zejména smlouvě
Prahy 5 s Pražskou energetikou, které těsně před svým odchodem zařídil zakázku na
pronájem výpočetní techniky na pět, respektive deset let. Sám je přitom členem
představenstva této společnosti. Radnice zaplatí PRE 117 mil. Kč. Představitelé opozice navíc
podali trestní oznámení ve věci vymahačské Agentury Praha 5.
Samotný průběh voleb byl poklidný, první den přišlo v průměru 30% voličů, druhý den byl
z hlediska účasti ještě horší. Volební místnosti se zavřely ve 14:00 hod. Celkové výsledky byly
známy krátce po 21:00 hod. Vítězem se s přehledem stala TOP 09 s 15 mandáty, následovaná
ODS s 10 mandáty, ČSSD s 9 mandáty, VV se 6 zastupiteli. Do zastupitelstva se probojovala i
Strana zelených (3 mandáty) a tradičně Milan Macek a Růžena Peterková z KSČM. Krátce po
svém zvolení se europoslankyně Andrea Češková vzdala mandátu. Tento krok odůvodnila
slovy, že svým umístěním na kandidátní listině chtěla jen podpořit ODS a nikoli získat post
zastupitele. Dále byl za svou kandidaturu kritizován Radek John, neboť kromě postu obecního
zastupitele je také poslancem, ministrem vnitra a předsedou strany Věci veřejné.
Ihned po zveřejnění výsledků započala koaliční jednání. Jako první varianta zaznělo spojení
TOP 09 + VV + SZ, které by mělo dohromady 24 hlasů (nadpoloviční většina je 23), vzápětí
byla oslovena i sociální demokracie. ODS skončila v opozici.
Do 14 dnů od konání voleb bylo možné podat stížnost na jejich průběh. Během této doby se
začaly šířit fámy, že bude podána minimálně jedna. ČSSD totiž ve volebním okrsku 356 na
Chaplinově náměstí získala pouhá 2% hlasů, v okolních místnostech byl však zisk desetkrát
vyšší. Nakonec však stížnost podal jen neznámý občan, avšak učinil tak až po zákonné lhůtě a
stížnost byla tudíž zamítnuta.
Předmětem stížností byly i volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Strana zelených, SNK ED a VV
ostře vystoupily proti rozdělení města na volební obvody. Podle nich tento systém
znevýhodňuje zejména malé strany, neboť v mnohých případech musely strany překročit
hranici 10% hlasů, aby měly nárok na zisk mandátu. Jak soud v tomto případě rozhodne, není
jisté. Kauza se bude projednávat nakonec až u Ústavního soudu. Stání je naplánováno na rok
2011. Ve volbách do magistrátu uspěla TOP 09 (26 mandátů), ODS získala 20 mandátů a ČSSD
14 mandátů. Do zastupitelstva se dostala ještě KSČM s 3 mandáty. Koalici nakonec vytvořily
ODS a ČSSD. Strany spolupracovaly již v několika předchozích volebních obdobích.
Během listopadu se na městské části Praha 5 vystřídaly dvě regionální rady. Ta první, zvolená
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v roce 2006, úřadovala až do 18. 11., kdy bylo novými zastupiteli zvoleno vedení nové. Končící
rada stačila ještě schválit prostředky na opravu vybraných komunikací (Arbesovo nám.,
Plzeňská a Na Pomezí), uzavření smlouvy s Pražskou komorní filharmonií na uspořádání
Talentu roku 2010 – soutěže pro mladé hudebníky z Prahy 5 i partnerských měst nebo zrušení
výběrového řízení na průzkum části Malostranského hřbitova. Tiskem proběhla zpráva, že
policie začala opět prošetřovat bývalého starostu Milana Jančíka kvůli údajně nevýhodným
smlouvám uzavřeným s vymahačskou firmou Agentura Praha 5.
Ustavující zastupitelstvo se uskutečnilo ve čtvrtek dne 18. listopadu. Jednání zahájil
dosluhující 1. zástupce starosty Petr Horák. Připomněl význam včerejšího státního svátku a
vyjádřil přesvědčení, že díky novému vedení se i Praha 5 dnes probudila do lepších dnů.
Zazněla státní hymna. Po té se slova ujal nejstarší zvolený zastupitel Vojtěch Zapletal (bývalý
radní pro oblast dopravy a obchodní aktivity), aby schůzi řídil. Povstáním se pak každý ze
zastupitelů i vedoucích úředníků představil. Následovalo skládání zastupitelských slibů:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu
vykonávat svědomitě v zájmu MČ Praha 5 a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České
republiky“. Následovali technické procedury: schvalování ověřovatelů zápisu, programu,
jednacích řádů a volba stálé návrhové a volební komise. Dále byla zvolena nová devítičlenná
Rada MČ Praha 5, předsedové a členové výborů.
Nové vedení radnice:
Starosta:
Místostarostové:

Radní:

MUDr. Radek Klíma (TOP09) - mediální oblast, investice, sport
Bc. Pavel Kroha
(TOP09) - zahraničí, EU fondy, územní rozvoj
Mgr. Patrik Havlíček (TOP09) - majetek, právní oblast
JUDr. Petr Lachnit
(ČSSD) - sociální oblast, bezpečnost
Ing. Jiří Vejmelka
(VV) - doprava, životní prostředí
Ing. Miroslav Zelený (TOP09) - finance, řízení rizik, IT
Marek Kukrle
(VV) - zdravotnictví, občanskosprávní, podnikání
MUDr. Angel Marinov (ČSSD) - kultura, školství
Jaroslav Nedvěd
(ČSSD) - obchodní aktivity

Ustaveny byly výbory: hospodářský (bytový), sociální, finanční, kontrolní a životního
prostředí. Do čela kontrolního výboru zasedl představitel opozice Lukáš Herold (ODS, bývalý
místostarosta pro privatizaci). Náhradu ušlé mzdy si zastupitelé stanovili v rozsahu max. 80
hodin měsíčně za paušál 450,-Kč/hod. Pro výkon funkce bude ze svých občanských
zaměstnání uvolněno 14 zastupitelů, tedy téměř třetina.
Prvním bodem jednání nové rady bylo ustavení a personální obsazení poradních orgánů –
komisí. Těch bylo zřízeno celkem 13 (dopravní, majetková, kulturní, zahraniční a fondů EU,
sociální a zdravotní, bezpečnostní a protidrogová, mediální, obchodních aktivit, styku s
veřejností a ombudsman, řízení rizik, právní, územního rozvoje a školská). Předsedkyní
kulturní komise se stala Marie Ulrichová – Hakenová. Ombudsmankou farářka Petra Šáchová.
V prosinci se uskutečnilo první řádné jednání nově zvoleného zastupitelstva. Přítomno bylo
41 zastupitelů, ministr vnitra Radek John se ze zasedání omluvil. Prvním bodem jednání bylo
složení slibu Terezií Hradílkovou (Strana zelených), která byla z volebního zastupitelstva
omluvena. Průběh jednání byl překvapivě rychlý. Zatímco schválení programu jednání
bývalého zastupitelstva trvalo klidně i jednu hodinu, nyní bylo odbyto již za 10 minut!
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Projednávaly se zejména prodeje bytových jednotek.
Úřad Prahy 5 projde výraznou organizační změnou. Kromě výměny na postu tajemníka (bylo
vypsáno výběrové řízení) byly k 31. 12. zrušeny odbory správy bytů, majetku, obchodních
aktivit, městské zeleně a oddělení komunikace s veřejností v odboru Kancelář MČ. Místo nich
jsou od 1. 1. 2011 zřízeny odbory vnějších vztahů (zajišťuje činnost informačních center,
komunikace s tiskem, kulturní aktivity a spolupráci s partnerskými městy), správy majetku a
privatizace (správa majetku vč. bytů, technické oddělení, oddělení prodejů) a odbor
obchodně správní (veřejné zakázky, správa pohledávek, pronájmy, veřejná prostranství –
dětská hřiště a čistota). Odbor Kancelář městské části se rozroste o oddělení právní, pod
kancelář tajemníka spadá nově oddělení řízení a podpory projektů. Vznikne také zvláštní
organizační jednotka Řízení rizik. Odbor dopravy a životního prostředí byl opětovně rozdělen
na dvě organizační jednotky. V rámci těchto změn byli z organizačních důvodů propuštěni
čtyři zaměstnanci.
Hospodaření MČ Praha 5
V prosinci roku 2009 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 5 návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok
2010, ve kterém se počítalo s příjmy a výdaji ve výši 764.046,10 Kč. Vlastní příjmy byly
tvořené místními a správními poplatky, výtěžkem z provozování výherních hracích přístrojů a
daní z nemovitosti. Úroky činily 127.638,- Kč, od hlavního města obdrží městská část
274.638.000,- Kč. Na výdajové stránce rozpočtu bylo počítáno například s investicí do úpravy
fasády ZŠ Kořenského (10 mil. Kč), do výstavby tělocvičny ZŠ Radlická (50 mil. Kč),
rekonstrukce kuchyně MŠ Kroupova (7,8 mil. Kč) a do rekonstrukce kuchyně a chodeb MŠ
Nad Palatou (7 mil. Kč). V oblasti životního prostředí mělo být věnováno 23 mil. Kč na
rekonstrukci Tilleho náměstí na sídlišti Barrandov, na zvelebení centrální část parku Na Skalce
6 mil. Kč, na nové dětské hřiště v ulici K Závěrce 3 mil. Kč a na nové podzemní kontejnery na
tříděný odpad na Arbesově náměstí 3 mil. Kč.
Na opravu bytového domu Janáčkovo nábřeží 29 v Pražské památkové rezervaci bylo
vyčleněno 22 mil. Kč, zatepleny měly být i dvorní fasády domů Švédská 35 a 37. Příspěvkové
organizace (základní a mateřské školy, Kulturní klub Poštovka, Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci) obdrží 114.955.800,- Kč.
V roce 2009 také rozhodla Rada MČ Praha 5 o jednostranném zvýšení nájemného v obecních
bytech od 1. 1. 2010. Navíc souhlasila s poskytnutím celoroční slevy z nájmu ve výši 100 %
z navýšení. Nájemníkům ale zároveň vypršela sleva z nájmu poskytnutá na rok 2009.
Skutečně předepisované a vybírané nájemné v roce 2010 tak bude podle tabulek
Ministerstva pro místní rozvoj průměrně činit v bytech se sníženou kvalitou 69,15
Kč/m2/měsíc, v bytech bez snížené kvality pak 86,89 Kč/m2/měsíc. Nově zvolená rada
městské části pak den před Štědrým dnem odsouhlasila s prodloužením slevy z nájmu bytů
do konce února roku 2011.
V únoru 2010 pak se pak radnice v rámci boje proti finanční krizi rozhodla odměnit řádně
platící nájemníky obecních bytů částkou 5000,- Kč. Celkové náklady pro 2.500 městských bytů
podle propočtů neměly překročit 10 miliónů. Částka byla vyplácena na poště na základě
předložení složenky a to polovina v dubnu a zbytek v září. O možnost podpory se nemohli
ucházet dlužníci. Radnice svůj krok zdůvodnila mj. i tím, že ve snaze získat odměnu dojde
k uhrazení části dlužného nájemného. Opatření zvedlo vlnu odporu z řad nájemníků i
opozice. Bylo označeno jako nesystémové a zvýhodňující jen určitou skupinu obyvatel, neboť
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nájemníci v soukromých domech slevu nedostanou. Kritiky se dostalo také vyplácení slevy
vždy měsíc před parlamentními i komunálními volbami. Starosta Milan Jančík byl nařčen
z levicového populismu. Nejkurióznější na celé aféře je ale fakt, že o podporu se přihlásilo jen
velmi málo zájemců.
Návrh vznikl na doporučení sociální demokracie. Problém nastal u osob čerpajících sociální
dávky. Tyto osoby musí – budou-li ctít slevu vyplatit - uzavřít s MČ Praha 5 darovací smlouvu.
Nebudou tak navýšeny jejich příjmy a nepřijdou o podporu. V loňském roce byla průměrná
výše nájemného v obecních bytech, kterých je zhruba 2700, 74,-Kč/m2, od Nového roku je
průměrná výše nájemného v bytech I. a II. kategorie 87,- Kč/m2. Došlo tedy k navýšení o 13
Kč. Z průzkumu, který si nechala městská část vypracovat, vyplynulo, že na území MČ Prahy 5
žije zhruba 11 tisíc občanů starších 65 let, 15 % z nich přebývá v bytech s regulovaným
nájemným – je to zhruba 1118 domácností, a z nich je zhruba 356 ohrožených domácností,
tedy těch, které vydávají více než 40 % svých příjmů na nájemném. V bytech u soukromníků
žije zhruba 29 % seniorů starších 65 let, což je asi 2153 domácností. Z tohoto počtu je asi 12
%, což je 904 domácností, ohrožených nedostatkem finančních prostředků. Usnesení o slevě
bylo schváleno 27 hlasy.
Na posledním zastupitelstvu byl předložen další obdobný návrh z dílny sociální demokracie poskytnutí příspěvku 5.000,- Kč domácnostem starobních důchodců, kteří jsou příjemci
příspěvku na bydlení. Částka měla sloužit jako kompenzace zvýšení regulovaného nájemného
v bytech soukromých vlastníků. Celkové náklady by neměly překročit 2.150 tis. Kč. Sociální
demokracie pro návrh nezískala ani podporu Rady MČ Praha 5. Zastupitel Fott namítl, že
příspěvek není dle současného návrhu teritoriálně vymezen a žádat o něj by tak mohli i
občané mimo Prahu 5, další vyčítali zejména nesystémovost navrhovaného opatření
či předvolebních gest. Zastupitel Jiří Metelec navrhl uspořádání sbírky mezi zastupiteli, jejíž
výtěžek by byl dán seniorům. Materiál jako celek nebyl schválen v poměru 17/12/6.
Rada městské části se také rozhodla podat žalobu na firmu Agentura Praha 5, která měla
vymáhat nedobytné pohledávky za nájemné bytových i nebytových prostor. Smlouva s firmou
byla uzavřena v prosinci roku 2003. Firma měla za své služby obdržet 40% vymožených
objednávek. V roce 2007 bylo zastupitelstvem rozhodnuto o ukončení spolupráce a uzavření
Dohody o narovnání. Agentura měla připravit předávací protokol a další písemnosti vztahující
se k mandátní činnosti. Toto však přes mnohé urgence nesplnila. Dne 8. 12. 2009 bylo ke
Krajskému ředitelství Policie hl. m. Prahy podáno trestní oznámení. Podle sdělení ze dne 2.
února 2010 policie šetření ukončila s tím, že nebylo zjištěno, že by byl spáchán nějaký trestný
čin. Proti Agentuře Praha 5, a. s. bylo navíc vedeno u Městského soudu v Praze insolvenční
řízení. MČ Praha 5 proto uplatnila pohledávku ve výši 6 585 664,60 Kč. S podáním žaloby na
vymožení neuhrazených pohledávek bylo nutné počkat až do pravomocného ukončení
insolventního řízení. Spory v této věci ale neskončily. Policie bude v roce 2011 prošetřovat
bývalého starostu Milana Jančíka kvůli podezření ze zneužití pravomoci.
V roce 2010 se dále pokračovalo v prodeji obecních nemovitostí. Zastupitelé schválili prodeje
domů (Plzeňská, U Mrázovky, Pod Kavalírkou, Zahradníčkova, Vrchlického) a nebytových
prostor (sídliště Motol a Barrandov, Zborovská, Holečkova). Zároveň se zabývali i změnami
pravidel prodeje majetku: v případě odstoupení zájemce o koupi, propadne městské části
50% kauce.
V prosinci se uskutečnilo první řádné jednání nového zastupitelstva. Jedním z nejdůležitějších
bodů bylo schválení rozpočtového provizoria MČ Praha 5 na rok 2011. Zastupitelé si stanovili
měsíční strop výdajů ve výši 85% z průměrného měsíce v roce 2010. Schválené zásady
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hospodaření také stanovily, že do doby přijetí prostředků na výplatu sociální péče, budou
tyto dávky placeny městskou částí. Řádný rozpočet může Praha 5 sestavit až po schválení
rozpočtu hl. m. Prahy. Provizorium by tak mělo skončit v prvním čtvrtletí roku 2011. Do
diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil. Přijat byl v poměru 31/0/5, 3 nehlasovali.
Radnice v roce 2010 investovala do zhodnocení svého majetku. Opravena byla například
budova bývalé mateřské školky v ulici Nepomucká. Zařízení dříve sloužilo jako chráněná dílna
projektu Šance. Bývalý nájemce o prostor nepečoval, ba právě naopak - zcela jej vybydlel.
Vzhledem k očekávanému populačnímu růstu bylo rozhodnuto obnovit v prostorech školské
zařízení pro maximálně 20 dětí. Vnitřními úpravami objektu a částečnou dostavbou vznikla
nová herna o výměře 100 m² s veškerým zázemím včetně výdejny jídel pro děti i personál.
Žáci by mohli začít navštěvovat tuto školku již od srpna roku 2011. Do 20 mateřských škol
chodily v září 2010 dva tisíce dětí.
Do 13 základních škol na Praze 5 nastoupilo v září čtyři a půl tisíce žáků, z toho 680 prvňáčků.
Zřízeny byly také 3 přípravné třídy. Byla dokončena tělocvična v základní škole Radlická. Ta
slouží nejen hráčům halových sportů, ale také k prostorově náročnějším odvětvím jako je
basketball nebo florbal. Samozřejmostí je bezbariérový přístup. Z bývalého nevyhovujícího
sportoviště byly zbudovány dvě třídy mateřské školy.
Osmileté gymnázium Buďánka, které pečuje o nadprůměrně nadané děti, po letech opustilo
budovu bývalé základní školy Pod Žvahovem a přestěhovalo se do Řep. Nájemní smlouva byla
ukončena dohodou k 31. 8. 2010. Podnájemník gymnázia – Taneční centrum Praha – však
odmítá areál opustit. Rada MČ Praha 5 na něj proto v červenci podala žalobu na vyklizení
nemovitosti. Spory o přestěhování škol na jiná působiště se vlečou již několik let. Kvůli
volbám bylo soudní řízení přeloženo na únor 2011.
V takzvaném chodníkovém programu byly v roce 2010 opraveny ulice Matoušova, Pod
Brentovou, Janáčkovo nábřeží, U smíchovského hřbitova, Nám. Kinských, Švédská, Zapova,
Na Bělidle, Kmochova a U Klikovky. Jedním z posledních počinů starosty Jančíka bylo
slavnostní otevření opraveného Tilleho náměstí na Barrandově. Náměstí pokrývá žulová
světlá a tmavá dlažba. V jižní části se nalézá odpočinková zóna s lavičkami a stojany na kola.
U vstupu návštěvníky vítá plastika Charlieho Chaplina. Osvěžení přinese několik vodotrysků a
fontána s brouzdalištěm. V listopadu napadlo velké množství sněhu a nastaly kruté mrazy.
Na odstraňování sněhu a náledí vynaložila Praha 5 téměř 600 tis. korun. Na likvidaci sněhové
kalamity ve zbytku městské části bylo vynaloženo 3,5 mil Kč z rezervních fondů. Do této
částky je započítáno i pořízení pohotovostní rezervy posypového materiálu. Za úklid většiny
komunikací zodpovídá jejich vlastník, tj. Magistrát hl. m. Prahy. Ten však podle krizového
plánu neuklízí většinu chodníků na území Prahy 5. Proto se radnice rozhodla zpřístupnit
nejfrekventovanější cesty na své náklady. Zima poškodila i budovu radnice, z jejíž fasády
opadaly ozdobné římsy.
Praha 5 se v letních měsících připojila k současnému módnímu trendu – začala pořádat
pravidelné farmářské trhy. Smíchov a přilehlé osady byly až do 19. století převážně
zemědělskou oblastí. Pěstovala se zde vinná réva, chmel, obilí i řepa cukrovka. Vynikalo také
zdejší ovocnářství (zejména švestky). Rozmáhalo se ale také zelinářství a květinářství. V roce
1880 je jen na Smíchově evidováno 57 včelích úlů. Není proto divu, že se zde konaly
pravidelné, hojně navštěvované zemědělské trhy. Ty nejproslulejší byly organizovány na
náměstí u kostela sv. Filipa a Jakuba. Na novodobých trzích na Andělu se prodávalo hlavně
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ovoce, zelenina, nakládaný hermelín či utopenci z chráněné dílny, držkové a bio pečivo,
dřevěné výrobky, čerstvé houby, ovčí, kravské a kozí sýry, mošty, pštrosí produkty, včelí a
rakytníkové produkty, koření a uzenářské výrobky včetně ryb.
Nového nájemce se dočkala také budova bývalé smíchovské tržnice. Je jím Tesco Stores ČR.
Firma se zavázala investovat do prostoru 17 mil. korun při ročním nájemném 1,6 mil. bez
DPH. Nová prodejna potravin měla být otevřena v září, ale díky stavebním pracím se doba
otevření přesunula až na rok 2011. Pobočka městské knihovny v 2. nadzemním patře by měla
zůstat zachována.
Informační centrum Praha 5 o. p. s., zřízené městskou částí, získalo z operačního programu
Praha-konkurenceschopnost téměř 7 mil. korun určených na rekonstrukci podzemních
prostor pod stávajícím sídlem společnosti. Městská část se v souladu s pravidly EU bude na
stavebních pracích podílet 7,5% celkových nákladů, tj. více než půl miliónem korun. Zároveň
však byly z programu vyškrtnuty některé investiční náklady (úprava fasády objektu), proto
Praha 5 vyplatí cca 2 miliony jako doinvestování těchto neuznaných nákladů. Součástí
celkových investic bude i vybudování bezbariérového přístupu do podzemí budovy.
Kulturní počiny radnice
V lednu městská část Praha 5 již potřetí vyhlásila vítěze hudební soutěže Talent roku, která je
určena žákům základních uměleckých škol. V porotě zasedl například dirigent Leoš Svárovský,
ředitel Pražské komorní filharmonie Radim Otépka, muzikologové Oldřich Pulkert a Lubomír
Kašpárek či šéfredaktorka Hudebních rozhledů Hana Jarolímková. Na prvním místě se umístila
Tereza Ratajová (hráčka na lesní roh), druhé místo získal mladý dirigent Jiří Rožeň, třetí pozici
obsadili zpěvačky Lucie Taublerová a Kristýna Háblová. Mladí hudebníci získali jedinečnou
možnost vystoupit s Pražskou komorní filharmonií na velkém koncertu v Národním domě,
který proběhl 21. ledna. Vystoupila zde mj. i vítězka předchozích ročníků – klavíristka MarieAnna Bukačová. Z partnerských měst dorazil slovenský violoncellista Hodu Johanpoura,
z Budapešti pak nadějný akordeonista Ádám Szabó. Na programu byl výběr z děl mistrů jako
je Carl Maria von Weber, Giovanni Battista Pergolesi, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beethoven, Giuseppe Giordani, Joseph Haydn nebo Edward Grieg.
Radnice pak také pokračovala v pořádání Koncertů pro Prahu 5 v Národním domě na
Smíchově, jejichž hlavním interpretem byla Pražská komorní filharmonie. Ta by měla koncerty
pořádat i v letech 2011 – 2014. Na červnovém koncertu vážné hudby v Národním domě na
Smíchově vystoupila tentokrát Filharmonie Hradec Králové. Pod dirigentskou taktovkou
Ondřeje Kukala zazněl v průběhu večera Brahmsův Koncert pro housle a orchestr D dur a
Symfonie č. 4 d moll Roberta Schumanna. Sólo měl houslista Romanem Patočkou. Úvodní
slovo pronesl nestor české (nejen hudební) kultury Alfred Strejček. Devětadvacetiletý
houslista Roman Patočka se svým talentem dávno přiřadil k významné mladé generaci
českého houslového umění. Studoval hru na housle nejprve na Pražské konzervatoři a již po
čtyřech letech studia byl v r. 1999 přijat na Akademii múzických umění v Praze. Značný
respekt jako výrazná sólistická osobnost si Patočka získal i díky četným oceněním na
mezinárodních soutěžích v ČR i v zahraničí: v r. 2000 získal 1. cenu na Soutěži Bohuslava
Martinů v rakouském Semmeringu, 1. cenu na Soutěži Bohuslava Martinů v Praze, v r. 2001
se zúčastnil semifinále Soutěže Louise Spohra ve Výmaru (SRN), r. 2002 účast v semifinále
soutěže Talent roku v Praze, 1. cena na soutěži Beethovenův Hradec, zvláštní ocenění v
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Rotary soutěži a rovněž účast v semifinále soutěže TIJI – New Talent. Jedním z největších
úspěchů je pak 2. místo na prestižní mezinárodní soutěži Pražského jara (1. cena nebyla
udělena) a titul laureáta, kde dále získal cenu Nadace Bohuslava Martinů, cenu Nadace
Gideona Kleina, cenu Olega Podgorného a zvláštní ocenění hudebního nakladatelství
Bärenreiter-Verlag Kassel.
U příležitosti oslav Dne městské části (výročí oficiálního povýšení Smíchova na město) se v
únoru udělovala ocenění pracovníkům bezpečnostních složek za jejich mimořádné zásluhy
v roce 2009. Toto předávání je obvykle spojeno i s udílením záslužných medailí MČ Praha 5.
Letos však zastupitelstvo nestačilo návrhy na ocenění projednat, význační občané byly proto
dekorováni až při říjnových oslavách vzniku samostatného Československého státu. Záslužnou
medaili získal profesor Valtr Komárek, bývalý ředitel Prognostického ústavu Československé
akademie věd. Po sametové revoluci spolupracoval s Občanským fórem a stal se prvním
místopředsedou vlády. Kromě politiky (je členem ČSSD) se věnuje také pedagogické činnosti.
Dlouhodobě žije v Košířích. Dále byl nominován Karel Veselý (roč. 1921). Účastník bojů u
Dunkerku bojoval nejprve v řadách československých jednotek ve Francii, posléze odešel do
Anglie. Po návratu se věnoval pedagogické činnosti. Bydlí na Janáčkově nábřeží. Vyznamenán
byl bývalý předseda Akademie věd ČR profesor Václav Pačes, herec Dalimil Klapka, který byl
členem divadelního souboru dnešního Švandova divadla, a bývalý premiér ČR Jan Fischer. In
memoriam byli oceněni Milada Horáková, oběť justiční vraždy z 50. let, a spisovatel a
národohospodář Jiří Hejda, který byl souzen ve stejném procesu. Milada Horáková bydlela až
do svého zatčení v Zapově ulici na Smíchově, Jiří Hejda pak na Cibulkách v Košířích. Záslužná
medaile městské části Praha 5 je nejvyšší ocenění městské části, navazující na historickou
„Záslužnou medaili města Smíchova“, udělovanou na počátku 20. století. Záslužné medaile
městské části Praha 5 byly poprvé v novodobé historii uděleny při příležitosti 90. výročí
vzniku samostatného československého státu. V minulosti byli oceněni například Prof. MUDr.
Josef Koutecký, DrSc., lékař a chirurg, Miroslav Ondříček, významný český kameraman, Marie
Tykalová, tajemnice Českého svazu bojovníků za svobodu, medaile in memoriam byly uděleny
MUDr. Janu Pragerovi za hrdinství v průběhu 2. světové války a Lence Reinerové za sbližování
české, německé a židovské kultury. Jako historicky nezapomenutelná osobnost obdržel
medaili in memoriam i francouzský rodák Joachim Barrande. K říjnovým oslavám již tradičně
patří také průvod v historických kostýmech, který se ubírá od domu v Holečkově ulici, v němž
pobýval T. G. Masaryk, před radnici MČ Praha 5 k pamětní desce M.R. Štefánika. Na obou
místech byl položen věnec s trikolórou.
Únor na Praze 5 je také již tradičně spojen s bujarým masopustem a masopustními trhy, které
byly opět umístěny na PZ Anděl a to již od 13. února do 21. února a 20. února též v parku
Portheimka. Součástí oslav byl i masopustní průvod, jenž vyrazil v sobotu 20. února v 10,00
hod. z Anděla směrem k Portheimce. V čele průvodu jela jízdní hlídka městské policie
následovaná kočárem taženým dvěma hnědáky. Koně vezli vzácnou návštěvu smíchovského
masopustu – císaře Františka Josefa I. V kočáře seděl i starosta Milan Jančík, který předal klíč
od města Smíchova králi masopustu – Václavu Upíru Krejčímu. Do pochodu hrála živá hudba
následovaná členy Rady MČ Praha 5 v historických kostýmech a maskách. Za nimi šli další
maskovaní nejen smíchovští obyvatelé. Průvod uzavírala opět jízdní hlídka městské policie.
Událost sledovaly stovky lidí. V parku Portheimka bylo postaveno velké podium pro
vystoupení skupin Čechomor, Moravanka, staropražské Patroly nebo Fireballs. Vystoupili také
imitátoři Václav Faltus, Libor Pantůček, Petr Martinák a Petr Jablonský.
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Zleva: tiskový mluvčí Prahy 5 Radovan Myslík, starosta Milan Jančík, místostarostové: Petr Horák, Lucie Vávrová,
Lukáš Herold, Michal Šesták, král masopustu Václav Upír Krejčí, zastupitelka Eva Kalhousová, radní Jitka
Matoušková

Výtěžek z masopustu byl věnován charitativní organizaci Kapka naděje. Zároveň v sobotu
proběhl v odsvěceném kostele Sacré Coeur i zábavný večer ve prospěch charitativního
projektu této organizace nazvaného Strom naděje a splněných přání, kde vystoupili například
Josef Vojtek, Petr Muk či Karel Gott. Během hodiny a půl se podařilo vybrat téměř devět
milionů na pomoc dětem s leukémií. MČ Praha 5 darovala celkem 120.000,- Kč. Masopustní
průvod tradičních masek uspořádalo také kulturní a mateřské centrum Barrandov. Účastníků
bylo více než vloni a kromě tradičních masek zde měly své místo i fantazijní výtvory.
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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. 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“ byl odhalen 8. května na Nám. Kinských.
Slavnostnímu aktu byly přítomny pamětnice pražského
povstání z Českého svazu bojovníků za svobodu. Poklepání
na základní kámen provedl starosta Milan Jančík a Marie
Tykalová ze Svazu bojovníků. Zbytek pomníku měl být
instalován do půl roku. Hlavní korpus měl být vytvořen
z italského černého mramoru ve tvaru 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. Nakonec však ze všech plánů sešlo. Před
Justičním palácem tak zůstal jen malý trojúhelník.
Vzpomínku na osvobození Prahy v květnu 1945 uctila Praha 5 také informačním stanem na
náměstí Kinských. Zde byly od 10.00 do 16.00 hodin nainstalovány panely věnované
osvobození Smíchova a Prahy 5. Kromě průběhů bojů samotných se návštěvníci dozvěděli i o
obrněných vlacích, které operovaly v prostoru
smíchovského nádraží, a také o náletu na Košíře,
který stál život nejmladší oběť Pražského povstání
na Praze 5, 14letou Slávinku Kampovou. Další
panely obsahovaly informace o významných
pamětních deskách a pomnících obětem války i
povstání. V neposlední řadě byl též zmíněn
legendární tank č. 23, který na nám. Kinských
stával až do počátku 90. let. Výstava také
představila nepříliš známé dobové fotografie. Pro
děti i dospělé byl pak připraven vědomostní kvíz o
druhé světové válce i pražských bojích.
Partnerská města Prahy 5 se v roce 2010 rozrostla o chorvatský Trogir. Jeho představitelé
navštívili masopust a od té doby se vedla jednání o možnostech spolupráce. Město má stejně
jako Praha 5 uzavřeno partnerství s Budapeští XI. V roce 2011 by měl přijet koncertovat
chorvatský sbor. Trogir má zájem zejména o spolupráci s Hospodářskou komorou a Pražskou
informační službou. Dalším argumentem pro přijetí bylo chystané přistoupení Chorvatska do
EU. Minulým vedením byla předjednána i spolupráce MČ Praha 5 s Vídní 6. K dalším „Towntwinningovým“ městům Prahy 5 patří kromě Budapešti XI., též Bratislava – Petržalka, Berlin
Neukölln, francouzské Saugues a Atheny – Kallithea.
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Zdá se, že Praha 5 definitivně přišla o usedlost Bertramka. Nejvyšší totiž soud zamítl dovolání
městské části Praha 5 ve sporu o její vlastnictví. Hospodářský dvůr tak připadl Mozartově
obci. Soud se při svém rozhodování opíral o starší nález Ústavního soudu. Expozice Bertramky
se poprvé otevřela o Pražské muzejní noci, 12. června 2010.

Ostatní události
U příležitosti oslav Dne městské části (výročí oficiálního povýšení Smíchova na město) se v
únoru udělovala ocenění pracovníkům bezpečnostních složek za jejich mimořádné zásluhy
v roce 2009. Ocenění převzalo 5 strážníků městské policie, 4 zaměstnanci republikové policie
a 5 hasičů. Strážmistr Jan Moutelík zachránil v srpnu zraněného muže, kterému krvácela noha
ze stehenní tepny. Společně se svým kolegou přivolal na místo záchrannou službu a do jejího
příjezdu zastavoval krvácení. Dalšími strážníky oceněnými za záchranu lidského života byli
inspektorka Eliška Mrnuštíková, Patrik Vognar a inspektor Petr Štěpánek. Eliška Mrnuštíková
a Patrik Vognar společně 31. července loňského roku během služby zachránili
sedmadvacetiletého muže, který dorazil na služebnu s krvácejícím předloktím – prořízl si
na něm tepnu, když zavíral okno. Inspektor Petr Štěpánek, který působí od roku 2005
ve funkci okrskáře pro oblast centrálního Smíchova, nalezl loni v březnu v opuštěné garáži
ženu zakrytou hromadou starých dek. Měla silně popálená záda a nohy a nemohla se hýbat.
Inspektor Štěpánek přivolal rychlou záchrannou službu. Bez jeho zásahu by žena
pravděpodobně nepřežila. Strážník Štěpánek také odhalil dvě varny drog.
Nadstrážmistr Martin Kuchta z Policie České republiky obdržel čestné uznání za záchranu
lidského života za svůj čin z 8. listopadu loňského roku. Toho dne měl službu jako řidič
autohlídky. V ranních hodinách se autohlídka rozhodla provést kontrolu auta, které se
po silnici pohybovalo dost podivně. Řidič nereagoval na výzvy k zastavení, snažil se hlídce
uprchnout, ale u Zlíchovského tunelu havaroval, vyskočil z vozidla a utíkal k Vltavě
pronásledován nadstrážmistrem Kuchtou. Když řidič zjistil, že ho policista dohání, skočil
do řeky. Krátce poté dostal křeče a začal se topit. Nadstrážmistr Kuchta za ním skočil
do Vltavy a bezpečně ho vytáhl na břeh.
Čestné uznání za vzornou službu převzali policisté Miloslav Hájek, Petr Smrčka a Vlastimil
Beneš. Praporčík Miloslav Hájek nastoupil do služebního poměru u policie v roce 1974,
od roku 1990 je zařazen na Místní oddělení Smíchov, kde vykonává funkci dozorčí služby. Patří
k nejzkušenějším policistům oddělení a svoje povinnosti plní odpovědně a svědomitě.
Nadpraporčík Petr Smrčka nastoupil do služebního poměru u policie v roce 1980, od roku
1984 byl zařazen na Místní oddělení Smíchov, od roku 2004 na oddělení Košíře. Zde vykonává
funkci zpracovatele trestných činů. Praporčík Vlastimil Beneš nastoupil do služebního poměru
u policie v roce 1986, od roku 1989 byl zařazen na Místní oddělení Zlíchov, které bylo roku
1994 dislokováno na sídliště Barrandov. Zde v současné době vykonává funkci dozorčí služby
a díky svým letitým zkušenostem pomáhá zaučovat nové kolegy.
Z řad hasičů obdrželi čestné uznání za vzornou službu a záchranu životů nadpraporčík Pavel
Hrdina, praporčík Josef Kankrlík, podpraporčík Petr Novák, nadpraporčík David Síla
a nadpraporčík Pavel Štafek. Nadpraporčík Pavel Hrdina pracuje u Hasičského záchranného
sboru již od roku 1992. Pro své odborné vlastnosti byl zařazen do týmu mezinárodní pomoci
USAR. Praporčík Josef Kankrlík je u Hasičského záchranného sboru zaměstnán již od roku
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1994. V současné době pracuje na pozici řidiče a staničního garážmistra směny C.
Podpraporčík Petr Novák pracuje u Hasičského záchranného sboru od roku 1999. Má velmi
široké znalosti o technice vyprošťování osob z havarovaných vozidel, díky kterým už zachránil
při dopravních nehodách mnoho lidí. Nadpraporčík David Síla pracuje u hasičského
záchranného sboru od roku 1992. Má velké zkušenosti se spoluprací s kynology a je ceněným
odborníkem pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Nadpraporčík Pavel Štafek pracuje
u Hasičského záchranného sboru od roku 1990. Velice aktivně se věnuje prevenci požárů
výškových budov a obchodních a kulturních center. Pro své dlouholeté zkušenosti je
pověřován řízením likvidace událostí, při nichž je třeba koordinovat spolupráci více jednotek
integrovaného záchranného systému.
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 téměř 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 jehel. 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. Do situace se vložila i Praha 5 a začala vyjednávat o výměně stávajícího
prostoru za obecní v méně frekventované oblasti. Do konce roku se však řešení nepodařilo
najít. V celé Praze žilo v roce 2008 celkem 11500 drogově závislých.
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 měl vypršet na konci května. Záměr o stěhování centra na Prahu 5 potvrdil i
starosta Jančík s tím, že se hledají vhodné prostory.
Občanské sdružení Progressive, které se zabývá drogovou problematikou, vydalo zprávu o své
činnosti v uplynulém roce. Sdružení se v ulicích a parcích podařilo sesbírat více než 1.400
injekčních stříkaček1. Nejhůře na tom byla kolonie Buďánka se 450 kusy jehel, park Na Skalce
se 115 stříkačkami a tradičně terminál na Knížecí a Smíchovské nádraží. Dle sdružení se velmi
osvědčila sběrná místa na injekční materiál, tzv. Fixpointy. Do nich narkomané umístili 600
kusů stříkaček.

1

Toto číslo nezahrnuje injekce sesbírané městskou a státní policií.
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V srpnu zasáhly Českou republiku rozsáhlé
povodně. Škodu utrpěly zejména severní Čechy
– šluknovský i frýdlantský výběžek. Praha 5 se
proto v rámci solidarity rozhodla přispět na
odstraňování škod v obci Višňová na Liberecku
částkou 50 tis. korun. (maximum, o kterém může
rozhodnout Rada MČ Praha 5). Stejnou částkou
přispěli radní ze svých vlastních prostředků.
Peníze budou použity na nákup pitné vody a
desinfekčních
prostředků.
Vzhledem
k předpovědi velmi deštivého počasí začala
vltavská kaskáda již v pátek 6. srpna preventivně vypouštět vodu, zvýšený průtok téměř 800
m3/s znamenal v Praze vyhlášení 1. stupně povodňového nebezpečí. Byla uzavřena vrata u
Čertovky a smíchovské zdymadlo, výletní lodě tak nemohly plout do města. Náplavky byly
vyklizeny, Smíchovská pláž však byla i nadále v provozu chráněna pytli s pískem. K normálu
se hladina vrátila 12. srpna.
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Kulturní události
Akce Klubu přátel starého Smíchova
Klub se věnoval zejména informační činnosti
prostřednictvím portálu www.starysmichov.cz a
www.praha-smichov.cz. V rámci vlastivědných
vycházek byla pozornost plně zaměřena na
Malostranský hřbitov. V sobotu 15. května 2010 se
zde konal již druhý ročník obnovené Májové
slavnosti. Navzdory chladnému počasí přišlo celkem
150 lidí. Slavnost, které se zúčastnili i zahraniční
hosté z Rakouska a Německa, zahájil v kostele
Nejsvětější Trojice duchovní správce Košířské
farnosti P. Zdeněk Lohelius Klindera. V rámci hudebního programu vystoupil Břevnovský sbor
pod vedením sbormistra Adolfa Melichara. Program pak pokračoval vystoupením profesorek
Konzervatoře Jana Deyla Martiny Podéšťová a Dany Sommerové. Nakonec zazpíval kostelní
sbor z obce Reinprechtspölla v dolním Rakousku pod vedením sbormistryně Evy Pfaller.
S myšlenkou uspořádat květnová setkání na Malostranském hřbitově přišel v roce 1807 malíř
a spisovatel Václav František Veleba (1776-1856). Původně církevní slavnost se pak brzy stala
tradiční pražskou oslavou vzkříšení a jarní přírody. Konala se pak i na Olšanských hřbitovech a
skoro na všech pražských pohřebištích. Tato staropražská tradice se udržovala ještě pár let po
2. světové válce. Na ni pak navázala obnovená Májová slavnost, uspořádaná v roce 2009
spolkem Svatobor.
V rámci slavností vystoupila i paní Beatrice Teichmannová z Drážďan, ředitelka Správy
Jánského, Trojičního a Eliášského hřbitova. Seznámila přítomné s tím, že se u historického
Eliášského hřbitova na Pirenském předměstí, který je nejstarším dochovaným drážďanským
hřbitovem, potýkají s obdobnými problémy. Tento hřbitov byl stejně jako Malostranský
hřbitov založen v době morové epidemie v roce 1680. Pohřbívat se na něm ve větším měřítku
však začalo podstatně dříve než na pražském hřbitově, už počátkem 18. století. Eliášský
hřbitov je nejen místem posledního spočinutí významných osobností (jako je např. významný
skladatel mozartovské doby a přítel Mozarta a Duškových Johann Naumann či zakladatel
technické univerzity v Drážďanech Wilhelm Lohrmann), ale také nedocenitelnou galerií děl
významných sochařů 18. a 19. století. Drážďanský hřbitov byl oficiálně zrušen o 8 let dříve
než Malostranský, již v roce 1876. Od té doby ležel ladem a nikdo o něj nepečoval. To se
změnilo až v roce 1998, kdy se jej ujal Podpůrný spolek pro Eliášský hřbitov v Drážďanech
(Förderverein Eliasfriedhof Dresden e.V.), Péčí sdružení byly v posledních letech
rekonstruovány cenné barokní hrobky významného architekta George Bähra. Spolek pořádá
každý měsíc komentované prohlídky hřbitova a organizuje brigády na jeho úklid. Organizuje
také (ve spolupráci s předními drážďanskými umělci a spisovateli, jakož i školami z okolí)
zajímavé kulturní akce, např. Hřbitovní noc nebo Den hřbitova. Činnosti spolku byla věnována
výstava, uspořádaná na přelomu let 2008/2009 v drážďanské radnici. Časový plán prohlídek
hřbitova je na internetových stránkách www.eliasfriedhof-dresden.de. Po ukončení projevů
byly připraveny komentované prohlídky hřbitova.
Další akcí bylo vzpomínkové setkání k 170. výročí narození Jakuba Arbesa (12. 6. 1840 Praha –
8. 4. 1914 Praha). Pořadateli setkání byly Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea
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v Praze, Klub přátel starého Smíchova, nakladatelství ARSCI, Praha 1 - Malá Strana, Krytové
divadlo Orfeus, Praha 5- Košíře a Správa pražských hřbitovů. O vztahu Arbesa k
Malostranskému hřbitovu také mluví skutečnost, že byl jedním z prvních, kdo se postavil na
jeho obranu, když mu hrozila úplná zkáza. V časopisu „Květy“ se roku 1890 postavil proti
lidské lhostejnosti, která „jen vyčkává příchodu nových generací, které nebudou mít žádného
nebo jen pranepatrného zájmu o bytosti, jejichž těla zde zetlela, čeká se s mrazivou
lhostejností až památka všech těch mrtvých vyhyne“. Na akci byla představena nová kniha
nakladatelství ARSCI „Jakub Arbes – Romaneto v dopisech. Korespondence z let 1867-1892“.
Autorkou publikace je profesorka Jaroslava Janáčková, přední bohemistka a emeritní
profesorka Filozofické fakulty UK v Praze, jejímž posledním tvůrčím počinem bylo úplné
vydání korespondence Boženy Němcové. Kniha navazuje na dosud chybějící část Arbesových
sebraných spisů tohoto významného autora, tvůrce nového žánrového útvaru – romaneta.
Atmosféra jeho příběhů, často se odehrávajících alespoň částečně na Smíchově či na Malé
Straně, připomíná novelu s tajemstvím a evokuje atmosféru příběhů Edgara Allana Poea,
kterého Arbes obdivoval. Význam Arbesa byl však pro jeho národ v jeho době mnohem větší
– zatímco Poe byl pouze spisovatel, Arbes se aktivně zapojoval do společenského dění své
doby, a neváhal za svou pravdu dočasně obětovat i svou svobodu. Kniha je koncipována do tří
oddílů, v nichž se Arbes představuje jako kronikář smíchovského prostředí své doby a své
rodiny, jako přední osobnost české žurnalistiky a politický vězeň v České Lípě. Byl také
nekorunovaným králem pražské bohémy, která se scházela ve stolní společnosti Mahábhárata
v malostranské pivnici U svatého Tomáše. Knihu je možné zakoupit v nakladatelství Arsci
(http://arsci.cz/).
Nakonec přiblížil návštěvníkům setkání Arbesův vztah
k Malostranskému hřbitovu pan Radim Vašinka, režisér
Krytového divadla Orfeus z blízkých Košíř, který
mistrně přednesl část Arbesova romaneta „Vymírající
hřbitov“. Po tomto uměleckém zážitku byla
účastníkům setkání nabídnuta komentovaná prohlídka
hřbitova, kterou provedli zkušení průvodci Sezónu
zakončilo už čtvrté dušičkové vzpomínání. I přes
opětovnou nepřízeň počasí se na procházku v hustém
dešti vypravilo šest desítek účastníků. Představeni
například byli malíř Adolf Kosárek, skladatelé Jan Tomášek a Jan Nepomuk Vitásek či hudební
pedagog Josef Hrabě.
Galerie Portheimka
Galerie Portheimka hostila v roce 2010 celkem 10 výstav umělců,
které doporučila dramaturgická rada ve složení: Michal Šesták
(radní Prahy 5), Dr. Daniel Ebel (předseda kulturní komise), Jitka
Matoušková (radní) a odborníci Lubomír Brožek, Michal Šimek,
Alice Mžyková a Dr. Jiří Jaskmanický. o sezóny vstoupila s novým
logem. Návrh vychází z loga MČ Praha 5 a jeho autorem je
společnost Dynamo Design s.r.o.
V lednu galerie hostila fotografa Martina Sidorjáka a jeho vítězný projekt soutěže Czech Press
Photo 2008 nazvaný „Cyklistika jako alternativa dopravního prostředku v Praze“. Soubor tvoří
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50 fotografií, které se po skončení výstavy přesunuly do archivu hl. m. Prahy. Martin Sidorják
je jedním z nejvýraznějších českých sportovních fotografů, který spolupracuje převážně se
sportovními časopisy.
V únoru probíhala v letohrádku výstava
Regenerace památkové rezervace Praha 5,
která
představila
nejvýznamnější
rekonstrukce památkových objektů na Praze
5. Výstava zaměřená na regeneraci
památkových zón na Praze 5 byla vůbec
první svého druhu v rámci městské části.
Návštěvník měl jedinečnou možnost
seznámit se nejenom s již realizovanými
projekty obnovy a památkové péče, nýbrž i
s nově předkládanými návrhy na regeneraci
Janáčkova nábřeží a Jinonic vypracovanými
ing.
Blankou
Košatkovou.
Výstava
prezentovala i zajímavé digitalizované plány budov a fasád na Janáčkově nábřeží, které jsou v
majetku městské části Praha 5. Zdokumentovány byly i rekonstrukční práce na objektu Sala
terreny v ulici Na Popelce, renovace kapličky v Motole, průzkum části Malostranského
hřbitova a jiných objektů, které byly rekonstruovány buď ze soukromých prostředků nebo na
základě investice městské části Praha 5. V rámci výstavy představila Akademie výtvarných
umění restaurátorské a rekonstrukční práce na vybraných objektech a uměleckořemeslné
práce v rámci Prahy 5 i v dalších lokalitách v České republice. K vidění bylo například
restaurování pískovcové busty či různých druhů sgrafit.
V březnu se v letohrádku Portheimka uskutečnila výstava „Vladimír Železný – Židé –
Jeruzalém“. Návštěvníci si tuto ojedinělou kolekci velkoformátových děl mohli prohlédnout
od 3. 3. až do 27. 3. Výstava konaná u příležitosti autorových pětašedesátých narozenin,
zahrnovala fotografie pořízené v celém Izraeli, od severní Galileje přes Tel Aviv až po jižní
Negev. Zachyceno však bylo i palestinské území. Více než polovinu výstavního prostoru
zabraly výjevy od Zdi nářků v Jeruzalémě. Železný navštěvoval Izrael jako člen stále delegace
Evropského parlamentu pro Izrael. Ve vile Portheimka se také 5. března uskutečnil koncert u
příležitosti výročí narození Josefíny Duškové, na kterém vystoupilo Vlachovo kvarteto Praha.
V dubnu se v galerii 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.
V měsíci květnu hostila Galerie Portheimka
vzpomínkovou výstavu obrazů tragicky zesnulého akademického malíře a výtvarného
pedagoga Vlastimila Šika. Malíř po mnoho let spolupracoval se Základní uměleckou školou
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Štefánikova, Praha 5. Dějiny umění vyučoval i na gymnáziu Na
Zatlance. V 80. letech patřil k významným představitelům
portrétní malby, kterou však opustil a věnoval se abstraktní lyrické
krajinomalbě až k symbolickým geometrickým znakům.
Zavzpomínat přišli jeho někdejší žáci i kolegové.
Další zajímavá výstava s názvem Knižní šampioni proběhla
v Galerii Portheimka v červnu. Návštěvníci si mohli prohlédnout
dětské knihy oceněné v mezinárodních soutěžích (Cena Astrid
Lindgrenové a Cena Bolona Ragazzi) a také ilustrace dětí na téma
„S drakem v Krakově“ inspirované legendou z krakovského hradu
Wawel. Celá akce je součástí projektu Rosteme s knihou, který se snaží propagovat četbu
mezi dětmi a mládeží. Vernisáž se uskutečnila 2. 6. Jejím moderátorem byl Jiří Podzimek,
vystoupily i děti z pěveckého souboru ZUŠ Štefánikova. Na září je naplánována výstava
fotografií Milana Mošny nazvaná Ethnosvět mapující 2. Pražský ethnofest, který se konal
v roce 2009 v Národním domě na Smíchově.
V červenci se uskutečnila výstava 30 českých výtvarníků s názvem „Hádala se duše s tělem“.
Téma vyjadřuje věčný rozpor mezi fyzickou a duševní hodnotou,
nekonečnost hledání pravdy o lidském údělu a etickém rozměru.
K nejstarším vystavujícím patří Alena Koenigsmarková (nar. 1919),
nejmladší je Dana Pfefferová (nar. 1976). Střední generaci zastupuje
Jan Grimm, Antonín Stibůrek, Vladislav Kaska, Jaroslava Šerých či
Bohunka Waageová. Myšlenka takovéhoto typu výstavy pochází
z Mezinárodního rozhlasového a televizního festivalu Znojemský
hrozen, který je zahajován již deset let právě vernisáží obrazů, jimiž
malíři reagují na dané literární téma. To vyhlašuje vždy na počátku
roku kurátor výstavy, spisovatel Alex Koenigsmark. Portheimka tak
umožnila pražské veřejnosti seznámit se s podstatnou částí loňské
jubilejní výstavy, která byla v úplnosti realizována Jihomoravským muzeem ve Znojmě.
Spolupořadateli akce jsou občanské sdružení Opus Pictum a galerie VIVO. Výstava volně
navazuje na soubornou expozici Kráska a zvíře, uvedené v letohrádku na podzim 2008.
V září se v Portheimce uskutečnily dvě výstavy. První představila kolekci fotografií Milana
Mošny s názvem Ethnosvět a zachycovala zejména původní domorodé kroje z celého světa.
Milan Mošna se narodil v Praze na štědrý den roku 1975. Fotografování do jeho života
vstoupilo teprve před několika lety. O to silnější bylo jeho přesvědčení dělat fotografie tak,
aby zachytily nezaměnitelný okamžik trvající mnohdy jen několik málo vteřin. Tvrdí o sobě, že
z něj nikdy nebude univerzální fotograf. Lákají ho lidé v pohybu, lidé, kteří se projevují ve své
národní identitě. V loňském roce na sebe upozornil výstavou, která se konala v prostorách
Akademie věd České republiky pod lapidárním názvem „Barack Obama v Praze“. Další výstavu
měl Mošna krátce na to v Presscentru Syndikátu novinářů České republiky na pražském
Senovážném náměstí, v současnosti dokončuje projekt o tvářích české a světové nejen
populární hudby, který bude vystavovat v prostorách Jazzové sekce. Druhou výstavou byly
Slavné stavby Prahy 5. Jednalo se o cyklus panelů převzatý ze stejnojmenné knihy vydané
nakladatelstvím Foibos v roce 2006.
Další měsíc hostila výstavu fotografa Ladislav Postupy, která ukázala průřez jeho celoživotní
uměleckou tvorbou. Vystaveno bylo celkem 40 děl, zároveň byla vydána i jeho monografie.
Fotograf Ladislav Postupa dnes patří k žijícím legendám české umělecké fotografie. Narodil se
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roku 1929 v Náchodě a po projektantských začátcích se začal naplno věnovat umělecké
tvorbě. Úhelným kamenem jeho tvorby se stává surreálné vnímání okolního světa. Umělec
uskutečnil desítky vlastních souborných výstav a zúčastnil se mnoha kolektivních výstav české
fotografie doma i v zahraničí. Jeho dílo, nevšedně oceňované odbornou kritikou, je
zastoupeno v důležitých světových sbírkách ve Francii, Velké Británii a USA.
Listopad přinesl výstavu snových grafik Jiřího Šalamouna.
Výtvarník, grafik a ilustrátor Jiří Šalamoun se narodil roku
1935 v Praze. Zde také absolvoval Akademii výtvarných
umění, obor volné grafiky, následně pokračoval ve studiu
na Vysoké škole grafiky a knižního umění v Lipsku (obor
knižní ilustrace a typografie).
Přestože můžeme oblast knižní ilustrace a volné grafiky
považovat za Šalamounovu doménu, průniky do světa
kinematografie se dějí již od počátku výtvarníkovy kariéry,
a to nejprve v oblasti teoretické. Již roku 1965 začíná jeho
dlouholeté působení v redakci časopisu Film a doba, na
jehož stránkách tak i díky jeho přispění mohly publikovat
osobnosti po dlouhou dobu z veřejného života vyřazené.
K animované tvorbě samotné se Jiří Šalamoun dostává
později, v 70. letech. Než se však začal věnovat práci na
svém prvním filmu, etabloval se jako originální,
nenapodobitelný grafik, jehož svérázný styl a přístup k literární látce podněcoval a podněcuje
vývoj především české knižní ilustrace.
V rámci listopadové výstavy mohli návštěvníci zhlédnout kromě obvyklých knih, ilustrovaných
či typograficky zpracovaných, a kulturních či výstavních plakátů, také méně často zmiňované
jiné nositele – gramofonové obaly, novinové, časopisové nebo ročenkové kresby a ilustrace,
kresby pro brožurky a drobnější tiskoviny. Zaujaly i práce
z autorova dětství.
Autor se zúčastnil i vernisáže, kterou prováděl historik
umění Jan Rous. Sešlo se více než 100 hostí.
Rok završila výstava 22 pedagogů ze školy Václava
Hollara. Nabídla malbu, kresbu, plastiku či keramiku. Z
„moderních“ disciplín pak animovanou tvorbu a
prezentace ve 3D programech. Výstava upozorní nejen
na vysokou úroveň českého uměleckého školství, ale
také naznačuje trendy a směry, kudy se bude české
moderní umění ubírat v brzkém budoucnu. Pedagogové
jsou nejen učitelé v tom pravém slova smyslu, ale
aktivně činnými výtvarníky různých oborů, kteří
předávají studentům zkušenosti ze své dlouhodobé
činnosti. Kurátorem výstavy je Vladimír Kintera. Od
založení školy letos uplynulo 90. let.
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Ostatní výstavy
Český svaz fotografů připravil na leden letošního roku výstavu Současná tvář Smíchova, část
výstavy prezentoval ve své galerii v Kollárově ulici v Praze 8, druhá byla k vidění ve vinotéce
v ulici Na Celné. Celkem se zde představilo třicet dva amatérských i profesionálních fotografu,
kteří se po dobu několika měsíců snažili zachytit současnou podobu Smíchova. Fotografie
nabízejí různé pohledy na nákupní centra, život v ulicích, proměny prostranství a symbolů
Smíchova, jako je například růžový tank či Staropramen. Katalog bude k dispozici na podzim
letošního roku. Výstava je pokračováním cyklu Praha dříve a nyní, v jehož rámci byl v roce
2007 uspořádán workshop na téma Dnešní Karlín, v roce 2008 pak byla výstava zaměřena na
Žižkov. Námětem příštího ročníku bude Bráník a Podolí. Workshop Současný Smíchov byl
koordinován i se soutěží Praha fotografická, resp. s její kategorií na téma Proměny městské
části Praha 5. Odtud pocházeli i některé snímky.
Unikátní model české železniční sítě, připravovaný v budově Village Cinemas na Andělu od
září loňského se úspěšně rozrůstá. V lednu se veřejnosti představil Ústecký kraj, který zabírá
téměř 54 metrů čtverečních, koleje mají délku 121 metrů a nalezneme na něm 139 různých
staveb. Na ploše bylo vztyčeno 2000 stromků, lidských figurek se tu vyskytuje dva a půl tisíce.
Kromě železniční sítě zde nechybí ani hrad Střekov, střekovská zdymadla na Labi,
hnědouhelný důl Bílina s plně funkčním rypadlem či přístavy na Labi. Severočeský region se
stal první dokončenou částí gigantického modelu, který by měl být kompletní v roce 2014.
Zabírat bude 1008 metrů čtvereční a má být největší modelovou železnicí střední a východní
Evropy.
V Praze se 12. června uskutečnila Pražská muzejní noc. Kulturní stánky u této příležitosti
připravily množství doprovodných programů. Na Praze 5 bylo do půlnoci otevřeno
Národopisné muzeum (Musaion) v zahradě Kinských. Při té příležitosti se také poprvé od
jejího předání staronovému majiteli otevřela vila Bertramka. Přístupná je denně od 10,00 do
18,00 hod. Mozartova obec připravila dvě výstavy. První zapůjčila Opera Národního divadla a
má název Mozartova Zahradnice a její osudy. Vznikla v roce 2008 u příležitosti prvního
uvedení opery La finta gardiniera v Národním divadle. Představuje historii tohoto operního
díla, které Mozart zkomponoval ve svých 18 letech. Druhou poskytla německá Společnost
Johanna Adolfa Hasseho a mapuje život tohoto Mozartova přítele, který se s Mozartem
autorsky podílen na operní karnevalové sezóně v Miláně roku 1771. Obec plánuje také
pravidelné uvádění koncertů.
Divadlo
Švandovo divadlo na Smíchově připravilo na leden premiéru adaptace románu Radky
Denemarkové „Peníze od Hitlera“. Režie se ujal Michal Lang. V hlavních rolích se představila
hostující herečka Marie Málková (nositelka tří cen Alfréda Radoka), Šárka Vaculíková, Jan
Hofman, Viktor Limr, Kristýna Frejová, Stanislav Sárský či Robert Jašków.
V groteskně hořkém příběhu se setkáváme s Gitou Lauschmannovou, silnou hrdinkou
s tajemnou minulostí, která se vrací do rodné vsi jménem Puklice, odkud ji kdysi odvezli
do koncentračního tábora. Do Puklic se ale vrátila už jednou, před šedesáti lety – a v rodném
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domě ji čekalo nemilé překvapení. Teď je Gita znovu „doma“ a chce konečně dosáhnout
spravedlnosti.
Ve středu 10. února se ve zkušebně Švandova divadla v Preslově ulici uskutečnila premiéra
nové inscenace režiséra Viliama Dočolomanského s názvem DIVADLO/The Theater.
Představení vychází z afrobrazilských rituálů a indiánských popěvků, inspirací byl pobyt
režiséra i ensemblu v severní Brazílii. Členové divadelního souboru Farma v jeskyni
z Preslovky pocházejí ze Slovenska, Polska, Kanárských ostrovů nebo z Koreje. Prvním
počinem byly v roce 2002 Sonety temné lásky (spjaté s kulturou Andalusie), následovala
Emigrantova píseň (2005) o návratu gastarbeitera z Ameriky do rodné slovenské vesničky. Hra
Čekárna je inspirována železniční stanicí Žilina – Záriečie, odkud vyrážely vlaky se slovenskými
Židy do koncentračních táborů.
V květnu se v divadle uskutečnilo slavnostní zahájení 12. ročníku Světového romského
festivalu KHAMORO. Jádrem celého festivalu je romská hudba, kterou si diváci mohli
poslechnout v rámci šesti festivalových koncertů. Proběhl také tradiční pestrobarevný
průvod umělců historickým centrem Prahy. Absolutní novinkou letošního ročníku byla
světová premiéra romské opery Invisible Gipsy od srbského autora Zorana Tairovide.
Součástí byl i rozsáhlý doprovodný program: výstavy, filmové projekce, taneční workshopy.
Stejně jako v minulých letech byl důležitou součástí festivalu i odborný program – letošní rok
zahrnoval dvoudenní seminář na téma Romská identita, jehož se zúčastnili světoví odborníci,
či celotýdenní workshopy s názvem Jdeme dlouhou cestou pro romskou mládež z ČR,
Slovenska, Maďarska či ze Slovenska.
Švandovo divadlo má od září nového uměleckého šéfa. Stal se jím Dodo Gombár, který na
Smíchově již 2x jako režisér hostoval. Divadelní soubor posílí Filip Čapka, Zuzana Onufráková
a Petra Hřebíčková. Na volné noze budou působit Luboš Veselý a Jana Stryková. Suterénní
studio se změní v autorskou dílnu. I nadále zde však bude působit soubor Buchty a Loutky.
V létě se v divadle uskutečnilo Metropolitní léto hereckých osobností. Kromě her Studia Dva
byl hlavním tahákem letošní sezóny muzikál Hello, Dolly! Hlavní roli ztvárnila Ivana Chýlková,
postavu milionáře Horáce Vandergeldera mrzoutsky a panovačně představoval Josef Carda,
modistkami byli Simona Babčáková a Berenika Kohoutová. V roli Ernestiny Zámožné alternují
Naďa Urbánková a Yvonne Přenosilová. Živý orchestr je vtipně umístěn ve dvou patrech
jedné kulisy. Hudbu nastudoval a dirigoval Kryštof Marek. Režíroval Ondřej Sokol. Kritika
přijala hru velmi kladně.
Na podzim vstoupila na prkna první část dvoudílné hry německého dramatika Tankreda
Dorsta Merlin. Režisérem byl nový umělecký šéf divadla Dodo Gombár. Merlin je prototyp
režiséra, který má fantazii a sílu přivádět lidi na určitou cestu. Ale z toho je rázem morální
problém. Která cesta je správná? ‚Buď sám sebou!‘ Ale kdo je ten ‚sám‘? Neobjeví se v něm
třeba zločinec? Merlin uvádí lidi do různých situací, pozoruje, jak se s nimi vyrovnávají,
pokouší se je nasměrovat k určitému cíli – k utopii. Na hře spolupracovali zpěvák Ondřej
Ruml, houslistka Gabriela Vermelho, tanečnice Linda Fernandez Saez, stepař Jan Bursa či
hudebník Roman Holý. Z domácího souboru se pak představí Kamil Halbich, Robert Jašków,
Petra Hřebíčková, Kristýna Frejová či Stanislav Šárský.
Krytové divadlo Orfeus na Plzeňské ulici vedené principálem Radimem Vašinkou uvedlo
v lednu několik autorských představení. Jacques Prévert: Není čeho se bát aneb Ten bláznivý
dětský svět nedělního rána čerpá ze vzpomínek a veršů připomínajících Prévertovo dětství.
Triumf ctnosti aneb Organismus se vyčerpal aneb Vrať mi moje játra po rusku představuje
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průřez tvorbou Kozmy Prutkova. U příležitosti nedožitých 80. narozenin Egona Bondyho si
návštěvníci ze záznamu připomněli jeho vitální interpretaci vlastní poezie. Na žádost diváků
byla také obnovena inscenace To nejlepší z Camiho obsahující vybrané skeče z camiovských
představení Divadla Orfeus.
Vánoční program divadla tvořilo pásmo barokních textů, veršů, prózy a vánočních her
(Rakovnická vánoční hra, Staropražské jesličky, Chudé děti, Děda Mráz). Každý z účastníků
přispěl na společný stůl přineseným vánočním cukrovím. Pořad má původ ve Vánocích
v Bytovém divadle, sídle souboru po listopadu 1989.
Na Klamovce se první červnový víkend uskutečnil již čtvrtý ročník historických slavností
Klamoklání. Pro veřejnost byly připraveny zajímavé šermířské souboje, divadlo, soutěže,
taneční vystoupení i ukázky uměleckých řemesel. Hlavním tématem obou dnů byl velký
rytířský turnaj třiceti mistrů historického šermu i kaskadérů. Ten sobotní, s dodatkem No
limits, i nedělní Survivor series probíhal bez rozdílů vah i stylů. O vítězi rozhodli diváci.
Čestnými hosty turnaje se stali samotní mistři světa 2008 ve scénickém a historickém šermu:
skupina Gobaro – historický šerm Praha.
V Portheimce se uskutečnila premiéra divadelního představení „Ale především společnou
postel“, která je součástí již 4. ročníku Festivalu za vodou. Představení je koncipováno jako
dialog dvou žen – jedné mladé, ještě s ideály a smyslem pro krásno (Jana Bernášková) a
druhé zkušené, zrazené životem, téměř na konci všech sil (Nela Boudová). Autorkou
scénografie je Dana Hávová, hudbu složil Tomáš Reindl. Představení uvedlo nejznámější
texty ruské básnířky Mariny Cvetajevové. Dalšími představeními byly baletně poetická
montáž Zahrada soch a komorní tragikomedie Evropa. V obou přestaveních vystoupila Nela
Boudová. Festival také představil šansoniéra Viktora Caise, oživujícího zapomínanou tradici
okudžavovského bardství, a kapelu Rí Ra, hrající irské melodie. Festival byl završen
dvoudenním tanečním workshopem. Motto letošního ročníku je „Hledání pevného bodu“.
Hudební události
V Národním divadle se v neděli 28. března uskutečnilo matiné věnované památce
smíchovského občana a předního českého pěvce Eduarda Hakena, od jehož narození
uplynulo už sto let. Pořadem nazvaným Mistr Haken na scénu! provázel sólista opery
Národního divadla Luděk Vele. Legendárnímu umělci vzdala hold Eva Urbanová, jež za
klavírního doprovodu zazpívala slavnou árií z Rusalky, představil se i tenorista Aleš Briscein a
klavírista a dirigent David Švec, vzpomínkou na mistra diváky pobavila Halina Pawlowská.
Mezi jednotlivými vystoupeními se mohlo početné publikum zaposlouchat do pěvcových
nejznámějších árií, na velké plátno byly také promítány momentky z jeho profesního i
soukromého života. Dcera E. Hakena, Marie obdržela na památku dnešního dne ústřižek
z původního vodnického kostýmu. Smyslem matiné bylo zavzpomínat na tuto jedinečnou
osobnost, ale nikoli se smutkem. Publikum tento záměr jednoznačně pochopilo.
Součástí programu bylo i předání ceny Eduarda Hakena určené mimopražským operním
sólistům za jejich celoživotní dílo. Plzeňskou sopranistku Libuši Bláhovou (nar. 1923)
zastoupila její dcera, slovenský basista Ondrej Malachovský (nar. 1929) si pro cenu přišel
v doprovodu svých synů. Cena udělovaná Nadačním fondem angažovaných nestraníků a
obecně prospěšnou společností Benefiční koncerty Grabštejn byla poprvé předána vloni. Od
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poloviny března byla také v Národním divadle připravena výstava scénických fotografií
Eduarda Hakena.
V Jazz Docku se 6. srpna uskutečnil koncert skupiny Peter Lipa Band, která patří k nejlepším
jazzovým a bluesovým kapelám na Slovensku. Peter Lipa je člověk širokého záběru – zpěvák,
skladatel, hudební organizátor, moderátor, manažer jazzového hudebního života, dlouholetý
dramaturg a promotér předního evropského jazzového festivalu Bratislavské jazzové dni. Patří
k nejvýznamnějším osobnostem slovenské jazzové scény. Rodák z Prešova je původem
technik – maturitu si obstaral studiem na Strednej priemyselnej škole stavebnej
a zememeračskej v Košicích, vysokoškolský diplom pak na stavební fakultě SVŠT. Po ní pak
ještě absolvoval nadstavbové studium žurnalistiky v Bratislavě. Z hlediska jeho budoucí
hudební kariéry bylo, ač se to na první pohled možná nezdá, studium na Stavební fakultě
důležité – Peter Lipa tu se spolužáky Danielem Winterem, Brunem Beiszetzerem Ľubem
Dolinským a Rasťou Vachou působil v hudební kapele Struny. Později zpíval také
ve studentské kapele Istropolitana. Po škole působil dva roky v kapele Blues Five, která roku
1968 získala na 2. pražském beatovém festivalu cenu za objev roku. Od té doby Peter Lipa
působil v mnoha hudebních formacích, zužitkoval také své žurnalistické vzdělání – pracoval
v Československém rozhlase, v redakci vědy a techniky i v hudební redakci. Roku 1997 založil
Peter Lipa vlastní kapelu.
Své nové vánoční CD Marija Panna přečistá pokřtila v Jazz Docku na Smíchově cimbalistka
Zuzana Lapčíková. Spojení výrazných muzikantských individualit dobře známých z jazzových
pódií a známé cimbalistky a zpěvačky Zuzany Lapčíkové balancuje originálním způsobem mezi
lidovou písní, barokním kancionálem a jazzem. Kvintet se představil ve složení: Zuzana
Lapčíková - zpěv, cimbály, Josef Fečo - kontrabas, cimbál, Rostislav Fraš - saxofon, Ondrej
Krajňák - klavír, Kamil Slezák - bicí nástroje, Ivan Herák - housle, viola. Písně adventu a Vánoc
z dílny Zuzany Lapčíkové reflektují snad všechny její dosud poznané hudební polohy
(zpěvačka a cimbalistka, která s potěšením hledá ve vodách jazzových a mezi žánry); vedle
vánoční rozdováděné hravosti tu ale často zaznívá intimně komorní nálada, pokora a
posvátno. Kromě několika dobře šlapajících "vypalovaček" často střídmě využívá skvělé
spoluhráče jazzového kvinteta ke ztišeným duetům. Její zpěv je zlatou nití, která vás provází zpěv sdílející čirou radost, jinde pokoru před Stvořitelem i tichou něhu, s jakou Maria pohlíží
na malého Ježíška. Málokdo ví o moravských koledách tolik, co Lapčíková; ještě méně je těch,
kteří je umí převyprávět s takovým pochopením a citem. Vánoční radost je však vyvrcholením
čtyř týdnů adventního ztišení a očekávání.

Ostatní
Spolek Vltavan v Praze pořádal v lednu tradiční ples v Národním domě na Smíchově. K tanci a
poslechu hrála dechová hudba Křídlovanka a taneční skupina Josefa Štědroňského. I když by
se mohlo zdát, že je toto sdružení pevně spjato s Podskalím, není tomu tak. Ve svém názvu si
již při svém vzniku dalo „v Podskalí a na Smíchově“. Jednou ročně také pořádá smuteční
tryznu za utonulé u sochy Vltavy na severním cípu Dětského ostrova.
Jedním z největších kulturních počinů konaných na Praze 5 je bezesporu mezinárodní filmový
festival Febiofest, který ve dnech 25. března do 2. dubna hostilo smíchovské kino Cine Star
(dříve Village Cinemas). Grafickým motivem letošního klání se stal filmový úl Tomáše
Padevěta složený z pouzder na filmy. Cenu Kristián převzala herečka Hana Schygullová, která

[30]

Rok 2010 na Praze 5

Klub přátel starého Smíchova

zároveň uvedla i projekci filmu Manželství Marie Braunové. Z ostatních návštěv je třeba
připomenout Bruna Ganze, představitele A. Hitlera ve filmu Pád třetí říše, Martina Hubu
(nový Hřebejkův film Kawasakiho růže), Sherry Hormanovou (režisérka filmu Květy pouště),
Terence Daviese (představitel evropského autorského filmu) a kontroverzních režiséry Bruna
Dumonta a Gaspara Noé. Dále zde měly premiéru filmy Květ pouště, Všichni jsou v pohodě a
Oko nad Prahou. Celkem se uskutečnilo více než 400 projekcí zejména nekomerčních titulů,
rozdělených do různých sekcí: Panorama světového filmu, kino Made in USA, Asijské i
Latinskoamerické kino, Proti proudu, Íránská sekce a mnohé další. V soutěžní části se
představilo 13 filmů. 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 květnu probíhala v Galerii Barrandov výstava výtvarných prací studentů večerních kurzů
Ateliéru Smíchov a České Budějovice. Na vernisáži vystoupila zpěvačka a herečka Světlana
Nálepková. Organizátoři výstavu chápou jako splátku výtvarnému řemeslu a také jako pátrání
po jeho historii.
Kromě Arbesovy korespondence vyšla v červnu také kniha Praha 5 křížem krážem. Publikaci
sestavila Dagmar Broncová – Klicperová, vydalo jí nakladatelství MILPO. Na dvoustech
stranách naleznete informace o historii Prahy 5, průmyslu (autor Jaroslav Láník), dopravě,
památkách a sochách či parcích. Autoři také ve stručnosti jmenují všechny zdejší literáty.
Kniha je vytištěna na křídovém papíře a obsahuje také velké množství dobových fotografií.
Publikace z produkce nakladatelství MILPO MEDIA s.r.o. prodávají přední pražská
knihkupectví – například Knihkupectví Fišer v Kaprově ulici, Academia na Václavském
náměstí, Kanzelsberger v celé síti svých prodejen i mimo hlavní město, Palác knih NEOLUXOR,
distribuční firma Klíč rozváží knihy po celé ČR, rovněž tak Nakladatelský servis. Knihu lze
objednat i na www.milpo.cz.
V říjnu se v Reinerově sále v Portheimce uskutečnil slavnostní křest třetího dílu Slavných
osobnostní v dějinách Prahy 5. Publikaci vydalo opět nakladatelství Perseus. Kniha pojednává
zejména o postavách, které na Smíchově pracovaly či tvořily v posledních desetiletích, avšak
neomezuje se jen na osobnosti mrtvé. V knize tak najdeme medailonky hereček Nataši
Gollové, Antonie Nedošínské a Heleny Růžičkové, ale i architekta Vladimíra Grégra, hudebníky
Vladimíra Franze, Josefa Páleníčka nebo Karla Gotta, Ivana Medka, Pavla Kohouta a mnohé
další.
Tradicí se na Praze 5 stávají i závody dračích lodí. Letos se smíchovská pláž stala dějištěm již
13. ročníku v dragonboatingu. Závody dračích lodí jsou poměrně mladým sportem, jejich
kořeny však sahají hluboko do historie – až do starověké Číny. Dva tisíce let stará pověst
vypráví o básníkovi, válečníkovi a filozofovi Qu Yuanovi, který byl tak znechucen tehdejší
korupcí v Říši středu, že spáchal sebevraždu skokem do řeky Mi Lo. Jeho přátelé pak vypluli
na svých rybářských lodích po řece a hledali básníkovo tělo. Aby zaplašili dravé ryby,
bubnovali v lodích a bušili do hladiny řeky pádly, a aby nasytili ducha zesnulého, házeli
do vody rýžové knedlíčky. Od těch dob si Číňané každoročně připomínají smrt Qu Yuana
slavností dračích lodí ve výročí jeho smrti, pátý den pátého čínského měsíce. Odtud pochází
tradice závodů dračích lodí s bubnováním a šploucháním pádel.
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Pro malé i velké byl v Prokopském údolí uspořádán Den biodiverzity. Součástí programu byly
organizované exkurze do okolí za doprovodu odborníků z oblasti botaniky, paleontologie,
ornitologie a dalších přírodovědných disciplín, výstavka zkamenělin a dalších přírodnin,
kroužkování a pozorování ptáků, odlévání trilobitů do sádry, naučný orientační běh či
soutěže o zajímavé ceny. První exkurze proběhla pod vedením zkušeného ornitologa Jana
Řezníčka, člena České společnosti ornitologické a zároveň učitele zoologie na Pedagogické
fakultě UK v Praze. Zhruba 12členná skupinka se odebrala nastražit sítě k odchytu ptáků. Aby
se celý proces odchytu a kroužkování zefektivnil, používají současní ornitologové k nalákání
ptáků jejich nahrané hlasy (zpravidla teritoriální signály samců). Během horkého dne drží
ptáci spíše siestu, ale i tak se jich podařilo několik odchytit. Například budníčka menšího,
rehka
zahradního
(samce
i
samičku)
anebo
červenku
obecnou.
Cílem akce bylo ukázat, kolik různých živočišných či rostlinných druhů se vyskytuje na
poměrně malé ploše, ať už na místech zcela obývaných, či lidmi hojně navštěvovaných.
V Prokopském údolí proběhla první neděli v červenci tradiční Svatoprokopská pouť. Pro
návštěvníky byla připravena výstava historických fotografií a dobových obrazů Hlubočep,
Klukovic, Jinonic ale také Prokopské pouti. Děti si mohly vyzkoušet zdobení medových
perníčků. Od 18,00 hod. byla sloužena mše svatá. Večer zakončil koncert komorní hudby.
Pouť nese název po sv. Prokopu, který v těchto místech poustevničil. Na jeho počest zde byl
na počátku 18. století Schwarzenbergy postaven barokní kostelík, který byl kvůli těžbě
vápence ve 20. století stržen. Nyní na jeho místě stojí dřevěný kříž.
Nejvýznamnějším svátkem nemovitých kulturních památek jsou každoroční Dny evropského
dědictví. K akci se o víkendu 11. – 12. září připojila i Praha 5. Návštěvníci se tak mohli podívat
i do běžně nepřístupných nemovitostí, jakož si i vyslechnout odborný výklad. Tradičně byla
přepravena vycházka po Zahradě Kinských včetně návštěvy kostelíka sv. Michala a Muzaionu.
Ten si navíc připravil workshopy, ukázky řemesel a výstavu Malujeme po síti: Z truhly našich
babiček. Zájemci též mohli navštívit kostel sv. Václava, sv. Gabriela i Sacré Coeur, kde se jim
dostalo vyčerpávajících informací. Gabriel
zároveň pozval i na koncert Pražského
kytarového kvarteta. Zapomenuty nezůstaly ani
kostelíčky na Zlíchově a v Jinonicích. Neděle se
nesla ve znamení Malostranského hřbitova a
parku Klamovka, kam přilákalo hezké počasí
velké množství lidí. Celkem vybrané památky
navštívilo 950 osob, přičemž největší zájem byl
o Musaion a Malostranský hřbitov s kostelem
Nejsvětější Trojice.
V neděli 10. října byla u kostela Českobratrské
církve evangelické Na Doubkové odhalena
socha k poctě Milady Horákové, která byla od
roku 1935 členkou sboru. Manželé Horákovi se
velice sblížili s farářem Janem Kučerou, který
přišel na Smíchov z Kladna v roce 1936
a mnohokrát jim podal pomocnou ruku, ať to
bylo za protektorátu, kdy byli oba manželé
vězněni, nebo v době, kdy se komunistům, kteří
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se chopili moci, stala nepohodlnou. Postaral se o to, aby dcera Milady Horákové Jana byla
po smrti své matky svěřena do péče tety Věry Tůmové. Jan Kučera také Janu Horákovou 18. 5.
1947 konfirmoval.
Autorem nově instalované plastiky je Olbram Zoubek. Symbolická postava ženy je ponořena
do těchto myšlenek: je odvrácena od diváka a hledí na desku s textem, oprátkou a růží. Není
jí vidět do tváře. Nejedná se o portrét političky, socha má podle jejího autora vybízet
k zamyšlení. Oběť justiční vraždy Miladu Horákovou připomíná v Praze několik pomníků a
také nedávno zřízené gymnázium na Praze 4.
První adventní neděli 29. listopadu odstartovaly na pěší zóně Anděl tradiční vánoční trhy.
Kromě klasického vánočního zboží si návštěvníci mohli užít vystoupení hvězd populární hudby
(Vladimír Hron, Sámer Issa, Standa Hložek, Heidi Janků, Jitka Zelenková, Iveta Blanarovičová,
Vanda Konečná, Martin Pošta, Tomáš Löbl, Jiří Helekal, Martin Maxa, Davide Mattioli, Šárka
Rezková, Gábina Goldová, Olga Lounová, Pavel Vítek, Queen Revival, Vosa na vostro, City
Band, Fonofest, Gambit, dále pak soubory v rámci festivalu Prague Advent Choral Meeting)
doplněná o účinkováním dětských sborů a souborů z mateřských škol. Součástí programu
byla také podpora neziskových organizací působících na MČ Praha 5. Trhy skončily až do 23.
prosince.
Legendární rockový klub Bunkr v Nádražní ulici skončil. Na jeho místě však vznikl nový
multižánrový klub Gox. Jeho netypické jméno vzniklo spojením jména van Gogh a názvu
holešovického kulturního centra DOX. Na své si tu přijdou fanoušci house, punku, rocku i
metalu. V neděli by se zde měla konat také divadelní představení. Jsou zde dvě oddělené
stage, projektor a jukebox s karaoke.
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Doprava
Silniční doprava
Dopravní podnik hlavního města Prahy se rozhodl vybudovat bezbariérový přístup ve
stanicích metra Můstek, I. P. Pavlova, Anděl, Palmovka, Karlovo náměstí, Opatov a Náměstí
Míru. Ty patří k nejvytíženějším v rámci celé sítě metra. Investice by měla dosáhnout téměř
200 milionů korun.
V srpnu začala rekonstrukce mostu v ulici Beníškové, který byl ve špatném stavu a
komplikoval tak místním dopravu. Před úplným uzavřením mostu byla nainstalována lávka
pro pěší. Městská část domluvila s Dopravním podnikem hl. m. Prahy zavedení náhradní
autobusové linky č. 723 po dobu stavby. Práce by měly být ukončeny v polovině prosince.
V září 2010 se otevřela jižní část silničního obchvatu hlavního města, který spojí Slivenec
s dálnicí D1. Kvůli výstavbě mimoúrovňových křižovatek bylo potřeba provést největší
uzavírku pražského okruhu v historii. Auta tak zaplavila zejména Řeporyje, Stodůlky, Jinonice
a Radlice. Novostavba je výjimečná technicky, protože obsahuje složitá křížení, ale i tunely a
mosty v členitém terénu u Vltavy. Na Pražském okruhu je spuštěn také nový telematický
systém řízení provozu, který přenáší do provozu aktuální dopravní informace, jako například
nebezpečí smyku, informuje o aktuálních nehodách či pracích na silnici. Reguluje také
maximální povolenou rychlost a tím plynulost dopravy. Její zprovoznění se týká i
Barrandovského mostu, po němž již nesmí jezdit kamiony. Zrušeny byly i zdejší semafory.
Omezil se tak také hluk v okolních budovách.
Tramvaje a metro
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.
Hlavní město Praha na léto připravilo opravy vybraných kolejových svršků. Změny se dotkly
všech tramvajových tratí kromě č. 11 a 19. Od 1. června nastala výluka v úseku Motol – Řepy,
uzavřena byla i Nádraží ulice v úseku křižovatka Anděl – Bozděchova. Úprav se dočkaly i
tramvajové zastávky, které jsou bezbariérové, vybavené zábradlím a bezpečnostními prvky
pro nevidomé. Opravy skončily v září. Proti rekonstrukci se objevily i nesouhlasné hlasy. Je to
totiž již poosmé od roku 1993, kdy je trať do Řep rekonstruována. Podle dopravního podniku
se však v minulosti jednalo pouze o dílčí úpravy trati.
Obyvatelé mohli jako náhradní dopravu využít autobusy a nově i příměstské vlaky S65 jedoucí
na Zličín. Cesta půvabnou krajinou zabere 20 minut. Nástupiště Praha – Smíchov nalezneme
v prostoru bývalého nákladového nádraží u autobusové stanice Na Knížecí. Zprovozněno bylo
jen na dobu trvání tramvajové výluky. Ze smíchovského nádraží zamíří vlak mezi vilky na
Žvahov a pokračuje dále po dvou viaduktech do romantické krajiny Dívčích hradů, odkud se
nabízí báječný pohled na Vltavu a její protější břeh. Trať dále míjí novostavby u stanic metra
Radlická a pokračuje již méně utěšenými oblastmi.
Cesta mezi stanicemi Praha-Jinonice Praha-Cibulka vede ruinami továren bývalé industriální
oblasti. Předposlední zastávkou jsou Praha Stodůlky. Nedaleko železničního domku stojí
„palác“ podnikatelky Černé. Po pravé straně se nám krásně otevírá pohled na nemocnice
Homolku i FN Motol. Následující úsek trati vede v zeleni, kterou bychom v Řepích nečekali.
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Konečná stanice Praha – Zličín je klasický cihlový domek se špičatou střechou. Třebaže je již
značně omšelá, až do loňského roku zde mohli cestující vídat nejmodernější tramvaje a vlaky
vyrobené v nedalekých dílnách ČKD (později Siemens) pro zahraniční klienty. Tarify jsou
stejné jako u pozemní dopravy.
Na Smíchově byl také testován nový typ tramvaje. Nízkopodlažní Škoda 15T ForCity zahájila
druhou fázi zkušebního provozu, při níž již vozí cestující na pravidelných linkách. Aby mohla
být zařazena do stálého provozu, musí najet 15 tisíc kilometrů. Do vozů se vejde až 300
cestujících. Dopravní podnik plánuje nakoupit až 250 těchto strojů. V roce 2017 by měly vozy
ve vozovém parku společnosti převažovat.
Druhého listopadu oslavila trasa metra B své 25. narozeniny. Ačkoli je ze všech tří linek
nejmladší, je zároveň tou nejdelší a má i nejvíce stanic. V první fázi výstavby byl zprovozněn
necelých 5 km dlouhý úsek Smíchovské nádraží – Florenc. O tři roky později přibyly tři stanice
směr Nové Butovice. V roce 1990 byly stanice přejmenovány na Nové Butovice (bývalá
Dukelská), Jinonice (Švermova), Anděl (Moskevská) a Florenc (Sokolovská). V témže roce se
otevírá též úsek Florenc – Českomoravská. O čtyři roky později se obyvatelé Zličína dostanou
metrem do centra města. Další čtyři roky si vyžádá prodloužení na Černý most.
Vodní doprava
Magistrát předložil městským částem k vyjádření návrh na umístění další plavební komory
v prostoru mezi Dětským ostrovem a Žofínem. Současná plavební komora u Dětského ostrova
je jednou z nejzatíženějších ve střední Evropě (cca 23000 proplavení ročně) a kapacitně již
nevyhovuje zvyšujícím se potřebám vyhlídkové plavby. Jediným řešením pro zvýšení kapacity
zdymadla je proto výstavba paralelní komory, která zajistí propojení zdrže Helmovského a
Staroměstského jezu. Nejpřijatelnějšími variantami, které neporuší pohledové panorama na
historickou část Prahy, jsou varianty 1 (plavební komora na východní straně Dětského ostrova
s využitím stávajícího kanálu plavební komory) nebo varianta 5 (plavební komora na východní
straně Dětského ostrova s rozšířením plavebního kanálu v dolní části u Sovových mlýnů. Další
varianty navrhují umístit komoru do stávající vorové propusti Staroměstského jezu nebo do
dolní vody Staroměstského jezu.
Od prvního dubna Pražanům sloužilo šest stávajících spojení pražských přívozů: SedlecZámky, Podbaba-Podhoří, Smíchov-Podolí, Jiráskovo náměstí-Císařská louka, ModřanyLahovičky, Národní divadlo-Dětský ostrov. Magistrát dokonce navýšil i rozpočet tak, aby jejich
provoz mohl být celoroční (ten je v současné době jen na trase Sedlec-Zámky a PodbabaPodhoří).
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Různé
Kyanidové soli z areálu bývalé továrny ohrožovaly v únoru čistotu Vltavy. Rizika spojená se
znečištěním průmyslového areálu byla zjištěna již v roce 2002, v roce 2008 upozorňovali
geologové na možnost transportu znečištění pomocí systému pražského metra, v dubnu roku
2009 byl vyhlášen havarijní stav. Ministerstvo financí však vybralo sanační firmu až letos a to
bez řádného výběrového řízení. Zakázku za téměř půl miliardy získala firma PURUM.
V březnu navštívila městskou část manželka britského následníka trůnu prince - Camilla, která
projevila zájem seznámit se s prací Střediska pro výcvik vodících psů v Jinonicích. Vévodkyně
z Cornwallu strávila mezi psíky 45 minut a měla možnost vidět ukázky výcviku i vyzkoušet si
život ve tmě. S bílou holí a pomocí zlatého retrívra ukázkově prokličkovala jinonické výcvikové
hřiště. Po té odjela do baletní přípravky Národního divadla.
Španělský řetězec NH Hotels otevřel v dubnu 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
V květnu vyvolal velký rozruch záměr investiční skupiny Central Group vybudovat příjezdovou
komunikaci přes fotbalové hřiště v Hlubočepích, kde nyní trénují malí fotbalisté ze zdejšího
sportovního klubu. Pozemky prodali společnosti potomci původních majitelů. Cesta má vést
přes nedaleký park, jehož autorem je František Josef Thomayer. Vykáceno by bylo několik
desítek stromů. Zároveň by byla ubourána i zeď patřící k nemovité památce Raudnitzův dům.
Ragbisté Tatry Smíchov jen těsně neohájili titul mistra extraligy v utkání se Slávií Praha. Když
v 63 minutě položil první pětku utkání Jan Rudolf a Tatra vedla 10:6, tak to vypadalo, že ani
tentokrát Smíchovské nikdo nepřemůže. Slavisté ovšem mají nezdolnou psychiku, do
pětkoviště v zápětí pronikl Michal Jirman a Slavia najednou otočila na 11:10. Na zlom už
Tatra neměla sílu. Úspěch naopak slavili žáci ve Školní lize ragby 2009/2010. Do finále
postoupily v kategorii mini tři družstva ZŠ Plzeňská, v kategorii benjamin dvě družstva téže
školy, v juniorech pak ZŠ Drtinova.
Ve čtvrtek 20. 5. se uskutečnilo slavnostní otevření X3M – Arény Barrandov. Nové florbalové
hřiště je určeno pro hráče SSK Future. V exhibičním utkání se představily všechny věkové
kategorie zdejších hráčů (mladší a starší žáci se stali mistry hl. m. Prahy v roce 2010). Hráči
SSK Future se pak utkali s výběrem herců Real Top (Ivan Trojan, David Suchařípa, Jiří Mádl).
V Prokopském údolí bylo v květnu otevřeno unikátní arboretum. Zaměřuje se na původní
pražské dřeviny. Arboretum je rozděleno na několik celků. V šípákové doubravě a
dubohabřině roste 54 stromů a 14 druhů keřů. V babiččině sadu návštěvník nalezne 17 odrůd
jabloní, slivoní, hrušní nebo dnes již téměř nepěstovaný keř klokoč. Z ovoce se zde vyskytují
ještě kdouloně, okeruše a mišpule. Magistrát hodlá stromy doplňovat i v dalších letech.
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Chystá se například expozice mokřadních dřevin (vrby, olše). Dosavadní úprava stála 1,1
milionů korun.
Podle analýzy společnosti Ekospol byl ve druhém čtvrtletí roku 2010 největší zájem o
zakoupení bytu v Praze v obvodu Praha 5 (prodáno 134 bytů). Relativní nevyprodanost
dokončených projektů dosahuje v průměru 24,5%, pro developera je kritických již 15%.
Nejhůře se prodává v Praze 3 a 4.
Pivovary Staropramen postaví novou linku na stáčení piva do PET lahví, protihlukovou stěnu a
skladovací halu. Pokračuje tak revitalizace areálu z let 2005 – 2007. Tehdy byl výstav navýšen
na 3 miliony hektolitrů ročně. Po přechodu na PET lahve zůstane současná produkce
zachována, pouze se sníží množství piva stáčeného do klasických skleněných lahví. Prodej
piva v plastu v poslední době roste. Odhadem by se tak letos v ČR mohlo prodat půl milionů
hektolitrů piva.
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Slavná výročí roku 2010
Leden
Josef Barth (11. 1. 1812 – 6. 1. 1880)
V letošním roce si připomínáme již 130 let od narození tohoto významného smíchovského
stavitele a starosty. Stal se teprve druhým smíchovským purkmistrem, po té, co v roce 1949
nabyl platnosti nový obecní zákon. V čele města stojí až do roku 1861. Byl to také on, kdo obci
prodal dnešní radnici na Štefánikově (dříve Kinského) ulici.
František Hejtmánek (31. 5. 1839 – 5. 1. 1920)
V lednu uplyne také 90 let od úmrtí tohoto pivovarského odborníka a sládka akciového
pivovaru na Smíchově. František Hejtmánek pocházel ze sladovnické rodiny. Po ukončení
reálky pracuje v pivovarech v Litoměřicích, v Plzni a ve Vídni. V roce 1870 je přijat jako účetní
do akciového pivovaru na Smíchově. Po čtyřech letech se stává ředitelem společnosti.
Součástí jeho práce je i dohled nad technologiemi. Zasloužil se o založení sladovnické školy a
Banky pro průmysl pivovarský. Je také autorem mnoha učebnic a odborných publikací. Od
jeho smrti letos uplyne 90 let.
Jaroslav Kvapil (25. 9. 1868 – 10. 1. 1950)
Jaroslav Kvapil původně studoval lékařství, ale brzy přechází na filosofickou fakultu. Od roku
1888 publikuje ve Světozoru. O tři roky později se stává literárním a divadelním referentem
Hlasu národa, odtud přechází do Národních listů a rediguje i časopis Zlatá Praha. Od roku
1900 působí jako dramaturg v Národním divadle, o šest let později je již vrchním režisérem.
Roku 1912 se stává šéfem činohry. Inscenuje například náročná díla W. Shakespeara. Z jeho
vlastních prací je nutné připomenout Princeznu Pampelišku a libreto k Rusalce. Po první
světové válce odchází režírovat na Vinohrady. Jeho ženou se stala jedna z nejlepších hereček
tehdejší doby Hana Kubešová-Kvapilová. Od jeho smrti letos uplyne 60 let.
Milada Paulová (2. 11.1891 – 17. 1. 1970)
Milada Paulová pocházela z rodiny cukrovarnického úředníka. Po absolvování gymnásia
nastupuje na filosofickou fakultu. O čtyři roky později je promována za doktorku filosofie. Na
počátku dvacátých let studuje v Jugoslávii, kde sbírá podklady k dějinám jihoslovanského a
českého odboje. Za své dílo o jugoslávském odboji byla navržena na docentku, v roce 1925 se
stává první ženou v Československu s právem přednášet na universitě. V roce 1935 byla
jmenována mimořádnou profesorkou, po druhé světové válce pak řádnou. V poválečném
období se zaměřila především na byzantologii. Na konci šedesátých let vychází obsáhlé dílo
Tajný výbor Maffie a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916-1918. Od jejího úmrtí uplyne 40
let.
Josef Walter (19. 12. 1873 – 15. 1. 1950)
Zámečník Josef Walter začínal v malé dílně na výrobu jízdních kol. Na základě žádostí svých
zákazníků k nim začíná dodávat i pomocné motory. Tak roku 1902 vzniká první jednoválcový
motocykl. O šest let později vyrábí motorovou tříkolku. Zvyšující se poptávka donutila Waltera
roku 1913 postavit nový závod v Jinonicích. Zdejší výroba se však soustředila na výrobu
automobilů. V roce 1922 opouští Walter Jinonice a zakládá si novou továrnu v Košířích na
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výrobu ozubených kol a autodílů. Letos si připomínáme 60 let od jeho úmrtí.
Únor
Město Smíchov (20. 2. 1903)
Letos uplyne 107 let od oficiálního povýšení pražského předměstí na město, o městě Smíchov
však lze hovořit už od roku 1850, kdy byl čtvrtou největší aglomerací v Čechách. V roce 1849
vzniká i znak obce, který vycházel ze znaku Schwarzenberků a ze znaku městského. Od roku
1922 je Smíchov součástí Velké Prahy.
Teresie Duchácká (24. 9. 1855 – 14. 2. 1930)
V letošním roce si připomínáme 80 let od smrti přední české pedagožky a organizátorky
kulturního a společenského života na Smíchově. Po absolvování vyšší dívčí školy na Smíchově
nastoupila do Ústavu pro vzdělávání učitelek v Praze. Po složení učitelských zkoušek učí na
dívčí škole, v roce 1903 je jmenována ředitelkou IV. obecné školy dívčí na Smíchově. Napsala
příručku Pravopis ve škole obecné, působila ve spolku Lukes, 40 let i jako archivářka. Sepsala
také Dějiny smíchovského školství. Svému povolání zůstala věrná po 46 let.
Marie Glázrová (11. 7. 1911 – 19. 2. 2000)
Je to již 10 let, co nás opustila herečka a recitátorka Marie Glázrová. Pocházela z Horní Suché
na Karvinsku, absolvovala pražskou konzervatoř, po té krátce účinkovala v Plzni. V roce 1932
přechází do Městských divadel pražských. V meziválečné době točí také velké množství filmů
(Její pastorkyně, Rozina sebranec, Turbina, Noční motýl). Po válce si zahrála například
hubatou vdovu z pohádky Byl jednou jeden král nebo kněžnu Zaháňskou v Babičce. Její
poslední role byla Honzova maminka v pohádce Honza málem králem. Těžiště její práce však
spočívalo v divadelním účinkování. V Národním divadle působila téměř 50 let a ztvárnila zde
například postavu Markétku z Fausta, Mahulenu, Dorotku, Kateřinu ve Zkrocení zlé ženy a
mnohé další. Na prknech Zlaté kapličky poznala též svého celoživotního partnera Eduarda
Hakena, od jehož narození si letos připomeneme 100 let.
Ivan Herben (26. 2. 1900 – 25. 10. 1968)
Od narození významného novináře a publicisty uplyne 110 let. Otcem Ivana Herbena byl
novinář a životopisec TGM Jan Herben. Prostředí, v němž vyrůstal, jej velmi ovlivnilo. Ačkoli
absolvoval vojenskou školu, rozhodl se posléze věnovat publicistice. Působí v denících
Tribuna, České slovo a v letech 1938 – 1939 je zástupcem šéfredaktora Lidových novin.
Během okupace je pronásledován a následně vězněn v Sachsenhausenu. Po válce se stává
šéfredaktorem Svobodného slova, jako člen předsednictva národních socialistů tvrdě
vystupuje proti komunistické straně. Po puči emigruje do Paříže a následně do New Yorku.
Zde přispívá do krajanského tisku, působí i v redakci Svobodné Evropy.
Karel Dvořák (1. 1. 1893 – 28. 2. 1950)
Od smrti Myslbekova žáka, profesora Uměleckoprůmyslové školy a člena spolku Mánes letos
uplyne 60 let. Pro svůj výtvarný talent byl již od malička předurčen k umělecké dráze. Na
základě přání rodiny se ale nejprve musel vyučit. Zvolil si cizelérskou firmu Františka Houdka.
Poté navštěvoval Uměleckoprůmyslovou školu, stává se žákem sochaře Josefa
Drahoňovského a malíře Emanuela Dítěte. V roce 1913 je přijat do Myslbekova ateliéru, kde
se seznamuje s Janem Štursou. Po první světové válce se zaměřuje na civilnější pojetí
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výtvarné podoby některých staveb. Podílí se na výzdobě chrámu sv. Víta, Karlova mostu nebo
památníku na Vítkově. V zahradě Kinských stávala jeho socha Čtrnáctiletá.
Březen
Tomáš Garrigue Masaryk (7. 3. 1850 – 14. 9. 1937)
V březnu uplyne 160 let od narození filosofa, politika a prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka. Rodák z Hodonína po vyučení kovářem vystudoval gymnázium a
později filosofii na universitách v Lipsku a ve Vídni, kde pak působí jako docent. V roce 1882
odchází na pražskou universitu (krátce pobývá v Holečkově ulici na Smíchově), kde se roku
1897 stává řádným profesorem. V 90. letech zastupuje české země v rakouské říšské radě, ale
i v Českém zemském sněmu. Po vypuknutí první světové války emigruje. Dne 18. října 1918
se stává předsedou prozatímní české vlády a vydává „Washingtonskou“ deklaraci. O necelý
měsíc později je zvolen prezidentem Československé republiky, jímž je až do roku 1935, kdy
ze zdravotních důvodů resignuje.
Antonín Kumpera (10. 7. 1901 – 19. 3. 1990)
Je to již 20 let, co průmyslník, konstruktér a generální ředitel továrny Walter opustil tento
svět. Pocházel z bohaté obchodnické rodiny. Po absolvování ČVUT nastupuje mladý Kumpera
do firmy Walter jako konstruktér automobilových motorů. V roce 1927 rodina koupila
majoritní podíl továrny a Kumpera se stává generálním ředitelem, kterým je až do konce
druhé světové války. Poté je spolu se svým otcem obviněn z kolaborace, na základě
Benešových dekretů je rodině zabaven majetek. Po únorovém puči odchází do Argentiny a
Brazílie, od 60. let žil ve Švýcarsku, zemřel v Německu
Siegfried Kapper (21. 3. 1820 – 7. 6. 1879)
První český židovský spisovatel, překladatel a lékař se narodil před 190 lety v Nádražní ulici na
Smíchově. Během studií v Praze se začíná seznamovat s českou literaturou, přátelí se s Karlem
Sabinou a Václavem Bolemírem Nebeským. Pod jejich vlivem seznamuje s českou literaturou
také německé čtenáře. Stává se průkopníkem česko-židovského hnutí. Jako první přeložil
Máchův Máj do němčiny. Umírá za nevyjasněných okolností za své cesty do italské Pisy.
Eduard Haken (22. 3. 1910 – 12. 1. 1996)
Vynikají operní herec a představitel postav ze Smetanových a Dvořákových oper by letos
oslavil 100 let. Eduard Haken se narodil v Ukrajinském Šklínu v rodině českého zemědělce.
Během studia na gymnáziu se nadchl pro dramatické umění, avšak po jeho absolvování na
přání otce nastupuje na studia medicíny v Praze. Při konkurzu do sboru Národního divadla si
Hakena všiml Václav Talich, který jej přijal jako sólistu-začátečníka. V letech 1938 – 41 působí
v Olomouci, poté nastupuje jako sólista do Národního divadla, kde potkává svou osudovou
ženu Marii Glázrovou. V padesátých letech dostává nabídky na angažmá v milánské La Scale
či ve Vídeňské státní opeře, kterých ale nevyužije. V Národním divadle vystupoval až do
svých 81 let, tedy plných 40 let. In memoriam získal Zvláštní cenu kolegia Thálie za celoživotní
mistrovství. Jeho dílo bylo uctěno na matiné v ND (více v rubrice Kultura).
Raoul Schránil (24. 3. 1910 – 20. 9. 1998)
Legendární filmový a divadelní herec se narodil před 100 lety. Pro svou prostořekost byl
vyloučen ze všech středních škol v Praze, absolvuje až na francouzském lyceu v Dijonu. Před
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druhou světovou válkou působil v divadle Vlasty Buriana v rolích milovníků. Tento typ
představuje i ve filmových komediích V. Slavínského či Maca Friče. Po roce 1948 účinkuje ve
Vesnickém divadle, ve filmu se objevit nesmí. Díky svým znalosti jazyků po práci dělníka
nastupuje v zahraničním oddělení ND.
Jiří Wolker (29. 3. 1900 – 3. 1. 1924)
Nejvýznamnější představitel proletářské poezie se narodil právě před 110 lety. Po absolvování
prostějovského gymnázia studuje v Praze práva a filosofii. Stává se členem Devětsilu,
s Karlem Teigem píše programové prohlášení Proletářské umění. K jeho nejvýznamnějším
básnickým sbírkám patří Host do domu, Těžká hodina a posmrtně vydané Dílo. Umírá na
tuberkulózu.
Duben
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.
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Květen
Josef Hynie (8. 5. 1900 – 23. 5. 1989)
Letos uplyne 110 let od narození lékaře a českého zakladatele sexuologie Josefa Hynie. Po
absolvování gymnázia nastupuje na medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce
1924 působí jako asistent na dermatovenerologické klinice profesora Šambergera, kde
zastává místo vedoucího lékaře ambulance pro sexuální poruchy. V roce 1934 habilituje
v oboru lékařské sexuologie, o 11 let později se stává řádným profesorem lékařské sexuologie.
Stál u zrodu Sexuologického ústavu, celosvětově prvního zařízení tohoto typu při universitě.
Zabýval se hlavně pohlavním dospíváním, farmakologií a antikoncepčními prostředky.
Jan Klecanda (5. 3. 1855 – 16. 5. 1920)
Od smrti novináře a spisovatele Jana Klecandy letos uplyne 90 let. Po studiích pozemního
stavitelství nastupuje do armády k ženistům. Po návratu vyučuje na smíchovských obecných
školách. Vydává také týdeník Vyšehrad s přílohou Svatvečer, v níž publikuje svá díla. Jako
spisovatel však spolupracoval i s jinými periodiky. Patřil k velkým vlastencům. Jeho syn Jan
Havlasa byl známým cestovatelem a spisovatelem.
Bohuslav Niederle ml. (28. 3. 1907 – 2. 5. 2000)
Významný chirurg a přednosta IV. chirurgické kliniky University Karlovy v Motole se věnoval
především gastroenterochirurgii. Za statečnost a pomoc partyzánům se stal v roce 1945
nositelem Československého válečného kříže. Od roku 1994 byl emeritním profesorem
University Karlovy, od roku 2000 pak měl čestný titul Rytíř českého lékařského stavu. Podílel
se na vybudování specializovaných ambulancí, první chirurgické endoskopické stanice v ČSR,
jednotky intenzivní péče a etoxenové sterilizace. Je též autorem mnoha odborných publikací.
Mojžíš Porges z Portheimu (22. 12. 1781 – 21. 5. 1870)
Spolu s bratrem Leopoldem Judou patřili k nejvýznamnějším smíchovským podnikatelům.
Kariéru začínal v malém obchodě s plátnem. Roku 1812 zakládají malou dílnu na potiskování
kartounu, v roce 1830 stavějí druhou smíchovskou manufakturu v prostoru rozsáhlé zahrady
vily Bukvojka (dnešní Portheimka). Již za deset let továrna zaměstnává 200 dělníků, později
dokonce 1000. V roce 1841 získávají oba bratři rakouské šlechtictví s přídomkem von
Portheim. Mojžíš se také věnoval charitativní činnosti. Založil nadaci na opatrování malých
dětí a až do konce života byl ředitelem tohoto ústavu. Přispíval i na nákup učebnic pro
smíchovské děti. Od roku 1861 byl členem smíchovského zastupitelstva. Je pochován na
židovském hřbitově na Malvazinkách.
Eduard Vojan (5. 5. 1853 – 31. 5. 1920)
Představitel tragických rolí a člen Národního divadla zemřel před 90 lety. Tvořil hlavně
hrdinské a charakterní role klasického i moderního repertoáru. Vystupoval v 278 hrách,
vytvořil 309 postav. Byl reprezentantem psychologického realismu. Recitoval i na
prvomájových dělnických představeních ve Švandově divadle, kde začínal svou hereckou
dráhu. Na jevišti tvořil hereckou dvojici s Hanou Kvapilovou.
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Červen
Jakub Arbes (12. 6. 1840 – 8. 4. 1914)
Letos si připomínáme 170 let od narození předního českého spisovatele a novináře. Narodil
se na smíchovské Hlavní třídě (dnes Štefánikova) v rodině ševce. Během studií na reálce se
seznamuje s Juliem Zeyerem, učitelem mu je Jan Neruda. V roce 1860 vycházejí jeho první
práce v Lumíru a v Humoristických listech. O sedm let později pracuje v redakci Hlasu a
v kutnohorské Vesně. Po té přechází do Grégrových Národní listů. Za své vlastenecké
přesvědčení je opakovaně vyslýchán policií a nakonec i vězněn v českolipském vězení. Zde
také pracuje na svém prvním romanetu – Svatém Xaveriovi. Následují díla Etiopská lilie a
Newtonův mozek. Byl ale také životopiscem K. H. Máchy, J. Mánesa nebo B. Smetany.
Věnoval se i psychologii uměleckého díla. Působil v Umělecké besedě a České akademii věd.
U příležitosti autorových narozenin uspořádala Matice česká s KPSS vzpomínkovou akci (viz
kapitola Kultura).
Milada Horáková (25. 12. 1901 – 27. 6. 1950)
Názory dr. Milady Horákové poznamenal již její otec Čeněk Král, který byl stoupencem
Masarykových humanitních ideálů. Do války pracovala v Ústředním sociálním úřadu hlavního
města Prahy, kde se dopodrobna seznámila se sociální politikou. Za války byla i s manželem
vězněna (mj. i v Terezíně). V letech 1945 – 48 byla poslankyní Národního shromáždění za
národní socialisty. Po únoru 1948 zcela otevřeně vystupovala proti novému režimu, vzdala se
všech funkcí i poslaneckého mandátu. Zůstala však v kontaktu s emigranty z řad národních
socialistů. Dne 27. září 1949 byla zatčena, 8. června 1950 pak soud po zinscenovaném
procesu vynesl rozsudek smrti za velezradu a vyzvědačství. O milost žádalo mnoho
význačných osobností jako Winston Churchill, Albert Einstein či Bertrand Russel. Soud ale
také obdržel 6300 rezolucí žádajících smrt. Rozsudek byl vykonán 27. 6. 1950. Její poslední
bydliště bylo v Zapově ulici na Smíchově.
Růžena Nasková (28. 11. 1884 – 17. 6. 1960)
Od smrti legendární herečky a rozhlasové vypravěčky uplyne letos padesát let. Nasková (za
svobodna Nosková) vyrůstala ve velmi liberálním prostředí. Její otec často přispíval fejetony
do Národních listů. Není proto divu, že se i ona vydala na uměleckou dráhu. Zpočátku
nemohla sehnat místo v Praze, odchází proto do Národního divadla v Lublani. O rok později
se však vrací a stává se členkou činohry Národního divadla, kde setrvá téměř padesát let.
Schopnost bystré konverzace, smysl pro humor, barva hlasu i kultivovanost přednesu
předurčily charakter postav, které ztvárňovala. Vytvořila stovky rolí (Markétka ve Faustovi,
Strouhalka v Maryše). V pražských kabaretech vystupovala se svými šansony. Účinkovala
v němých filmech, se zvukovou érou jí byly přiřazovány role tetiček a babiček (tetička
Růženka ve filmu Příklady táhnou, teta Berta v Tetičce). Od konce 20. let spolupracovala
s rozhlasem, pro který namluvila mnoho pohádek. Po svatbě s akademickým malířem
Františkem Naskem se stěhuje do smíchovské Pecháčkovy ulice. Zde se věnuje spolkové
činnosti se zaměřením na ženy (sama absolvovala Minervu) a dělníky. Výstavu o jejím životě
je možné shlédnout v Muzeu Antonína Dvořáka na Karlově do konce roku 2010.
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Červenec
Zdeněk Eberl (27. 1. 1906 – 19. 7. 2000)
Letos si připomínáme deset let od úmrtí českého právníka a ekonoma, který se zasloužil o
záchranu Prokopského údolí. Dne 4. 5. 1993 se mu totiž podařilo prosadit uzákonění
Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí v nově vymezených hranicích. Během studií
gymnázia se pod dohledem sólisty Národního divadla učil hrát na violoncello, později na
klavír. Pak navštěvuje právnickou fakultu. Jako koncipient pracuje v Tabákové režii, kde získal
zkušenosti v oboru penzijního pojištění, později v řízení nemocenské péče a nákupu tabáku.
Od roku 1936 pracoval jako úředník na ministerstvu financí. Zde se seznámil s prasynovcem
Františka Palackého, o němž napsal studii. Eberl byl také spoluautorem dokumentu Státní
hospodaření za války a po revoluci. V roce 1963 odchází do důchodu kvůli ztrátě zraku. Od té
doby se intenzivně věnuje propagaci Prokopského údolí v médiích a mezi veřejností například
besedami v Národním domě. Spolupracoval s předními českými přírodovědci, kteří mu
pomohli zmapovat celý terén. Výsledkem 20leté práce je kniha Historický místopis
Prokopského údolí a okolí s 500 stranami textu, mapami, fotografiemi i vlastními kresbami.
Srpen
Karel Engliš (17. 8. 1880 – 13. 6. 1961)
Již 130 let letos uběhlo od narození 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.
Září
Jan Jína (18. 9. 1890 – 9. 2. 1962)
Právník a politik se narodil do starého selského rodu v Podkrkonoší. Po maturitě na gymnáziu
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v Novém Bydžově vystudoval práva v Praze. Před první světovou válkou se angažoval v mladé
generaci Masarykovy České strany pokrokové a ve studentském hnutí. V roce 1910 byl zvolen
jednatelem Společenského klubu Slavie. Za války se účastnil domácího odboje a patřil do
okruhu týdeníku Národ. V roce 1918 se stává šéfem právního oddělení Ústřední banky
českých spořitelen v Praze. Po vzniku Československé republiky působí v diplomatických
službách. Jako reprezentant Benešovy zahraniční politiky byl v říjnu 1938 zbaven funkce a
poslán na dovolenou s čekatelným. Brzy se angažuje v odbojové organizaci Politické ústředí.
V červnu 1940 je zatčen a až do konce války vězněn (Terezín, Flossenbürg). Přežil pochod
smrti a i přes špatné zdraví se vrátil do diplomatických služeb. Od listopadu 1945 do června
1948 zastával funkci přednosty politického odboru v Kanceláři prezidenta republiky. Po svém
penzionování se dále stýká s některými opozičními politiky (Milada Horáková). V roce 1949 je
zatčen a odvlečen do pracovního táboru ve Svatém Janu pod Skalou. Propuštěn je až po
těžkém infarktu. V roce 1950 je opětovně zatčen a odsouzen na 4 roky. Po dalším infarktu
získal od prezidenta Gotwalda milost. Zbytek života pak tráví na venkově, kde pěstuje
bohatou korespondenci s tehdejšími intelektuály.
Antonín Jaroslav Puchmajer (7. 1. 1769 – 29. 9. 1820)
Obrozenecký básník a překladatel zemřel před 19 lety. Po gymnáziu v Českých Budějovicích
studoval filozofii a bohoslovství v Praze, kde se seznamuje s Josefem Dobrovským. Jako
kaplan a farář následně působí v několika farnostech v Čechách. Na přelomu století vydává
almanach Sebrání básní a zpěvů a tří svazkové Nové básně. Ve sbírkách uveřejňoval i tvorbu
ostatních básníků, jako např. Hněvkovského, Heka, Rautenkrance, Jungmana, Kýnského a
dalších. Věnoval se i veršovanému zpracování bajek (Vrána a liška, Hlemýžď a zajíc) a odám
(na Jana Žižku). Přeložil i první část Iliady, jeden zpěv z Vergiliových Zpěvů pastýřských a
Pojednání o bylinářství v Čechách. Z odborných knih napsal Pravopis rusko-český, z něhož se
později stala mluvnice ruštiny. Vytvořil také Rýmovník nebo-li slovník rýmů.
Říjen
Adolf Branald (4. 10. 1910 – 28. 9. 2008)
Od narození spisovatele a dramatika letos uplynulo 100 let. Dětství strávil putováním
s kočovnými hereckými společnostmi, v nichž působil jeho otec Richard (1876 – 1950) i matka
Marie. Herecké profesi se věnoval i malý Adolf, který si i zahrál několik rolí ve filmu.
K nejvýznamnější patřila hlavní úloha ve Venouškovi a Stázičce. Maturoval v roce 1929 na
obchodní škole a v zápětí nastoupil na vojenskou službu. Po propuštění vystřídal několik
zaměstnání (úředník, telegrafista, výpravčí). V letech 1952 – 59 je redaktorem nakladatelství
Československý spisovatel, následně se stává spisovatelem z povolání. Publikoval v Novém
životě, Svobodném slovu, Literárních novinách, Světu práce, Plameni, Divadle, Zlatém máji aj.
Jeho romány Severní nádraží a Lazaretní vlak byly zdramatizovány pro československý rozhlas.
V televizi se objevilo zpracování románů Chléb a písně, Stříbrná paruka, Dědeček automobil,
Pozor, vizita! a Sestřičky.
Marie Provazníková (24. 10. 1890 – 11. 1. 1991)
Od narození sportovkyně a významné představitelky Sokolského hnutí uplyne letos 120 let.
Marie Provazníková složila státní zkoušku z tělocviku na Universitě Karlově. Poté působila jako
profesorka na dívčím gymnáziu v Drtinově ulici na Smíchově. Odmala cvičila v Sokole, nejprve
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jako cvičenka a posléze i jako cvičitelka. V roce 1918 se stala členkou náčelnictva
Československé obce sokolské, od roku 1932 náčelnicí ženských složek. Po únorových
událostech roku 1948 odjíždí, jako vedoucí družstva československých gymnastek na
olympijských hrách v Londýně, do exilu v USA. Zde pak dále působila jako učitelka tělocviku i
členka sokolských organizací. V roce 1950 se stává náčelnicí Ústředí československého
sokolstva v zahraničí. Marie Provazníková je také autorkou několika příruček i autobiografické
knihy To byl Sokol.
Jan Werich (6. 2. 1905 – 31. 10. 1980)
Ač je to neuvěřitelné, od smrti předního českého komika a satirika uplyne letos už 30 let.
Werich pocházel z rodiny úředníka. Po absolvování reálného gymnázia na Smíchově studoval
práva, která však nedokončil. V dubnu 1927 uvedl s Jiřím Voskovcem, se kterým se znal ze
studií, představení Vest pocket revue, v létě téhož roku se soubor stal součástí Osvobozeného
divadla (divadelní sekce Devětsilu). V období první republiky si tato komediální autorská a
herecká dvojice vydobyla značné renomé. Úspěšnou činnost přerušila až druhá světová válka,
kdy oba emigrují. Svou vlast pak podporují ve vysílání zahraničních rozhlasových stanic. Po
návratu v roce 1945 zakládají Divadlo V+W. V roce 1948 Jiří Voskovec natrvalo emigruje do
Spojených států. Werich pak působí v Divadle státního filmu v Karlíně, v letech 1955 – 59 je
uměleckým ředitelem a hercem Divadla ABC. Zde se potkává se svým druhým hereckým
partnerem Miroslavem Horníčkem. Po pražském jaru se dostává na index a nesmí vystupovat.
Jeho jméno je následně spojováno s Antichartou. Jan Werich vytvořil bezpočet filmových rolí,
slavné jsou i jeho inscenace. Je autorem pohádek pro děti nazvaných Fimfárum. Byl též
uznávaným vypravěčem.
Listopad
Rudolf Karel (9. 11. 1880 – 6. 3. 1945)
Skladatel, dirigent a hudební pedagog se narodil před 130 lety. Po absolvování gymnázia
navštěvoval právnickou fakultu, po nezdaru se zapisuje na skladatelském oddělení pražské
konzervatoře, za což si vyslouží vykázání z domova. Aby urovnal rodinné vztahy, přechází ke
hře na varhany, kterou jeho rodiče považují za perspektivní. K jeho učitelům patřil například
Antonín Dvořák, kterému Karel věnoval Tryznu z nedochované Symfonie F moll. Nedlouho po
absolutoriu napsal Fantazii pro velký orchestr. Pak se živí jako učitel hry na klavír. Houslista
Jan Rezek mu posléze zařizuje lépe placené místo na muzikálním učilišti v Taganrogu u
Azovského moře v Rusku. Roku 1918 se hlásí do českých legií, kde získává místo dirigenta
symfonického orchestru informačně-osvětového odboru, s ním pak objíždí světové
metropole. Po válce působí na přímluvu R. Medka v Památníku odboje. V roce 1921 píše
cyklus V záři helénského slunce, o tři roky později má v Národním divadle premiéru jeho
opera Ilseino srdce. V roce 1927 se stává profesorem na konzervatoři. Po vypuknutí války se
zapojuje do protinacistického odboje. V roce 1943 je zatčen, umírá v Malé pevnosti
v Terezíně. Komponuje i během svého věznění.
Hana Kvapilová (19. 11. 1860 – 8. 4. 1907)
Vynikající česká herečka světového významu se narodila před 150 lety. Navštěvovala
soukromou školu F. S. Amerlingové a následně Vyšší dívčí školu. Její herecké začátky jsou
spjaty s Malostranskou besedou. V roce 1886 dostala nabídku účinkování ve Švandově
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divadle na Smíchově. Od té doby se herectví věnuje profesionálně. Za dva roky získává
angažmá v Národním divadle, kde působí až do své předčasné smrti. Jejím jevištním
partnerem se stal Eduard Vojan, jako životního partnera si zvolila spisovatele a režiséra
Jaroslava Kvapila. Ztvárnila velké množství rolí citlivých žen, často zklamaných životem (Nora,
Princezna Pampeliška, Mahulena). Urna s hereččinými pozůstatky je umístěna u její sochy
v Zahradě Kinských na Smíchově.
Toyen (21. 9. 1902 – 9. 11. 1980)
Marie Anna Čermínová, čelná představitelka surrealismu, zemřela před 30 lety. Vystudovala
pražskou Uměleckoprůmyslovou školu, byla členkou Devětsilu a Spolku výtvarných umělců
Mánes. S Karlem Teigem, Vítězslavem Nezvalem či Jindřichem Štýrským založila v roce 1934
Skupinu surrealistů v ČSR. V Paříži se seznamuje s Andrém Bretonem a Paulem Eluardem.
V počátcích své tvorby je silně ovlivněna kubismem, purismem i naivismem, od konce 20. let
tvoří první surrealistické obrazy. První výstavu má v Galerii de l´art contemporain v Paříži již
v roce 1926, Praha se jejích děl dočká až o devět let později. Po roce 1947 se definitivně
stěhuje do Paříže. Jako umělkyně se zúčastnila všech významných světových surrealistických
výstav.
Prosinec
Bohumil Janda (20. 12. 1900 – 26. 5. 1982)
Od narození významného nakladatele letos uplynulo 110 let. Janda se narodil na Zlíchově
v rodině drobného obchodníka. Vyučil se knihkupcem, od malička měl ke knihám velmi
blízko. První publikace vydal již ve svých 18 letech, jednalo se o brožované knížky o židovské
kabale a indickém mysticismu. Celý náklad rychle prodal, což mu umožnilo splatit dluhy u
smíchovského lichváře a ještě něco vydělat. Jandovo nakladatelství Sfinx se brzy stalo
pojmem. Za třicet let své existence zde vyšlo téměř osm set titulů. Zaměřeno bylo zejména
na prózu (edice Evropská knihovna, Čeští beletristé) a populárně naučnou literaturu (Škola
vševědná). Pod záštitou Masarykovy akademie práce vyšla desetidílná Československá
vlastivěda. V roce 1935 zakládá Evropský literární klub. Vydával také knižnice Svět, Ráj
knihomolů, Slavín či Národní klenotnici. Dílo Co daly naše země Evropě a lidstvu pomohlo se
sebevědomím národa po německé okupaci. Za války podporoval odboj. Po té se angažuje
v mezinárodních nakladatelských organizacích. Po převratu v roce 1948 a znárodnění svého
podniku působil jako lesní dělník. Od jara 1956 byl zaměstnán v Encyklopedické kanceláři
Československé akademie věd. O dva roky později je odvolán a jako vedoucí redakce ilustrací
Encyklopedického institutu se podílí na vydání Příručního slovníku naučného.
Karel Teige (13. 12. 1900 – 1. 10. 1951)
Od narození teoretika umění, redaktora a překladatele uplyne 110 let. Narodil se do rodiny
historika a hlavního archiváře města Prahy Josefa Teigeho. Navštěvoval gymnázium
v Křemencově ulici. V mládí se věnoval i výtvarné tvorbě. Na vernisáž jeho výstavy na
Pankráci se přišli podívat Josef Čapek i Otokar Fischer. Inspiraci nacházel v ruské avantgardě,
otevřeně se hlásil k socialismu, resp. k anarchii. Po maturitě nastupuje na katedru umění
University Karlovy. Píše stati o proletářích, rediguje Revue Devětsilu. V letech 1937-38 si
nechává od Jana Gillara postavit dům na Smíchově v ulici U Šalamounky. Byl odpůrcem
individuálního bydlení, propagoval výstavbu koldomů (spací kabiny, společné prostory).
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Zemřel na náhlou srdeční zástavu na refýži zastávky Arbesovo náměstí.
Karel Václav Bedřich Zenger (17. 12. 1830 – 22. 1. 1908)
180 let uplyne od narození fyzika, astronoma a pedagoga na pražské technice. Po gymnáziu
v Havlíčkově Brodě navštěvoval práva na Universitě Karlově v Praze, současně na filosofické
fakultě získal aprobaci pro matematiku a fyziku. V roce 1862 se habilitoval na české
polytechnice v Praze, od roku 1864 je řádným profesorem všeobecné a technické fyziky. Jako
soukromý docent přednášel až do svých 76 let. Byl členem mnoha zahraničních i domácích
vědeckých společností (Česká akademie věd a umění, Klub českých novinářů), jeho díla
vycházela i v zahraničí.

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.
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Slavná výročí roku 2011
Narození:
Leden
Arnošt Dvořák (1. 1. 1881 – 22. 10. 1933) – 130 let, dramatik
Jan Fischer (2. 1. 1951) – 60 let, statistik a politik
Zdeněk Jirotka (7. 1. 1911 – 11. 4. 2003) – 100 let, spisovatel
Alois Dyk (10. 1. 1881 – 7. 2. 1972) – 130 let, nakladatel
Jiří Karásek ze Lvovic (24. 1. 1871 – 5. 3. 1951) – 140 let a 60 let, spisovatel
Únor
Miroslav Donutil (7. 2. 1951) – 60 let, herec
Karel Liebscher (23. 2. 1851 – 20. 4. 1906) – 160 let, malíř
Duben
Rudolf Bechyně (6. 4. 1881 – 1. 1. 1948) – 130 let, politik a novinář
Květen
Václav Brožík (3. 5. 1851 – 15. 4. 1901) – 160 let a 110 let, malíř
Jan Fromek (14. 5. 1901 – 22. 3. 1966) – 110 let, zakladatel Odeonu
Ludmila Kaprasová (16. 5. 1941) – 70 let, výtvarnice
Leoš Svárovský (17. 5. 1961) – 50 let, dirigent
Ivan Hlaváček (28. 5. 1931) – 80 let, historik
Červen
Karl Egon Ebert (5. 6. 1801 – 24. 10. 1882) – 210 let, spisovatel
Otakar Frankenberger ml. (14. 6. 1911 – 6. 11. 1998) – 100 let, právník a historik
Červenec
Antonín Kumpera (10. 7. 1901 – 19. 3. 1900) – 110 let, konstruktér
Martina Drijverová (10. 7. 1951) – 60 let, spisovatelka
Marie Glázrová (11. 7. 1911 – 19. 2. 2000) – 100 let, herečka
Daniel Hrbek (29. 7. 1971) – 40 let, divadelní režisér
Říjen
František Drtina (3. 10. 1861 – 14. 1. 1925) – 150 let, politik a pedagog
Listopad
Milada Paulová (2. 11. 1891 – 17. 1. 1970) – 120 let, historička
Prosinec
Ferenc Futurista (7. 12. 1891 – 19. 6. 1947) – 120 let, herec
František Xaver Dušek (8. 12. 1731 – 12. 2. 1799) – 280 let, skladatel
Ludvík Podéšť (19. 12. 1921 – 27. 2. 1968) – 90 let, hudební skladatel
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Mojžíš Porges z Portheimu (22. 12. 1781 – 21. 5. 1870) – 230 let, podnikatel
Milada Horáková (25. 12. 1901 – 27. 6. 1950) – 110 let, politička

Úmrtí:
Leden
Pavel Švanda ze Semčic (27. 11. 1825 – 5. 1. 1891) – 120 let, divadelník
Marie Provazníková (24. 10. 1890 – 11. 1. 1991) – 20 let, průkopnice tělovýchovy
František Křižík (8. 7. 1847 – 22. 1. 1941) – 70 let, vynálezce
Únor
Antonín Balšánek (5. 6. 1865 – 22. 2. 1921) – 90 let, architekt
Březen
Josef Páleníček (19. 7. 1914 – 7. 3. 1991) – 20 let, hudební skladatel
Otakar Feistmantel (20. 11. 1848 – 10. 3. 1891) – 120 let, paleontolog
Josef Zubatý (20. 4. 1855 – 21. 3. 1931) – 80 let, jazykovědec
Červen
Jaroslav Kolman Cassius (30. 12. 1883 – 4. 6. 1951) – 60 let, spisovatel
Karel Engliš (17. 8. 1880 – 13. 6. 1961) – 50 let, politik
František Jiroudek (17. 2. 1914 – 15. 6. 1991) – 20 let, malíř
Červenec
Antonín Barvitius (14. 7. 1823 – 20. 7. 1901) – 110 let, stavitel
Srpen
Oldřich John (20. 2. 1907 – 2. 8. 1961) – 50 let, politik
Josef Kaizl (10. 6. 1854 – 19. 8. 1901) – 110 let, politik
Marina Cvetajevová (26. 9. 1892 – 31. 8. 1941) – 70 let, básnířka
Říjen
Karel Teige (13. 12. 1900 – 1. 10. 1951) – 60 let, redaktor
František Tichý (25. 3. 1896 – 7. 10. 1961) – 50 let, malíř
Otakar Frankerberger st. (18. 12. 1884 – 10. 10. 1941) – 70 let, právník a historik
Listopad
Jindřich Plachta (1. 7. 1899 – 6. 11. 1951) – 60 let, herec
Vojtěch Brechler (1. 4. 1826 – 27. 11. 1891) – 120 let, malíř
Prosinec
Jan Kefer (31. 1. 1906 – 3. 12. 1941) – 70 let, hermetik
Wolfgang Amadeus Mozart (27. 1. 1756 – 5. 12. 1791) – 220 let, hudebník
Kilián Ignác Dientzenhofer (1. 9. 1689 – 18. 12. 1751) – 260 let, stavitel
Karel Hašler (31. 10. 1879 – 22. 12. 1941) – 70 let, písničkář
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Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha 5:
Volby v roce:

1994

1998

2002

2006

2010

Volební účast (%)

49,41

35,49

34,67

42,45

44,2

Vydaných obálek

33 385

23 797

22 069

26 504

26 806

Počet kan. stran

15

12

7

11

9

Počet mandátů

45

45

35

43

45

2006
2010
Volební
strana
(zisk nad 3%)
Hlasů
%
Mandátů Hlasů
%
Mandátů
ČSSD
160 649
15,4
7
193 457 17,19
9
SNK ED
106 460
10,2
5
0
0
0
Strana zelených
142 153 13,63
6
81 046
7,2
3
KDU - ČSL
49 846
4,78
0
33 570 2,98
0
Volba pro město
37 700
3,61
0
0
0
0
KSČM
60 020
5,75
2
61 405 5,46
2
ODS
472 147 45,26
23
229 516 20,39
10
Nezávislí občané
0
0
0
46 367 4,12
0
Věci veřejné
0
0
0
142 729 12,68
6
Top 09
0
0
0
335 587 29,82
15

Preferenční hlasy
Jméno
Martina Atlasová
Diana Bubníková
Radek Klíma
Herbert Heissler
Petr Mužák
Michal Bednář
Petra Šáchová
Michal Šesták
Marie Hakenová
Jiří Vejmelka

Strana
TOP
TOP
TOP
ODS
ODS
ODS
ČSSD
ČSSD
VV
VV

Počet
hlasů
7965
7959
7954
5331
5300
5294
4571
4504
4170
3884
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