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

1. Listopadová výročí
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
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.

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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2. Zprávy z radnice
Městský soud zamítl stížnost na průběh voleb na Praze 5. Byla totiž podána až po uplynutí
lhůty. Dále rozhodl o neoprávněnosti podání kvůli rozdělení Prahy na několik obvodů. Jednání
o koalicích se tak na radnicích mohla naplno rozběhnout. Koalici na Praze 5 nakonec utvořily
TOP 09, ČSSD a Věci veřejné. Dohodu podporuje též Strana zelených (za místo uvolněného
předsedy výboru životního prostředí). Dohromady tak mají 33 ze 45 hlasů. V opozici tak
skončily jen ODS a KSČM. Na magistrátu se po více než měsíčním jednání s TOP 09 rozhodla
ODS spolupracovat s ČSSD.
Během listopadu se na Úřadu městské části Praha 5 vystřídaly dvě regionální rady. Ta první,
zvolená 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,
umístění šaolinského paláce na PZ Anděl v době konání vánočních trhů 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.
11. 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.
Starosta MUDr. Radek Klíma
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
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Ustaveny byly výbory: hospodářský, 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.
Dále se nový radní zabývali kauzou pronájmu ZŠ Žvahov Tanečnímu centru Praha. Požádali
soud o odložení projednávání celé záležitosti na příští rok, aby se mohli s celým případem
detailně seznámit. Dále také vzali na vědomí informaci o odvolání tajemníka. Nově bylo
zřízeno také oddělení kontroly a vnitřního auditu. Radní vybrali advokátní kanceláře, které se
budou zabývat případem outsourcingu informačních technologií pro úřad, jejichž
dodavatelem je Pražská energetika. Prověřeny by měly být i další smlouvy, které má městská
část uzavřeny.

3. Kultura a sport
Klub přátel starého Smíchova uspořádal v sobotu 6.
listopadu dušičkové vzpomínání na Malostranském
hřbitově. 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. Dušičky byly poslední letošní akcí Klubu na
Malostranském hřbitově.

V Galerii Portheimka se uskutečnila výstava 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
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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.

První adventní neděli 29. listopadu odstartovaly na pěší zóně Anděl tradiční vánoční trhy.
Kromě klasického vánočního zboží se návštěvníci mohou těšit i na 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). Tato vystoupení budou doplněna účinkováním dětských sborů a
souborů z mateřských škol. Součástí programu bude také podpora neziskových organizací
působících na MČ Praha 5. Trhy poběží až do 23. prosince.
Cimbalistka Zuzana Lapčíková pokřtila v Jazz Docku na Smíchově své nové vánoční CD Marija
Panna přečistá. 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.
Ragbisté z Tatry Smíchov se bojí, že přijdou o hřiště, které užívají již 40 let. To by mohlo být
pro klub a jeho 250 aktivních členů likvidační. Vlastník pozemku, na kterém je hřiště
umístěno, firma Erpet Group nesouhlasí s pronájmem po roce 2013. Žádné určité plány však
s pozemkem nemá. Územní plán s využitím pro sport počítá i do budoucna.
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4. Doprava
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.
Velké dopravní komplikace přineslo uzavření jednoho jízdního pruhu na silnici K Barrandovu.
Kolony se už od prvního dne prací táhnou až ke Slivenci. Vyšší provoz zaznamenává i
Strakonická. Uzavírka potrvá do 12. prosince.

5. Počasí
Počasí bylo velice proměnlivé. O dvou víkendech padaly teplotní rekordy (naměřeno letních
18 st.). Poslední víkend však napadl sníh, který přetrval až do prosince. Nečekaná nadílka,
jako každý rok, zkomplikovala dopravu nejen v hlavním městě, ale též na všech českých
dálnicích. Zima si vyžádala první lidský život.

Čekáme v prosinci
V prosinci by mělo proběhnout první řádné zastupitelstvo MČ Praha 5.
V Portheimce se uskuteční výstava pedagogů z Hollarky.
S vánočními svátky je spojena řada adventních koncertů.
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