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

1. Prosincová výročí
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).
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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2. Zprávy z radnice
V prosinci se uskutečnilo první řádné jednání zastupitelstva. Přítomno bylo 41 zastupitelů,
ministr vnitra Radek John se ze zasedání omluvil. Prvním bodem jednání bylo složení slibu
novou zastupitelkou 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!
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 hospodaření také stanovují, 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.
Proběhla volba statutárního zástupce starosty, kterým se stal Pavel Kroha (TOP 09). Ten je
nyní oprávněn podepisovat dokumenty MČ Praha 5 ve stejném rozsahu jako starosta a
nejvyššího zastupitele města také zastupuje při jednáních. Součástí tohoto bodu bylo i
schválení oprávnění starosty (a jeho statutárního zástupce) podepisovat objednávky do 200
tis. Kč bez DPH, aniž by je musela schvalovat Rada MČ Praha 5. Podkladem pro stanovení
tohoto stropu bylo doporučení Ministerstva pro místní rozvoj, podle nějž stačí u těchto
finančních výdajů pouze potvrzení, že se jedná o cenu v místě a čase obvyklou, tj. stačí
souhlas jedné osoby. K bodu se však strhla diskuse, dle M. Macka z KSČM by bylo vhodnou
hranicí částka 50 tis., podle L. Herolda z ODS se osvědčilo 100 tis. Kč. Návrh byl však schválen
v původním znění.
Dále zastupitelé schválili zařazení jeslí v ulici Na Hřebenkách pod příspěvkovou organizaci
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci od 1. 1. 2011. Zaměstnanců ani provozu zařízení by
se tato organizační změna neměla dotknout. Zařízení nabízí mj. i domácí lekce práce
s počítačem pro seniory.
Schváleny byly i prodeje bytů v Zahradníčkově a Vrchlického ulici. Jejich nájemníci několik let
čekali na administrativní vyřízení koupě bytů (schválení orgány zastupitelstva, znalecké
posudky, akceptace nabídek atd.). Během této doby se do oprav domu neinvestovalo. Není
proto divu, že jsou některé nemovitosti ve velmi špatném stavu. Někteří koaliční zastupitelé
přesto požadovali odložení tohoto bodu na příští jednání z důvodu nízkých cen bytů a
omezení nakládání s koupenou nemovitostí po dobu x let.
Byli potvrzeni stávající přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 5, kterým vypršel mandát.
Pobočky městské knihovny na území Prahy 5 dostanou příspěvek 150 tis. Kč na svůj provoz.
Všechny body jednání zastupitelstva byly vyčerpány již po čtyřech hodinách (v minulém
období to bylo 7 a více hodin).
V prosinci také proběhla tisková konference o prvním měsíci nového vedení Prahy 5 ve
funkci. Starosta Radek Klíma na ní vyjádřil záměr radních věnovat se podpoře sportu,
zejména pak zachování sportovních středisek. Sport je podle něj dobrou prevencí sociálněpatologických jevů. Podporu dostal např. ragbyový klub Tatra Smíchov, který musí na
současném hřišti do 3 let skončit. Jednou z možností je, podle vedení radnice, přesun hrací
plochy na bývalé hřiště SSK Motorlet. Pokud nebude nalezen vhodnější prostor, budu hřiště
klubu pronajato až na 50 let. Nutno podotknout, že se Tatra Smíchov věnuje práci s mládeží
(akce Sport bez předsudků) a trvale se dobře umísťuje v republikových soutěžích. V podobně
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nelehké situaci se nachází i FK Zlíchov. Polovina pozemků pod jejich hřiště patří
restituentům, druhá je městské části. Během prosince však soukromí majitelé své podíly
nejspíše prodali neznámým investorům. Zda se městské části podaří pozemky vykoupit nebo
bude nutné přesunout hřiště jinam, není v tuto chvíli jasné. Problémy se sportovištěm má i
florbalový klub SSK Future z Barrandova. Přislíbené prostředky na stavbu stálé sportovní haly
neobdržel, postavili tak jen halu nafukovací. Hluk však velmi obtěžuje obyvatele okolních
domů. Celostátně úspěšný klub nyní nemůže hřiště využívat. Soudní spor o nájem objektu
bývalé ZŠ Pod Žvahovem byl odložen na únor. Radní již nyní ale připravují projekt
kompletního využití rozsáhlého areálu. V úvahu připadá i pronájem nové střední nebo
vysoké školy či úplně nový školský projekt. Od prvního srpna začne fungovat mateřská škola
v nově zrekonstruovaném objektu v Nepomucké ulici, který dříve sloužil neziskové
organizaci Projekt Šance. Provoz školy v roce 2011 zaplatí městská část, od příštího roku
bude zařízení dostávat státní příspěvek. Maximální počet dětí činí 20. Radní odsouhlasili
provedení veřejné zakázky na právní posouzení smluv s Pražskou energetikou, která
zajišťuje kompletní outsourcing výpočetní techniky pro městskou část, od dvou právních
kanceláří. Do VŘ se přihlásily 3 kanceláře. Den před Štědrým dnem radní souhlasili
s prodloužením slevy z nájmu bytů do konce února příštího roku. Nájemníci se tak zatím
vyšších nákladů bát nemusejí.
Rada dále rozhodla o výběru firmy na zimní údržbu pěší zóny Anděl. Na odstraňování sněhu
a náledí vynaloží Praha 5 téměř 600 tis. korun. Na likvidaci sněhové kalamity ve zbytku
městské části bude 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 záměrně neuklízí
většinu chodníků na území Prahy 5. Proto se radnice rozhodla uklízet nejfrekventovanější
cesty na své náklady. Zima poškodila i budovu radnice, z jejíž fasády opadaly ozdobné římsy.
K 31. 12. 2010 vypršela smlouva s firmou Vydavatelství 2000, která zajišťovala výrobu
radničních novin Pražská pětka. Do doby vybrání jiného poskytovatele budou redakční práce
zastávat zaměstnanci úřadu. Nový měsíčník se bude jmenovat Pětka pro Vás, předpokládaný
rozsah je 28 stran (+4 stránky titulky). Předsedou nové redakční rady bude starosta Radek
Klíma, dalšími členy se stanou zastupitelé Michal Šesták a Jaroslav Knap. Z odborníků
zasednou Aleš Martínek (časopis Pražan) a Jana Skalová (poradkyně starosty pro oblast
médií).
Úřad Prahy 5 projde výraznou organizační změnou. Kromě výměny na postu tajemníka
(právě probíhá 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 – parky a dětská hřiště). 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 dva zaměstnanci.
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3. Kultura a sport
Od začátku prosince do konce ledna probíhá v Galerii
Portheimka výstava 22 pedagogů ze školy Václava
Hollara. Nabízí 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. V prvním čtvrtletí
roku 2011 bude Portheimka ještě hostit výstavu Slavné
stavby Prahy 5 (podle knihy od nakladatelství Foibos) a
grafiky Michaely Lešařové-Roubíčkové.
Krytové divadlo Orfeus si pro diváky připravilo vánoční program – 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.
Výcvikové středisko pro asistenční psy v Motole pořádalo pro své klienty i čtyřnohé miláčky
charitativní mikulášskou besídku. Odměněni byli všichni pejsci, kteří předvedli nějaký
kousek. Výtěžek bude použit na výcvik dalších malých asistentů.
V Pitomé kavárně na Smíchově vystavuje do 15. ledna své obrazy malíř Patrik Saudek. Jeho
práce se vyznačují snoubením romantického a realistického vidění světa s důrazem na
kompozici. Saudek se specializuje na olej a grafické listy.
Dvacet instalací českého výtvarníka Luďka Peška Pachla je do 15. ledna ke shlédnutí v Galerii
Tribo v Lidické ulici č. 5. Cyklus Pravda a láska by už k***a konečně měla zvítězit nad lží a
nenávistí přestavuje stylizované postavičky Spejbla a Hurvínka v různých situacích (punkeři,
ukřižovaní, s vlajkami Solidarity aj.). Motto Luďka Pachla zní „Maluji, kdy chci, čímkoli chci,
kdekoli chci a cokoli chci.“ Svá díla označuje jako „rebel art“. Inspiraci pro své obrazy,
vytvářené zpravidla akrylovými barvami, hledá především ve vizuálních mediích, zejména
pak v televizi a filmu. Nenuceně a bez obav experimentovat si pohrává se skutečnými
i smyšlenými symboly, figurami, osobami a příběhy, které běžně v médiích vídáme.
Den před Štědrým dnem skončily na pěší zóně Anděl vánoční trhy.
Mezi svátky si Pražané mohli na vybraných sportovištích v určité hodiny zdarma zacvičit
v rámci projektu Praha sportovní. Do akce se zapojilo 33 sportovních zařízení. Na Praze 5 se
jednalo o Aquacentrum Barrandov, zimní stadion U Nikolajky, florbal X3M Arénu na
Barrandově či lezecké centrum SmíchOFF.
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4. Různé
U stanice metra B Jinonice vyroste do léta 2012 nový bytový projekt Jinonická vyhlídka.
Zájemci zaplatí cenu od 50 tis. Kč/m2 . Kromě 60 bytových jednotek zde bude také 1500 m2
kancelářských ploch a maloobchodních prostor. Autorem projektu je Architektonický ateliér
Holub. Celkový rozpočet stavby dosahuje 300 mil. Kč.
Mladá fronta Dnes přinesla informaci o nezákonném oplocení louky v přírodním parku
Košíře – Motol u lokality Šalamounka. Uprostřed pozemku pak bez povolení vyrůstá rodinné
sídlo majitele louky Tomáše Pražáka. Magistrát navrhl odstranění stavby, stavební úřad
Prahy 5 ale už vydal kladné územní rozhodnutí. Stavebník navíc požádal o dodatečné
povolení staveb. Proti výstavbě protestují zdejší obyvatelé. Více informací bude známo
v lednu 2011.

5. Počasí
Letošní zima, která soudě dle teplot a sněhu začala už na konci listopadu, bude skutečně
krutá. Kromě Štědrého dne se teploty téměř nevyšplhaly nad bod mrazu, téměř každý den
pak sněžilo. Magistrát hl. m. Prahy dokonce zřídil i zvláštní bezplatnou linku
800 100 991. Pohotovost měli též hasiči a firmy, které se zabývají shazováním ledu a sněhu ze
střech. Kalamita na začátku měsíce ochromila i nadzemní dopravu. Kamiony uvízlé ve sněhu
blokovaly cestu osobním automobilům, tramvajím i apačským vozům. Autobusy nemohly
vyjet prudší kopce. Jedinou použitelnou alternativou tak bylo metro.
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