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1. Zářiová výročí  
 
Jan Jína (18. 9. 1890 – 9. 2. 1962) 
Právník a politik se narodil do starého selského rodu v Podkrkonoší. Po maturitě na gymnáziu 
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.  
 
 
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.praha-
smichov.cz.  
 
 
 

2. Zprávy z radnice 
 
Od 1. srpna nemá městská část žádného starostu. Nejvyšším představitelem obce je 1. 
zástupce starosty Ing. Petr Horák (ODS). V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje 
místostarosta Bc. Lukáš Herold (ODS). Na radnici probíhají přípravy na nadcházející 
komunální volby. Byly ustanoveny volební komise, kterých je i tentokráte 81. Sídlí zejména 
ve školských zařízeních. Na domech v historickém centru Smíchova se začínají objevovat 
velkoformátové plachty s volební inzercí. Bližší informace o volební kampani i volebních 
výsledcích přineseme v říjnovém vydání Událostí (kandidátní listiny naleznete v srpnovém 

http://www.praha-smichov.cz/
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čísle nebo na www.volby.cz). 
 
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 
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.  
Předmětem jednání byl například dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Poštovka spočívající k přisloučení objektů bývalé ZŠ v Záhorského ulici na Barrandově. 
Opozice požadovala odložení tohoto materiálu na příští jednání, neboť podle ní nebylo 
z materiálu zřejmé, jaké kulturní aktivity bude Poštovka v objektu realizovat. Dále také nebylo 
jasné, proč Rada MČ Praha 5 na jaře zveřejnila záměr pronájmu objektu a v srpnu téhož roku 
od něj upustila. K tématu vystoupil senátor Škaloud s ústním vyjádřením ředitelky Poštovky, 
paní Malíkové. V nových prostorech budou provozovány kroužky malování, keramiky, hry na 
kytaru apod. Někteří zastupitelé namítali, že by bylo lepší prostory využít jako nové 
předškolské zařízení. Podle místostarostky Vávrové, která má tuto oblast na starosti, však 
v tuto chvíli není školky zapotřebí. V minulém volebním období byl počet tříd v mateřinkách 
rozšířen o 12 a žádné z dětí tak nebylo při zápisu odmítnuto. Zastupitelé nakonec návrh na 
sloučení podpořili.   
Dalším kontroverzním bodem jednání bylo poskytnutí příspěvku 5.000,- Kč domácnostem 
starobních důchodců, kteří jsou příjemci příspěvku na bydlení. Částka má sloužit jako 
kompenzace zvýšení regulovaného nájemného v bytech soukromých vlastníků. Celkové 
náklady by neměly překročit 2.150 tis. Kč. Materiál předkládala sociální demokracie, která 
pro návrh předtím 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. 
Zastupitelstvo dále rozhodlo o finančním daru ve výši 300 tis. pro obec Višňová na 
Liberecku, která byla v srpnu postižena povodní. RMČ schválila bezprostředně po živelné 
katastrofě příspěvek v maximální zákonné výši 50 tis. Kč. Stejnou částkou přispěli i členové 
Rady z vlastních zdrojů.  Prostředky budou využity na budování komunikace Ke Mlýnu, která 
je stěžejní přístupovou cestou k nádraží i do školy.  Usnesení bylo schváleno všemi zastupiteli.  
Dalším bodem bylo schválení partnerství MČ Praha 5 s chorvatským Trogirem. Praha 5 
s tímto městem spolupracuje na základě dohody a v budoucnu by se měla tato kooperace 
ještě prohloubit. Delegace z Trogiru navštívila městskou část již v únoru a od té doby se podle 
předsedy komise pro evropskou integraci Milana Jančíka vedou jednání o možnostech 
spolupráce. Město má stejně jako Praha 5 uzavřeno partnerství s Budapeští XI. V příštím roce 
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. V současné době je předjednána i spolupráce MČ 
Praha 5 s Vídní 6. K dalším „Town-twinningovým“ městům Prahy 5 patří kromě Budapešti XI., 
též Bratislava – Petržalka, Berlin Neukölln, francouzské Saugues a Atheny – Kallithea.     
Zastupitelé také projednali kandidáty na záslužné medaile MČ Praha 5. Rada navrhla ocenit 
profesora Waltra Komárka, bývalého ředitele 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. 
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Dlouhodobě žije v Košířích. Dále byl nominován Karel Veselý (roč. 1921). Účastník bojů u 
Dunkerku bojoval nejprve v řadách československých jednotek ve Francii, posléze odchází do 
Anglie. Po návratu se věnuje pedagogické činnosti. Bydlí na Janáčkově nábřeží. In memoriam 
mají být oceněni politička 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.  
Zastupitel Milan Jančík navrhl ocenit též bývalého předsedu Akademie věd ČR profesora 
Pačese, herce Dalimila Klapku, který byl členem divadelního souboru dnešního Švandova 
divadla, a bývalého premiéra ČR Jana Fischera. 
Největší diskuse byla vedena o návrh Waltra Komárka. Zastupitelé připomínali jeho 
dlouholeté členství v KSČ a také jeho angažmá v 60. letech, kdy působil v roli ekonomického 
poradce Che Guevary (ministr hospodářství). Všechna jména byla nakonec schválena. 
Předávání záslužných medailí proběhne na státní svátek 28. října v Portheimce. 
  
Rada MČ Praha 5 v září schválila například přesun mobilní kanceláře z Anděla na Trnkovo 
náměstí na Barrandově. Od tohoto kroku si radní slibují zejména zvýšení komfortu obyvatel 
sídliště. Nyní již nebudou muset na výpisy z CZECHPOINTu čekat na malé pobočce pošty, ale 
během dne si budou moci dojít do této kanceláře. Na Andělu bylo průměrně vystaveno 70 
výpisů týdně, v červnu však tento počet činil dvojnásobek. Dále rada odsouhlasila příspěvek 
na výstavu Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, která se uskuteční ve dnech 19. října -  29. 
listopadu v Národní technické knihovně. Prahu 5 bude reprezentovat Vila Kinských.    
Koncerty pro Prahu 5 bude v letech 2011 – 2014 provozovat Pražská komorní filharmonie. 
Představitelé radnice také uctili památku sv. Václava, patrona hlavního smíchovského 
katolického chrámu. Věnec položili nejen do kostela, ale též k soše světce v Musílkově ulici 
v Košířích. Skulptura pochází z roku 1905 a jejím autorem je František Hnátek. V roce 2007 – 
2008 prošla celkovou rekonstrukcí. V září byl zahájen provoz nového informačního centra na 
podporu služeb cestovního ruchu. Je umístěno ve společných prostorách s Informačním 
centrem Prahy 5 o. p. s. ve Štefánikově ulici 30. Budou zde pořádány vzdělávací semináře pro 
podnikatele v turismu. Zároveň by mělo dojít ke zvýšení povědomí o Praze 5 v partnerských 
městech městské části. Projekt je financován z fondů Evropské unie. 
Začal nový školní rok. Do 13 základních škol nastoupilo čtyři a půl tisíce žáků, z toho 680 
prvňáčků. Zřízeny byly také 3 přípravné třídy. Do 20 mateřských škol chodí dva tisíce dětí. 
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.  
 

 

 
3. Kultura a sport 

 
V Portheimce se v září 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 
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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. 
 
V Národním domě na Smíchově proběhl předposlední letošní Koncert pro Prahu 5. 
Vystoupila na něm opět Pražská komorní filharmonie. Pod taktovkou šéfdirigenta Jakuba 
Hrůši vystoupila sopranistka kateřina Kněžíková a barytonista Roman Janál. Společně zapěly 
duety z oper Cosi van tutte a Lazebník sevillský. Sezóna vyvrcholí poslední koncertem 18. 
listopadu. Další mimořádnou hudební událostí byl hudebně-taneční festival Jazz On 5 
probíhající v poříčním Jazz Docku na Janáčkově nábřeží. Představili se umělci z USA (zpěvák 
Vinx, Joyce Cobb), Velké Británie, Slovenska, Kuby i Venezuely. Česká republika byla 
zastoupena stepařkami Petrou Macháčkovou a Martou Aulickou či skupinou If vedenou 
Leonou Kvasnicovou. 
 
Na cvičišti v Motole promovali 18. září asistenční psi. Ti byli pak následně předání svým 
novým majitelům. Akce se zúčastnila téměř stovka majitelů psů a řada známých osobností 
jako Marta Kubišová, Diana Kobzanová, Karel Kahovec či Jan Potměšil. Výcvik jednoho psa je 
velmi náročný. Začíná již výběrem vhodného štěněte. Od osmi týdnů se o něj stará 
dobrovolnická rodina, která ho učí hygieně, chůzi na vodítku a základům poslušnosti. 
Následuje intenzivní výcvik ve výcvikovém středisku, kdy je pes připravován na míru svého 
budoucího majitele. Poslední fázi cvičení absolvuje už přímo s ním. Výcvik pejska stojí cca 200 
tisíc korun a není proplácen zdravotní pojišťovnou. Sdružení Helppes však asistenta poskytuje 
potřebným zdarma. 
V půlce září se na Císařské louce uskutečnilo tradiční Pražské cyklozvonění,  na kterém byl 
překonán světový rekord ve zvonění na cyklistický zvonek. Občané z Prahy 5 měli 
takéjedinečnou možnost zacvičit si zdarma s profesionálním sportovním instruktorem 
Davidem Huffem. Na Dětském ostrově bylo připraveno kondiční cvičení a na Barrandově se 
pak uskutečnili lekce Nordic walkingu. Všude bylo zajištěno hlídání dětí. 
 
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. 
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4. Doprava 
 
 

Po čtyřměsíční rekonstrukci se v půlce září otevřel poslední opravovaný úsek tramvajové trati 
do Řep. Změnami prošly jak samostatné zastávky, které jsou širší a bezbariérové, ale také je 
nově doplňují informační panely s příjezdy nejbližších spojů. Tramvaje by měly také jezdit 
tišeji a rychleji. 

 
5. Počasí 

 
Měsíc září byl poměrně teplý. Přinesl dokonce i babí léto. Bilanci zhoršil až závěr měsíce, 
který byl poměrně deštivý a chladný. Došlo k opětovnému vzedmutí hladině řek ve 
šluknovském a frýdlantském výběžku. Škody se však se srpnovými povodněmi nedají 
srovnávat. 
 

 
 
 

 

6. Čekáme v říjnu 
 
V říjnu se uskuteční tolik očekávané volby do Zastupitelstva MČ Praha 5 a také hl. m. Prahy. 
Ve třech pražských obvodech se bude volit i do Senátu PČR.  
V říjnu si také připomeneme 92. výročí vzniku samostatné Československé republiky. U této 
příležitosti budou předány záslužné medaile MČ Praha 5. Tu by měla in memoriam obdržet i 
Milada Horáková. Na její počest pak bude odhalena na Smíchově socha autora Olbrama 
Zoubka. Třetího dílu se také dočkaly Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5. Zahrnují zejména 
umělce a politiky z doby nedávné až současné. Křest se uskuteční v Reinerově sále 
v Portheimce. V její galerii pak bude vystavovat fotograf Ladislav Postupa. 
 


