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Prahu 5 rozvíjíme společně s vámi
Léto a čas prázdnin slibují méně starostí 
a více odpočinku, sportu nebo pohybu v pří-
rodě a  hlavně společných zážitků. A  jen 
málokterá část Prahy toho nabízí tolik jako 
naše Pětka. Zelené parky, jedinečný kus 
chráněné přírody v Prokopském údolí, pů-
vabná železniční trať Pražský Semmering 
nebo třeba má oblíbená náplavka, která 
žije nejrůznějšími akcemi. Neměnila bych. 

Pětka je pestrá, atraktivní, rychle roste 
a mění se. Staví se moderní čtvrť na Smí
chově, kde vznikne nejmodernější nádraží 
ve střední Evropě, rozrůstá se sídliště na 
Barrandově, rozvíjí se Radlické i Motolské 
údolí. Takový rozvoj nutně potřebuje jas
nou vizi a především ohleduplný přístup ke 
všem, kteří zde žijí a vychovávají své děti už 

dnes. Přesně proto jsem společně s vámi 
vytvořila pro Prahu 5 strategii rozvoje na 
dalších deset let a hlavně chráním zelenou 
Pětku a  její obyvatele před zátěží a  vším 
dalším, co s sebou výstavba nese.

Rozvoj Pětky by
chom ale měli brát  
pozitivně. Je to příle
žitost budovat mo
derní infrastrukturu, 
nové školy a školky. 
Vznikají nové podni
ky se stále lepšími 
službami i nové pracovní příležitosti. Veřej
ný prostor se stává příjemnějším a bezpeč
nějším. Zanedbaná místa oživujeme, vytvá
říme příležitosti pro setkávání lidí, do ulic 
a parků vnášíme umění a originalitu.

Měnit tak velkou městskou část k lep
šímu vyžaduje také měnit zaběhlé pořád
ky a to chce trpělivost. Řada pro Pětku dů
ležitých projektů je totiž běh na dlouhou 
trať. Z ulic vytlačujeme tvrdé drogy, rekul

tivujeme naše par
ky, budujeme byd
lení pro seniory. 
Proběhla rozsáhlá 
reorganizace úřa
du, na jehož chodu 
se nám tak podaři
lo výrazně ušetřit. 

Získané finance jsme okamžitě investovali 
třeba do rozvoje našich škol. Za poslední tři 
roky jsme vytvořili místa pro 440 nových 
dětí, a zatímco v jiných městských částech se 
spádové děti pravidelně losují, u nás se tak 

neděje. To vše jsou věci, které jsou vidět po
stupně, z jejich vývoje mám ale dobrý pocit. 

Vize je důležitá, stejně tak i pracovití lidé, 
kteří ji s vámi sdílejí a realizují. A přesně 
s takovými lidmi na radnici i v Poslanecké 
sněmovně spolupracuji. Za Pětku kope-
me bez ohledu na barvu trička, proto jsme 
se společně v ODS a TOP 09 rozhodli usilo-
vat o vedení Prahy 5 ve volbách, které nás 
čekají v září. Jsem přesvědčena, že máme 
za sebou mnoho dobré práce, díky které je 
život na Pětce lepší. Podpořte nás znovu 
a Pětku rozvíjejte společně s námi.

Vaše starostka a poslankyně
Mgr. Renáta Zajíčková

„Budoucí Pětku vidím 
moderní, kulturní

a bezpečnou.“

Mgr. Zdeněk DoležalBc. Martin Damašek, M.A. Ing. Jan Kavalírek Bc. Lukáš Herold Ing. Savina Finardi, Ph.D.Mgr. Renáta Zajíčková

Město nese odpovědnost za všechny své 
obyvatele včetně mladých rodin či senio-
rů. Proto také připravujeme na městských 
pozemcích projekty dostupného druž-
stevního bydlení, například v  Radlicích. 
Zároveň hlídáme, aby developeři s novou 
bytovou výstavbou v rozvojových lokali-
tách neopomenuli dostatečnou vybavenost 
a  pro myšlenou dopravní infrastrukturu. 
Chráníme vilové čtvrti před naddimenzo-
vanými bytovými domy. V  rozrůstajících 
se lokalitách řešíme potřebu a podobu no-
vých škol a školek a věnujeme se i vytvá-
ření nových veřejných prostranství, jako 
jsou parky.

 

Změnili jsme přístup k rozvojovým lokalitám 
Pětky. Ještě před šesti lety byly totiž nejen 
v Praze 5, ale v celé Praze povolovány by
tové projekty bez kontextu s  okolím a  bez 
zajištění nezbytné občanské a  veřejné vy
bavenosti. „Problémy z toho vyplývající řeší
me dodnes, ať už se jedná o nedostatek míst 
ve školách a školkách, nebo chybějící služby 
a vybavenost. Proto jsme začali rozvojové lo
kality řešit komplexně a podařilo se nám jako 
první městské části v  Praze schválit zásady 
pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné 
infrastruktury. Stali jsme se tak inspirací pro 
další samosprávy,“ konstatoval Zdeněk Do-
ležal (ODS), radní pro územní rozvoj. Pokra-
čování na další straně.

Developerské projekty 
hlídáme, rozšiřujeme zeleň

Dětské hřiště v Kinského zahradě
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„Za každý metr hrubých podlažních ploch zá
měru odpovídajícího podmínkám územního 
plánu tak developeři dnes přispívají na rozvoj 
infrastruktury 700 korunami a za každý metr 
navýšený změnou územního plánu 2 100 ko
run. Tyto investiční příspěvky 
samozřejmě nejsou takzvaně po
platek za přimhouření oka. Ne
schválíme záměr nevhodný pro 
danou lokalitu, zejména ve veřej
né zeleni,“ doplnil Martin Damašek (TOP 09), 
místostarosta pro majetek.

Příkladem dobré praxe revolučního pří
stupu je developerský projekt na Bar randově, 
kde se investor zavázal mimo jiné vybudovat 
část veřejné okružní komunikace, zajistit 

a převést městské části dostupné pozemky 
pro vybudování okružního parku, pro ve
řejné vybavení a sport nebo pro tramvajo
vou trať. Další podobná spolupráce funguje 
v Radlicích i na Smíchově. V rámci dohod by 

v budoucnu měly na území Pětky přibýt čty
ři nové základní a mateřské školy. 

Kromě dostatečné infrastruktury pro
sazujeme u nové rezidenční zástavby rovněž 
dostatek zeleně. Nový park tak již developer 
nechal vzniknout a  převedl na městskou 

část v  areálu Waltrovka. „Další dva nové 
parky o celkové rozloze 22 tisíc metrů čtve
rečních přibydou v  rámci projektu Smíchov 
City a  zmínili jsme už okružní park u  nové 
výstavby na Barrandově zahrnující sporto

viště, volnočasové aktivi
ty, ale i  jezírka s  trvalou 
hladinou vody. Developer 
pro park už vykupuje po
zemky. Velmi mě těší, že 

se nám podařilo vykoupit pozemky parku Ka
valírka a ochránit tak zeleň před výstavbou,“ 
sdělil Martin Damašek.

Městská část Praha 5 jako účastník územ
ních řízení brání necitlivě objemné zástavbě 
na místě původních vil. „Svou městskou část 

známe a pro posuzování jednotlivých inves
torských záměrů jsme schválili jednoznačná 
pravidla, co je ve stabilizovaných územích 
přijatelné a co již nikoliv. Pravidla jsme na 
základě dosavadních zkušeností letos aktua
lizovali, aby bylo úplně jasné, že nová zástav
ba musí odpovídat té původní co do objemu 
i zastavěné plochy,“ vysvětlil radní Zdeněk 
Doležal.

„Zachování zeleně a estetiky vilových
čtvrtí je pro nás klíčové.“

Absolvovali jsme individuální jedná-
ní se všemi odbory a detailně s nimi 
analyzovali jejich provozní výdaje. 
Hledali jsme prostor pro možné úspo-
ry, samozřejmě s ohledem na to, aby 
nedošlo k  žádnému omezení kvality 
služeb úřadu.

Jsme přesvědčeni, že v každé veřejné 
instituci jsou rezervy, které je třeba 
v těžších dobách využít, i když to nebý

vají populární opatření. Chceme, aby 
měla Praha 5 štíhlý, digitální a moder
ní úřad. 

Jen na snížení byrokracie, počtu 
úřed níků a externích spolupracovníků 
městská část ušetří přes 20  milionů 
korun ročně. Dalších 10 milionů pak na 
správě úřadu, provozu kanceláří, kon
zultačních službách. Výrazné škrty jsou 
rovněž v  oblasti PR, na propagačních 
akcích nebo reprezentačních výdajích.

Provozní náklady radnice 
snižujeme bez omezení 
kvality služeb úřadu

Peníze městské části nesmí spolknout byrokracie a  úřad, naopak je potřeba je co 
nejvíce investovat do zvelebování Prahy 5. To je zásada, kterou se řídíme, a budeme 
v  tom pokračovat i  v dalších letech. Důkazem, že nejde o  prázdná slova, je fakt, že 
jsme do roku 2022 vstoupili s nejvyšší úsporou provozních výdajů radnice v novodobé 
historii. O ušetřených téměř 100 milionů jsme tak mohli navýšit letošní investice do 
růstu životní úrovně obyvatel městské části. Také volné peníze jsme poprvé nechali 
pracovat pro roční až 30milionový výnos ve prospěch Prahy 5. 

„Naše politika řádného hospodáře je jasná. 
Praha  5 není zadlužená a  tak to i  zůstane. 
Rezervy hledáme ve vlastních zdrojích. Ve
řejné peníze tedy takzvaně neprojídáme, ale 
smysluplně investujeme. Díky vysokým pro
vozním úsporám si městská část může v roce 
2022 dovolit vyšší investice, celkově přes 
430 milionů korun,“ konstatoval Jan Kava-
lírek (TOP 09), radní pro finance a evrop
ské fondy, a dodal: „Vlo
žíme je do rozvoje Prahy 5 
a  zvyšování komfortu ži
vota našich občanů. Do zve
lebování kvality našich škol 
a  školek, veřejných pro
stranství a parků, do vý
stavby nových parkovacích 
míst, dostupného bydlení 
a bydlení pro seniory, ale 
třeba i do posílení péče o zeleň, do sociální 
oblasti nebo bezpečnosti. Na tom naopak še
třit nebudeme.“

Kromě úspor na výdajové stránce radni
ce začalo současné vedení Prahy 5 aktivně 
hospodařit s volnými finančními zdroji, které 
má městská část na běžných účtech, a chrá
nit tak jejich reálnou hodnotu proti inflaci. 
„Připravil jsem a prosadil vložení 400 milionů 
korun do nákupu převážně českých státních 
dluhopisů skrze Komerční banku, dalších 

450 milionů jsme uložili na spořicí účty s lepší 
úrokovou sazbou. Obě opatření jsou velmi kon
zervativní a budou Praze 5 generovat bezpeč
né výnosy. Takto aktivní přístup je pro Prahu 5 
nový,“ potvrdil Jan Kavalírek s tím, že opat
ření by městské části měla ročně přidat do 
rozpočtu výnos až k 30 milionům korun. 

Nedílnou součástí hospodaření a cestou, 
jak navýšit příjmy městské části, je aktivní vy

hledávání externích zdrojů 
financování, například do
tačních příležitostí. „Máme 
zkušenosti a umíme pro
jekty a  žádosti o  dotace 
kvalitně připravit. Za po
slední roky se nám poda
řilo pro Prahu 5 získat na 
dotacích na desítky projek
tů přes 84  milionů korun. 

To považuji za velký úspěch,“ upozornil Jan 
Kavalírek. Pro další období připravuje vede
ní městské části projekty, kde by se celková 
suma získaná na dotacích měla blížit 150 mi
lio nům korun. 

Nové dotační tituly budeme směřovat 
primárně do školství, ať už na moderni
zaci zázemí, či zvýšení kapacit, ale také 
třeba na aktuální zateplení polikliniky na 
Barrandově nebo výstavbu bydlení pro se
niory Prahy 5.

Šetříme na byrokracii 
a rekordně investujeme

Dlouhodobě pracuji na tom, abych naše-
mu veřejnému prostoru navrátila důstoj-
nost. Chci z našich ulic vytlačit uživatele 
drog a umožnit místním žít opět normální 
a klidný život. Bez starostí, kdo doprovodí 
děti do školy a co (nebo kdo) bude ležet pod 
lavičkou v parku nebo na dětském hřišti. 

Na vině je zanedbaný systém poskytování 
služeb pro závislé. Kontaktní centra jsou 
podfinancovaná a přetížená, proto se oko
lo nich shlukují problémy. Podle zkušenos
tí ze zahraničí by Praha měla mít těchto 
center minimálně deset. Máme pouze tři, 
z toho dvě u nás na Pětce. Přes deset let 
tak neseme zátěž za celou Prahu. 

Přestože například kontaktní centrum 
Progressive dlouhodobě odvádí záslužnou 

práci, od hlavního města se mu nedostává 
adekvátní podpory a  je značně přetíženo. 
Sociální pracovníci se neprávem ocitají v po
zici, kdy na ně frustrovaní obyvatelé pohlížejí 
s nepochopením. Nejen 
radnici, ale i samotným 
obyvatelům došla trpě
livost. Žádost s  výzvou, 
aby tomuto kontaktnímu 
centru byla vypovězena 
nájemní smlouva, podepsalo 40 bytových 
družstev, majitelů bytových domů a míst
ních podnikatelů, loňskou petici dokonce 
přes 600 obyvatel. Za občany pevně stojíme, 
proto s centrem jednáme o ukončení nájmu. 

V našem zájmu rozhodně není, aby lidé 
v nouzi zůstali bez pomoci, proto jsem hlav
nímu městu nabídla pomoc. Osobně chci 

přispět k tomu, že v Praze vznikne moderní, 
přehledná, propojená a dostupná síť těchto 
služeb, jejichž provoz ale nezatíží obytné 
zóny. V září minulého roku jsme se staros

tou Prahy 1 a starostkou Prahy 2 vyzvali 
v deklaraci hlavní město k restartu sociál
ních služeb pro uživatele drog a lidi bez do
mova. Po neutuchajícím tlaku z mé strany 
jsme od primátora po několika měsících 
konečně dostali odpověď. Přestože je velmi 
obecná, reaguje na všechny naše požadav
ky. Magistrát konečně přestal dávat ruce 

pryč od problémů, které zatěžují veřejný 
prostor Prahy 5 i celého širšího centra.

Mezitím samozřejmě nezahálíme. Vy
jednali jsme se státní policií převelení spe
ciální protidrogové jednotky. Městská po
licie posílila pravidelné hlídky strážníků. 
U TSK Praha jsme zajistili četnější a peč
livější úklid. Podařilo se odstranit roky 
opuštěný stánek ze zastávky U Zvonu, kde 
se dokonce ukrýval celostátně hledaný 
člověk. Přestože je stále na čem pracovat, 
situace je oproti minulým letům výrazně 
lepší. Pevně věřím, že to tak vnímáte také.

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka Prahy 5,
poslankyně 

Čisté a bezpečné ulice jsou pro Pětku téma číslo jedna

„Rozvíjíme Pětku 
bez zadlužování 
a s rekordními 

výsledky.“

„V Poslanecké sněmovně jsem založila pracovní 
skupinu a navázala spolupráci s Úřadem vlády 

a národním protidrogovým koordinátorem.“ 

Mgr. Zdeněk Doležal
Bc. Martin Damašek, M.A.

SPOLEČNĚ PRO PRAHU 5
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Zeleň pro lepší klima, estetický veřejný prostor, čisto kolem košů, opravené chodníky, 
nápaditá hřiště, energetické úspory… Kvalitní životní prostředí pro nás všechny má 
mnoho aspektů, o které je třeba intenzivně pečovat. Proto jsou zeleň, energetika či in-
vestice do revitalizace veřejných prostranství oblastmi, kam směřujeme masivní část 
rozpočtu městské části, a to více než 140 milionů korun.

Jen na správu 17 parků, zeleně a veřejného 
prostranství Prahy 5 šlo letos přes 100 mi
lionů korun. Finance směřují do svozu od
padu z  košů městské části, ale třeba i  na 
odstranění černých skládek. Ačkoli opravy 
chodníků jsou primárně v gesci TSK Praha, 
radnice na jejich rychlejší opravu vyčleni
la 11 milionů korun. V metropoli ojedinělá 
dotace šla také na zajištění provozu auto
busové linky 121 ze Žvahova na Barrandov.

„Každá lokalita Pětky musí mít svůj upra
vený park s  udržovaným dětským hřištěm 
včetně možnosti jednoduše se sem dopravit 
městskou hromadnou dopravou. To je přes
ně ten benefit, který musí veřejné prostředky 
obyvatelům města přinášet,“ říká Jan Kava-
lírek (TOP 09), radní pro finance a evrop
ské fondy.

Chytré zateplení i solární panely na 
střechy
S ochranou klimatu a snižováním uhlíkové 
stopy města úzce souvisí aktivní přístup k na
plňování zásad udržitelné energetiky, tedy 
úsporného energetického systému města pří
větivého k přírodě, nejlépe za pomoci alter
nativních zdrojů energie. 

„V Praze 5  uskutečňujeme hned několik 
projektů ke zlepšení klimatu a k energetickým 
úsporám. Snižujeme energetickou náročnost 
budov školských zařízení, například školky 
Slunéčko v Košířích či ZŠ a MŠ na náměstí 
14. října na Smíchově,“ konstatoval Lukáš 
Herold. 

V roce 2021, tedy před zvýšením cen ply
nu, zaplatila Praha 5 za energie ve svých 
budovách včetně škol přes 35 mil. Kč. Je 
jasné, že toto číslo poroste.

„Urychlili jsme investice do snižování ener
getické náročnosti budov Prahy 5. Zřídili 
jsme energetický tým a pracujeme na zave
dení systému hospodaření s energiemi. Díky 
tomu omezíme spotřebu, ušetříme prostřed
ky a současně ulevíme životnímu prostředí. 
V radě městské části jsme schválili strate
gický dokument a nyní pracujeme na vytvo
ření energetické směrnice,“ informoval Jan 
Kavalírek, který zároveň dodal, že dalším 
zdrojem výrazných úspor mohou být alterna
tivní zdroje energie. „Prověřujeme možnosti 
umístění fotovoltaických panelů na střechy 
pěti školských zařízení. Zkontrolujeme sta
tiku střech a provedeme ekonomické kalku
lace. Předpokládáme, že tak lze ušetřit mi
lio ny korun ročně.“

Pětku rozvíjíme společně s vámi
Pětka je domovem nás všech, všichni by
chom tedy měli mít možnost ovlivnit její po
dobu. Proto se Pětka připojila k programu 
participativního rozpočtu, ve kterém sa
motní obyvatelé rozhodují o tom, jaké smy
sluplné projekty vzniknou přímo v  místě, 
kde žijí nebo tráví volný čas.
 „Protože v  tento demokratický princip vě
říme, vyčlenili jsme letos pro přijímání no
vých projektů 7 milionů Kč, o kterých bude 
veřejnost rozhodovat,“ uvádí Lukáš Herold 
(ODS), místostarosta pro kulturu, obnovu 
památek a oblast sociálních bytů. 

Zlepšování životního 
prostředí jsou investice 
do zeleně, ale třeba i do  
fotovoltaiky na školách

Park Kavalírka 
Připravujeme kompletní rekultivaci par
ku. Práce za zhruba 38 mil. Kč začnou 
na začátku roku 2023.

Park Chaplinovo náměstí
Právě probíhá kompletní rekultivace 
frekventovaného barrandovského par
ku, do jehož obnovy jsme investovali 
přes 40 mil. Kč.

Park Na Pláni
Brzy zde vznikne krásný ovocný sad, 
hřiště na volejbal, street workout, dět
ské hřiště, altánek i ohniště. Na inves
tici právě žádáme dotaci 8 mil. Kč.

Park Mrázovka
V parku kromě jiných oprav a údržby 
zeleně proběhne také kompletní rekon
strukce chodníků.

Do veřejného prostoru Prahy 5
míří stamilionové investice

Výstavbu nových bytů v Praze 5 vítáme, 
nikoliv však na úkor zelených zón. Jen 
v tomto roce jsme proto na radnici zamítli 
zhruba desítku žádostí soukromých spo-
lečností o výměnu či koupi pozemků v ma-
jetku hlavního města Prahy. Bránit budou-
cí výstavbě v  zelených zónách budeme 
i nadále. Nezastavěný hodláme ponechat 
nejen Paví vrch s památnými stromy.  

Praha 5 patří mezi městské části, kde se 
v posledních letech intenzivně staví mno
ho nových objektů soukromých investorů. 
Proměnil se areál bývalé továrny Waltrov

ka, kde vznikly bytové domy, kanceláře i ob
chody. Mezi Knížecí a Smíchovským nádra
žím vyrůstá z rumiště nová čtvrť Smíchov 
City. Místo brownfieldu bývalého zlíchov
ského lihovaru vzniká kvalitní projekt, kte
rý kromě bydlení nabídne široké spektrum 
služeb, kultury i zelený vnitroblok. V těch
to případech je výstavba na městských 
pozemcích smysluplná, protože dává nový 
význam a podobu nevyužitým, často zane
dbaným, nebo dokonce kontaminovaným 
územím.

„Brownfieldy jsou pozůstatkem většinou 
průmyslové činnosti. Jsou to často léta za

nedbané, neprostupné a nebezpečné areály. 
Výstavbu a rekultivaci na takových územích 
rozhodně podporujeme,“ konstatoval Zde-
něk Doležal (ODS), radní pro územní rozvoj, 
a dodal: „S developery se nám navíc daří vy
jednávat investice nad rámec jejich projektu, 
a to do rozvoje infrastruktury, veřejného pro
storu nebo školství. Koresponduje to s kon
cepcí města malých vzdáleností, tedy že to 
všichni budeme mít do práce, za vzděláním 
i zábavou v docházkové vzdálenosti, aniž by
chom museli míjet vybydlené lokality.“

Ne vždy jsou však stavební záměry vše
stranně prospěšné, a to v případech, kdy se 
investoři snaží skupovat pozemky v atrak
tivních lokalitách s převahou zeleně. „Proti 
tomu budeme i nadále bojovat. Chceme, aby 
Praha 5 zůstala jednou z nejzelenějších měst
ských částí. Je potřeba přírodu v centru měs
ta udržet pro naše potomky,“ vysvětluje Mar-
tin Damašek (TOP 09), místostarosta pro 
majetek.

Jen v  letošním roce se zástupci ODS 
a TOP 09 v městské radě zasadili o zamít
nutí dalších desítek projektů naplánovaných 
investory v zelených zónách Prahy 5. V klidu 
tak nadále porostou stromy na Pavím vrchu, 
který je oblíbeným cílem procházek. O koupi 
části pozemku tu požádala soukromá firma, 

která v Praze 5 již postavila několik bytových 
domů a vlastní navazující pozemek, jenž by 
se prodejem zpřístupnil. „Nebyl znám celý 
záměr žadatele, jen to, že požadovaný poze
mek měl sloužit ke zbudování komunikace, 
která by případně umožnila novou výstavbu 
právě v zeleni atraktivního Pavího vrchu. Naše 
negativní stanovisko podpořil i Odbor územní
ho rozvoje hlavního města Prahy a Odbor ži
votního prostředí Prahy 5, podle kterého jsou 
městské pozemky v ochranném pásmu dubů 
letních,“ říká Martin Damašek.

Další ochráněnou lokalitou je přírodní 
rezervace Prokopské údolí. Tady žadatel stál 
o odkoupení pozemku u biocentra Baš ta, kte
rý je součástí ochranného pásma rezerva
ce, aby rozšířil svoji zahradu.  

„V těchto případech je nutná opravdu zvý
šená opatrnost. Je známa řada případů, kdy 
se za zdánlivě nevinnou žádost soukromníka 
schovala snaha developera postupně a ne
nápadně pospojovat menší pozemky v zele
ni pro realizaci bytového projektu,“ uzavírá 
radní Zdeněk Doležal. 

Bráníme prodeji pozemků v zelených zónách

Bc. Lukáš Herold
Ing. Jan Kavalírek

Farmářské trhy i zábava v místě 
historické vozovny Košíře
Klamovka, Kavalírka, Košíře i Kotlářka potřebují své centrum, které doplní 
občanskou vybavenost a stane se přirozeným místem setkávání. 

Za ideální místo považujeme areál vozovny Košíře, kde vybudováním malého ná
městí dojde k přirozenému propojení ulic Plzeňské a Vrchlického s přístupem do 
parku Klamovka. Historicky cenný soubor budov tak proměníme v živý a funkční 
veřejný prostor.
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Výhled z Dívčích hradů na Pražský Semmering a Prokopské údolí

Vozovna Košíře v podobě tržnice s upraveným okolím. Zdroj: IPR.

Mgr. Zdeněk Doležal
Bc. Martin Damašek, M.A.



04    PĚTKA SPOLEČNĚ / ČERVEN 2022 NOVINY PRO OBYVATELE PRAHY 5

Již 15 let Pětka organizuje soutěž mladých 
talentů s Pražskou filharmonií, pravidelně 
pořádá také soutěž pro výtvarně nadané 
děti Mladá paleta nebo organizuje celou řadu 
výstav.

Kultura však nejsou jen akce. „V ulici Eliš
ky Peškové kompletně renovujeme původně 
opuštěný dům. V jeho přízemí vznikne záze
mí pro kulturněkomunitní centrum. Otevře
no bude ještě letos. Vznikne tu navíc osm no
vých bytů,“ dodává místostarosta Herold. 
Dalším významným projektem naplánova
ným na podzim tohoto roku je vybudová
ní svatebního altánu v parku Sacré Coeur. 
„V tomto krásném místě nad Andělem budu
jeme nejen pro budoucí novomanžele objekt 
s obřadní síní a výstavní galerií. Altán s no
vým pavilonem doplní služby stávající ob
řadní síně s krásnými výhledy na metropoli,“ 
představil projekt Jan Kavalírek (TOP 09), 
radní pro finance.

Památník významného spisovatele a pub
licisty Františka Peroutky, který bydlel a tvo
řil v domě v Matoušově ulici poblíž parku 
Portheimka, bude již brzy dotvářet charak
ter a  atmosféru veřejného prostranství 
této lokality. Na jeho podobu byla vyhláše
na výtvarná soutěž, kterou financovalo hlav
ní město Praha. „Porota vybrala dílo architek
ta Radka Talaše pojmenované Jací jsme, které 
názvem a konkrétní citací odkazuje na stej
nojmennou Peroutkovu knihu, tvarově pak 

k ikonické spisovatelově dýmce. Leštěný ko
vový povrch pomníku bude odrážet okolí par
ku i  bezprostřední blízkost domu,“ vysvětlil 
Lukáš Herold.

Pětka také nepřetržitě podporuje řadu 
významných kulturních organizací, napří
klad provoz Švandova divadla, aby vstupen
ky na představení zůstávaly pro veřejnost 
cenově dostupné. Samozřejmostí je pravi
delná podpora poboček městské knihovny. 

„Na žádosti o podporu jednorázových i ce
loročních kulturních aktivit nebo prezentací 
a soutěžních akcí našich umělců v zahraničí 
jsme letos vyčlenili 4 miliony korun. Dotační 
programy v oblasti památek slouží samozřejmě 
k podpoře jejich obnovy a zachování. Na dary, 
individuální dotace a záštity pro koncerty, vý
stavy, festivaly, letní kina, dětské dny a další akti
vity zároveň přispíváme přes 4,3 milionu korun. 
Myslíme ale i na drobnosti, které lidem vnesou 
do života nečekané příjemné aspekty. Napří
klad jsme společně s Ondřejem Kobzou umís
tili na hřbitov Malvazinky Poesiomat. Je to milá 
zajímavost, která může vytrhnout člověka z kaž
dodenních starostí a nechá mu na chvíli odpo
činout,“ dodává Ing. Savina Finardi, Ph.D., 
(TOP 09), členka kulturní komise Prahy 5.

Pětka žije kulturou:  
letní kina, divadelní premiéry 
i festival pouličního umění
Vnímání estetiky a kulturního dědictví i podněty pro rozvoj ducha jsou důležité 
nejen pro dorůstající generaci. Pětka každoročně podpoří na osm desítek jed-
notlivých kulturních akcí místních spolků a dalších organizací.

Vyluštěnou tajenku zašlete na email: os.praha5@ods.cz, deset vylosovaných luštitelů se správnou odpovědí obdrží zajímavé ceny. Jejich jména zveřejníme v dalším vydání těchto novin v září.

 • Uzavřeli jsme memorandum s italským městem Pistoia – v září 
společně uspořádáme v ulicích Pětky mezinárodní Street art festival.

 • Zajišťujeme konání venkovních výstav i činnost Galerie Portheimka.

 • Spolupracujeme při pořádání open air koncertů v Kinského zahradě 
zaměřených na populární hudbu a filmové melodie.

 • Podporujeme práci místopisné skupiny pro navrhování názvů ulic, 
parků, mostů a jiných veřejných prostorů.

 • Bojujeme proti demolici objektů Nad Výšinkou 1258/15 – vila na 
Hřebenkách.

 • Připravujeme rozmístění pamětních desek, například malířky Toyen, 
herečky Marie Glázrové a operního pěvce Eduarda Hakena.

 • Zajistili jsme graffiti workshop pro děti ve spolupráci s RC Tatra 
Smíchov na zdi v ulici Pod Stadionem, zavedením programu 
„antigraffiti“ se nám daří zbavovat Prahu 5 nelegálních graffiti, a to 
i přímou podporou soukromých osob.

 • A mnoho dalšího…

Aktuálně z kultury na Pětce

Bc. Lukáš Herold
Ing. Savina Finardi, Ph.D.

SPOLEČNĚ PRO PRAHU 5


