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Lucie Vávrová: Do školství jsme
investovali miliardu
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Ve středu 1. září se hned 13 základních
škol v Praze 5 otevřelo více než 4000 školáků, přičemž 618 z nich vyrazilo s aktovkou do školy vůbec poprvé. Co nového na
ně čeká? Na to jsme se zeptali zástupkyně
starosty městské části Praha 5 a kandidátky ODS do blížících se komunálních
voleb Mgr. Lucie Vávrové, Ph.D., která se
také oblastí školství na radnici zabývá již
třetí volební období.
Kolik prvňáčků letos školy v Praze 5 přivítaly?
K zápisu jich přišlo 618, což je více než loni.
Mohou se školáci po prázdninách těšit na
nějaké novinky?
Určitě. Období prázdnin využíváme k největším opravám a rekonstrukcím. Letos to
byly čtyři školy – Fakultní ZŠ Barrandov II
při PedF UK, ZŠ Plzeňská, ZŠ a MŠ Radlická

Lucie Vávrová

► Pokračování na str. 3

Farmářské trhy v Praze 5 již počtvrté!
Čerstvé potraviny z produkce místních farmářů by dnes měly patřit ke standardu života.
Městská část Praha 5 proto pořádá v pátek 3. září již čtvrté farmářské trhy.
V sobotu 3. září si budou návštěvníci
ve více než dvou desítkách stánků
umístěných na pěší zóně Anděl od
8.00 do 18.00 hod. moci vybrat z bohaté nabídky kvalitního a čerstvého
zboží od soukromých zemědělců a výrobců.
Budou zde pro ně připraveny utopence a nakládaný hermelín od neziskové organizace Portus, čerstvé bylinky,
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Cvičení s Prahou 5

Kondiční cvičení a Nordic walking zcela zdarma
si můžete dopřát v parku na Dětském ostrově a také na sídlišti Barrandov na konci Lamačovy ulice a v přilehlém Dalejském háji. Městská část
Praha 5 zde až do konce října ve spolupráci se studiem Davida Huffa
pořádá pravidelné lekce pro rodiče s dětmi i aktivní seniory.

Čtěte na str. 6

sadba a letničky, houby, sýry, mošty, ovoce
a zelenina, košíky, pštrosí produkty, uzenářské výrobky včetně rybích, včelí a rakytníkové produkty či oblíbené koření.
Smíchov a přilehlé osady byly až do
19. století převážně zemědělskou oblastí.
Pěstovaly se zde vinná réva, chmel, obilí
i řepa cukrovka. Vynikalo také zdejší ovocnářství, zelinářství a květinářství. V roce
1880 bylo jen na Smíchově evidováno
57 včelích úlů. Není proto divu, že se zde
konaly pravidelné, hojně navštěvované zemědělské trhy. Na tuto tradici navázala
v roce 2010 také smíchovská radnice.

AKTUALITY

Příprava volebního
programu ODS
Praha 5 finišuje!
Na kvalitě života v Praze 5 se podílíme
již několikáté volební období a není pochyb o tom, že naše městská část prochází permanentním obdobím rozkvětu.
Naším předsevzetím je v této práci pokračovat. Příprava volebního programu
ODS Praha 5 právě finišuje a už teď můžeme slíbit, že bude plný novinek, které
přinesou občanům Prahy 5 i jejím návštěvníkům zpříjemnění života v naší
městské části.
Zlé jazyky z Věcí veřejných tvrdí, že
parazitujeme na úspěších předchozího
vedení radnice. To je hloupost. Jde
o trpělivou práci členů ODS napříč jednotlivými garniturami. Každý přece ví,
tedy kromě členů VV, že bez týmové
práce nedokážete na radnici vůbec nic.
Úspěch ODS spočívá právě v tom, že
pracuje jako tým. Práci našeho týmu
může přetrhnout pouze tolik proklamované „křížkování“ kandidátů. V komunálních volbách je systém preferenčních
hlasů ještě tvrdší, než byl v letošních
parlamentních. Aby voliči mohli ovlivnit
pořadí kandidátky, musí překročit kvótu
10 % preferenčních hlasů kandidátovi
z celkového počtu hlasů pro stranu
(v parlamentních volbách platí kvóta
7 %). V jiném případě je jakákoliv snaha
voliče zbytečná, a navíc může za určitých
okolností svou oblíbenou stranu velice
poškodit!

Chcete, aby ve volbách
zvítězila vaše strana?
V praxi tento systém funguje především u malých stran, kde je mnohem
snazší princip preferenčních hlasů naplnit. Kandidáti velkých stran potřebují
mnohem více hlasů pro to, aby překročili
oněch 10 % hlasů pro stranu celkem.
Zajímavou variantu našeho volebního
systému by nabídlo uvolnění vysoké
kvóty na pět či méně procent. Voliči by
tímto krokem dostali možnost fakticky
bez problémů ovlivňovat pořadí kandidátek. V tuto chvíli jsou však pravidla jiná.
Máte oblíbenou politickou stranu, ale zároveň máte závažný problém s některou
osobou na kandidátce? Využijte maximální počet křížků (podle počtu mandátů
do zastupitelstva), jen svému neoblíbenci se vyhněte obloukem. Nezapomeňte však na pravidlo: nedáte-li hlas
„své“ straně kvůli jednomu neoblíbenému kandidátovi, poškodíte tím celou
stranu a vlastně i sami sebe. A vy přece
chcete, aby ve volbách zvítězila vaše
strana!
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Milan Jančík:

Raději budu pro lidi kontroverzní
s výsledky, než sympaťák bez nich
Celých 12 let stál v čele Prahy 5. Ve své
funkci čelil také následkům katastrofálních povodní, ale i mnoha útokům na svou
osobu a postoje. Letos v červenci starosta
Prahy 5 Milan Jančík svou funkci na
vlastní žádost opouští. Bez lítosti, jak sám
tvrdí.

Nový Smíchov, s kolegou Škaloudem jsme
poklepávali na základní kámen Zlatého
Anděla. A bylo na nás, aby se to všechno
podařilo dotáhnout do úspěšného konce.
Excelentní práci tu odváděli i úředníci – jen
vydat stavební povolení na Zlatý Anděl, Anděl City a Nový Smíchov, což jsou stavby dohromady za zhruba 8 miliard
korun, nebylo nic jednoduchého.
Podle vašich kritiků se Praha 5
stala během vašeho starostování rájem developerů, pod jejichž tlakem zmizela většina
zeleně.
Nesnažili jsme se zlikvidovat zeleň – naopak, investovali jsme
spoustu peněz do její údržby
a obnovy. Máme tu krásné parky, 63 dětských hřišť a mnohé
další rozlehlé zelené plochy.

Co vás k předčasnému odchodu z funkce
přivedlo?
Pochopil jsem, že celý problém Jančík už se
ocitl ve zcela iracionální rovině a že boj
s médii, která vytvářela obraz Jančíka–gaunera, se nedá vyhrát. Nechtěl jsem tým,
kter ý byl za mnou a potažmo celou ODS
touto negativní kampaní zatěžovat.
Objevily se informace, že přesto zůstáváte
v čele ODS Prahy 5. Jsou pravdivé?
V žádném případě. Jsem nadále jen řadovým členem zdejší organizace.
Vaše osobnost je považována za velmi kontroverzní. Pro mnohé jste lump a gauner.
Vadí vám, že nejste oblíbený?
Politik, pokud chce něco dokázat, nemůže
být oblíbený. Protože jakmile uděláte nějaké
zásadní rozhodnutí, vždycky si někoho znepřátelíte. Já a můj tým, rada městské části,
jsme se snažili naplnit program, se kterým
jsme šli do voleb. A šli jsme za tím, přestože do mě moji odpůrci z různých stran bušili, jaký jsem špatný. A tu proměnu jsme
dotáhli. Takže raději budu pro lidi stokrát
kontroverzní a lump a nevím co všechno,
ale s výsledky, na které mohu být hrdý, než
aby si lidé řekli: Byl sice fajn, ale vlastně
nic neudělal.
Za váš bezesporu nejviditelnější úspěch
lze považovat proměnu Smíchova, především křižovatky Anděl. Podle některých se
však chlubíte cizím peřím.
To odmítám. Je pravda, že naši předchůdci
udělali určité dílčí kroky, ale my jsme stáli
u samotné realizace. Byl jsem u toho, když
se začala kopat jáma pro obchodní centrum

Přesto jste po celé své starostování čelil silné a různorodé kritice.
Jak to vnímáte zpětně?
S nadhledem. Pamatuji si, jak každá debata
s veřejností, která se bála o své krámky
a živnosti, končila tím, zda budou zachovány veřejné záchodky. Pokud bychom se
tehdy zalekli a ustoupili od našich plánů,
tak tu dodnes žádné nové centrum Prahy
nestálo. Praha 5 by zůstala špinavou průmyslovou periferií. Dnes, když někdo přijede
do Prahy a chce si dát někde sraz, dá si ho
u Anděla. Večer tu těžko najdete volné
místo v restauraci. Navíc tolik diskutovaná
obchodní centra dala spoustě lidí práci.
Co vnímáte jako svůj rest?
Především některé dopravní stavby, které
se nám společně s městem nepodařilo dotáhnout. Zejména Radlickou radiálu, což je
ohromě nákladná stavba, která je nad možnosti rozpočtu města a neobejdeme bez
spolupráce se státem.
Také se nám nepodařilo vyřešit problém
bezdomovců, ale upřímně – s tím si nevědí
rady nikde na světě.
Věříte, že vaši nástupci budou pokračovat
v nastartovaných projektech?
Po volbách přijde do vedení městské části
jiná skupina lidí, což je v pořádku, já mám
jen strach, aby se místo dalšího rozvoje
městské části jen neohlíželi do minulosti
a nesnažili se za každou cenu dokázat, že
všechno, co Jančík a jeho tým udělali, bylo
špatně. Ostatně všemožné audity, kterých
už na radnici proběhl bezpočet, prokázaly,
že hospodaření městské části je v pořádku.
Předávám ji s 840 miliony korun na účtu
a s 200 miliony korun v rezervním fondu.
září 2010

Vávrová: Do školství jsme investovali miliardu Nezapomeňte zapsat
potomky do kroužků!

Pokračování ze str. 1
a také ZŠ Weberova. Ale i v jiných školách
se děti mohou těšit na nově upravená hřiště, nové vybavení učeben a řadu dalších
drobností, které jim usnadní studium a zpříjemní pobyt ve školních lavicích. Například
jen do vybavení počítačových učeben jsme
za posledních osm let investovali přes 17 milionů korun a můžeme se pochlubit, že každá naše základní škola má dnes moderní
počítačovou učebnu.
S koncem prázdnin se opět stává aktuálním tématem předškolní péče – tedy mateřské školky a jesle. Má Praha 5 dostačující kapacity?
Jsem ráda, že mohu na tuto otázku odpovědět kladně. Celkový počet míst v mateřských školách jsme navýšili na 2014, abychom předešli jejich nedostatku. Podařilo
se nám uspokojit všechny žádosti, které vyhověly našim kritériím. Musíme především
upřednostnit naše občany, kteří zde mají
trvalé bydliště a kteří pracují, a teprve pak
volná místa doplnit o další zájemce. Na
konci srpna bylo ještě v obecních školkách
23 volných míst.
Chystáte budovat další školky?
Jdeme spíše cestou navýšení možné kapacity ve stávajících zařízeních. Sledujeme demografický vývoj v naší městské části a do
budoucna neočekáváme další boom v počtu
narozených dětí. Kapacita obecních školek
tedy zatím stačí. Umožnili jsme provoz soukromých mateřských škol v našich nemovi-

tostech za symbolické nájemné, tudíž poplatky za školné jsou v nich nižší.
A je šance umístit v Praze 5 dítě také do
jeslí?
Jako jedna z mála pražských městských
částí jesle máme, a to s kapacitou 25 dětí.
Nabízíme rodičům dvě možnosti, buď klasický denní pobyt, nebo takzvané klouzavé
pobyty, kdy maminky na mateřské mohou
dávat děti do jeslí jen pět dní v měsíci. Také
finančně podporujeme soukromá zařízení
tohoto typu.
Kde si myslíte, že má Praha 5 v oblasti
školství své rezervy?
Do budoucna je určitě třeba pokračovat
v rekonstrukcích školních zahrad a hřišť, ve
vzdělávání pedagogů, podporovat vznik alternativních předškolních zařízení i vznik
soukromé základní školy.
Blíží se komunální volby, nastal tedy čas
bilancování. Jak vidíte své dosavadní působení v tomto resortu?
Myslím, že se mohu ohlédnout za obrovským množstvím práce, která zásadně změnila tvář školství v Praze 5 k lepšímu. Věnovali jsme školství nadstandardní pozornost,
a to i v porovnání s jinými městskými částmi. Vždyť za posledních osm let investovala
městská část do této oblasti kolem miliardy
korun. Nemá smysl vyjmenovávat jednotlivé
dílky skládanky, ostatně posun mohou občané vidět sami.

Fakta a čísla o školství v Praze 5
Základní školy
– MČ Praha 5 zřizuje 13 základních škol (na jejich provoz letos přispěla částkou
73,4 milionu koruna to nepočítáme investice, kupříkladu ve školním roce 2000/1
to bylo jen 57 milionů korun na 15 základních škol).
– Všechny základní školy v Praze 5 mají moderní plně vybavené počítačové učebny
(velké i několik), do kterých městská část investovala přes 17 milionů korun.
– Všude, kde je to možné, bylo vybudováno či zrekonstruováno školní hřiště.
– Všechny školní jídelny prošly rekonstrukcí, aby vyhověly normám Evropské unie.

Mateřské školy
– MČ Praha 5 zřizuje 20 mateřpřispívá ročně částkou zhruba
24 milionů korun).
– Všechny žádosti o umístění
dítěte do školky, jež splňovaly
příslušná kritéria, byly letos
uspokojeny.
– K datu vydání bylo ve školkách
ještě 23 volných míst.
– Všechna veřejná dětská hřiště
na území Prahy 5 byla upravena podle norem Evropské
unie.

www.odspraha5.cz

ských škol (na jejich provoz

Od počítačů přes přírodní vědy, divadlo
a hudbu a další múzická umění po nejrůznější sportovní aktivity pro děti, ale
v některých případech i pro dospělé –
taková je nabídka kroužků v Praze 5.
Stačí si jen vybrat.

DDM Praha 5, Štefánikova
Zapsat se můžete do široké nabídky
kroužků denně od 1. 9. do 10. 9.
od 10.00 do 18.00 hod. ve DDM
Praha 5, Štefánikova 11. Přehled
a ceny jednotlivých kroužků najdete
na www.ddmpraha5.cz.
Stanice mladých přírodovědců DDM
Praha, Drtinova
Stanice mladých přírodovědců nabízí
kromě biologicky a botanicky orientovaných kroužků také kroužky výtvarné,
sportovní a kupříkladu divadelní nebo
kriminalistické. Zápis na školní rok
2010/2011 bude probíhat v kancelářích Stanice přírodovědců od 14 do 17
hod. Více na www.ddmpraha.cz.
KMC Barrandov
KMC nabízí jazykové kurzy pro rodiče
na mateřské či rodinné dovolené
s možností hlídání dětí. Ve školním
roce 2010/11 otevírá kurzy angličtiny,
němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny v různých stupních pokročilosti. Zápisy probíhají již od 23. 8.
do 13. 9. Přihlášky a informace jsou
k dispozici na info@kmcbarrandov.cz
nebo na tel.: 739 658 324.
ZUŠ Na Popelce, Košíře
Zápis do všech oborů se koná 1. 9.
a 2. 9. od 13 do 18 hod. Pro hudební
obory v budově na Popelce 18/1 a pro
výtvarné obory, taneční hodiny a literárně dramatickou výchovu v budově
Pod Klikovkou 13. Více informací na
www.zusnapopelce.cz.
ZUŠ Štefánikova
Zde probíhá zápis do výtvarného oboru,
a to v ateliéru ve 4. patře 1.–3. 9. od
13.30 do 17.00 hod. a 6.–7. 9. tamtéž
ve stejný čas. Pro taneční obor (věková kategorie 5–6 let) se zápis koná
v tanečním sále 1.–3. 9. od 14:00 do
17:00 hod. a na stejném místě a ve
stejný čas ještě 6. a 9. 9. Přihlášky
a další informace na zus-stef.wz.cz.
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Bytové hospodářství:

Pravý úhel pohledu
Pokračovat v privatizaci majetku městské části Praha 5 a z výnosů rozšiřovat bytový fond, nebo jak hlásá radniční opozice – stávající stav konzervovat? Aneb kdo si myslíte, že bude lepší
hospodář – soukromý vlastník, nebo město?
Nemovitý majetek městské části Praha 5 v dnešním majetku Hl. m. Prahy? Byly to
a zodpovědné hospodaření s ním, jeho soukromé osoby, které vinou dějinného
zvelebování až po nesouvývoje o tento majetek přišly,
hlas s jeho privatizací, to
resp. jim byl zabaven či byli fyjsou postoje opozice k tozicky zlikvidováni. Jen nepatrná
muto majetku MČ Praha 5.
část vlastníků zemřela, aniž po
Oproti tomu ODS se svými
sobě zanechala dědice. Jak se
koaličními partner y uskupotom nakládalo s tímto majettečňuje, a má to i ve volebkem v období pr vní republiky
ním programu, jeho rozsáha CK mocnářství? Přešel do
lou privatizaci, která začala
vlastnictví obce, která jej pouuž ve volebním období
žívala zásadně k charitativním
2002–2006. Co nás k toúčelům. Nikdy, ale opravdu nikmuto kroku ve skutečnosti
dy, s tímto majetkem nespekuvede? Nejpr ve se podílovala, neboť již tehdy bylo nevejme, co to majetek MČ
morální a společensky naprosto
vůbec je. Při pohledu do
nepřípustné s takto nabytým
Jaroslav Bartoš
katastru nemovitostí najmajetkem jakkoliv obchodovat!
deme jako vlastníka pouze Hlavní město
První vlna zabavení majetků přišla během
Praha. MČ jej má tedy pouze svěřen a každý druhé světové války, kdy byli tzv. nepřátelé
jeho prodej musí mít souhlas vlastníka, Říše fyzicky likvidováni a jejich nemovitý matj. Hl. m. Prahy. Z tohoto faktu by se tedy jetek přešel do vlastnictví tehdejších okumohlo zdát, že hlavní město Praha celá de- pantů. Masivní příliv majetku do vlastnictví
setiletí trpělivě budovalo a financovalo vý- státu, a poté i obcí přišel po roce 1948 tzv.
stavbu tohoto nemovitého majetku. Pravda znárodněním soukromého nemovitého maje ale úplně jiná. Město Praha, resp. MČ, jetku a jeho přechodem do rukou pracujípokud je mi známo, se této výstavbě vůbec cího lidu. Dodnes je to, dle mého názoru,
nevěnovalo, pouze na Plzeňské stojí tzv. největší loupež v dějinách tohoto státu. Po
domy města Košíř. Tyto domy byly posta- pádu komunismu a návratu demokracie
veny z veřejných prostředků tehdejší obce bylo morální povinností celé naší společKošíře. Kdo tedy postavil ostatní domy nosti navrátit tento majetek jeho opravdo-

vým vlastníkům. Co bylo ukradeno, musí být
vráceno – tak zněl památný a pravdivý výrok
jednoho polistopadového politika. Na základě celospolečenského konsensu byla v praxi
uskutečňována restituce. Ale co s nemovitostmi, jejichž vlastníky nebylo možno vyhledat, resp. již nežili oni a ani jejich potomci? Tento majetek přešel do vlastnictví
obce, resp. byl svěřen jiným oprávněným
subjektům. Jak s ním ale naložit? Zmíněné
řešení našich předchůdců bylo z morálního
hlediska sice správné, ale používat, resp.
předat rozsáhlé majetky v řádu stovek domů
na jakousi charitu bylo technicky nemožné,
a tak se přikročilo k jeho rozsáhlé privatizaci dle platných zákonů. Tím rozumíme prodej bytů i celých domů jejich oprávněným
nájemcům za ceny obsazeného bytu. Aby
bylo vyloučeno jakékoliv podezření ze spekulativního prodeje, ceny byly stanoveny
právě touto metodou ocenění obsazeného
bytu, což v praxi znamená cenu, která
jenom pokr ývá režijní náklady vložené do
těchto domů. Tato cena je hluboko pod
cenou tržní, což je právě, řekněme, jakýsi
charitativní pr vek celého prodeje. Tento
prodej se týká bytů obsazených jejich nájemníky.
ODS jako strana, která v minulosti nesla
a ponese i nadále největší zodpovědnost za
chod naší MČ, bude pokračovat s tímto druhem prodejů. Jsme totiž skutečně přesvědčeni, že je absolutně nemorální spekulovat
na trhu s takto nečestně nabytým majetkem,
nechci napsat přímo ukradeným. Dalším důvodem pro pokračování privatizace je naše
přesvědčení, že pouze soukromý vlastník je
schopen spravovat smysluplně a s nejnižšími náklady svůj majetek a není mu lhostejný jeho stav.
Jaroslav Bartoš
zastupitel MČ Praha 5

Barrandov má „nové“ náměstí
Zbrusu nové veřejné prostranství, rekonstruované Tilleho náměstí, projasnilo atmosféru Barrandova. Výsledkem rekonstrukce jsou elegantní dlažba, praktické lavičky, stojany na
kola, ale hlavně fontána s brouzdalištěm, která
v parných letních dnech dokázala osvěžit.
Barrandov je specifickou oblastí Prahy 5.
Ještě donedávna tomuto území chybělo kvalitní dopravní spojení, zábava a také „centrální“ náměstí. Moderní tramvajová trať na
Barrandov je dnes již jeho samozřejmou
součástí a z bazénu se od rána do večera
ozývá šplouchání rozjařených dětí i dospělých. V horkém letním dni si Barrandovští
mohli vyzkoušet další novinku, kterou pro
ně radnice Prahy 5 připravila. Zrekonstruované Tilleho náměstí nabízí ve svém středu
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fontánu navrženou
jako několik vodotr ysků, praktické
ocelové lavičky
a stojany na kola.
Návrh modernizace náměstí vycházel z potřeb moderní městské pěší
zóny. „Novým“ Tilleho náměstím však naše
práce pro obyvatele Barrandova zdaleka

nekončí. Nechejte se překvapit a sledujte
informace ve vaší Pravé pětce!
září 2010

Říkáme NE! herním
automatům
„V Praze 5 již nepřibude žádný nový videoloterijní terminál,“ říká místostarosta MČ
Praha 5 za ODS Lukáš Herold. Rada MČ
vyjádřila v rámci schvalovacího řízení ministerstva financí svůj nesouhlas s provozováním tohoto druhu automatů na svém
území.

Rekonstrukce
mostu na Šmukýřce

začala
Po dlouhých jednáních začala na konci
srpna dlouho očekávaná rekonstrukce
mostu v Beníškově ulici, který byl ve
velmi špatném technickém stavu.
Díky tomu došlo v roce 2008 k omezení dopravy v dané lokalitě.

Lukáš Herold

„Úsilí radnice o vyřešení potíží
se zahájením stavebních prací bylo
úspěšné, nyní je započata přeložka
inženýrských sítí a před uzavřením
mostu připravena instalace lávky
pro pěší,“ vyjádřil se radní Vojtěch
Zapletal. „Obnovení provozu a dokončení rekonstrukce předpokládá
zhotovitel stavby v průběhu prosince
tohoto roku,“ dodává.

Již na podzim 2009 se Rada MČ Praha 5
usnesla na zákazu vzniku nových heren. Šetření městské části i magistrátu prokázalo,
že tato zařízení vznikají i v místech, kde je
to naprosto nežádoucí. Situace vyvrcholila
zákazem zřízení konkrétní provozovny v blízkosti mateřské školky. Nyní radní rozhodovali o povolení provozu VL terminálů – výsledkem je plošný zákaz jejich provozování
na území celé Prahy 5.
Počet videoloterijních terminálů v minulosti stále narůstal, protože regulace jejich
používání není v zákoně přímo upravována.
Podle definice se totiž nejedná o výherní
hrací přístroje. Praha 5 se však snaží na
svém území herny a přidruženou činnost
programově omezit. Zákaz instalace těchto

přístrojů vytvoří precedens, který stávajícím
provozovatelům heren zamezí obnovovat
svůj přístrojový park.
Schvalování těchto zařízení bohužel nebylo a není v kompetenci jednotlivých městských částí, ale ministerstva financí. Jednotlivé městské části musejí dát souhlasné
či zamítavé stanovisko k žádostem umístění těchto zařízení. Nesouhlas MČ Prahy 5
je významným krokem k utlumení sociálně
patologických jevů, jako je gamblerství
a s ním často spojované kriminální aktivity.
Městská část chce rovněž zasáhnout proti
stávajícím automatům v rámci připomínkového řízení k nově připravované vyhlášce
hlavního města, která má jejich provozování
zásadně omezit.

Povodně 2010:

100 000 pro Višňovou

V návaznosti na nevyhovující dopravní stav dohodla MČ Praha 5 s DP
hl. m. Prahy zavedení náhradní autobusové linky č. 723, která tento nedostatek pomohla řešit a umožnila zachovat
kvalitní a důležitou dopravní obslužnost obyvatel v Košířích.

Jedna z povodněmi nejpostiženějších obcí na Liberecku, vesnička
Višňová, obdržela bezprostředně po zásahu ničivého živlu finanční
podporu 100 000 korun, kterou přímo na místo dovezl zástupce
Rady MČ Prahy 5. Celkem 50 000 korun městská část vyčlenila
ze svého rozpočtu a na dalších 50 000 korun se členové Rady složili ze svého.

„Bylo důležité reagovat co nejrychleji. S kolegy jsme odsouhlasili nejvyšší možnou
částku, kterou jsme v tu chvíli mohli jako
rada poskytnout. Zároveň jsem zahájil
s paní starostkou Matuškovou jednání o finanční podpoře vybraného konkrétního projektu v obci Višňová a tento materiál předložím na jednání zastupitelstva,“ říká místostarosta Lukáš Herold.
www.odspraha5.cz

„Naše městská část a obyvatelé Prahy 5 si
pamatují z roku 2002, co dokáže vodní
živel, snažíme se proto pomáhat a být solidární s jinými takto postiženými obcemi.
Tenkrát lidé pomáhali
jiní a jsem ráda, že teď
můžeme my podpořit
v této nelehké situaci
jiné,“ doplnila místostarostka Lucie Vávrová.
„V tuto chvíli opravdu
děkujeme za každou
pomoc. Naše obec se
pomalu vzpamatovává
z ničivé povodně. Pomáhají nám vojáci, hasiči, občané,“ vyjádřila
se starostka obce Višňová Marie Matušková,
která finanční dar osobně převzala.
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KULTURNÍ TIPY

KMC Barrandov
ZAHÁJENÍ SEZONY 2010/2011
pondělí 13. září 2010, 16–18 hod.
Trnkovo náměstí

Zacvičte si s Prahou 5
Kondiční cvičení a Nordic walking zcela zdarma si můžete dopřát
v parku na Dětském ostrově a také na sídlišti Barrandov na konci
Lamačovy ulice a v přilehlém Dalejském háji. Městská část Praha 5
zde až do konce října ve spolupráci se studiem Davida Huffa pořádá pravidelné lekce pro rodiče s dětmi i aktivní seniory.

Veselé odpoledne pro děti a jejich
rodiče – divadélko s pohádkou,
bublinová show, výtvarná dílnička,
kde se pokusíme vyrobit co nejdelší
stonožku, sladká odměna pro děti.
Těšíme se na vás.
Informace na e-mailu
info@kmcbarrandov.cz
nebo tel.: 739 658 324

Můžete zkusit kondiční cvičení spojené s hlídáním
dětí vhodné jak pro maminky, tak pro zdatné seniory. Kombinuje cviky na
zpevnění postavy s důrazem na správné držení těla
a zlepšení tělesné motoriky.
Dalším cvičením je Nordic walking – chůze s použitím speciálních sportovních holí. Tato aktivita je
vhodná pro všechny a svým
charakterem lehké aerobní zátěže především pro
lidi s nadváhou a aktivní seniory. Toto cvičení přirozenou formou posiluje svalový
korzet horní i dolní části těla a vylepšuje
srdečně-cévní kondici.
Hole pro Nordic walking si mohou účastníci zapůjčit zdarma. Na kondiční cvičení je
potřeba vlastní cvičební podložka. Každá
cvičební lekce trvá 50 minut. Cvičení i hlídání dětí jsou pro účastníky zdarma.

Hello Dolly!
ve Švanďáku
V září před sebou má posledních
šest představení veleúspěšná adaptace slavného muzikálu Hello Dolly!
V hlavní roli s Ivanou Chýlkovou,
kterou v rámci METROpolitního léta
hereckých osobností uvádí pražské
Švandovo divadlo.

Smíchovské představení Hello Dolly!
je bezesporu vrcholem letní muzikálové sezony a sklidilo vřelé reakce
jak publika, tak odborné kritiky.
Podle té je tato inscenace důkazem,
že i stokrát inscenovaný scénář se
dá pojmout nově, a přitom s citem.
Jako dohazovačka Dolly září Ivana
Chýlková, která za svůj výkon může
právem čekat nominaci na Thálii.
Dohazovačka a dryáčnice se v jejím
podání stává spíš smutně zamilovanou bytostí.
Vstupenky na
www.svandovodivadlo.cz
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V Praze 6 již projekt Nordic walking funguje
od roku 2009. Na základě pozitivního ohlasu se mohl významně rozšířit, a to konkrétně také na MČ Praha 2 a také v parcích
hlavního města (Stromovka, Obora Hvězda,
Kunratický les, park na Vítkově), to vše pod
hlavičkou magistrátu hlavního města, kde
projekt nese název Cvičení a Nordic walking
v Praze. Nově se připojila díky iniciativě
zástupce starosty
Lukáše Herolda
Dětský ostrov
také Praha 5.
14.00–14.50 hod.
V tuto chvíli se
pondělí
kondiční cvičení + hlídání dětí
občanům Prahy
ve všech uvedeúterý
ných lokalitách
nabízí zcela zdar10.00–10.50 hod.
ma pod odborným
středa
kondiční cvičení + hlídání dětí
vedením 30 cvičebních lekcí kažčtvrtek
dý týden, a to od
května do října!

sídliště Barrandov
konec ul. Lamačova/Dalajské údolí

10.00–10.50 hod.
Nordic walking
10.00–10.50 hod.
kondiční cvičení + hlídání dětí

14.00–14.50 hod.
kondiční cvičení + hlídání dětí

SMÍCHOVSKÁ PLÁŽ – PROGRAM
1. 9.

STŘEDA

DEN VLTAVY

6. 9.

PONDĚLÍ

KINO: KRÁLOVNA ALŽBĚTA

12. 9.

NEDĚLE

SPORTOVNÍ DEN S GIGA SPORTEM

13. 9.

PONDĚLÍ

KINO: JÁRA CIMRMAN LEŽÍCÍ SPÍCÍ

16. 9.

ČTVRTEK

NEJVĚTŠÍ PRAŽSKÁ ZUMBA PARTY
S MAGDALENOU VOKÁČOVOU, JEJÍMI
HOSTY A BUBNOVÁNÍM

20. 9.

PONDĚLÍ

KINO: SLEPIČÍ ÚLET

25. 9.

SOBOTA

UKONČENÍ SEZONY 2010

27. 9.

PONDĚLÍ

KINO: KAMARÁDOVA HOLKA

září 2010

PŘEDSTAVUJEME MĚSTSKÉ ČÁSTI

Poslední čtyři roky na Zbraslavi
S koncem volebního období krátce rekapitulujeme dosažené výsledky ODS v čele Městské části Praha-Zbraslav.
Na milníky posledních čtyř let jsme se zeptali Starostky
Městské části Praha-Zbraslav PaedDr. Dagmar Kobylkové.
„S podporou kolegů z ODS v zastupitelstvu školy Eliška s kapacitou 40 dětí
městské části jsme prosazovali všechny jako detašované pracoviště MŠ
klíčové programové priority, s nimiž jsme Matjuchinova.
v roce 2006 zvítězili v komu– Prosadili jsme innálních volbách. Ačkoli řada
vestiční záměr výbodů našeho programu se
stavby nové budovy
v menšině prosazovala pomateřské školy v rozměrně složitě, myslím si, že
počtu pro rok 2010,
s klidným svědomím mohu
kter ý se postupně realizuje
předložit voličům na Zbraslav návaznosti na okolnosti souvi, Lahovicích a Lahovičkách
visející se zrušením národní
náš závěrečný účet,“ říká stasprávy.
rostka Dagmar Kobylková.
– Prosadili jsme investice do
Nyní bych vás, občany naší
rekonstrukce budov Základní
městské části, ráda vyzvala
školy Vladislava Vančury.
k účasti v letošních podzim– Zrekonstruovali jsme střeDagmar Kobylková
ních volbách. Jsem přesvědchy tří pavilonů v objektu školy
čena o tom, že jsme já a moji
v ulici Nad Parkem.
kolegové z ODS v uplynulých letech proká- – Sanovali jsme krovy v budovách školy
zali schopnost efektivně vést zbraslavskou v ulici Hauptova.
samosprávu. „Zároveň jsem si vědoma řady – Proběhla celková rekonstrukce tělocvičny
výzev, které před námi ještě stojí a které ob- a výměna oken v budově školy Nad Parkem.
čané velmi intenzivně pociťují. Mezi tyto ob- -– Prosadili jsme investiční záměr na podlasti určitě patří autobusová doprava, kva- poru Celoměstských programů pro oblast
lita infrastruktury, dostupnost zdravotní péče volného času dětí a mládeže a oblast sporči místy nedostatečná občanská vybave- tu a tělovýchovy. Ve spolupráci MČ, ZŠ a TJ
nost,“ dodává.
Sokol probíhá obnova sokolského hřiště
ve dvou ročních etapách, začátkem září se
bude kolaudovat 1. etapa – umělý povrch.
Rekapitulace:
– Stále aktivně jednáme o posílení autobu– V říjnu 2010 otevře na Zbraslavi svou slu- sové dopravy ze Smíchovského nádraží na
žebnu městská policie.
Zbraslav – zejména linky 129 a prodloužení
– Vybudovali jsme dvě nové třídy mateřské noční linky do lokality Baně.

– S cílem udržet a v blízké budoucnosti rozšířit dostupnost zdravotní péče na území
Zbraslavi, Lahovic a Lahoviček jsme uspěli
ve snaze o zachování budovy zdravotního
střediska pro ordinace soukromých lékařů.
– Rozšířili jsme smluvní vztahy se záchrannou službou ASČR, jež sídlí v objektu domu
s pečovatelskou službou. Dále jsme podpořili rozvoj této pečovatelské a zdravotně
pečovatelské služby pro zbraslavské občany. Výhodně jsme poskytli prostor y neziskové organizaci Most k domovu.
– Systematicky podporujeme činnosti neziskových organizací zaměřených na seniory, rodiny s dětmi a mládež – Klas, Pexeso, Skauti.
– Aktivně se podílíme na přípravě investičních akcí a snažíme se na jejich financování
získat finanční prostředky formou investičních dotací z rozpočtu Hlavního města
Prahy. V letech 2009 a 2010 jsme díky aktivnímu obhajování investičních projektů na
Zbraslavi získali jeden z největších přílivů
těchto dotačních titulů (rekonstrukce předškolních zařízení, Sluneční park, obnova lesoparku Belvedér, Nábřeží U Malé řeky).

ODS PRO ZBRASLAV 2010–2014
Do komunálních voleb 2010 vstupuje zbraslavská ODS v silném složení kandidátní
listiny, vyvážené ve všech klíčových ohledech
pro kvalitní zastupování zájmů občanů

v místní samosprávě. Mezi kandidáty ODS
naleznete zástupce starších i mladších věkových skupin, kombinaci zkušeností s nadšením pracovat pro veřejnost s pestrou
strukturou profesního a odborného zaměření. ODS postavila na kandidátní listinu odborníky s ekonomickým, technickým, uměleckým i pedagogickým zaměřením. Tento fakt nám umožňuje
nejen vytvořit kvalitní program pro
Městskou část Praha-Zbraslav, ale
především nám s podporou občanů
k jeho efektivnímu naplnění pomůže.
V průběhu září budeme občany Zbra-

slavi, Lahovic a Lahoviček informovat
o našem volebním
programu a detailně vám představíme všechny naše
kandidáty. Věříme,
že nás v průběhu
naší komunikační
kampaně obohatíMichal Stieber
te o řadu vašich racionálních poznatků a podnětů, které se
rádi v průběhu příštího volebního období pokusíme zrealizovat.

PaedDr. Dagmar Kobylková, starostka Městské části Praha-Zbraslav
Ing. Michal Stieber, předseda místního sdružení ODS Zbraslav (vpravo)
Martin Douša, místopředseda místního sdružení ODS Zbraslav
www.odspraha5.cz
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SDRUŽENÍ ODS

VTIP MĚSÍCE

Kancelář oblastního sdružení ODS
v Praze 5
Janáčkovo nábřeží 11
150 00 Praha 5-Smíchov
tel. + fax: 257 312 295
e-mail: os.praha5@ods.cz
kontaktní osoba:
Boleslav Altner
oblastní manažer
tel.: 731 052 189

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ODS
MS Hlubočepy
Předseda MS: Vojtěch Zapletal
e-mail: vojtech.zapletal@praha5.cz
MS Jinonice
Předseda MS: Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D.
e-mail: lucie@vavrova.cz
MS Klamovka
Předseda MS: Ing. Petr Horák
e-mail: petr.horak@praha5.cz
MS Košíře-Motol
Předseda MS: Ing. Martin Frélich
tel.: 739 341 798
e-mail: martin@frelich.cz
Janáčkovo nábřeží 11
150 00 Praha 5-Smíchov
MS Lipence
Předseda MS: Michal Popek
tel.: 602 166 602
e-mail: popek.michal@seznam.cz
MS Radlice
Předseda MS: Lukáš Herold
e-mail: lukas.herold@praha5.cz
MS Slivenec
Kontaktní osoba: Robert Paul
tel.: 724 188 077
e-mail: robert@paul-slivenec.cz
MS Smíchov
Předseda MS: JUDr. Milan Jančík
Kontaktní osoby:
Jan Hlaváček
e-mail: jan.hlavacek@praha5.cz
Viktor Najmon
e-mail: viktor.najmon@volny.cz
MS Újezd
Předseda MS: JUDr. Martin Fott
e-mail: martinfott@yahoo.com
MS Zbraslav
Předseda MS: Ing. Michal Stieber
e-mail: michalstieber@seznam.cz

Měsíčník Pravá 5 vydává Oblastní sdružení ODS Praha 5, Janáčkovo nábřeží 11, 150 00 Praha 5-Smíchov.
Výtisk zdarma. Redaktor: Kateřina Andrlová, kresba: Vladimír Jiránek, foto: archiv.
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