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„Komunální politika je služba
občanům 24 hodin denně,“
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říká Lukáš Herold,
místostarosta MČ Praha 5.
Především hladký průběh privatizace bytového fondu, opravy škol a školek, nové tělocvičny, 56 vybudovaných dětských hřišť,
tramvaj na Barrandov, výstavba bazénu
a vyřešení dopravy v centru Smíchova považuje za hlavní úspěchy ODS v čele smíchovské radnice její místostarosta a kandidát do nadcházejících komunálních voleb
Lukáš Herold. Komunální politika je podle
něj službou občanům a je přesvědčen, že
se dá a musí dělat slušně.
S jakými představami a plány jste do zastupitelstva MČ Praha 5 vstupoval?
O politiku jsem se zajímal odjakživa, ať už jako
novinář, mluvčí Václava Klause či odborník

Lukáš Herold při slavnostním
otevření Pražského okruhu

► Pokračování na str. 2

Potřebným musíme pomáhat efektivně a adresně
Rozšíření programů domácí péče, nonstop centrála pečovatelské
služby, ale i denní centrum pro seniory – to jsou plány ODS Praha 5
v oblasti sociální politiky. „Naším hlavním tématem sociální politiky je dlouhodobě adresná efektivní pomoc potřebným lidem,“
říká místostarostka Prahy 5 Mgr. Lucie Vávrová.

Lucie Vávrová
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„Proto je pro nás prioritou pokračovat a rozšiřovat poskytování domácí péče, tzn. pečovatelských služeb a domácí ošetřovatelské
péče,“ dodává. Pokud znovu získá důvěru
voličů, má v plánu rozšířit pečovatelské služby o 24hodinovou službu a noční dohled, po
nichž je poptávka. Současně připravuje plán
vybudování denního centra pro senior y.

Městská část Lipence

Splnili jsme více, než jsme slíbili.

Mnoho už ale bylo na poli péče o seniory
vykonáno. Velmi kvalitně a na profesionální
úrovni pracuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, které po sedm dní v týdnu
ve směnném provozu poskytuje pečovatelskou službu a domácí ošetřovatelskou péči,
kterou zajišťují registrované zdravotní sestry.
► Pokračování na str. 4

Praha 5 vašima očima
MUDr. Michal Bednář
soukromý lékař

O hospodaření radnice hovoří
starosta městské části
Praha-Lipence Michal Popek

V Praze 5 navštěvoval
nejprve gymnázium
Na Zatlance, v roce 1993
zde začal trvale bydlet.

Čtěte na str. 7

Čtěte na str. 5

AKTUALITY
Reakce
na rozhodnutí zastupitelstva MČ Praha 5,
které se na návrh zástupce starosty
Lukáše Herolda rozhodlo věnovat obci
Višňová 300 000 Kč na opravu místní
komunikace. Obec Višňová byla postižena srpnovými bleskovými povodněmi.
Již v srpnu rada městské části odsouhlasila okamžitou pomoc ve výši 50 000 Kč
a stejnou částku dali ze svého radní.

Herold: „Komunální politika je služba...“
Pokračování ze str. 1
na PR a marketing. Přišel jsem s vizí, že komunální politika je služba občanům a dá se
a musí dělat slušně. Se vší vážností tady
mluvím o práci, která může zabrat i 24 hodin
denně. Proto se podivuji nad tím, proč některé konkurenční strany slibují něco, co od
nich volič automaticky očekává, a to je práce zastupitele v roli ombudsmana občanů
svého města. Toho si přece musí být vědom
každý, kdo do zastupitelstva kandiduje.

Vážený pane Herolde,
dovolte, abych Vám i Vašemu zastupitelstvu upřímně poděkovala za finanční
prostředky. Místní komunikaci Ke Mlejnu
skutečně potřebujeme opravit okamžitě,
jezdí tudy na kolech děti do školy a lidé
na vlak. Jsem potěšena solidaritou
města se zaplavenou obcí na severu
Čech. Přeji Vaší městské části prosperitu
a rozvoj a dobré volební výsledky.
S pozdravem
Marie Matušková,
starostka obce Višňová

Kontejnery již nehyzdí
náměstí 14. října
V pořadí třetí stanice podzemních kontejnerů na tříděný odpad v Praze 5 nově
slouží občanům na náměstí 14. října
v centru Smíchova.
„Jde o další z kroků, jak vyřešit dlouhodobý problém s čistotou a vandalismem kolem kontejnerů na tříděný odpad
v centru města,“ vysvětluje místostarosta Lukáš Herold. Podle jeho slov je
třeba, aby se radnice zabývala jak rozšiřováním počtu podzemních kontejnerů
v naší městské části, tak získáním
grantů, které mohou značně urychlit jejich budování.
Princip podzemních kontejnerů spočívá v umístění sběrné nádoby pod zem.
S povrchem je spojena odpadkovým
košem, jenž nemá dno, a odhozený
odpad propadává do sběrné nádoby.
Podzemní kontejnery na náměstí
14. října byly pořízeny radnicí zhruba
za 2 mil. Kč.
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Lukáš Herold

Jaké zájmy občanů hájíte vy?
Jako místostarosta Prahy 5 jsem se prioritně zabýval privatizací bytového fondu. Statistiky hovoří o úspěchu naší práce. Mluvím
v množném čísle, protože něco jiného jsou
politická rozhodnutí okolo privatizace, jakým
je například nastavení pravidel výběru bytů,
a vedle toho je několik úředníků, kteří musejí nashromáždit veškerou dokumentaci
potřebnou k samotné realizaci prodeje. Tito
lidé musejí provést svou práci bezchybně
a s akuratesou. Jen pro představu, zprivatizovali jsme více než 5000 bytů a během
mého působení nevznikly žádné spory s nájemníky, žádná kauza, natož mediální. To je
přece úžasný úspěch! Rád bych proto poděkoval všem, kdo se na privatizaci podíleli,
ať už jde o úředníky či samotné občany.
Součástí vašich priorit do dalšího volebního
období je dokončení privatizace. Kterých
oblastí se prodej týká?
Bezpochyby Barrandova. Prosazení prodeje
bytů v této lokalitě mě stálo mnoho času
a trpělivé práce. Byty, které měla Praha 5
v majetku, jsme již nájemníkům prodali,
problémem bylo oddalování rozhodnutí magistrátu prodat svůj majetek území naší
městské části. Po čtyřech letech jednání
s místostarosty jednotlivých městských
částí, které jsem svolával a zval na ně zástupce města, se nám podařilo společně
prosadit, že Rada hlavního města Prahy
před nedávnem rozhodla významnou část
městských bytů privatizovat, včetně těch na
Barrandově. Samozřejmě privatizace bude
pokračovat i v dalších částech – na Smíchově, v Košířích, Motole atd. Vždy jsem
měl za to, že soukromé vlastnictví je lepší
než jakékoli jiné, ať už státní nebo obecní.

Ostatně proto jsem také členem ODS. Když
se nyní procházím po Praze 5 a vidím, jak
mají domy, které jsme privatizovali, opravené fasády či střechy, mám opravdu radost.
To je téma privatizace. Zaměřujete se ale
také na bezpečnost…
Témat mám samozřejmě více. Ale máte
pravdu. Bezpečnost je jednou z priorit
mého programu. Ač je to pro mě nové
téma, představu o tom,
co je třeba dělat, mám.
Vždyť v Praze 5 žiju, pohybuji se zde a znám tu
každé zákoutí, které
bohužel není vždy bezpečné a přívětivé. A jako
otec tří dětí rovněž dokážu velmi citlivě vyhodnocovat místa, která
pro ně nejsou bezpečná. Určitě chci vidět
každé ráno strážníky
u všech škol naší městské části, naše děti by
měly být rovněž pod dohledem kamer u škol.
Na klidu rodičům, ale
i mnoha občanům jistě
přidají moderní bezpečné přechody u škol,
školek a na nepřehledných místech, s jejichž budováním chceme začít co možná nejdříve.
Mluví se o vzniku metropolitní policie. Jak
na to pohlížíte?
Jsem pro spojení obou složek a vznik tzv.
metropolitní policie, protože Praha jako
celek potřebuje speciální přístup k řešení
bezpečnostních otázek. Jako městská část
děláme a budeme dělat vše proto, aby byli
strážníci a policisté především v ulicích
a chránili naše obyvatele a návštěvníky.
Bezpečnost a privatizace jsou témata, kterými oslovují v různých variacích i konkurenční politické strany. Přicházíte s něčím
novým?
Výhodou mou i ODS jako strany, za kterou
kandiduji, je, že přesně víme, co Praha 5
potřebuje, a hlavně za sebou máme ohromnou škálu již splněných úkolů. Čeho se ode
mě mohou občané dočkat, kromě již řečeného, je forenzní a personální audit na radnici. Dále pak provedu optimalizaci nakládání s majetkem naší městské části. Tyto
dva kroky, jak přepokládám, povedou k významným úsporám v rozpočtu městské
části. Dobrý hospodář musí umět správně
nakládat se svým majetkem a penězi a měl
by být schopen efektivně rozdělit práci. Ale
abych nemluvil pouze o vážných věcech: příslovečnou třešinkou na dortu v mém volebním programu je slib, že za každé narozené
dítě v Praze 5 zasadíme strom. Jde o symboliku, kterou říkám: Naše městská část
vzkvétá a je připravena přivítat další generace v dynamicky se rozvíjející městské
části plné zeleně.
říjen 2010

Perličky z kampaně
Volby se nezadržitelně blíží, a tak přibývá
nejen mnoho nereálných slibů, ale populismus dorazil i do zastupitelstva městské
části. Dokonce i naši kolegové ze sociální
demokracie se náhle probudili a začali vymýšlet, jak r ychle získat přízeň sociálně
slabších voličů za peníze daňových poplatníků. Možná by jim neškodilo probrat se
všemi aktivitami ODS za poslední léta na
radnici Prahy 5, aby mimo jiné zjistili, že
není třeba poskytovat hromadnou pomoc
seniorům ve výši 5000 Kč (jako předvolební
lákadlo). On už totiž existuje projekt pomoci
seniorům, kteří bydlí u soukromých vlastníků. Tento projekt prosadila ODS a spočívá
v tom, že se senioři mohou v případě vysokého nájmu u soukromníka obrátit na
městkou část s žádostí o byt. Dále je pak
v konečné fázi příprava projektu adresné pomoci těm seniorům, kteří se díky zvyšování
nájemného ocitli v tíživé situaci. Takové řešení z dílny ODS je dlouhodobé a sociálně
spravedlivé, oproti návrhu sociálnědemokratické buňky, které je jednorázové, předvolební.
Velmi úsměvné jsou také úvahy ČSSD
a NOP, že městská část Praha 5 má vykoupit Národní dům na Smíchově. Kdo by byl
proti? Má to jen drobný háček. V současné
době se cena této nemovitosti pohybuje
v rozmezí 300–350 mil. Kč, což je téměř
polovina ročního rozpočtu městské části.
Nemluvě o tom, kolik stojí správa tohoto objektu ročně. Krásný, ale zcela nereálný slib.
Myšlenkový trust Věcí veřejných opět selhal. Ve svém programu pro Prahu 5 slibují,
že se výdaje rozpočtu na rok 2011 sníží
o 73 mil. Kč. Věc má ale jeden malý háček:
rozpočet na rok 2011 ještě neexistuje, pro-

tože je to logicky práce budoucího zastupitelstva! Jinak řečeno, VV slibuje ušetřit virtuální miliony z virtuálního rozpočtu. Vzkaz
VV: Občané Prahy 5 jsou zvyklí na konkrétní
výsledky, ne na virtuální.
Znáte Michala Pavla, kandidáta Věcí veřejných pro Prahu 5? Pardubičtí dozajista
ano, protože ještě před pár měsíci je tento
mladý muž přesvědčoval o tom, jak srdcer yvně bude hájit jejich zájmy. Pardubičtí
voliči mu nevěřili, tak mladého a nadějného
„politika“ jeho strana přesunula na Prahu 5.
Nemůžeme to mít VV za zlé, není příjemné
řešit nedostatek personálií na kandidátkách. Na druhou stranu jsme přesvědčeni,
že ani tyto potíže neopravňují mladé strany
k tomu, aby voliče vodily za nos. Kandidáti
za VV si hrají na rezidenty Prahy 5, kteří zde
bydlí kdovíjak dlouho a znají recept na
všechny problémy této městské části. Zeptejte se Michala Pavla nebo třeba Radka
Johna na něco konkrétního z Prahy 5 a poznáte sami, jak se věci mají.
Jak bude městská část vyžadovat po firmách, které v Praze 5 získají veřejnou zakázku, příspěvek do neziskového sektoru
a na charitativní projekty? Zeptejte se sociálních demokratů v Praze 5. Znamená to
snad, že ten, kdo dá do neziskového sektoru víc, vyhraje veřejnou zakázku? ČSSD
zde orá půdu pro korupci, a proto ODS kandidátům ČSSD do zastupitelstva vzkazuje:
za každou cenu budeme bojovat proti nesmyslnému zadlužování naší městské části
a budeme tr vat na dodržování zákonem
daných pravidel o veřejných zakázkách. Pokoutné sponzorování neziskových organizací výměnou za získání veřejné zakázky
prostě tolerovat nebudeme!

Z akcí ODS
Přijďte, jste srdečně zváni:
2. 10. od 14.00 hod. proběhne na
Dětském ostrově dětské odpoledne.
Na rodiče s dětmi čekají soutěže, hry,
občerstvení a mnoho dalšího.
2. 10. od 13.00 hod. je pro rodiny
s dětmi připraven bohatý program
v parku Klamovka (v případě špatného
počasí je zajištěn náhradní program
v restauraci Klamovka).
6. 10. od 19.00 hod. se v restauraci
U Sv. Anny v Radlicích uskuteční diskuze
s kandidáty do zastupitelstva MČ Praha 5.
Zahraje duo Kalich (akordeon, pozoun),
prvních 50 piv bude zdarma.
7. 10. od 17.00 hod. pořádá slivenecká
ODS tradiční setkání v restauraci
U Rozcestí. Přijďte na diskuzi s našimi
kandidáty. Občerstvení a dobrá nálada
zajištěny.
8. 10. od 18.00 hod. pořádá ODS
Radotín volební mítink. Přijďte se zeptat
našeho kandidáta na starostu Karla
Hanzlíka, jaké plány má s Radotínem.
9. 10. od 10.00 do 14.00 hod. proběhne v parku před radlickou školou
dětský den. Nabídne skákací hrady,
občerstvení, soutěže a vysazení dalšího
stromu v parku jako poděkování parku,
že jsme zde akci mohli uspořádat.
12. 10. od 17.00 hod. se v restauraci
U Václava uskuteční tradiční setkání
kandidátů do MČ Velká Chuchle.

Nově otevřené informační centrum
podpoří cestovní ruch v Praze 5
Přilákat na Prahu 5 více turistů si klade za cíl nově otevřené Informační centrum pro podporu turistického
ruchu v Praze 5. „Chtěli jsme vybudovat poradenské
centrum, kde by měli podnikatelé v cestovním ruchu
možnost dozvědět se o nových obchodních příležitostech v naší městské části,“ říká místostarosta Prahy 5
Lukáš Herold.
Na tento projekt získala městská část téměř
7 mil. Kč z operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost. Městská část však
financuje projekt i z vlastních zdrojů nad
rámec povinné spoluúčasti, konečný rozpočet se tedy vyšplhal na více než 9 mil. Kč.
Kromě těchto aktivit bude informační
centrum šířit příklady nejlepší praxe ze zahraničních par tnerských měst. Prostřednictvím nového informačního centra bude
radnice pravidelně informovat partnerská
www.odspraha5.cz

města o různých kulturních
akcích a možnostech ubytování a věří, že tím pomůže přilákat více zahraničních turistů
například z Maďarska, Německa nebo Francie. V rámci této
spolupráce se budou v prostorách informačního centra
pořádat konference městské
části, prezentační akce podnikatelů apod.
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Vávrová: Potřebným musíme pomáhat efektivně a adresně
Pokračování ze str. 1

Dále nabízí přechodné pobyty v domě sociálních služeb Na Neklance, pobyty v denních stacionářích Na Neklance a v ulici
Zubatého a poskytuje informace na lince
sociální pomoci a internet pro senior y.
V Domě s pečovatelskou službou zajišťuje
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
veškeré pečovatelské služby a funguje zde
služba 24 hodin denně. Všem obyvatelům
zde byl zaveden systém tísňového volání
a videovrátný.
Podporujeme neziskový sektor
Radnici se také osvědčil grantový systém
v poskytování finančních příspěvků pro neziskový sektor, kter ý je nedílnou součástí
spektra pomoci v sociální oblasti. „Na sociální granty je v připravovaném rozpočtu
navrhována částka 2 500 000 Kč,“ říká
místostarostka Lucie Vávrová.

V Praze 5 funguje sociální program Podaná ruka, kter ý zahrnuje pět tématických okruhů.
Okruh Spokojené stáří má za
cíl adaptaci seniorů na podmínky běžného života. Okruh
Život bez bariér je určený handicapovaným. Další skupinou
jsou rodiny a jejich společně
strávený čas. Na jednotlivé národnostní skupiny či uprchlíky
je zaměřen program Život bez
předsudků. Radnice však podporuje také projekty, které se
zabývají prací s dlouhodobě nezaměstnanými, drogově závislými a bezdomovci.
Bydlení pro potřebné
Další neméně důležitou prioritou je podle
místostarostky Vávrové pomoc při řešení bytové otázky u lidí, kteří to sami nezvládají,
především jde o matky samoživitelky, zdravotně a tělesně handicapované či
osamělé seniory. „Je třeba dopracovat bytovou strategii a nabídnout
další malometrážní byty a byty s pečovatelskou službou s upravenou
výší nájemného,“ vysvětluje.
Prevence
Nemyslíme však jen na následky, ale
také na prevenci. „Byli jsme pr vní
městskou částí pořádající Den zdraví,
kdy je cílem posílit zdravotní pově-

domí občanů a předcházet civilizačním onemocněním,“ říká místostarostka. Účastníci
si zde mohou nechat zdarma udělat zdravotnické úkony jako stanovení hladiny cholesterolu v krvi, měření krevního tlaku nebo
měření množství tělesného tuku v organizmu. „Ve spolupráci se zubními lékaři zavádíme také pravidelné preventivní prohlídky v mateřských i základních školách,“
připomíná místostarostka.
Poliklinika v novém
Smíchovská radnice však investuje i do
zdravotnictví. „Probíhající rozsáhlá rekonstrukce polikliniky Kartouzská přinese zvýšený komfort nejen stávajícím ordinujícím
lékařům, ale i pacientům nabídne moderní
prostředí s novou lékárnou a dalšími lékařskými službami odpovídajícími evropské
úrovni,“ podotýká Lucie Vávrová. Městská
část však také podporuje soukromé praxe
lékařů ve vybraných lokalitách, a to formou
nekomerční výše nájemného.

Nový pavilon – poliklinika Kartouzská

Nabízíme podnikatelům pomocnou ruku
„Podpora podnikání je pro nastávající volební období jednou z našich klíčových priorit,“ říká zastupitel MČ Praha 5 Jan Hlaváček.
Hlavní pole působnosti radnice vidí ve vytváření nových podnikatelských příležitostí a v profesionálním chodu živnostenského úřadu.
MČ pomáhá a může pomoci především
v poskytování nebytových prostor a urychlením vyřizování jednotlivých záležitostí, které
podnikatelská obec na úřadu řeší. „Podnikatelské prostředí na městské části je,
myslím, dostatečně atraktivní. Svědčí o tom
počty jednotlivých fyzických a právnických
osob, které právě živnostenský úřad eviduje,“ vysvětluje zastupitel Hlaváček.
Živnostenský úřad šlape jako hodinky
Samotná činnost živnostenského úřadu je
velmi rozsáhlá a náročná, a to i přesto, že
jeho pracovníci mají dnes na radnici nejmodernější vybavení. Na území MČ Prahy 5 je
podle aktuálních informací registrováno
30 138 podnikatelů, z čehož je 9027 právnických osob a 21 111 fyzických osob.
Počet živnostenských oprávnění dosahuje
39 572. To je úctyhodný počet a je s ním
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samozřejmě spojena rozsáhlá agenda, kterou příslušní pracovníci musejí zvládnout.
„Vím zcela jistě, že vše zvládají na výbornou. Dokládá to
všeobecná spokojenost vyjadřovaná mnohými podnikatelskými subjekty. A za to
pracovníkům úřadu přísluší
náš dík. Městská část se
rozvíjí právě kvůli podnikatelům a živnostníkům a jejich
práce si velmi vážíme,“ říká
zastupitel Jan Hlaváček.
Podáváme pomocnou ruku
Za podpor y radnice vzniklo
nově otevřené Informační centrum pro podporu turistického ruchu v Praze 5. Na tento
projekt získala městská část téměř 7 mil. Kč
z operačního programu Praha – Konkuren-

ceschopnost. Městská část však financuje
projekt i z vlastních zdrojů nad rámec povinné spoluúčasti, konečný rozpočet se tedy
vyšplhal na více než 9 mil. Kč.
Funguje zde rovněž Podnikatelské centrum, které se zabývá především zvyšováním informovanosti a pomocí začínajícím
podnikatelům, pro které je tu k dispozici
bezplatná poradna. Také zde
probíhají pravidelná setkání
radních s místními podnikateli
a významnými osobnostmi kulturního a společenského života. Již tradičně pod hlavičkou
městské části probíhá soutěž
Podnikatel a Živnostník roku
Prahy 5.
„Zkrátka a dobře, pro hladké
podnikání na našem území se
samozřejmě snažíme dělat
maximum, ale důležitá budou
Jan Hlaváček
rozhodnutí na vyšších úrovních. Za důležitou považuji například problematiku odvodu DPH z nezaplacených
faktur, což je pro mnohé subjekty otázka
existence,“ doplňuje zastupitel Hlaváček.
říjen 2010

Školáci v Radlicích mají novou
supermoderní tělocvičnu
Supermoderní tělocvična, která
poslouží nejen volejbalistům, nohejbalistům a hráčům vybíjené,
ale i prostorově náročnějším
sportům, jako jsou basketbal,
házená nebo floorbal, vyrostla
díky investici smíchovské radnice a magistrátu ve srázu za historickou budovou základní školy
Radlická.
„Nová tělocvična vyhovuje všem současným
potřebám i výukovým a provozním standardům. Díky této stavbě se také ve škole
podařilo vybudovat bezbariérový přístup
a v prostorách bývalé tělocvičny jsme mohli
otevřít dvě další oddělení mateřské školky,“
popisuje projekt místostarostka MČ Praha 5

Lucie Vávrová. „Ve spolupráci s vedením
školy jsme dětem ještě přivezli dárek od
naší městské části v podobě nového sportovního vybavení do této tělocvičny.“
Nová tělocvična je zasazena do prudkého svahu, jehož zabezpečení bylo
stavebně náročné, byly zde prováděny kotvené záporové stěny včetně
ochrany svahu. Přístavba tělocvičny
je samostatný a provozně autonomní
objekt, kter ý je s historickou budovou propojen komunikačním jádrem.
Součástí novostavby tělocvičny jsou
také související provozy nutné pro
fungování tělocvičny, jako jsou šatny
vybavené šatními skříňkami, sociál-

PRAHA 5 VAŠIMA OČIMA

MUDr. Michal Bednář
soukromý lékař

výhrady od roku 1993 jednoznačně poziV Praze 5 jsem navštěvoval nejprve gymná- tivní. Rovněž je nutno přiznat postupné zkrázium Na Zatlance a teprve později, v roce šlování centrálních částí Smíchova jako
1993, jsem zde začal trvale bydlet. Důvo- například vily Potrheimka a jejího okolí, pěší
zóny, Janáčkova nábřeží či
dem bylo navrácení činžovní
náměstí Kinských s procházvily v restituci naší rodině.
kou na Petřín. Rád bych,
I z těchto důvodů jsem
aby i nadále trval charakter
s touto lokalitou velmi těsně
daných pozitivních změn,
svázán. V průběhu rekona těším se, že se všichni dostrukčních prací na objektu,
čkáme například lávky pro
jenž byl bohužel ve velmi žapěší přes Radlickou ulici
lostném stavu, jsem poznáv oblasti Anděl média Cenval, jak se pomalu promětrum či muzea Jiřího Trnky
ňuje nejbližší okolí mého
v objektu, kde celá léta žil.
trvalého bydliště. Současně
Také z tohoto důvodu budu
jsem vnímal i stoupající kvarád, když charakter naší radlitu vybavení a práce místnice zůstane i nadále přeních úřadů včetně radnice,
MUDr. Michal Bednář
vážně pravicový.
která je přes všechny možné
www.odspraha5.cz

ním zázemím, posilovnou, bytem školníka
a technologickým zázemím. Nad tělocvičnou zároveň vznikl prostor koncipovaný
jako součást odpočinkových ploch školy se
stupňovitým hledištěm a zelenou střechou.
V rámci výstavby nové tělocvičny byla ve
stávajícím objektu základní školy Radlická
realizována úprava nevyhovující tělocvičny
na dvouprostorové oddělení MŠ s vlastním
sociálním vybavením, šatnou a ostatním zázemím. Provoz školky je oddělen od provozu
školy a má samostatný bezbariérový přístup
z komunikačního jádra nové tělocvičny.
Náklady na výstavbu nové tělocvičny činily více než 95 mil. Kč. Dotace z Magistrátu
hl. m. Prahy činila 30 mil. Kč.

Den otevřených
dveří Radlické
tělocvičny
V sobotu 9. října se v Radlické
tělocvičně od 10.00 do 14.00 hod.
uskuteční Den otevřených dveří.

Drakiáda
na Barrandově
V neděli 10. října od 14.00 hod. se
v Grussově ulici na Barrandově bude
konat tradiční drakiáda.
KMC Barrandov pro účastníky připravilo soutěže v těchto kategoriích:
Nejkrásnější vlastnoručně vyrobený
drak, Drak s nejvyšším doletem
a Drak, který vydrží nejdéle ve vzduchu.
Přihlášky získáte na e-mailu:
javeka@volny.cz nebo tel.: 605 471 840.
Za nepříznivého počasí se akce konat
nebude.
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KULTURNÍ TIPY
Brit pop à la BEK OFIS
Songy pražské britpopové kapely Bek
Ofis jsou nadupané pozitivní energií
a frontman Honza Nedvěd je servíruje
česky i anglicky. Aktuální singl Náhradník
právě rotuje českými rádii. Jejich ostrý
kytarový pop-rock kombinovaný s elektronikou si ve smíchovském Futuru vychutnáte již 6. října. Bek Ofis mají za sebou
řadu úspěchů. V roce 2008 se stali
absolutním vítězem Sázava Fest Battle
a jejich debutové album For The Truth
You Must Figth získalo ocenění Best
of Indies od vydavatelství Moozikoo
v Nashville, díky čemuž se nyní distribuuje v USA. Song Calgary se probojoval
do rozhlasového vysílání v několika evropských zemích a poslední singl Chvíle
se stal během roku 2009 na několik měsíců dokonce součástí 50 nejhranějších
českých skladeb.

Pohádky do kapsy ve Mlejně
Kapesní atlas pohádek pro nejmladší
divadelní fanoušky pod názvem Pohádky
do kapsy uvádí v neděli 10. října od
15.00 hod. stodůlecký klub Mlejn.
Můžete se těšit na Červenou Karkulku,
Budulínka, ale i princeznu na hrášku.
V hudební pohádce pro děti ve věku od
čtyř let, jejímž autorem je dramaturg dětské tvorby České televize Luděk Horký,
se představí herci souboru Ty-já-tr
BYLO NEBYLO Martin Písařík, Lenka
Zahradnická nebo Jana Řehořková,
Martin Čepelík a další.

Trénujte mozek
s vašimi ratolestmi
Unikátní program pro malé děti ve věku od 1 do 3 let s názvem
Ostrov objevů, který si na základě různorodých multismyslových
aktivit klade za cíl stimulovat správný vývoj mozku dítěte, startuje
v říjnu v KMC Barrandov.
Každý týden tak budou mít rodiče se
svými dětmi možnost dostat se díky
těmto kurzům na jiný „ostrov“ plný
nového poznání a prožívat spoustu
nových multismyslových dobrodružství. Hlavním cílem kurzů je povzbuzovat děti k citovému, fyzickému a sociálnímu vývoji, procvičovat jazykové
dovednosti a schopnost koncentrace
za použití multismyslových podnětů.
Objevováním světa všemi smysly dochází ke stimulaci mozku dítěte a vytváří se v něm nová nervová spojení
(synapse), která jsou velmi důležitá pro jeho
další vývoj. Spoje mezi jednotlivými nervovými buňkami se začínají vytvářet hned po
narození a nejvyšší rychlosti dosahují právě
v prvních měsících a letech dítěte.
Kurzy Ostrov objevů vedou kvalifikovaní,
proškolení a certifikovaní učitelé ve skupinkách 6–9 dětí. S ohledem na věk a míru

Groteska podle Xindla X
Pokud jste s koncem předešlé divadelní
sezony nestihli premiéru, nenechte si ujít
podzimní reprízy lehce mrazivé grotesky
Dioptrie růžových brýlí z pera populárního
písničkáře Xindla X alias Ondřeje Ládka.
V režii Jakuba Sommera je uvádí Švandovo divadlo například 25. září nebo
9. října. Divadelní prvotina populárního
písničkáře Xindla X vypráví nejen o tom,
že lidi nejsou laboratorní bílé myši –
nelze na nich beztrestně konat pokusy,
nelze je považovat za halucinaci a cestu
v bludišti rozhodně nenajdou tak snadno.
Scénárista Ondřej Ládek a režisér Jakub
Sommer se společně podíleli již na několika projektech.

Kultovní kouzelník Merlin
se vrací do Švanďáku
Podzim se ve Švandově divadle ponese ve znamení kouzelníka
Merlina a bude rozdělen do dvou částí – 6. října bude mít v režii
Doda Gombára premiéru inscenace Merlin: Zrození, představení
nazvané Merlin: Grál je poprvé naplánováno na 11. prosince.
Jeden z největších současných dramatiků,
Němec Tankred Dorst, vychází v Merlinovi
z okruhu pověstí, které nás nepřestávají fascinovat už od středověku, z bájí o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu. Tento příběh
se dočkal řady literárních i filmových zpracování, Dorst ovšem příběh pojímá zcela současně a pomocí mýtu nastoluje problémy
ryze moderní. Anebo snad věčné? Najdeme
tu vše – tajemné zrození kouzelníka Merlina
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vývojového stupně jsou děti rozděleny do
dvou úrovní – Námořníci (cca 15–26 měsíců) a Kormidelníci (cca 24–36 měsíců).
A jak vlastně taková hodina probíhá
a v čem je unikátní? Krátké dynamické aktivity plné zábavy jsou pro děti sestaveny
tak, aby při nich docházelo vždy k co největší stimulaci všech pěti smyslů (zraku,
sluchu, hmatu, čichu a chuti). Např. na ostrově Ovoce se děti nejen naučí, jaké existují druhy ovoce, ale zároveň je i ochutnají,
zjistí, jak voní, roztřídí je podle barev, tvarů
a velikosti, počítají, objevují souvislosti
(např. kde jaké ovoce roste), nakreslí si
obrázek, naučí se písničku a uvidí krátkou
pohádku.
Ukázková hodina v KMC Barrandov se
koná 30. září podle věku dětí buď od 9.30
hod. (Námořníci), nebo od 10.30 hod. (Kormidelníci). Kurzy pak od 7. října probíhají
každý čtvrtek. Více na www.ostrovobjevu.cz.

i krále Artuše, bájný meč Excalibur, nevěru
královny Ginevry, kulatý stůl i svatý grál, mladíčka Parsifala i podlého Mordreda. Jen nám
to autor ser víruje tak trochu jinak, z perspektivy 20. století, které přišlo o většinu
iluzí a je tak trochu cynické. Příběh kouzelníka Merlina podle Tankreda Dorsta se na
prkna Švandova divadla vrací po 22 letech,
kdy zde uvedl tehdy kultovní inscenaci Merlin aneb Pustá zem režisér Miroslav Krobot.

říjen 2010

PŘEDSTAVUJEME MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODS Lipence: Splnili jsme více, než jsme slíbili
„Rozšířili jsme mateřskou školku, vystavěli jsme novou tělocvičnu,
získali jsme finance na nové dětské hřiště a zajistili jsme ordinaci
dětského lékaře s celotýdenním provozem,“ říká starosta městské části Praha-Lipence Michal Popek s tím, že radnice hospodaří
s vyrovnaným rozpočtem.
Lipenecká zastupitelstva mají
v posledních volebních obdobích velkou výhodu a tou je
důvěra obyvatel a z ní vyplývající podpora voličů. Jejich
věrnost se odrazila i v letošních parlamentních volbách –
komisaři po sečtení hlasů
mohli oznámit: Lipenečtí opět
ODS podrželi! Díky nim jsou
ve vedení městské části již
potřetí v řadě zastupitelé za
ODS. Tím je zaručena kontinuita záměrů přesahujících
více než jedno volební období.
Děti jsou naše budoucnost
Na počátku školního roku 2009/10 byla
otevřena třída MŠ pro dalších 19 dětí. Pro
malou kapacitu kuchyně již další rozšíření
není možné, a tak zastupitelstvo vyžaduje
zřízení dalších míst po investorech nové výstavby.

Základní škola je zastupitelstvem dlouhodobě sledována
a její výsledky jsou v celorepublikovém měřítku nadprůměrné. Od tohoto školního
roku se angličtina vyučuje již
od pr vního ročníku a uvažujeme o spolupráci se soukromým subjektem v dalším
vzdělávání dětí, především
v oblasti výuky jazyků.
V lednu letošního roku
jsme mohli díky finanční spoMichal Popek
lupráci s Magistrátem hl. m.
Prahy a zastupitelstvem Prahy 5 otevřít
novou tělocvičnu, která je k dispozici nejen
škole, ale i sportuchtivému obyvatelstvu ze
širokého okolí.
V letošním roce se nám podařilo prosadit
účelovou dotaci na výstavbu veřejného dětského hřiště, přestože v naší oblasti vzhledem k druhu zástavby není povinnost MČ
tento druh občanské vybavenosti zajišťovat.

Zachováme vesnický ráz Lipenců
Zachování vesnického rázu Lipenců, dokončení a rozšíření čističky
odpadních vod a výstavba marketu na hlavní ulici – to jsou plány
místního sdružení ODS v Lipencích pro nastávající volební období.
Přestože jsou Lipence ještě v hranicích
velkoměsta, lemované nástupem Brdské
pahorkatiny a břehem Berounky, mají sympatický venkovský ráz. „Naším základním
úkolem je přes veškeré požadavky na moderní způsob života nadále tento stav udržet a zachovat. Z tohoto důvodu má veškerá
výstavba jak plošné, tak výškové omezení,“
vysvětluje starosta Lipence a kandidát do
nadcházejících komunálních voleb za ODS
Michal Popek.
Opravujeme ulice
„Pro nově koncipovaný územní plán jsme
navrhli a budeme prosazovat takové řešení,
aby nové investiční záměry co nejméně zatěžovaly malou průjezdní šířkou limitované
obecní komunikace,“ vysvětluje starosta. To
znamená přesunutí stavebních aktivit do oblastí, odkud jsou co nejkratší přejezdy na
kapacitní Strakonickou komunikaci. „V návaznosti tak budeme usilovat o co nejrychlejší dokončení rekonstrukce lesního úseku
Jílovišťské ulice včetně ulice Na Lhotkách.
V jarních měsících roku 2011 započne

www.odspraha5.cz

dlouho a toužebně očekávaná rekonstrukce
ulice Jos. Houdka v úseku Jílovišťská–Zbraslav,“ dodává.
Neslibujeme nemožné
Vzhledem k majetkovým poměrům bohužel
není reálné zajistit rozšíření komunikací,
a tím pohodlnou dopravu včetně MHD do
oblasti Kazína – největší chatové oblasti
v republice, ani do Dolních Černošic. Největším problémem jsou výkupy potřebných
pozemků od mnoha vlastníků. Pokud by
vůbec souhlasili s prodejem (podmínkou je,
že prodají všichni – je jich mnoho a z nich
někteří nedohledatelní), jsou náklady tak
astronomické, že nikdy nemohou vyrovnat
výsledný efekt. Po zjištění těchto faktů zastupitelstvo od neuskutečnitelného záměru
ustoupilo, protože jeho další prezentace by
byla pouze laciným populismem k získání
hlasů voličů z těchto oblastí.
Myslíme na ekologii
V dalším roce mimo jiné očekáváme zahájení prací na intenzifikaci a rozšíření čističky

Od 1. ledna 2011 bude v Domě služeb otevřena ordinace dětského lékaře s provozem
od pondělí do soboty. Ještě v průběhu roku
bude rozšířena o ordinaci praktického lékaře a výdejnu léků.
V pospolitosti je síla
Členové zastupitelstva jsou nejen ze všech
koutů rozlehlého katastru, ale i z různých
společenských organizací, a tak se problémy, potřeby a připomínky řeší obratem –
nejen na úřadě a veřejných zasedáních, ale
i při setkání na ulici, na fotbale nebo třeba
u piva. Podporujeme nejen finančně také
činnost společenských organizací, jako jsou
TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů. Vysoce oceňujeme jejich práci s dětmi a pořádání kulturních a společenských akcí,
jimiž udržují vzájemnost zdejších obyvatel,
která se v anonymitě velkých městských
částí ztrácí.
Za minulé roky se vždy podařilo splnit veškeré úkoly zakotvené ve volebních programech. Nyní končící volební období bylo ještě
úspěšnější. Mnoho projektů se díky pečlivé
přípravě a podpoře vedoucích odborů magistrátu, náměstků, ale i samotného primátora podařilo prosadit nad rámec prezentovaných závazků. Již desátým rokem hospodaří
MČ Lipence s vyrovnaným rozpočtem.

odpadních vod, které je ve stadiu dokončování projekčních podkladů a povolovacích
řízení. Zvýšení kapacity je podmínkou pro
další možnost výstavby v katastru. V Dolních Černošicích byla navíc nedávno zprovozněna tlaková kanalizace a ještě letos
započnou práce na stavbě vodovodního
řadu na Kazíně od Hráze po Černošickou.
Jednáme o výstavbě marketu
Dva krámky s potravinami vyhovují obyvatelstvu k doplňkovým nákupům, a tak se
další podnikatelé (pekařství, cukrárna...)
v obci neuchytili. Přesto vedeme jednání
s několika řetězci o možnosti výstavby marketu při hlavní ulici.

Zveme vás
na Starostovské
opékání buřtů
Jako poděkování za přízeň si zastupitelstvo ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů a TJ Sokol Lipence
dovoluje pozvat občany na Starostovské opékání buřtů s kapelou Borsalino v sobotu 2. října v podvečer na
hřišti místního Sokola. Skákací hrad
pro děti bude k dispozici již odpoledne.
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Kancelář Oblastního sdružení ODS
Praha 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, PhD.
e-mail: lucie.vavrova@praha5.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: Bc. Lukáš Herold
e-mail: lukas.herold@praha5.cz
www.lukasherold.cz
MS Slivenec
kontaktní osoba: Robert Paul
tel.: 724 188 077
e-mail: robert@paul-slivenec.cz
MS Smíchov
předseda MS: JUDr. Milan Jančík
e-mail: milan.jancik@praha5.cz
kontaktní osoby:
Jan Hlaváček – jan.hlavacek@praha5.cz
Viktor Najmon – 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
MS Barrandov
předseda MS: PhDr. Pavel Fabini
e-mail: fabini@cmail.cz
MS Velká Chuchle
předseda MS: Stanislav Fresl
e-mail: freslstanda@seznam.cz
MS Radotín
předseda MS: Mgr. Karel Hanzlík
e-mail: karel.hanzlik@p16.mepnet.cz
MS Lochkov
předseda MS: Ing. Jiří Rendl
e-mail: j.rendl@audico.cz
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