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Počátkem minulého roku svitla chátra-
jícímu areálu bývalého kláštera sva-
tého Gabriela naděje na opravu i nové

uvedení do života. Od České pošty jej za více
než 350 milionů korun zakoupila investiční

skupina CIMEX. Pošta se přitom chtěla za-
nedbaného objektu zbavit již několik let, ale
dlouho nenacházela kupce. Také proto ze
svých původních představ o prodejní ceně
musela slevit o 120 milionů. CIMEX, který

Bývalý klášter svatého Gabriela
čeká nákladná rekonstrukce

Novorenesanční budovu někdejšího benediktského kláštera
nedaleko zahrady Kinských čeká velkolepá budoucnost. Ze
zanedbaného bývalého poštovního muzea se má proměnit
v destinaci snů, jednou z cest může být i luxusní hotel. Než se
ale k celé přestavbě přistoupí, slouží zatím svými tajemnými
kulisami především filmařům, vystavovatelům a modernímu
umění. 

se věnuje investicím do nemovitostí a jejich
rekonstrukcí především na hotelové objekty
a administrativní budovy, plánuje v zakou-
peném objektu mohutnou rekonstrukci. „Mo-
mentálně jsme u svatého Gabriela ve fázi pří-
pravy projektu na rekonstrukci a s architekty
řešíme finální podobu. S ohledem na památ-
kovou hodnotu budovy a naši ambici zainte-
grovat celý komplex zpět do městského ži-
vota vše probíhá za debaty s památkáři
a městskou částí Prahy 5,“ sdělila Našemu
REGIONU Magdalena Dvorská z CIMEXU. 

Klášter svatého Gabriela včetně přilehlého
kostela patří k vzácným architektonickým
památkám takzvaného beuronského stylu.
Když do jeho interiéru poprvé vstoupil spiso -

pokračování na straně 3
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vatel Jiří Mucha, syn slavného
malíře Alfon se, byl jím prý tak
okouzlen, že jej přirovnal k právě
objevené egyptské hrobce. Beu-
ronský styl je charakte ristický
propojením řeckého a pře de vším
egyptského umění, s výraz ným
použitím zlata a orien tálních ba-
rev.

Ačkoliv budoucnost projektu
zatím není zcela známa, majitel
doufá, že zde vznikne jedno
z nejzajímavějších míst v Praze,
které zapadne do integrity měs -
ta. „Momentálně je bývalý kláš-
ter rozčleněn na víceprostorové
využití. Lze zde pronajímat pro-
story na eventy, ateliéry pro
umělce, kulisy pro filmaře či sva-
tební galavečeře. Díky neobvyklé
architektuře je prostor velmi čas -
to využíván a my máme radost,
že zde v létě můžeme otevřít bar,
letní kino či letní divadelní
scénu,“ dodala Dvorská.

Zůstanou liturgie?
Zástupkyně Spolku přátel beu-

ronského umění Monica Bubna-

Litic při přechodu budovy z ma-
jetku státu do soukromých ru-
kou doufala, že nový majitel se
bude o celý komplex starat lépe
než Česká pošta. Ta se o něj podle
ní nestarala vůbec. „Ihned po za-
koupení objektu začal CIMEX
s opravami, které Česká pošta
léta zanedbávala – velmi rychle
opravil protékající skleněnou
střechu nad původním rajským
dvorem, havarijní elektrické ve-
dení i další věci, u nichž se opra -
vy už nedaly odkládat,“ popsala
Bubna-Litic Našemu REGIONU
změny v areálu bývalého kláš-
tera. Zatím se ještě nepodařila
oprava střechy kostela, která je
původní a je již dlouho v havarij-
ním stavu. Kvůli tomu do budovy
zatéká, a jsou tak v ohrožení pů-
vodní malby. Až bude kostel opra-
vený, jejich rekonstrukci by se
měl věnovat ateliér z Akademie
výtvarných umění.

Původní majitelky kostela, se-
stry benediktinky, si v roce 1919,
když jej prodávaly státu, daly
podmínku, že v kostele se musí
nadále provozovat liturgické ob-
řady. Shodou okolností je Bub na-

Bývalý klášter svatého Gabriela čeká...
dokončení ze strany 1

-Litic vzdálenou příbuznou za-
kladatelky kláštera, hraběnky
Gabriely Swéerts-Sporck. Z ev-
ropských šlechtických rodů byla
i většina jeptišek v klášteře. Po
konci první světové války však
vzhledem k panujícím protikato-
lickým, protiněmeckým a proti-
habsburským náladám raději
Prahu opustily. Věcné břemeno
vložené jeptiškami do původní
prodejní smlouvy, že budova
nikdy nepřestane plnit funkci
kostela, však Arcibiskupství
praž  ské v roce 2021 neobnovilo.
Podle generálního vikáře praž-

ského arcibiskupství Jana Balíka
je objekt využíván k liturgickým
účelům jen sporadicky a majitel
s jejich pokračováním počítá i do
budoucna. 

Bubna-Litic si myslí, že vzhle-
dem k obrovské hodnotě nepříliš
známého architektonické ho
skvos tu by bývalo vhodnější,
kdyby celý objekt od České pošty
už tenkrát zakoupilo pražské ar-
cibiskubství a zřídilo v něm na-
příklad diecézní muzeum. To
bylo ovšem nad finanční mož-
nosti církve. „Přestože jsme ne-
mohli ovlivnit, kdo budovu nako-
nec koupí, musím uznat, že
CIMEX má kromě finančních
prostředků i cit pro umění. Dou -
fám, že nechá historické kláš-
terní prostory, jako je knihovna,
refektář a další, v původním sta -
vu,“ řekla Bubna-Litic. Klášter
a kostel svatého Gabriela je podle
ní unikátní památkou beuron-
ského umění, a proto si přeje, aby
se celkové opravy zdařily.
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Těšíte se na novou podobu kláštera svatého Gabriela?
Diskutujte na webu nasregion.cz/p5-Gabriel
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V minulých letech Správa
železnic zvažovala, že
most, který je ve velmi

špatném stavu, jednoduše nechá
strhnout a postaví nový. Jenže
byl tady háček – památková
ochra na. Ministerstvo kultury
řeklo loni jasné ne, ochranu
z mostu odmítlo „sundat“ a Sprá -
va železnic to respektovala.

„Železniční most pod Vyše hra -
dem se uplatňuje velmi význam -
ně architektonicky a ur ba nis tic -
ky v území Pražské památ kové
rezervace, neboť charakteris-
tické parabolické oblouky ocelové
příhradové konstrukce mostu
přes Vltavu tvoří významnou
součást panoramatických po-
hledů na Vltavu s dominantou
Pražského hradu při pohledu po
toku Vltavy či opačným směrem
s dominantou Vyšehradu. Celé
soumostí, zbudované ve stylu
pozdního klasicismu, navazuje

na architektonický typ a tvaro-
sloví liniových železničních sta-
veb 19. století, je architektonic -
ky, urbanisticky i technicky
vy soce kvalitním dokladem his-
torického vývoje železničního
sta vitelství a rozvoje železniční
sítě v Pra ze,“ zopakoval pro Náš
REGION ředitel odboru památ-
kové péče ministerstva kultury
Jiří Vajčner. 

V minulosti se objevilo několik
variant řešení špatného technic-
kého stavu konstrukce. Mezi ni -
mi byl mimo jiné návrh na zbou-
rání a stavba nového mostu pro
vlaky i auta, výstavba repliky ne -
bo návrh vybudovat na součas-
ných pilířích novou konstrukci.
Odborníci z Kloknerova ústavu
ČVUT doporučili předloni želez-
niční správě most neopravovat
a nahradit jej novým. Jiné ex-
pertní posudky ovšem dospěly
k opačnému závěru. Pro Správu

Začala soutěž
o novou podobu Železničního mostu

Novou podobu železničních mostů pod
pražským Vyšehradem bude hledat
architektonická soutěž vyhlášená Správou
železnic. Most přes Vltavu mezi Výtoní
a Smíchovem by měl mít tři železniční koleje
a také prostor pro pěší a cyklisty. Na podobu
mostu by mělo v budoucnu navázat nové
uspořádání v okolí Výtoně, kde má vzniknout
nová zastávka. 

železnic bylo klíčové, aby na
most – ať nový, nebo rekonstruo -
vaný – přibyla třetí kolej, neboť
tato klíčová stavba pražské že-
lezniční sítě už delší dobu kapa-
citně nestačí zvýšenému pro-
vozu.

V podmínkách soutěže se na-
konec objevila podmínka, že sou-
těžící musí respektovat poža-
davky památkové péče a zároveň
všechny relevantní předpisy
a normy. „Podmínky zadání byly
intenzivně konzultovány s pa-
mátkáři s cílem zajistit, aby vý-
sledné řešení bylo v co největším
souladu s veškerými chráněnými
veřejnými zájmy,“ uvedla k sou-
těži Správa železnic.

Samotný tendr se uskuteční
podle pravidel České komory ar-
chitektů. Počet jeho účastníku
správa neomezila, stejně jako fi-
nanční limit.

Hodnoticí komisi budou tvořit
zástupci Správy železnic, dále
pražského magistrátu, městské

části Praha 5, ČVUT, Klubu za
starou Prahu a vybraní architek -
ti. Mezi přizvanými odborníky
jsou také zástupci Národního pa-
mátkového ústavu. Komise bě-
hem soutěže vybere maximálně
šest návrhů, které účastníci ná-
sledně dopracují. Vítěz tendru by
měl být znám na začátku příštího
roku. „Realizaci předpokládáme
od ledna 2024 do 12/26,“ uvedla
mluvčí Správy železnic Radka
Pistoriusová.

Železniční most na Výtoni byl
ve své původní podobě zprovoz-
něn 15. srpna 1872. Na přelomu
19. a 20. století byl nahrazen
mos tem, který se klene přes Vl-
tavu dosud. Současný most je
tvo řen třemi příhradovými nos-
níky s rozpětím 69,9 metru, širo -
ký je 8,1 metru a dlouhý 298,4
metru. Konstrukce je podle pa-
mátkářů významnou technickou
kulturní památkou v exponova -
né části Pražské památkové re-
zervace.

Most bez jména
■ Železniční most, po proudu řeky pátý pražský most přes Vl-
tavu, nemá jméno. V mapách se běžně označuje stejně jako jiné
nepojmenované železniční mosty s malým ž na začátku, i když
se jeho označení vžilo jako neoficiální vlastní jméno. Někdy se
pro lepší orientaci přidává ještě vyšehradský železniční most,
ale na pojmenování těchto mostů se zkrátka nemyslelo.
■ V Praze má svoje jméno jen ten nejstarší železniční most, Ne-
grelliho viadukt, a potom Branický most – ten je ale všeobecně
označovaný jako Most inteligence. A jako by toho zmatku bylo
má lo, známé není ani jméno architekta, který tento most postavil
– je to prostě inženýrské dílo.
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MASNA KRAKOV LIDICKÁ, S.R.O.

Lidická 400/39, Praha 5 – Smíchov

www.krecekkk.cz

◗ široká nabídka masa a masných výrobků
z vlastní výrobny

◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho
přání

◗ velký výběr lahůdek, salátů, obložených
chlebíčků, pečiva

Akční nabídka:
Hovězí zadní květová špička 224,90 Kč 199,90 Kč
Špekáčky 149,90 Kč 129,90 Kč
Krůtí šunka z prsou 229,90 Kč 209,90 Kč
Anglická slanina 199,90 Kč 179,90 Kč
Sekaná 139,90 Kč 119,90 Kč
Platnost akční nabídky 1. 5. – 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Ceny jsou uvedeny za kg.

Těšíme se na Vás!

Pražské policisty trápí něko-
lik případů sexuálního ob-
těžování, v nichž se ne-

známý muž zaměřuje na ženy
čekající na tramvaj. „Vždy se po-
hyboval okolo tramvajových za-
stávek. K ženám přišel do bez-
prostřední blízkosti, přitiskl se
k nim svým rozkrokem a ver-

bálně jim nabízel orální uspoko-
jení a následně i pohlavní styk,“
popsal jeho chování policejní
mluvčí Richard Hrdina.

Policisté si myslí, že s vyřeše-
ním případu by jim mohl výrazně
pomoci muž, jehož podobu za-
chytily kamerové záznamy. Zda
jde přímo o pachatele či o důleži-

Úchyl na Praze 5:
Neznáte ho?
Neznámý pachatel už od konce minulého
roku sexuálně obtěžuje ženy na
tramvajových zastávkách v Praze 5 a Praze 1.
Policie se v souvislosti s tímto případem
obrací na veřejnost s prosbou o ztotožnění
muže, který by mohl výrazně přispět k jeho
objasnění.

tého svědka přitom neprozradili.
„Jedná se o muže světlé pleti, ve
věku kolem 45–50 let, vysokého
přibližně 178 centimetrů, běžné
postavy, který má černé rovně
střižené krátké vlasy a nosí brýle.
Oblečen byl do tmavé bundy
a modrých džínových kalhot,“
dodal k hledanému muži Hrdina.
Pokud muže někdo pozná, poli-
cisté ho prosí, aby kontaktoval
linku 158. V případě dopadení

a odsouzení pachateli hrozí za
trestný čin výtržnictví až dva ro -
ky vězení.

Počátkem května pomohla po
podobné výzvě veřejnost dopad-
nout lupiče banky na smíchov-
ském Andělu. „Po zveřejnění ka-
merových záznamů jsme získali
více než desítku různých poznat -
ků, na základě kterých se poda-
řilo získat informace vedoucí
k hledanému muži,“ poděkovala
občanům za spolupráci mluvčí
policie Eva Kropáčová. Pachate-
lem loupežného přepadení, při
kterém pod pohrůžkou násilí zís -
kal od pokladní v bance větší ob-
nos peněz, byl šestapadesátiletý,
dvanáctkrát trestaný recidivista
z Plzně. Při činu měl ná padně za-
vázanou pravou ru ku, což policie
považovala za pou hý zastírací
manévr. A to se po zadržení pa-
chatele také potvrdilo. Bankovní
lupič byl po odpykání posledního,
osmiletého trestu za podobný
trestný čin na svobodě pouhé dva
měsíce. Nyní mu hrozí až deseti-
letý pobyt za mřížemi.

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
., 

FO
TO

PO
LI

C
IE

 Č
R



6 www.vase5.cz

servis
ZD

R
O

J
M

Č
 P

R
A

H
A

 5

Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pou -
ze ve vymezeném časo-

vém úseku podle harmonogramu
od 16.00 do 20.00 hodin. Na sta-
novišti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat ukládání
odpadů a zajistí, aby případně
odevzdané využitelné odpady
bylo možné předat k dalšímu vy-
užití. Obsluha VOK bude vyba-
vena fotoaparáty a veškerá jed-
nání mimo nastavená pravidla
budou zdokumentována a v pří-
padě nutnosti předána Městské
policii. 

19. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Vrchlického x Starokošířská

20. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiš tě

21. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice

26. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Pod Kotlářkou (u hřiště)

27. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)

28. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Musílkova x Schodová
■ Kloudova č. 10

2. 6. 16.00–20.00 hod.
■ U Malvazinky č. 24

3. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Jenišovská x Peroutkova

4. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Kroupova x Kutvirtova
■ Holečkova

9. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)

10. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova

11. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu
■ Pod Vidoulí x Butovická

16. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova

17. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Zahradníčkova (proti č. 34)

18. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Na Pomezí (proti č. 17)
■ Zapova (proti č. 12)

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy. Tato

služba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bez-
platná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-
vozu odpadu. Cena této nadstan-
dardní služby je stanovena za na-
ložení a za ujeté kilometry.
Odvézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy.

Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, li-
nolea, zrcadla, umyvadla,

vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové před-
měty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory a pc
monitory, počítače, lednice, mra-
záky a sporáky.

Kontejnery společnosti Regios
a. s. budou přistavovány vždy
v pátek nejpozději do 10.00 ho-
din a následně dle potřeby mě-
něny. Poslední odvoz bude probí-
hat vždy v sobotu v 15.00 hodin.

21. 5.–22. 5.
■ V Botanice (za Komerční ban-
kou)
■ Nad Turbovou x Na Stárce
■ U Vojanky (u č. 30)

28. 5.–29. 5.
■ Urbanova (parkoviště)
■ Holyňská x Na Srpečku

4. 6.–5. 6.
■ Pechlátova (u č. 16)
■ U Mrázovky x Na Cihlářce
■ Zahradníčkova x Brdlíkova

11. 6.–12. 6.
■ Ke Smíchovu 
■ Na Pomezí (u č. 4)

18. 6.–19. 6.
■ Nádražní (proti č. 68)
■ Zahradníčkova (u čerpací sta-
nice)
■ U Nikolajky x Na Březince

VOK hrazené
z rozpočtu MČ Praha 5

VOK hrazené
z rozpočtu MHMP

Kontejnery hrazené z rozpočtu MČ Praha 5

Kontejnery hrazené z rozpočtu MHMP

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
pro sběr BIO odpadu
Kontejnery jsou urče ny

pou ze na bioodpady (listí,
tráva, větve, zemi na, příp.

kuchyňský bioodpad rostlinného
původu; NE živočišné zbytky).
Po celou dobu přistavení bude

u kontejne ru odborná obsluha,
která zame zí odložení nespráv-
ného dru hu odpadu. Pokud dojde
k na plnění kontejneru před uply-
nutím doby přistavení, bude při-
staven kontejner nový.

Stanoviště Den Datum Hodina
■ Svornosti x Pod Tratí neděle 23. 5. 9.00–12.00
■ Trojdílná x Nad Zámečkem neděle 23. 5. 9.00–12.00
■ U Dívčích hradů (proti č. 8) neděle 30. 5. 9.00–12.00
■ U Malvazinky č. 24 neděle 30. 5. 9.00–12.00
■ U Nesypky x U Plátenice neděle 30. 5. 13.00–16.00
■ U Palaty x Na Hřebenkách neděle 6. 6. 9.00–12.00
■ U Šalamounky x K Měchurce neděle 6. 6. 9.00–12.00
■ Urbanova (parkoviště pod č. 20) neděle 13. 6. 9.00–12.00
■ Na Srpečku x Holyňská neděle 13. 6. 9.00–12.00
■ Za Zámečkem (proti č. 10) neděle 13. 6. 13.00–16.00
■ V Cibulkách x Na Výši neděle 20. 6. 9.00–12.00
■ V Klukovicích x Bublavská neděle 20. 6. 9.00–12.00
■ V Remízku x Voskovcova neděle 27. 6. 9.00–12.00
■ Zahradníčkova x Brdlíkova neděle 27. 6. 9.00–12.00
■ Novoveská x Pod Vavřincem neděle 27. 6. 13.00–16.00

Stanoviště Den Datum Hodina
■ Ke Smíchovu x Lipová alej neděle 30. 5. 13.00–16.00
■ Butovická x Mezi lány neděle 6. 6. 13.00–16.00
■ V Břízkách č. 11 neděle 13. 6. 13.00–16.00
■ Lumiérů x Skalní neděle 20. 6. 13.00–16.00
■ U Dět. hřiště x Karlštejnská neděle 27. 6. 13.00–16.00

Sběr
olejů a tuků

■ K Závěrce × Pod Děvínem
■ Pod Lipkami × Třístoličná
■ nám. Na Farkáně
■ Na Homolce (u domu č. 19)
■ Beníškové × Průchova

■ U Klavírky (u domu č. 10)
■ Pechlátova (proti domu č. 1)
■ Svornosti (u domu č. 1)
■ V Botanice (za Kom. bankou)
■ Nepomucká (u domu č. 9)

Speciálně upravené zelené
plastové sběrné nádoby
o objemu 240 litrů slouží

k umísťování použitých potravi-
nářských olejů a tuků a to pouze
v PET lahvích nebo jiném plasto-
vém obalu (bez igelitových pyt-
líků). Pokud umístíte použité

oleje a tuky do skleněných ná-
dob, igelitových pytlíků, plecho-
vých obalů či do obalů od mine-
rálních olejů, znemožníte tím
ná sledné zpracování odpadů.
V případě nedodržování kázně
při sběru bude da né stanoviště
zrušeno a nádoby odvezeny.
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Pražské čtvrti nesou
nejrůznější jména, někdy
trochu děsivá, jako třeba
Hrdlořezy, jindy zase vznosná
jako Letná. Někdy je
doložitelné, odkud která část
nebo vesnice, postupně
připojované k Praze, vzala
své jméno, jindy je původ
zahalen tajemstvím
a dohady. 

Nejrůznější výklady se vztahují i k pů-
vodu názvu Smíchova. Ten nejhezčí
nabízejí pověsti: právě tady se prý

z Vltavy vynořil Horymír potom, co přelstil
knížete, na věrném koni Šemíkovi přeskočil
hradby Vyšehradu a přeplaval řeku. Co jiné -
ho by dělal po takovém furiantském kous ku,
kterým si zachránil život – smál se a smál,
a když se dosyta vysmál, vyrazil k Neuměte-
lům. Jiná pověst tak veselá není, přes to se
smíchu týká: kníže Vojen prý roku 814 při-
kázal, aby byl odbojný Ronovic dopraven přes
Vltavu, kde se měl v lese sám oběsit. To prý
udělalo takovou radost zlým duchům, až se
smíchy prohýbali. Jiná varianta tvrdí, že po-

zemky na levém břehu Vltavy koupil roku
1430 jakýsi Jan Smíchovský a území získalo
jméno po něm. 

Od vinic k továrnám
Za nejpravděpodobnější období vzniku ná-

zvu Smíchov se považuje doba panování
Karla IV. Roku 1386 došlo k rozparcelování
zdejších pozemků a velkou část parcel tehdy
získal Eduard Wejšera, který jako jeden
z prvních obdržel okolo roku 1390 královské
povolení k chovu ovcí, koz a dobytka v těsné
blízkosti královského města. A odtud prý ta -
ké pochází název Smíchov – majiteli bylo po-
voleno, že tady „smí chovat“.  Jiná, asi nej-

pravděpodobnější varianta ale tvrdí, že tady
vznikla osada, do níž přicházelo obyvatelstvo
z různých míst, a docházelo tak k jeho „smí-
chání“. A ať tak či onak, název Smíchov je
po prvé doložen roku 1402, i když některé
zdroje uvádějí roky 1406 nebo 1421.

Zdejší území ale bylo osídleno už v nejstar-
ších dobách, vedla tudy cesta z Pražského
hradu na Zbraslav. V roce 1321 tady byl za-
ložen klášter kartuziánů, který patři k nej-
významnějším duchovním institucím před-
husitské Prahy, v roce 1419 byl ale klášter
vypálen. Za třicetileté války došel Smíchov
velké úhony, v polovině 17. století tady stál
jediný dům. Kvůli výhodné poloze poblíž Pra -
hy zdejší parcely začala kupovat šlechta a za-
kládat letohrádky a viniční usedlosti. 

Od poloviny 18. století na Smíchově vzni-
kaly různé manufaktury, kartounka, později
chemické továrny, přádelna, továrna na
mlýnské stroje, cukrovar, porcelánka a další.
Roku 1852 sem František Ringhoffer pře-
místil svou kotlárnu a brzy ji rozšířil o strojí-
renskou a železářskou výrobu. O pár let poz-
ději se postavil Akcionářský pivovar. Nad
Smíchovem se brzy tyčilo tolik továrních ko-
mínů, že se mu začalo přezdívat pražský
Manchester. Z klidné zelené oblasti se rázem
stala průmyslová obec, která se rychle roz-
růstala díky přílivu obyvatelstva.

Patentem krále Ferdinanda V. byl 15. led -
na 1838 Smíchov povýšen na předměstí.
22. února 1903 jiné císařské rozhodnutí po-
výšilo Smíchov na město a o rok později mu
byl udělen městský znak, prakticky totožný
s tím, který už Smíchov přes padesát let po-
užíval. Na základě zákona o Velké Praze byla
čtvrť roku 1922 připojena k Praze.

Proč se tak jmenuje
Smíchov – různí lidé, veselí nebo chovatelé?

Historické průčelí Ringhofferovy továrny.

Smíchov z Vyšehradu – tudy prchal Šemík s Horymírem?
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BASIC GOLF 6 – 9 LET 
5.900 Kč

PLAYER GOLF 9 – 15 LET 
7.900 Kč

PŘÍMĚSTSKÝ PRÁZDNINOVÝ

GOLF KEMP 2021

pod vedením profesionálních trenérů
8 TURNUSŮ 5. 7. – 27. 8.

UŽIJTE SI 

SKVĚLÉ 

PRÁZDNINY 

S GOLFEM!

Termíny (pondělí – pátek):
I. 5. 7. – 9. 7., II. 12. 7. – 16. 7.,  

III. 19. 7. – 23. 7., IV. 26. 7. – 30. 7., 
V. 2. 8. – 6. 8., VI. 9. 8. – 13. 8.,  

VII. 16. 8. – 20. 8., VIII. 23. 8. – 27. 8.

Golf Club Hodkovičky, z.s., Vltavanů 546, 147 00 Praha 4 
e-mail: tcm@hodkovicky.cz, 

tel.: +420 244 460 435, +420 737 284 377 
www.hodkovicky.cz

OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Krematorium Motol
Plzeňská 233, Praha 5
Tel. č.. 257 218 295

Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

http.//www.pohrustav.cz
http.// www.funeralprague.eu

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY

Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁMEČNÍKA,
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE

NABÍZÍME. 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME. státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ. Praha, KONTAKT. personal@bis.cz, 224 235 496
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V Praze 5 pokračuje i v le-
tošním roce projekt Aktiv -
ní město, kterým radni ce

přispívá na letní tábory, spor-
tovní soustředění a kempy. Pří-
spěvek v rámci programu Letní
tábory s Pětkou je tisíc korun na
jedno dítě do osmnácti let. Pro-

gram odstartoval 3. května a bu -
de pokračovat do 26. srpna nebo
do vyčerpání přidělených pro-
středků. Rodiče dětí se mohou
do Aktivního města registrovat
na adrese www.aktivnimesto.cz,
kde také naleznou podrobnější
informa ce.

Pětka přispěje
dětem na aktivní léto 

Plážový fotbal
pro děti 

Znevyhovujícího objektu ve
Štefánikově ulici se do pro-
stor Ženských domovů

přestěhuje pobočka úřadu práce.
Radnice Prahy 5 během jara tyto
prostory připraví tak, aby se pře-
pážky úřa du práce mohly na no-

vém pracovišti otevřít už letos
v létě. „Vedení Pra  hy 5 je rádo,
že úřad práce zůstává na Smí-
chově a že i nadá le bude své ne-
zastupitelné služ by poskytovat
našim občanům,“ sdělil místosta-
rosta Martin Damašek.

Pobočka úřadu práce
se stěhuje

Skalničková zahrada
je otevřená
Hlubočepská skalničková

zahrada se s příchodem
jara otevřela veřejnosti.

Lidé v ní najdou sbírku zhruba
dvou tisíc skalniček. Zahrada se
těší velkému zájmu i odborné ve-
řejnosti. „Ukazuje se, že podpo -
ra radnice Prahy 5, která před

dvě ma lety přispěla na její opra -
vu, byl velmi správný krok,“ kon-
statoval místostarosta Prahy 5
Lubomír Brož. Zahrada je pří-
stupná o víkendech od 9 do 18
ho din. Nachá zí se v ulici K Dale-
jím 39 a je součástí naučné stez -
ky Údolím Dalejského potoka.

Děti od 10 do 15 let mají
v květnu a červnu jedi -
nečnou možnost vyzkou-

šet si plážový fotbal pod vedením
repre zentačních trenérů. Svaz
plážo vých sportů pořádá ve spo -
luprá ci s městskou částí Pra ha 5

každé úterý a čtvrtek od 15
a 16 hodin tréninky plážové ho
fotbalu v Beach Aréně neda le ko
nákupního centra Galerie Buto-
vice. Pravidelné hodinové tré-
ninky začaly 13. května a skon čí
29. čer vna.
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www.ovocnysvetozor.cz

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

OVOCNÝ SVĚTOZOR 
Nově v OC Nový Smíchov!

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Za dlouhodobou popularitou
Ovocného Světozoru stojí
zejména pečlivě vybrané

ingredience od ověřených doda-
vatelů. Navíc každá z provozo-
ven, tedy i Nový Smíchov, má
svou vlastní cukrárnu s výrob-
nou lahůdek, kde se snoubí tra-
diční postupy přípravy s moder-
ními technologiemi. Veškeré
dor tové korpusy si ve Světozoru
pečou sami každý den. Připravují
si i vlastní obložené chlebíčky,

salá ty a pomazánky. Jedině tak
prý dokáží svým zákazníkům za-
ručit, že vše, co nabízejí, je do -
ko na le čerstvé a vysoce kvalitní.

Kromě klasické nabídky, na
kte rou jste v Ovocném Světozoru
zvyklí, můžete v Novém Smí-
chově ochutnat hned několik
osvěžujících novinek. Vyzkou-
šejte třeba některý z téměř dva-
ceti druhů dezertů ve skleničce.
Většina z nich vychází z dortů,
které jsou ve Světozoru nejpopu-

lárnější a jsou tak skvělým způ-
sobem, jak si dát svůj oblíbený
dort ve snadno přenosném for-
mátu. Vezměte si dezert s sebou
kamkoli chcete, třeba na piknik
v nedalekém parku Sacre Coeur.
Vaši oblíbenou kávu či malé bale -
ní vína nebo prosecca vám k ně -
mu samozřejmě připraví také.
Potom si s přibývajícím sluníč-
kem určitě nesmíte nechat ujít
vyhlášenou točenou zmrzlinu
z pravého ovoce. Bez ní by to

snad ani nebylo to pravé léto
v Pra ze. 

Sortiment Ovocného Světo-
zoru si můžete objednat i online
a nechat si ho doručit domů nebo
vyzvednout v cukrárně. Ta nej-
novější v obchodním centru No -
vý Smíchov otevřela 3. května
2021. Víte už, pro jakou dobrotu
se tam zastavíte? Přejeme vám
dobrou chuť a Ovocnému Světo-
zoru spoustu spokojených zákaz -
níků, kteří se budou rádi vracet.

Ovocný Světozor už i na Smíchově
Máme pro vás jednu velmi lahodnou zprávu
– Ovocný Světozor otevírá novou cukrárnu
v obchodním centru Nový Smíchov na
Andělu! Během posledních 27 let se tato
stálice mezi pražskými cukrárnami rozrostla
už na čtrnáct provozoven a spustila také
e-shop s vlastním rozvozem.



„Budoucnost naší 
Pětky mi leží na srdci“

Víte, jak vypadá Praha 5 
v současnosti?  
Ve školách a školkách není dost míst pro 
naše děti, nemáme dostatek pečovatelů 
pro naše babičky a dědečky, chodníky jsou 
rozbité, parky neuklizené a doprava kola-
buje. Pětku navíc dusí masivní bezohledná 
developerská výstavba a nedostatek veřej-
né vybavenosti. To je Praha 5 pod vedením 
starostky Zajíčkové z ODS. 

Vadí Vám to?
Nám ano.
Máme sílu a odvahu to změnit. Jsme obča-
né Prahy 5, kterým záleží na budoucnosti. 
Záleží nám na tom, jak bude naše městská 
část vypadat za 10 let. Chceme tady všichni 
spokojeně žít, a to jak rodiny s dětmi, tak 
senioři či podnikatelé. 

Praha 5 je domovem nás 
všech
Je na čase se o něj začít starat. Proto jsme se 
rozhodli, že už se nebudeme jen rozčilovat 
nad současným vedením a budeme příští 
rok kandidovat v komunálních volbách. 

Pojďte do toho s námi.  Začněme 
společně psát novou kapitolu.

Se svou rodinou žiji na Pětce už mnoho let. A miluju to tady. Vše od nádher-
ných přírodních parků jako je Prokopské údolí či Vidoule, kam chodím s dět-
mi na procházky, až po energický Smíchov, kde ráda objevuju nové kavárny 
a hospůdky. Všude potkávám spoustu úžasných aktivních lidí, kterým na Pět-
ce opravdu záleží. Možná i proto se mi podařilo přesvědčit mého skotského 
manžela, abychom se usadili právě tady.

Neskutečně mě proto štve, že tu toho tolik nefunguje. Radnice není schopná 
plnit ani své základní povinnosti, natož aby Pětku posouvala dopředu. Mého 
mladšího syna Samuela nemám kam umístit do školky a můj starší syn Oli-
ver bude o místo v základní škole v Košířích losovat. Masivní developerská 
výstavba probíhá bez jakýchkoliv pravidel a ohledu na místní občany. Ničí se 
charakter čtvrtí a nikdo neřeší nedostatek parkovacích míst, doktorů a slu-
žeb. Parky jsou zanedbané, chodníky rozbité a dětská hřiště neuklizená. Star-
ší děti nemají kde trávit volný čas a seniorům chybí tolik potřební pečovatelé.

Chci tady spokojeně žít a s radostí trávit volný čas s rodinou a přáteli. Bez 
funkční a profesionální radnice to ale nejde. Chci opravenou, dynamickou 
a moderní Pětku, která má o své podobě do budoucna jasnou vizi. Pokud 
to cítíte stejně, budeme rádi, když budete sledovat naše webové stránky 
a facebook. Chcete-li se zapojit, neváhejte nás kontaktovat. 

Monika Shaw Salajová, M.Sc.  
lídr hnutí SEN 21 na Praze 5

Prioritou je pro nás ochrana místních občanů a zeleně pro-
ti bezohledné developerské výstavbě bez pravidel. Proto 
jsme se v prvé řadě na spolupráci domluvili se Společ-
ností proti developerské výstavbě v Prokopském údolí.

Změňte to s námi | Více na: www.SenProPetku.cz

Šest let jsem senátorem na Praze 5 a šest let tu vedu partyzánskou 
válku proti neřízené developerské výstavbě podporované radnicí a jí 
ovládaným stavebním úřadem. A je jedno, jestli to bylo za starosty 
Klímy, Richtera nebo současné starostky Zajíčkové. Snad jen za krát-
kého starostování Daniela Mazura ukazovala radnice vlídnější tvář. 
Jinak je to pořád stejné. Pro developery všechno, pro občany Pětky 
nic. Šest let bitev za každý park či veřejný prostor a proti nesmyslným 
a předimenzovaným developerským projektům, které ničí místním 
život.

Když se mi díky důvěře místních podařilo obhájit mandát senátora, 
cítil jsem, že chci pro Prahu 5 udělat víc. I proto jsem se rozhodl zú-
častnit se s hnutím SEN 21, jehož jsem předsedou, komunálních voleb 
v roce 2022. Nechci se stát starostou ani mít jinou placenou funkci na 
radnici. Jako senátor mám práce dost. Chci ale dosáhnout změny. Lidé 
řídící místní radnici ve prospěch svůj a nikoli jako službu občanům, 
musí skončit. Definitivně. A věřím, že se to s naším hnutím ve spolu-
práci s dalšími poctivými silami, které na Praze 5 působí, povede.

Jsem přesvědčen, že pak radnice začne fungovat moderně, spraved-
livě a bude tu pro lidi. 

Václav Láska
senátor pro Prahu 5 a 13

Nový začátek 
pro Pětku

SenProPetku info@sen21.cz

„Chci pro Prahu 5 
udělat víc“

„Budoucnost naší 
Pětky mi leží na srdci“

Víte, jak vypadá Praha 5 
v současnosti? 
Ve školách a školkách není dost míst pro 
naše děti, nemáme dostatek pečovatelů 
pro naše babičky a dědečky, chodníky jsou 
rozbité, parky neuklizené a doprava kola-
buje. Pětku navíc dusí masivní bezohledná 
developerská výstavba a nedostatek veřej-
né vybavenosti. To je Praha 5 pod vedením 
starostky Zajíčkové z ODS. 

Vadí Vám to?
Nám ano.
Máme sílu a odvahu to změnit. Jsme obča-
né Prahy 5, kterým záleží na budoucnosti. 
Záleží nám na tom, jak bude naše městská 
část vypadat za 10 let. Chceme tady všichni 
spokojeně žít, a to jak rodiny s dětmi, tak 
senioři či podnikatelé. 

Praha 5 je domovem nás
všech
Je na čase se o něj začít starat. Proto jsme se
rozhodli, že už se nebudeme jen rozčilovat
nad současným vedením a budeme příští 
rok kandidovat v komunálních volbách.

Pojďte do toho s námi.  Začněme
společně psát novou kapitolu.

Se svou rodinou žiji na Pětce už mnoho let. A miluju to tady. Vše od nádher-
ných přírodních parků jako je Prokopské údolí či Vidoule, kam chodím s dět-
mi na procházky, až po energický Smíchov, kde ráda objevuju nové kavárny
a hospůdky. Všude potkávám spoustu úžasných aktivních lidí, kterým na Pět-
ce opravdu záleží. Možná i proto se mi podařilo přesvědčit mého skotského
manžela, abychom se usadili právě tady.

Neskutečně mě proto štve, že tu toho tolik nefunguje. Radnice není schopná
plnit ani své základní povinnosti, natož aby Pětku posouvala dopředu. Mého
mladšího syna Samuela nemám kam umístit do školky a můj starší syn Oli-
ver bude o místo v základní škole v Košířích losovat. Masivní developerská
výstavba probíhá bez jakýchkoliv pravidel a ohledu na místní občany. Ničí se
charakter čtvrtí a nikdo neřeší nedostatek parkovacích míst, doktorů a slu-
žeb. Parky jsou zanedbané, chodníky rozbité a dětská hřiště neuklizená. Star-
ší děti nemají kde trávit volný čas a seniorům chybí tolik potřební pečovatelé.

Chci tady spokojeně žít a s radostí trávit volný čas s rodinou a přáteli. Bez
funkční a profesionální radnice to ale nejde. Chci opravenou, dynamickou
a moderní Pětku, která má o své podobě do budoucna jasnou vizi. Pokud
to cítíte stejně, budeme rádi, když budete sledovat naše webové stránky
a facebook. Chcete-li se zapojit, neváhejte nás kontaktovat.

Monika Shaw Salajová, M.Sc. 
lídr hnutí SEN 21 na Praze 5

Prioritou je pro nás ochrana místních občanů a zeleně pro-
ti bezohledné developerské výstavbě bez pravidel. Proto
jsme se v prvé řadě na spolupráci domluvili se Společ-
ností proti developerské výstavbě v Prokopském údolí.íí

Změňte to s námi | Více na: www.SenProPetku.cz

Šest let jsem senátorem na Praze 5 a šest let tu vedu partyzánskou
válku proti neřízené developerské výstavbě podporované radnicí a jí 
ovládaným stavebním úřadem. A je jedno, jestli to bylo za starosty
Klímy, Richtera nebo současné starostky Zajíčkové. Snad jen za krát-
kého starostování Daniela Mazura ukazovala radnice vlídnější tvář.
Jinak je to pořád stejné. Pro developery všechno, pro občany Pětky
nic. Šest let bitev za každý park či veřejný prostor a proti nesmyslným
a předimenzovaným developerským projektům, které ničí místním
život.

Když se mi díky důvěře místních podařilo obhájit mandát senátora,
cítil jsem, že chci pro Prahu 5 udělat víc. I proto jsem se rozhodl zú-
častnit se s hnutím SEN 21, jehož jsem předsedou, komunálních voleb
v roce 2022. Nechci se stát starostou ani mít jinou placenou funkci na
radnici. Jako senátor mám práce dost. Chci ale dosáhnout změny. Lidé
řídící místní radnici ve prospěch svůj a nikoli jako službu občanům,
musí skončit. Definitivně. A věřím, že se to s naším hnutím ve spolu-
práci s dalšími poctivými silami, které na Praze 5 působí, povede.

Jsem přesvědčen, že pak radnice začne fungovat moderně, spraved-
livě a bude tu pro lidi.

Václav Láska
senátor pro Prahu 5 a 13

SenProPetku info@sen21.cz

„Chci pro Prahu 5
udělat víc“
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