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Pětka bije na poplach
a proti závislým najímá agenturu

Radnice Prahy 5 řeší problémy s drogově závislými dlouhodobě,
v posledních dvou letech ale problém eskaluje. Narostl natolik, že
radnice nechává hlídat místní parky bezpečnostní službou a ve
společné deklaraci s Prahou 1 a Prahou 2 žádá Magistrát hlavního
města Prahy o změnu v přístupu k těmto osobám. Zástupci
místních kontaktních center se ale na tyto kroky dívají spíš jako na
předvolební marketing.
výšení počtu drogově závislých v Praze
5 politici i média často vysvětlují tím,
že tady jsou umístěna dvě ze tří pražských kontaktních center – Progressive a Sananim. Součástí deklarace městských částí
je proto i požadavek „Decentralizovat specializované nízkoprahové služby a rozšířit je
i mimo naše centrální městské části“. Podle
Johany Růžkové, která dlouhodobě pracuje
se závislými, je ale představa, že by kontaktní centra byla umístěna v okrajových čás-
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tech Prahy, scestná. „Není to tak, že by se
závislí stahovali kolem kontaktních center,
naopak tato centra se zřizují tam, kde závislí
jsou. Typicky je to právě kolem nádraží
a v centru, kde si závislé osoby dokážou občas něco vyžebrat.“
Vedoucí centra Sananim David Pešek oceňuje spolupráci s radnicí, na současné aktivity ale nahlíží skepticky. „Zvýšený zájem
paní starostky si vysvětluji přicházejícími
volbami. Jinak je totiž situace v Praze kolem

drog poměrně stejná řadu let a v tuto chvíli
se nic dramatického neděje, tedy kromě různých politických tlaků, kdy jedna část Prahy
vytlačuje nejohroženější lidi z jednoho místa
na druhé a mohou tím získat podporu, že
problém "vyřešili", ale ve skutečnosti jen
a pouze přesunuli,“ poznamenává Pešek.

Najde se řešení?
Stejně tak se snaží situaci řešit radnice.
„Snažíme se dělat vše, co je v silách městské
části. Pravidelně prořezáváme parkovou zeleň, aby neposkytovala přirozené útočiště
drogově závislým. Přítomnost profesionální
bezpečnostní agentury je také znát, ale nelze
zabezpečit neustálou přítomnost ostrahy. Jinými slovy, výsledky jsou, ale dokud bude
Praha 5 nést tíži tří zařízení, která obsluhují
pouliční uživatele omamných látek, jakkoli
je role kontaktních center důležitá a nenahraditelná, bude tlak na veřejný prostor silpokračování na straně 3
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dokončení ze strany 1
nější než možná opatření přijatá
ze strany městské části,“ vysvětluje tiskový mluvčí radnice Stanislav Brunclík. Podle něj by bylo
užitečné také větší zapojení policie.

Co se stane,
až se ochladí?
Jak tvrdí Johana Růžková, je
to ale jen přesouvání problému
z místa A do místa B. A souhlasí
s tím i vedoucí kontaktního a poradenského centra Stage 5 organizace Progressive Kristýna
Kinkalová. I podle ní je síť kontaktních center v Praze zcela
poddimenzovaná. „Dle odhadů
se v Praze vyskytuje dvanáct až
čtrnáct tisíc uživatelů návykových látek, přičemž zde fungují
pouze tři kontaktní centra. Dlouhodobě upozorňujeme na fakt,
že stávající centra jsou přetížená
a je nutné síť posílit. A podstatný
důvod, proč se tolik lidí užívajících návykové látky v této oblasti
zdržuje, je nelegální drogový trh,
který zde osoby závislé na návykových látkách udržuje.“
Pracovníci center Sananim
i Progressive pravidelně uklízejí
parky v okolí center, několikrát
týdně parky monitorují a sbírají

infekční odpad. Veřejné prostory
od nebezpečného odpadu uklízejí i pracovníci programu FIXPOINT, který provozuje bezpečné ,,odpadkové“ koše na injekční
stříkačky, které se povalují v parcích.
Pracovníci bezpečnostních
agentur by parky měli přestat
monitorovat koncem října, s tím,
že s příchodem zimy se počet
drogově závislých v nich sníží.
Shodou okolnosti bude už také
po volbách a bude otázkou, jak
budou aktivity radnice dál pokraMarcela Nejedlá
čovat.

Foto Dan Hromada

Pětka bije na poplach
a proti závislým najímá agenturu

Co požadují zástupcí Prahy 1, 2 a 5 od magistrátu
● Zefektivnit komunikaci mezi hl. m. Prahou a městskými částmi v oblasti protidrogové politiky
● Decentralizovat specializované nízkoprahové služby a rozšířit je i mimo naše centrální městské
části
● Vytvořit jednotný informační systém klientů nestátních neziskových organizací
● Zamezit zneužívání substituční léčby u osob závislých na návykových látkách
● Zvýšit počet strážníků a policistů v rizikových lokalitách
● Revidovat obecně závazné vyhlášky související s pohybem a koncentrací osob vykazujících závadové chování ve veřejném prostoru
● Iniciovat legislativní úpravy směřující k zákazu pobytu osob prokazatelně vykazujících závadové
chování na území hlavního města Prahy
● Umožnit širší zapojení městských částí, policie a dalších subjektů do procesu tvorby souvisejících
koncepčních materiálů hl. m. Prahy
● Podporovat otevřenou diskuzi o bezpečnosti ve veřejném prostoru Prahy za účasti všech aktérů
i široké veřejnosti.
● Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat závadového chování ve veřejném prostoru, získávat
zpětnou vazbu a zohledňovat pocitové mapy obyvatel dotčených oblastí
INZERCE V5-0903
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Aktivní město přispěje
na sportovní činnost dětí
v novém školním roce se mohou rodiče
dětí mladších osmnácti let zapojit do programu Aktivní město a získat od radnice
páté městské části příspěvek ve výši jeden
tisíc korun na pravidelné sportovní aktivity.
Obdobně jako v předchozím ročníku mohou
rodiče příspěvky využít na sportovní aktivity
poskytované stovkami organizací nejen
v Praze 5, ale i v ostatních městských částech
hlavního města. Jednou z podmínek pro
uplatnění příspěvku je, že pořadatel dané
aktivity je registrován v programu Aktivní
město prostřednictvím aplikace www.aktivnimesto.cz. „Loňský školní rok byl náročný

Zlepšuj pětku

I

Foto Wikipedia.com

nejen pro školy, rodiče a poskytovatelé aktivit, ale především pro samotné děti. Proto
i letos vypisujeme příspěvky, které budou
podporovat děti v aktivním trávení volného
času u sportu a všeobecně v pohybu,“ řekl
radní Prahy 5 David Dušek. Na letošní ročník
příspěvku na sport schválili radní páté městské části částku dva miliony korun. Do konce
roku tak má možnost několik tisíc dětí z Prahy 5 využít svůj příspěvek v souladu s pravidly na provozování pravidelných sportovních aktivit. Žádosti o příspěvek je možné
podávat až do vyčerpání rozpočtu, nebo do
red
27. prosince.

o konce října letošního roku mohou občané rozhodnout, které
projekty uspějí v rámci letošního
participativního rozpočtu „Zlepšuj pětku“. Participativní rozpočet Prahy 5
umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své městské části či
obce. Radnice vyčlení část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak posílají své
návrhy, co by se za tyto peníze v městské
části mělo zrealizovat nebo zrekonstruovat. Letos na tento projekt pátá městská část vyčlenila deset milionů korun.
Na hlasovací stránce jsou hlasující nejprve vyzváni k zadání telefonního čísla,
na které jim prostřednictvím SMS přijde
ověřovací kód (tato SMS není nijak zpoplatněna). Na základě tohoto kódu je
možné jednou hlasovat. Po zadání kódu
se zobrazí návrhy, kterým mohou občané udělit plusové i minusové hlasy.

D

Výstava Petra Bruknera
v Czech Photo Centre
a výstavě v galerii Czech Photo Centre
představuje do 5. prosince své fotograﬁe umělec, který je především
známý jako herec Divadla Járy Cimrmana.
Petr Brukner je však všestranný. Jedním
z jeho koníčků je fotografování, kterému se
věnuje od dětství. Výstavou Jen tak jsem šel
kolem autor tak trochu bilancuje svoji celoživotní fotograﬁckou zálibu. Najdeme zde
snímky z cyklů „Ulice“, „Dílo člověka“, „Dílo
přírody“ a „Kamarádi“ ze zákulisí slavného
divadla. Součástí výstavy je promítání dokumentárního ﬁlmu Život hledáčkem Petra
red
Bruknera od Pavla Bartovského.

Foto Czech Photo Centre

N

red

rávě začíná nový semestr vzdělávacích
kurzů v komunitních centrech Prádelna a Louka také studentům z řad
seniorů.Zájem seniorů o letní program potvrdil skutečnost, že senioři se velmi těší na
svoje oblíbené pravidelné aktivity. Je na co
se těšit, protože kromě již zavedených kurzů, jako je například výuka práce s počítačem, jazykové kurzy či zdravotní gymnastika, si obě centra připravila řadu novinek.
V komunitním centru Prádelna začnou
probíhat kurzy práce s chytrým mobilním
telefonem, nebo intenzivní kurz tréninků paměti pomocí Feursteinovy metody instrumentálního obohacování. V neposlední řadě
se v září zahájí nové kurzy cvičení čchi-kung.
Kromě zahájení semestru pravidelných aktivit čekají návštěvníky komunitního centra

P

Prádelna také další akce, jako je například
vernisáž výstavy, seminář k bytové problematice seniorů na Praze 5 nebo další z řady
oblíbených výměnných bazarů.
Také komunitní centrum Louka si pro seniory přichystalo řadu novinek. Kromě několika tvůrčích kurzů a šicí dílny, které mají
na Louce tradici, jsou na podzimní měsíce
naplánované procházky Prahou s průvodkyní Ludmilou Vítkovou. Na těchto procházkách mohou senioři opět ukrývat kamínky,
které společně vytvořili třeba právě na zářijovém tvůrčím kurzu. Nově bude v komunitním centru Louka probíhat Kurz malby,
který volně navazuje na kurz kresby. Nyní
se i díky podpoře projektu SenSen účastníci
posunou trochu dál a vyzkouší si zcela novou
techniku, malbu akrylem na plátno. Kurz ne-

Foto Facebook KC Prádelna

Komunitní centra Prádelna a Louka
zahajují nový semestr s řadou novinek

bude jen o technice malby, ale hlavně o hře
s barvou, rozvoji tvůrčích dovedností, fantazii, a především o radosti z tvoření. Vyvrcholením kurzu by měla být putovní výstava
red
vytvořených děl.
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Další zeď v Praze zdobí
nástěnná malba, tentokrát
vznikla u autobusového nádraží
Na Knížecí na Smíchově. Dílo
mladé umělkyně Barbory
Idesové zobrazuje postavy
několika žen a chce
upozorňovat na téma
genderové nerovnosti ve
společnosti.
ural pokrývá stěnu domu na rohu
ulic Vltavská a Nádražní. Celkem má
163 metrů čtverečních. Téma dostala umělkyně jako zadání v rámci projektu
City Forest, se kterým přišla společnost Converse. Barbora Idesová se tématu genderu
ve své tvorbě věnuje běžně. Na novém muralu zobrazila motivy žen obklopených květy,
což může podle ní symbolizovat například
to, že lidé spolu mohou růst a inspirovat se
navzájem. „Je to o tom, abychom spolu tvořili svět lepším,“ poznamenala. Dílo doprovodila i textem, kde zobrazuje právě silnou

M
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ženu, která dokáže měnit věci k lepšímu,
a zobrazuje svět, kde „každý může být tak
jemný nebo tak drsný, jak sám chce“. Má to
být také svět, kde mají všichni rovné příležitosti a mohou žít, aniž by řešili, co je mužské
a co ženské.
Projekt City Forest funguje po celém světě
a dává prostor umělcům z lokálních komunit. „Cílem je podpořit mladé talentované
lidi, ať už jde o umění, hudbu, sport nebo
udržitelnost,“ říká Martin Pavlíček ze společnosti Converse.
Nástěnné malby v rámci projektu vznikají
ve velkých městech po celém světě. Díky
tomu, že se nacházejí ve veřejném prostoru,
mohou svým sdělením oslovit velké množství
kolemjdoucích. „Hlavní je být platformou pro
mladé talentované lidi, aby mohli prezentovat svoji tvorbu a ideálně to spojit s nějakým
společenským nebo enviromentálním tématem,“ dodal Pavlíček.
Prostor pro tak velkou malbu podle něj
není v Praze úplně snadné najít. Projekt City
Forest chce prostor na Smíchově využít dalších dvanáct měsíců a počítá se také s tím,
že dílo Barbory Idesové by mohla během té
doby vystřídat jiná malba například s enviromentální tématikou.

Foto Conversecz.com

Nový mural na Smíchově

Mural na Smíchově si mohou kolemjdoucí
pomocí instagramového ﬁltru po načtení QR
kódu rozpohybovat na displeji svého mobilMarcela Nejedlá
ního telefonu.
INZERCE V5-0905
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Švandovo divadlo slaví 140 let
Švandovo divadlo na pražském Smíchově, po
Stavovském a Národním třetí nejstarší divadlo
v metropoli, 1. října oslaví 140. výročí svého
založení. Přes svůj úctyhodný věk patří
k nejprogresivnějším pražským scénám a i ve své
141. sezoně chce divadlo oslovit diváky tématy,
která rezonují s dnešní dobou.

P

tajných služeb. „Skrze uchopení
v inscenacích, které nejnověji
uvádíme nebo chystáme, chceme
danou látku nejen zviditelnit, ale
umožnit divákovi dopátrat se
příčin, následků, souvislostí
a umožnit mu tak důkladnou reﬂexi,“ vysvětluje dramaturgyně.
V nové sezoně divadlo uvádí
například Cyrana z Bergeracu,
slavný milostný příběh z Paříže
17. století. Nové přebásnění oceňovaného britského dramatika
Martina Crimpa režíruje Martin
Františák. Cyrana hraje Luboš
Veselý, Roxanu ztvární Natálie
Řehořová. Velké očekávání provází také hru britské dramatičky
Lucy Prebble Velmi drahý jed,
mapující kauzu otravy Alexandra Litviněnka, bývalého agenta
KGB a FSB. Inscenace měla světovou premiéru v září 2019
v londýnském Old Vic Theatre
a v režii Thomase Zielinského ji
diváci ve Švandově divadle poprvé uvidí 6. listopadu. Role Ale-

xandra Litviněnka se zhostí Petr
Lněnička.
Studio Švandova divadla uvede ještě do konce tohoto roku titul Muž vlastní penis, vagina
vlastní ženu, který připraví režijní dvojice Miřenka Čechová
a Petr Boháč. Jejich inscenace
nabízející originální pohled na
misogynii, nenávist k ženám,
a misandrii, nenávist k mužům,

Foto Wikipedia.com 2x

odle uměleckého šéfa divadla Martina Františáka bude heslo stávající sezony
znít Národní pýcha a předsudek.
„Divadlo jako místo setkávání,
sdílení a vyprávění příběhů nezastupitelným způsobem odráží,
ale také formuluje dobu a poměry, v níž žijeme. Ve Švandově divadle se dnes hlásíme zejména
k těm momentům, kdy tu tvůrci
s divákem vedli svobodný a otevřený rozhovor. A nabízeli mu činohru vystupující z břehů komfortní zóny,“ dodává Martin
Františák.
„Usilujeme o hledání a artikulaci témat, která společností rezonují nebo snad vbrzku rezonovat
budou,“ doplňuje dramaturgyně
Martina Kinská. Takovými tématy jsou podle ní například klimatické změny, umělá inteligence,
vzájemná nenávist k druhému
pohlaví, šikana mezi dospívajícími, tabu znásilnění, ochrana
lidských práv i nekalé praktiky

bude mít premiéru v listopadu.
Studio pak v příštím roce představí novinku Dějiny násilí.
Příští rok se ve Velkém sále
uskuteční premiéra titulu Winton. Hru na motivy života Sira
Nicholase Wintona napsala přímo pro Švandovo divadlo Kateřina Tučková. V titulní roli se představí Matěj Anděl, režisérem
bude Martin Františák. Další premiérou ve Velkém sále bude
komedie Ecce homo Homolka,
dramatizace kultovního ﬁlmu
o rodině Homolkových, vyrážejících tentokrát na výlet do přírody. Švandovo divadlo chystá
jedno překvapení: „Jen pár kroků od naší hlavní budovy plánujeme vybudovat komunitní centrum, nové místo pro živou
komunitní kulturu a setkávání.
V tuto chvíli o tom jednáme se
zástupci městské části Prahy 5
a Magistrátem hlavního města
Prahy," sdělil ředitel Švandova
divadla Daniel Hrbek.
Centrum by mělo vzniknout
v proluce domu nacházející se
v ulici Elišky Peškové, což je symbolická adresa. Eliška Pešková
byla herečka, autorka, překladatelka a manželka Pavla Švandy
ze Semčic, který s ní Švandovo
divadlo před 140 lety zakládal.
Marcela Nejedlá
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Velkoobjemové
kontejnery

Seznam stanovišť
hrazených z rozpočtu
MHMP
Na stanovišti bude kontejner
přistavený pouze ve vymezeném
časovém úseku podle harmonogramu. Na stanovišti bude obsluha, která bude koordinovat
ukládání odpadů a zajistí, aby
případně odevzdané využitelné
odpady bylo možné předat k dalšímu využití. Obsluha bude vybavena fotoaparáty a veškerá
jednání mimo nastavená pravidla budou zdokumentována
a v případě nutnosti předána
Městské policii.

ontejnery jsou určeny
pouze na bioodpady (listí,
tráva, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
původu; NE živočišné zbytky).
Po celou dobu přistavení bude
u kontejneru odborná obsluha,
která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu.
Další informace poskytuje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5.
Kontaktní osoba je Milan Tikal, telefon 257 000 307, e-mail
milan.tikal@praha5.cz.

K

Foto Kokoza.cz

D

22. 9. 14.00–18.00
■ Hlubočepská
23. 9. 14.00–18.00
■ Zahradníčkova (proti č. 34)
24. 9. 14.00–18.00
■ Na Neklance č. 2
29. 9. 14.00–18.00
■ Slivenecká x Kosořská
30. 9. 14.00–18.00
■ Na Pomezí (proti č. 17)
1. 10. 14.00–18.00
■ V Břízkách (proti č. 11)
6. 10. 14.00–18.00
■ Lumiérů x Barrandovská
7. 10. 14.00–18.00
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
8. 10. 14.00–18.00
■ Gabinova (slepá část)
13. 10. 14.00–18.00
■ Plzeňská x U Demartinky
14. 10. 14.00–18.00
■ Prachnerova x Hlaváčkova
15. 10. 14.00–18.00
■ Smrčinská x Na Císařce
20. 10. 14.00–18.00
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiště

BIO VOK hrazených
z rozpočtu MČ Praha 5
neděle 26. 9. 9.00–12.00
■ Urbanova (pod č. 20)
Kontejnery jsou hrazeny z rozpočtu Městské části Praha 5
a jsou určeny pouze na bioodpady. Pokud dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, bude přistaven nový.

BIO VOK hrazených
z rozpočtu MHMP
sobota 25. 9. 9.00–12.00
■ Zahradníčkova (proti č. 34)
sobota 2. 10. 9.00–12.00
■ Nad Santoškou x Na Pavím
vrchu
sobota 9. 10. 13.00–16.00
■ Nad Klikovkou (proti č. 11)
sobota 23. 10.13.00–16.00
■ Nad Husovými sady x Fráni
Šrámka
Kontejnery jsou hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy a jsou určeny
pouze na bioodpady.
Zdroj: MČ Praha 5

Seznam stanovišť
hrazených z rozpočtu
MČ Praha 5
Kontejnery společnosti Regios
a. s. budou přistavovány vždy
v pátek nejpozději do 10.00 hodin a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude probíhat
vždy v sobotu v 15.00 hodin. Další informace poskytuje – Odbor
správy veřejného prostranství
a zeleně MČ Praha 5.
24. 9.–25. 9.
■ V Cibulkách x Na Výši
Zdroj: MČ Praha 5
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o VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umývadla,
vany a WC mísy, sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný, jako je např. směsný
komunální odpad, nebezpečný
odpad, bioodpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.
Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů. Tato služba je pro
občany s trvalým pobytem na
území města bezplatná. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této služby je stanovena za
naložení a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hl. města Prahy.

Kontejnery
pro sběr BIO odpadu
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      www.zkousky-nanecisto.cz.

Správa pražských hřbitovů, p.o.
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POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
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
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